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Η τραγωδία που ζει η χώρα είναι ανείπωτη.  Δεν ήταν όμως και απρόβλεπτη.  Επί δεκαετίες ως χώρα «προχωράμε και όπου βγει».  Χωρίς 
σχέδιο, χωρίς λογική, χωρίς να λειτουργούμε ως Προμηθείς αλλά δυστυχώς ως Επιμηθείς.  Μια χώρα μαθημένη στο «δεν βαριέσαι», να 
ποντάρει στον «καλό Θεό της Ελλάδας».  Δημόσιος τομέας για χρόνια υπερτροφικός, δυσκίνητος και αναποτελεσματικός.  Εχθρός και επι-
κίνδυνος για τον πολίτη αντί να είναι σύμμαχος και συμπαραστάτης.  Δημόσιοι λειτουργοί χωρίς ευθύνες, της ήσσονος προσπάθειες που 
κρύβονταν πίσω από την κάλυψη της ασφάλειας της κομματικής ταυτότητας.  Πολιτικό προσωπικό αδιάφορο και κοντόθωρο, εργάτες ενός 
πελατειακού κράτους, συνδικαλιστές απαξιωμένοι με δική τους ευθύνη, με κομματικό πρόταγμα.  (συνέχεια στη σελ.2)

Η Θέση μας

Ώρα ευθύνης και ευθυνών
για το πολιτικό σύστημα

Σενάρια για μετάθεση των 
αυτοδιοικητικών εκλογών

Η νίκη-θρίλερ του ΠΑΣΟΚ το 2000
Αφιέρωμα σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις

Ο ΜακΜίλαν ήταν πρωθυπουργός στην Βρετανία 
την περίοδο 1957-1963.  Όταν σε μια συνέντευξη 
που παραχώρησε ρωτήθηκε για το τι φοβάται πε-
ρισσότερο, απάντησε με μια φράση που έμεινε στην 
ιστορία και αποτελεί ένα συνοπτικό μάθημα διαχεί-
ρισης του πολιτικού χρόνου: «Τα γεγονότα αγαπητέ 
μου, τα γεγονότα».

Ένας γεγονός μπορεί να ανατρέψει τον καλύτερο 
σχεδιασμό, να ακυρώσει την πιο μελετημένη στρα-
τηγική, να επισκιάσει το σπουδαιότερο έργο και 
αποτέλεσμα.   Από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης 
Τρίτης, μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στα Τέμπη, τίποτα δεν είναι το ίδιο στο πολιτικό σκη-
νικό της χώρας.

Προβληματισμός επικρατεί στα επιτελεία των υποψηφίων δημάρχων 
μετά και την αναβολή των εθνικών εκλογών, λόγω του τραγικού σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.  
Η προεκλογική περίοδος για τους υποψηφίους σε δήμους  και περι-
φέρειες περιορίζεται καθώς καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση 
των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο, προκειμένου να ανακηρυχθούν οι 
υποψήφιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι στις εκλογές του Οκτω-
βρίου, είναι η 31η Αυγούστου 2023.  Για το λόγο αυτό φαίνεται πως 
έχει τεθεί στο τραπέζι το σενάριο μετάθεσης για λίγους μήνες και των 
αυτοδιοικητικών εκλογών.

Πως αλλάζει το πολιτικό σκηνικό απο 
το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών

Αφροδίτη Νέστορα
Το πραγματικό διακύβευμα
των εκλογών

Άρης Στυλιανού
Γνώση, πάθος και όραμα 
για την πολιτική αλλαγή

Για να μην ζήσουμε ξανά ανάλογη τραγωδία με αυτήν των Τεμπών

Γιάννης Κωνσταντινίδης
Πάρε με όταν φτάσεις

Χρήστος Μπαξεβάνης
Πόλεμος στην Ουκρανία: η εισβολή 
που άλλαξε τον κόσμο

Γιώργος Αρβανιτίδης
Αυτοπαραγωγή ενέργειας:
η απάντηση σε ένα αίτημα της εποχής

Χρήστος Ρόκος
Θεσσαλονίκη, ώρα μηδέν

Νίκος Καραγιαννακίδης
Απόλυτη προτεραιότητα η κατασκευή 
του παιδιατρικού νοσοκομείου

Φώτης Κουτσαμπάρης
Ο τίτλος του βιβλίου μου για τη Θεσσαλονίκη 
θα ήταν: ‘‘H πεντάμορφη και τα τέρατα’’

Βαγγέλη
Πλάκα

Του

Δήμητρα Ακριτίδου
Πρόεδρος ΚΕΔΗΘ

«Η γυναίκα λείπει από την πολιτική»

με τη Μαρία Στύλου
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Έντυπη και ηλεκτρονική εφημερίδα 
που διανέμεται δωρεάν
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EDITORIAL
Έτσι χτίστηκε η σύγχρονη ταυτότητα της Ελλάδας και οι όποιες προσπά-
θειες εκσυγχρονισμού έπρεπε πρώτα να σπάσουν αυτές τις νοοτροπίες, 
να καλύψουν μεγάλα κενά, ριζωμένες αντιλήψεις, δομικές παθογένειες.  
Μετά ήρθαν τα μνημόνια και πάλι έγιναν βήματα προς τα πίσω.

Η τραγωδία στα Τέμπη προκλήθηκε από ανθρώπινο λάθος.  Δεν οφείλεται 
όμως μόνο σε αυτό.  Αν λειτουργούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης θα μπο-
ρούσε να έχει αποφευχθεί.  Υπάρχουν διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για 
την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο σιδηρόδρομος στην χώρα μας.   
Οι έρευνες που ανακοινώθηκαν πρέπει να προχωρήσουν άμεσα, αμερό-
ληπτα και να βάλουν το δάκτυλον επί των τύπων των ήλων.  Είναι απαί-

(συνέχεια από την πρώτη σελίδα) τηση της ελληνικής κοινωνίας που στέκεται ευλόγως δύσπιστη σε τέτοιες 
πρωτοβουλίες. 

Η «συγγνώμη» του πρωθυπουργού, η παραίτηση του Υπουργού Υποδο-
μών-Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ας ελπίσουμε ότι δείχνει ότι υπάρχει 
ελπίδα ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να «συνέλθει».  Δυστυχώς όσο αυ-
τονόητα και αν είναι δεν είναι συνηθισμένα στην Ελλάδα, δεν τα έχει δει 
να συμβαίνουν και σε προγενέστερες τραγωδίες.   

Είναι ώρα για άμεσα μέτρα για το σιδηρόδρομο, απόδοση και ανάληψη 
πολιτικών και όχι μόνο ευθυνών για την σημερινή του κατάσταση αλλά 
όχι στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης ή εκμετάλλευσης και υποδαύλιση 
κοινωνικών εντάσεων.  Το πρώτο είναι το δύσκολο αλλά αναγκαίο, το δεύ-
τερο το εύκολο αλλά όχι χρήσιμο.

Γιάννης 
Μπελενιώτης
 Πολιτικός Επιστήμων-Οικονομολόγος

Δημοσιογράφος

Τα πρώτα χρόνια του Κώστα 
Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη

Πολιτικές ιστορίες της Θεσσαλονίκης

Ο πρώην πρωθυπουργός εκλέχθηκε για πρώτη φορά στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης το 1989.  Και έμεινε βουλευτής της πόλης επί 34 χρόνια.

Το 1989 όταν “κλείδωσε” η υποψηφιότητα του Καραμανλή στην Α’ Θεσ-
σαλονίκης, όλα άλλαξαν στην εκλογική περιφέρεια. Το πρώτο του πο-
λιτικό γραφείο στεγάστηκε επί της Εγνατίας και μετά στη Βογατσικού.
Σταύρος Λαζαρίδης, Γιάννης Τουσιάκης, Λεωνίδας Τσολέκας, Έμυ Με-
δίτσκου ήταν απο τους πρώτους που το στελέχωσαν, όπως και η Να-
τάσα Παζαϊτη με την οποία αρκετά χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν 
την Πρώτη Σερρών.  Προσθέστε για να έχετε μια εικόνα του στενού του 
περιβάλλοντος και τους “κολλητούς” Τέλη Θωμόπουλο (και κουμπάρο 
του) και Βάκη Φραντζή, τους οποίους τακτικά έβλεπε ακόμη και όταν οι 
πολιτικές του υποχρεώσεις τον οδήγησαν να εγκατασταθεί μόνιμα στην 
Αθήνα.  Κουμπάρος του απο τη Θεσσαλονίκη και ο Ανδρέας Λεούδης, 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

της στενής του πολιτικής ομάδας.
Με το ποδήλατο, στους πάγκους των εφημερίδων στο κέντρο, στο “Ολύ-
μπιον”, στο “Ντορέ”, στο “Τίφανυς” και στον αγαπημένο του “Βράχο”. 
Εικόνες των πρώτων χρόνων του ως βουλευτής Θεσσολονίκης.

Μετά έρχεται η εκλογή του στην προεδρία της ΝΔ, το 1997, και δείχνο-
ντας το πόσο ανοικτό πνεύμα ήταν ορίζει πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονί-
κης τον Νίκο Βακάλη, μετέπειτα Ευρωβουλευτή, που είχε στηρίξει την 
υποψηφιότητα του Γιώργου Σουφλιά.

Πολύ κοντά του, ειδικά την πρώτη περίοδο της προεδρείας του στη ΝΔ 
και ο επικοινωνιολόγος Περικλής Πηλείδης.

Οι επισκέψεις του ως νέου προέδρου ειναι τακτικές στη Θεσσαλονί-
κη και το πρώτο διάστημα -επιχειρεί να κρατήσει τις ίδιες παρέες και 
συνήθειες. Όμως πλέον ειναι πρόεδρος... Μάλιστα το 2000 κλείνει το 
πολιτικό του γραφείο στη Θεσσαλονίκη και εκεί κλείνει το πρώτο κεφά-
λαιο της πολιτικής του παρουσίας στην Θεσσαλονίκη.
Παρέμεινε ωστόσο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και ακόμη και μετά το 

Συνέντευξη Φώτης Κουτσαμπάρης

Σε βλέπουμε/ακούμε/διαβάζουμε: 

Με διαβάζετε στα politismika.gr, όπου είμαι και αρχισυ-
ντάκτης, είμαι στο γραφείο τύπου & επικοινωνίας του 
οργανισμού Μαλλιάρης-Παιδεία ενώ ενίοτε με βλέπετε ως 
σχολιαστή στο Βεργίνα TV.

Η χώρα βιώνει μια μεγάλη τραγωδία.  Υπηρέτησες για 
πολλά χρόνια το μάχιμο ρεπορτάζ και ασχολήθηκες 
με τα σιδηροδρομικά θέματα.  Αυτό που έγινε ήταν το 
χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας;

Πράγματι, αν και δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να 
έχουμε αυτό το σοκαριστικό μέγεθος, με δεκάδες νεκρούς 
και τραυματίες. 

Οι τίτλοι μιας σειράς ρεπορτάζ στην εφημερίδα Μακεδο-
νία, με τα οποία έχω αναδείξει, ίσως πρώτος, πανελλαδι-

κά, τα προβλήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, ήταν ιδι-
αίτερα καυστικοί για την κατάσταση που επικρατούσε για 
πολλά χρόνια: «Η ασφάλεια των τραίνων κρέμεται σε μια 
κλωστή» (2007), «ΟΣΕ: τηλεδιοίκηση για κλάματα» (2007), 
«Σχέδια ανάπτυξης σε …απαξιωμένο δίκτυο με παθογένει-
ες» (2017) κ.α. Για πολλά χρόνια ακούγαμε για ανάταξη και 
αναβάθμιση του συστήματος τηλεδιοίκησης και σηματο-
δότησης, οι σχετικές συμβάσεις όμως δεν υλοποιούταν. 
Δυστυχώς επήλθε το καταστροφικότερο σενάριο, που ου-
δείς μπορούσε να προβλέψει ή να φανταστεί…

Τι λείπει από τη σημερινή δημοσιογραφία;

Η αξιοπιστία που είναι απόρροια απουσίας σειράς στοι-
χείων της άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήμα-
τος, όπως: η ενδελεχής έρευνα, η πολύπλευρη διασταύ-
ρωση της είδησης και ο εγκυκλοπαιδικός εμπλουτισμός 
της με τη συγκέντρωση ποιοτικού ενημερωτικού υλικού, ο 
διεξοδικός έλεγχος της εξουσίας, η πλήρης απαγκίστρωση 
του δημοσιογράφου από πολιτικές πεποιθήσεις, η προβο-
λή εμπεριστατωμένων προτάσεων διαφυγής από φαινο-
μενικά αδιέξοδα, η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέρο-
ντος, η εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας.

Δυστυχώς, η ιλιγγιώδης ταχύτητα μετάδοσης της πληρο-

Αν τα ρεπορτάζ μου για τη Θεσσαλονίκη γίνονταν 
βιβλιο θα είχε τίτλο: «Η πεντάμορφη και τα… τέρατα»

2009 και την παραίτηση του απο την προεδρία που ελαχιστοποίησε τις 
δημόσιες παρεμβάσεις του, φρόντιζε να δίνει το παρών στη ΔΕΘ, σε 
προεκλογικές συγκεντρώσεις, προσυνέδρια και εσωκομματικές εκλογές 
που πραγματοποιούνταν στην πόλη.

φορίας, η πληθώρα των μέσων ενημέρωσης και ο αδυ-
σώπητος ανταγωνισμός για την επικράτηση τους, η εξυ-
πηρέτηση οικονομικών συμφερόντων, η ανάπτυξη της 
«δημοσιογραφίας» των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης, δημιουργούν ένα θολό περιβάλλον που δεν ευνο-
ούν την ανάπτυξη συνθηκών εγκυρότητας. 

Αν έκανες τα χιλιάδες ρεπορτάζ που έχεις γράψει για 
τη Θεσσαλονίκη βιβλίο, τι τίτλο θα είχε;

Η Πεντάμορφη και τα … τέρατα…

‘‘Για πολλά χρόνια ακούγαμε για ανάταξη και ανα-
βάθμιση του συστήματος τηλεδιοίκησης και σημα-
τοδότησης, οι σχετικές συμβάσεις όμως δεν υλο-
ποιούταν’’

11 Μαρτίου 2023
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Ο ΜακΜίλαν ήταν πρωθυπουργός στην 
Βρετανία την περίοδο 1957-1963.  Όταν 
σε μια συνέντευξη που παραχώρησε 
ρωτήθηκε για το τι φοβάται περισσότε-
ρο, απάντησε με μια φράση που έμεινε 
στην ιστορία και αποτελεί ένα συνοπτι-
κό μάθημα διαχείρισης του πολιτικού 
χρόνου: «Τα γεγονότα αγαπητέ μου, τα 
γεγονότα».

Ένας γεγονός μπορεί να ανατρέψει 
τον καλύτερο σχεδιασμό, να ακυρώ-
σει την πιο μελετημένη στρατηγική, να 
επισκιάσει το σπουδαιότερο έργο και 
αποτέλεσμα.   Από τα μεσάνυχτα της 
προηγούμενης Τρίτης, μετά το τραγικό 
σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, 
τίποτα δεν είναι το ίδιο στο πολιτικό 
σκηνικό της χώρας.

Οι εκλογές, που είχαν «κλειδώσει» για 
την 9η Απριλίου και το μόνο που είχε 
απομείνει ήταν η επίσημη ανακοίνωση 
τους που κατά τα προβλεπόμενα θα είχε 
ήδη γίνει τα τελευταία 24ωρα, τώρα εί-
ναι στον αέρα.  Αν και στην κυβέρνηση 
δηλώνουν επίσημα και κατηγορηματι-
κά ότι δεν τους απασχολεί καθόλου το 
θέμα στην παρούσα συγκυρία, πολιτικά 
πρόσωπα και συνεργάτες τους τις «βλέ-
πουν» να αργούν -προς το τέλος Μαΐου, 
ακόμη και στις αρχές Ιουλίου.  Ο πολι-
τικός χρόνος φαίνεται πως είναι απα-
ραίτητος τώρα.  Αφενός ώστε να προ-

χωρήσει η έρευνα για τις ποινικές και 
πολιτικές ευθύνες που οδήγησαν στην 
πολιτική τραγωδία, αφετέρου για να 
περάσει η περίοδος του θρήνου και της 
οργής και να μπούμε στην περίοδο της 
σκέψης και των πράξεων.

Η κυβέρνηση μπροστά στο απροσδόκη-
το συμβάν αντέδρασε δίχως να κλείσει 
τα μάτια.  Η συγγνώμη και η ανάληψη 
της πολιτικής ευθύνης με την παραίτηση 
του αρμόδιου υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών Κώστα Καραμανλή (διόλου 
αυτονόητη πολιτική κίνηση στη χώρα 
μας όπως έδειξε η εμπειρία παλαιότε-
ρων συμβάντων) ήταν η πρώτη κίνηση. 
Η δεύτερη η διαβεβαίωση για μη συγκά-
λυψη και ανάδειξη των υπευθύνων και η 
Τρίτη η δράση με την ανάληψη πρωτο-
βουλιών ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ 
ένα ανάλογο περιστατικό.   Όπως και να 
έχει η όλη προεκλογική στρατηγική που 
είχε χαράξει, πάνω στο σκεπτικό της οι-
κονομικής σταθερότητας, ακυρώνεται 
εν πολλοίς. 

Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση, όπως 
αποτυπώθηκε από τις ανακοινώσεις των 
κομμάτων και την παρουσία των εκπρο-
σώπων της στις πολιτικές συζητήσεις 
τις πρώτες ημέρες μετά την τραγωδία, 
ασφαλώς ζητάει να αποκαλυφθούν οι 
υπεύθυνοι και επιρρίπτει πολιτικές ευ-
θύνες στην κυβέρνηση. Δεν έχει δείξει 

Ένα γεγονός που άλλαξε 
το πολιτικό σκηνικό

‘‘Το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως μετράει σημαντικές 
απώλειες αλλά φαίνεται να μην κερδίζουν το δεύτερο 
και το τρίτο κόμμα. 

Οι πολίτες προφανώς βλέπουν τους υπαίτιους για το 
σημερινό κράτος σε αυτούς που έχουν κυβερνήσει τις 
τελευταίες δεκαετίες τη χώρα’’

Πολιτική Ανάλυση

Βαγγέλης 
Πλάκας
Δημοσιογράφος

διάθεση πολιτικής εκμετάλλευσης ούτε 
όμως και ανάληψης μέρους της πολιτι-
κής ευθύνης. 

Οι ευθύνες για την κατάσταση που βρί-
σκεται ο σιδηρόδρομος στην χώρα μας 
ξεπερνούν την χρονική περίοδο μιας 
διακυβέρνησης.  Αλλά σήμερα υπάρχει 
κυβέρνηση που λογικά χρεώνεται την 
πολιτική ευθύνη.  

Φοβάμαι πως στην πολιτική αντιπαρά-
θεση που θα ξεκινήσει δεν θα μάθουμε 
πραγματική «τις πταίει».  Οι μεν θα επιρ-
ρίπτουν την ευθύνη στους δε και θα επι-
καλούνται τι παρέλαβαν και τι έκαναν 
για τους σιδηροδρόμους.  Όπως φοβά-
μαι πως θα επιχειρηθεί από πολιτικές 
δυνάμεις να εκμεταλλευτεί η κοινωνική 
οργή. 

Μια οργή δικαιολογημένη σε κάθε έναν 
που έβαλε στη θέση των 57 νεκρών έναν 
δικό του άνθρωπο, το παιδί του που 
πήγαινε στην σχολή του για να σπουδά-
σει, την σύντροφό του, τον εργαζόμενο 
γονέα του.  Το πρώτιστο καθήκον του 
κράτους είναι να προστατεύει τους πολί-
τες του, όχι να τους αφήνει έρμαιο ενός 
ανθρώπινου λάθους.  Το οποίο ασφαλώς 
και υπήρξε στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση. Αλλά αν λειτουργούσε πλήρως το σύ-
στημα τηλεδιοίκησης τότε πολύ πιθανόν 
να είχε αποφευχθεί.  Σωστό λοιπόν το 

σύνθημα: «Φταίει η κακιά η (χ)ώρα», δι-
ότι ένα ευνομούμενο σύγχρονο κράτος 
δεν τα αφήνει αυτά στην τύχη και στον 
ανθρώπινο παράγοντα αλλά λαμβάνει 
κάθε μέτρο για τη διασφάλιση των επι-
βατών. 

Οι δημοσκοπήσεις που ήδη πραγματο-
ποιούνται καταγράφουν σύμφωνα με 
πληροφορίες ένα πολύ διαφορετικό πο-
λιτικό σκηνικό από αυτό προ τους ατυ-
χήματος.  Το κυβερνών κόμμα φαίνεται 
πως μετράει σημαντικές απώλειες αλλά 
φαίνεται να μην κερδίζουν το δεύτε-
ρο και το τρίτο κόμμα. Οι πολίτες προ-
φανώς βλέπουν τους υπαίτιους για το 
σημερινό κράτος σε αυτούς που έχουν 
κυβερνήσει τις τελευταίες δεκαετίες τη 
χώρα.  

Σύμφωνα μάλιστα με άνθρωπο που γνω-
ρίζει καλά τα αποτελέσματά τους πολλοί 
οδεύουν σε μια λεγόμενη «αντισυστημι-
κή» ψήφο με το σκηνικό, τουλάχιστον 
αυτές τις πρώτες ημέρες και τουλάχι-
στον για τις πρώτες κάλπες, να θυμίζει 
την πρώτη περίοδο των μνημονίων και 
τις εκλογές του 2012. 

Τώρα το πολιτικό επίδικο είναι η επόμε-
νη μέρα για το κράτος και το πως αυτό 
θα ‘‘αναστηθει’’. Αυτό θα ειναι και το 
εκλογικό διακύβευμα  
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Τις απόψεις τους για την επικείμενη αναμέτρηση των εθνικών εκλογών καταθέτουν η Αφροδίτη Νέστορα και ο Άρης Στυ-
λιανού. Η δικηγόρος και στέλεχος της ΝΔ και ο καθηγητής  του ΑΠΘ  και υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, 
κάνουν μια πολιτική ανασκόπηση και περιγράφουν το εκλογικό διακύβευμα.

Πολιτική συνέχεια ή αλλαγή στις εκλογές;
Αφροδίτη 
Νέστορα

Άρης 
Στυλιανού

Δικηγόρος - στέλεχος ΝΔ Υποψήφιος βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Γνώση, πάθος και όραμα 
για την πολιτική αλλαγή

To πραγματικό 
διακύβευμα των εκλογών

Οι καταιγιστικές εξελίξεις των προηγούμενων μηνών 
αλλά, και τα τραγικά γεγονότα των τελευταίων ημερών 
επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά 
κρίσιμο σταυροδρόμι. Την Κυριακή των εκλογών -όποτε 
και αν αυτές προκηρυχθούν-  οι Έλληνες ψηφοφόροι θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με ένα πολύ μεγάλο δίλημμα: Θα 
δώσουν την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνε-
χίσει το έργο του,  ολοκληρώνοντας την προσπάθεια που 
ξεκίνησε το 2019 ή θα επιστρέψουν στα όσα είχε κάνει για 
τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την -ομολογουμένως- κα-
ταστροφική διακυβέρνησή του.
Η απάντηση στο δίλημμα αυτό είναι προφανής: Η χώρα 
μας  τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά άλματα 
προόδου. Ανάμεσα σε αυτά, οι πρωτοβουλίες του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την αυταπόδεικτη 
αναβάθμιση και επέκταση του επιπέδου των ψηφιοποι-
ημένων δημοσίων υπηρεσιών, οι -επίσης- αυταπόδεικτες 
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής  που αφορούν μεταξύ άλλων στη δημιουργία 
ενός εκτενούς δικτύου δομών για την αντιμετώπιση φαι-
νομένων ενδοοικογενειακής βίας,  και ειδικότερα τη δη-
μιουργία 44 συμβουλευτικών κέντρων για κακοποιημένες 
γυναίκες ανά την επικράτεια -1 εξ αυτών και στην πόλη 
μας, τη Θεσσαλονίκη-, τη δημιουργία  19 αντίστοιχων 
ξενώνων φιλοξενίας για τις γυναίκες αυτές, τη  θέσπιση 
νέων κανόνων για το εργασιακό bullying, αλλά και αυτές 
του Υπουργείου Τουρισμού με την αύξηση της homeport 
κρουαζιέρας και τη δρομολόγηση ενός τουρισμού 365 
ημερών.  Και όλα αυτά εν μέσω πρωτόγνωρων  και εξαι-
ρετικά αντίξοων συνθηκών όπως αυτών της υγειονομικής 
κρίσης,  του πολέμου, της ενεργειακής κρίσης. Άραγε τι θα 
είχαμε καταφέρει, ως χώρα, χωρίς όλα αυτά τα απρόβλε-
πτα σκηνικά;
Η αναβάθμιση του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας  (ενδει-
κτικά αύξηση επενδύσεων, αύξηση του ΑΕΠ, μείωση του 
δείκτη ανεργίας) έχει αναγνωριστεί και επιβραβευτεί τα 
τελευταία χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτά-
κη,  από οίκους αξιολόγησης διεθνώς αναγνωρισμένους. 
Και το γεγονός αυτό αποτελεί αισιόδοξο  οιωνό για τη 
συνέχιση της ανοδικής πορείας της χώρας σε οικονομικό 
επίπεδο στην ιδανική περίπτωση που συνεχίσει η παρού-
σα Κυβέρνηση του έργο της και την επόμενη τετραετία. 
Ειδικά, δε, για τη Θεσσαλονίκη, αναντίρρητα πραγματο-
ποιήθηκαν σημαντικά βήματα στη βελτίωση της ποιότη-
τας της ζωής αλλά και των υποδομών. Με χαρακτηριστικά 
παραδείγματα  αυτά των συντονισμένων προσπαθειών 
αναβάθμισης του δυτικού τμήματος της πόλης αλλά και 
την επιτάχυνση της κατασκευής του Μετρό, το οποίο θα 
είναι άμεσα παραδοτέο.
Ωστόσο, η  ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει συχνά με 
τον πιο σκληρό τρόπο ότι μένουν πολλά ακόμα που πρέ-
πει να γίνουν στη χώρα μας, προκειμένου αυτή να απο-
κτήσει την επιδιωκόμενη εικόνα. Την εικόνα που της αξίζει 
και μας αξίζει. Και ότι ενδεχομένως, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι προτεραιότητες ή 

Η ΝΔ εκφράζει παραδοσιακά τη συντηρητική 
παράταξη της χώρας μας. Ήρθε στην εξουσία τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια μεταλλαγμένη, έχο-
ντας ένα σχέδιο που μπήκε σε εφαρμογή μετά τις 
εκλογές του 2019, με ένα μείγμα νεοφιλελεύθε-
ρης και αυταρχικής πολιτικής, υπέρ των λίγων 
και εναντίον των πολλών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μοιάζει πλέον με 
καθεστώς, υιοθέτησε το δόγμα του σοκ, επιδιώ-
κοντας να σπάσει οριστικά το κοινωνικό συμβό-
λαιο της Μεταπολίτευσης: περιστολή των εργα-
σιακών δικαιωμάτων, δραστικός περιορισμός 
της κοινωνικής κινητικότητας, νεοφιλελεύθερες 
οικονομικές επιλογές υπέρ των ελίτ, αδιαφορία 
για το περιβάλλον, παραβίαση διεθνών συμβά-
σεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο προ-
σφυγικό, αστυνομία στα Πανεπιστήμια, χρημα-
τοδοτούμενη προπαγάνδα στα ΜΜΕ.

Όμως η δημοκρατία εξαρτάται πρωτίστως από 
τη μέθοδο άσκησης της εξουσίας, από τον τρόπο 
που επιτυγχάνει τη διασφάλιση της εσωτερικής 
σταθερότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
της ισορροπίας του κράτους. Αντί για επιτελικό, 
το νεοδημοκρατικό κράτος αποδείχτηκε πελατει-
ακό και αλαζονικό. Η αστυνομία στις περισσό-
τερες περιπτώσεις, ακόμη και στις προχθεσινές 
σπαρακτικές διαδηλώσεις που ζητούσαν δικαιο-
σύνη για την τραγωδία των Τεμπών, υποκατέστη-
σε την πολιτική, τον διάλογο, τη συναίνεση.

Αυτά τα χρόνια ακούσαμε από το στόμα πρωτο-
κλασάτων υπουργών ότι πρέπει «να εξοικειω-
θούμε με την αναγκαστικότητα του ξύλου» κι ότι 
μόνο έτσι διασφαλίζεται η κοινωνική ειρήνη. Οι 
εικόνες καταστολής από τις διαδηλώσεις σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη αποτελούν ύβρη προς τη 
μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, 
το πένθος των οικογενειών τους και το συλλογι-
κό τραύμα ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. 
Είναι δείγμα της απόστασης που έχει αυτή τη κυ-
βέρνηση από την κοινωνία και από όσα αισθά-
νονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Αποκομμένη 
από την κοινωνία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν 

μπορεί να νιώσει τις δυσκολίες, τις έγνοιες και 
τον πόνο της. 

Η κοινωνία βρίσκεται σε αναστάτωση και ανα-
σφάλεια. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της συν-
θήκης στην οποία ζούμε έγκειται στην πλήρη 
αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην 
επικράτηση του τυφλού φόβου. Ακριβώς εδώ τί-
θεται το κρίσιμο ζήτημα της δημοκρατίας: υπάρ-
χει άραγε δημοκρατική απάντηση στα πολιτικά 
ζητήματα που θέτει η δυστοπική πραγματικότη-
τα; Πολλά γεγονότα στη διάρκεια της πανδημί-
ας, στους χώρους του ΑΠΘ, στους δρόμους και 
τις πλατείες της χώρας, αποκάλυψαν εναργώς 
την ένδεια των συντηρητικών πολιτικών για την 
ασφάλεια των πολιτών. Έχει γίνει σαφές με τον 
πιο εμφατικό τρόπο πώς και γιατί ο νεοφιλελευ-
θερισμός, ως συνολική κοινωνικο-οικονομική 
κοσμοαντίληψη, βλάπτει σοβαρά την υγεία και 
την ασφάλεια όλων μας.

Στις εκλογές που έρχονται, θα δοθεί η θεσμική 
απάντηση από μια κυβέρνηση προοδευτικής 
πνοής, που θα ανοίξει την προοπτική μιας δι-
εύρυνσης της δημοκρατίας, μέσα από τη δράση 
των πολιτών, των πολλών ανθρώπων. Υπάρχει 
αναγκαιότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή, για 
εμβάθυνση της δημοκρατίας. Η Δημοκρατία στη 
χώρα μας δοκιμάστηκε, αλλά η εμπιστοσύνη που 
έχω στον ελληνικό λαό και στην ετυμηγορία του 
με κάνει να ελπίζω πως οι πολίτες θα μιλήσουν, 
αυτοί θα έχουν τον τελευταίο λόγο. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουμε επιτέ-
λους μια κυβέρνηση που να λειτουργεί δημοκρα-
τικά και όχι ολιγαρχικά, να αφουγκράζεται το 
κοινωνικό σύνολο και τις ανάγκες των πολιτών, 
να προστατεύει τον δημόσιο χαρακτήρα των κοι-
νών αγαθών, της υγείας, της παιδείας, του νερού, 
να μεριμνά για το γενικό καλό κι όχι για το ιδιω-
τικό συμφέρον. 

Είναι καιρός να κινητοποιηθούμε όλες και όλοι 
για την αναγκαία πολιτική αλλαγή, για δικαιοσύ-
νη παντού.

DEBATE

Γιάννης 
Γκουμάκης

Επιμέλεια:

και ο τρόπος με τον οποίον θέλουμε να φέρουμε σε πέρας 
το επιδιωκόμενο αυτό αποτέλεσμα.
Οι  Έλληνες πολίτες οφείλουν  να προσέλθουν στις  κάλ-
πες με βάση τα παραπάνω κριτήρια  και να σκεφτούν το τί 
θα είναι καλύτερο για τη χώρα μας τα επόμενα τέσσερα-4- 
χρόνια. Λαμβάνοντας, πάντοτε υπόψη και ζυγίζοντας όλα 
όσα έχουν γίνει από το 2019 και εντεύθεν, και το πόσο οι 
μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές και τα άλματα προς τα εμπρός 
έχουν βοηθήσει και ουσιαστικά αναβαθμίσει την καθημε-
ρινότητά τους.
Καθώς μπαίνουμε σύντομα -και επίσημα πλέον- σε μια 
προεκλογική περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται ήδη από 
μια εξαιρετικά έντονη πόλωση,  θυμίζοντας σε κάποιες 
περιπτώσεις τα όσα βίωσε αυτή η χώρα το 2015, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό η εκλογική απόφαση να είναι απο-
τέλεσμα ώριμης σκέψης και όχι αμιγώς συναισθηματικής 
επιλογής.
Επιλέγουμε εκ νέου την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη για να συνεχίσει όλα όσα ξεκίνησε και δεν πρόλαβε 
λόγω των αντίξοων συνθηκών που προέκυψαν να ολοκλη-
ρώσει. 
Επιλέγουμε εκ νέου, κατόπιν σύγκρισης και όχι σύγκρου-
σης,  την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως 
ασφαλιστική  δικλείδα για την εξέλιξη της χώρας προ-
σθέτουμε στη  νέα της σύνθεση περισσότερους νέους 
ανθρώπους, περισσότερες γυναίκες, με νέα οπτική των 
πραγμάτων, νέες  προτεραιότητες και ενισχυμένη πολιτι-
κή ενσυναίσθηση. 
Προκειμένου το νέο  κοινοβούλιο να  στελεχωθεί με ανα-
νεωμένο ανθρώπινο δυναμικό  που θα έχει ως πρώτο και 
βασικό του μέλημα τη βελτίωση της χώρας και το κοινό 
καλό. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε για τη χώρα ότι οι 
νέες μεταρρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν με τον τρόπο 
που πρέπει, αλλά και ότι η ολοκλήρωση των έργων -που 
αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα σε φάση υλοποίησης- 
θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη βέλτιστη 
δυνατή μέριμνα.
Μόνον έτσι η επόμενη μέρα των εκλογών θα βρει την Ελ-
λάδα με μια κυβέρνηση ισχυρή, η οποία θα έχει το σθένος 
και τη δυναμική να αντιμετωπίσει το σύνολο των προκλή-
σεων που έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από 
το εξωτερικό. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος η προ-
σπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια και ομολο-
γουμένως έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα να μείνει 
ημιτελής και ο μόχθος των Ελλήνων να μην ανταμειφθεί 
όπως του αξίζει.
Συνεπώς, οδεύοντας προς τις κάλπες, το πιο σημαντικό 
είναι να αντιληφθούμε το πραγματικό διακύβευμα των 
εκλογών. Και να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα 
με ώριμη σκέψη,  επιβραβεύοντας με την ψήφο μας το 
μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε 
μια καλύτερη επόμενη τετραετία, και ο οποίος δεν είναι 
άλλος από τον πρωθυπουργό  Κυριάκο Μητσοτάκη και 
την ανανεωμένη κυβέρνησή του. 

‘‘Στις εκλογές που έρχονται, θα δοθεί η θεσμική απά-
ντηση από μια κυβέρνηση προοδευτικής πνοής, που θα 
ανοίξει την προοπτική μιας διεύρυνσης της δημοκρα-
τίας, μέσα από τη δράση των πολιτών, των πολλών αν-
θρώπων’’
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Η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης,  Δρ Δήμητρα Ακρι-
τίδου είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος και το αντιλαμβάνεται κάποιος  μόλις κοιτάξει το 
βιογραφικό της. 

Είναι Διδάκτωρ του τμήματος κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών 
έχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Είναι Πτυχιούχος Πολιτικής 
Επιστήμης Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου.
Στην πλούσια διαδρομή της ανακαλύπτεις συνεργασίες με πολλά επιστημονικά ιδρύ-
ματα ως καθηγήτρια και ειδική συνεργάτης. Υπήρξε διευθύντρια στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση αλλά και σε ΙΕΚ. Δημοσιογράφος στην Ελληνική Ραδιοφωνία της ΕΡΤ και 
συγγραφέας. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δήμητρα Ακριτίδου

«Η γυναίκα λείπει 
από την πολιτική»

Φαίνεται πως περιφρουρείτε αυστηρά την 
προσωπική σας ζωή. Ποια είναι όμως η 
Δημήτρα Ακριτίδου χωρίς τους τίτλους τις 
σπουδές τα πτυχία και τις ενασχολήσεις; 
Που γεννηθήκατε που μεγαλώσατε; Ποια 
είναι η καταγωγή σας; Είνα στοιχεία που 
καθορίζουν έναν άνθρωπο και μπορείς να 
τον γνωρίσεις περισσότερο.

Είμαι ποντιακής καταγωγής με τους παππού-
δες και τις γιαγιάδες μου να έρχονται από 
την Τραπεζούντα και την Κερασούντα και να 
εγκαθίστανται στο  Νομό Θεσσαλονίκης και 
τον Νομό Ξάνθης το 1922 και τον Ποντιακό 
ξεριζωμό.

Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του στρα-
τού και έτσι η οικογένειά μου έζησε με τις με-
ταθέσεις του πατέρα μου σε όλη την Ελλάδα. 
Κατόπιν σε νεαρή ηλικία στα δεκαεννέα μου 
και ούσα στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο 
παντρεύτηκα το σύζυγό μου, επίσης αξιωμα-
τικό και έτσι οι μετακινήσεις συνεχίστηκαν. 
Το γεγονός ότι είμαι κόρη και σύζυγος αξιω-
ματικών είχε πολλαπλές συνέπειες, τόσο στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα μου όσο και γε-
νικότερα στις επιλογές μου, επαγγελματικές 
και προσωπικές.

Θεωρώ ότι χαρακτηριστικά μου όπως η επι-
κοινωνία, η ευπροσαρμοστικότητα και η 
θετική στάση για την ζωή απορρέουν κατά 
πολύ από το είδος της ζωής που είχαμε με 
ταυτόχρονη βέβαια θέση γενικότερα όλης 
της οικογένειας, της αισιοδοξίας για την ζωή 
και της αντίληψης ότι όλα μπορούμε να τα 
πετύχουμε αρκεί να τα θέλουμε και να ορ-

Πρόεδρος ΚΕΔΗΘ
Μαρία Στύλου

Καλεσμένη είναι η

Με την

γανώσουμε σωστά την διαδικασία επίτευξής 
τους.

Αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα στην εκ-
παίδευση και την ενασχόληση με τα κοινά 
τι θα διαλέγατε;

Είναι δύο παράγοντες στη ζωή μου που με 
έχουν καθορίσει από νεαρή ηλικία  γι΄ αυτό 
δεν είναι δυνατόν να τους διαχωρίσω.  Αυτοί 
οι παράγοντες έχουν δυναμική εξέλιξη μέσα 
στην κοινωνία, για το μέλλον της οποίας εν-
διαφέρομαι να πάει μπροστά σε όλους τους 
τομείς και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της πα-
ρεχόμενης παιδείας και της ενασχόλησης με 
τα κοινά.

Είχε συζητηθεί η είσοδός  σας στο ψηφοδέλ-
τιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλο-
νίκης. Στα τέλη Ιανουαρίου όμως  γνωστο-
ποιήσατε πως δεν θα είστε υποψήφια για 
προσωπικούς λόγους αλλά θα αγωνιστείτε 
με όλες τις δυνάμεις σας για την νίκη του 
κόμματος της ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές 
και από τη θέση της τομεάρχη Παιδείας της 
Διοικούσας Επιτροπής Θεσσαλονίκης..
Θέλετε να μιλήσετε γι’αυτό ;

Ήταν ικανοποίηση και χαρά μου η πρόταση 
για συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Α΄ 
Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία και με 
την ενημέρωσή μου αυτή ξεκίνησα την ορ-
γανωτική μου προετοιμασία. Είναι μάλιστα 
τιμητικό για μένα ότι πολύς κόσμος συντά-
χθηκε με ποικίλους τρόπους κοντά μου προ-
σφέροντας πολλές και διάφορες υπηρεσίες. 
Όμως πολλές φορές οι σχεδιασμοί που εμείς 

κάνουμε και χαιρόμαστε όταν τους δρομολο-
γούμε ανατρέπονται ξαφνικά για λόγους και 
αιτίες που δεν εξαρτώνται από εμάς.

Αυτό συνέβη και στην δική μου περίπτωση 
σοβαρός προσωπικός λόγος που μπορείτε να 
αντιληφτείτε τι εμπεριέχει, με ανάγκασε να 
παραιτηθώ της διεκδίκησης για τις εθνικές 
εκλογές. Βεβαίως οι δυνάμεις μου και η προ-
σπάθειά μου θα είναι πλήρης δίπλα και μαζί 
στην μεγάλη Παράταξη της Νέας Δημοκρατί-
ας της οποίας τις αξίες και τις αρχές υπηρετώ 
από δεκαοκτώ χρονών.

Λείπει η Γυναίκα από την πολιτική. Γιατί;

Η γυναίκα λείπει από την πολιτική και ενώ 
θα σας έλεγα ότι έχουν γίνει αρκετές βελτι-
ωτικές κινήσεις εντούτοις δεν είμαστε στο 
ζητούμενο σημείο. Ο νομοθέτης πριν αρκετά 
χρόνια θέσπισε την ποσόστωση για να «διευ-
κολύνει» την γυναικεία συμμετοχή, όμως ενώ 
αρχικά αυτό φαινόταν ως θετική ενέργεια 
υπέρ των γυναικών, στην πράξη δεν απέδω-
σε για πολλούς λόγους και  στο σημείο αυτό 
θα ήθελα να σας αναφέρω έναν που θεωρώ 
κυρίαρχο.

Όλοι οι συμμετέχοντες αρχηγοί των παρατά-
ξεων ιδιαίτερα των αυτοδιοικητικών αλλά και 
των εθνικών πολλές φορές συνδυασμών δε-
σμευόμενοι από τον νόμο συμπεριελάμβαναν 
στους συνδυασμούς τους και 40% γυναικών, 
έτσι και προκειμένου πολλοί να φτιάξουν 
τους συνδυασμούς τους έβαζαν γυναίκες από 
το οικείο περιβάλλον τους ή γυναίκες που 
δεν τους ενδιέφερε διόλου η εκλογή τους με 

συνέπεια να μη την επιδιώκουν. Έτσι προέκυ-
ψαν πολύ λιγότερες από όσες θα μπορούσαν 
να είναι οι εκλόγιμες γυναίκες.

Φτάσαμε σε σημείο κάποιοι να λένε ότι οι γυ-
ναίκες δεν ψηφίζουν γυναίκες, όταν οι ίδιες  
δεν ήθελαν και δεν προσπάθησαν να εκλε-
γούν. Στρεβλώσαμε δηλαδή την πρόθεση για 
μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στις δι-
αδικασίες των εκλογών, του νομοθέτη.

Έχετε δύο κόρες αν δεν κάνω λάθος. Ασχο-
λούνται με την πολιτική; Πως μεγάλωσε η 
Δήμητρα Ακριτίδου τις κόρες της; 

Είμαι πολύ ευτυχής που τα παιδιά μου έχουν 
άποψη για τα τεκταινόμενα γύρω τους και βα-
θιές ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αρχές.

Καταλαβαίνεται ότι μεγάλωσαν σε ένα σπίτι 
που η ισότητα αποτελούσε καθημερινή  πρα-
κτική, οι συζητήσεις πολιτικές και άλλες ήταν 
συνεχείς, οπότε ναι θεωρώ ότι πήραν ως 
αρχές και βάσεις ηθικές και το αξιακό τους 
σύστημα δημιουργήθηκε με συνεχή προ-
σπάθεια, όπως αυτή που όλοι οι γονείς που 
συναισθάνονται το καθήκον τους δίνουν στα 
παιδιά τους.

Ήταν τόσο το πάθος μου για να τις γαλουχή-
σω να πατάνε γερά στα πόδια τους που πρώ-
τη λέξη που έμαθα στην μικρή μου να λέει δεν 
ήταν μαμά ή μπαμπάς, αλλά την λέξη «άπο-
ψη». Ρωτώντας την « Η  Σταυρούλα έχει;» 
και εκείνη βρέφος ακόμη μου απαντούσε την 
λέξη «άποψη».
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Για να μη κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, η είδηση για την ακύρωση του διαγω-
νισμού για την κατασκευή του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίλυρο έπεσε ως κεραυ-
νός εν αιθρία. Κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί πως θα έμπαιναν νέα εμπόδια στην 
υλοποίηση ενός έργου απόλυτα αναγκαίου για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη βόρεια 
Ελλάδα, ενός έργου που θωρακίζει το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Η κατηγορηματική και 
ξεκάθαρη δέσμευση του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη πως η κατασκευή του Παιδι-
ατρικού Νοσοκομείου θα προχωρήσει εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί 
ακόμη και με την οικονομική συνδρομή της Πολιτείας αποδεικνύει για μία ακόμη φορά 
το πραγματικό, έμπρακτο ενδιαφέρον αυτής της Κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη. Την 
ίδια ώρα, όμως, γεννά την υποχρέωση της Πολιτείας να δράσει και να δράσει άμεσα. Τα 
όρια της υπομονής των κατοίκων αυτής της πόλης έχουν εξαντληθεί. 

Την ώρα που κάποιοι προσπάθησαν να στήσουν κερδοσκοπικά παιχνίδια, εκμεταλλευό-
μενοι την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να προσφέρει στη Μακεδονία 
και στη Θράκη μια κορυφαία μονάδα υγείας, δεν ήταν λίγοι αυτοί που προσπάθησαν να 
καρπωθούν πολιτικά τη μη αναμενόμενη αυτή εξέλιξη. Είναι οι ίδιοι που έστηναν fake 
εκδοτήρια στα δήθεν εγκαίνια του σταθμού Συντριβάνι του Μετρό, αυτοί που σε τέσσερα 

Απόλυτη προτεραιότητα η κατασκευή 
του Παιδιατρικού νοσοκομείου

Πως σας χαρακτηρίζουν οι δικοί σας άν-
θρωποι; Ποια «ελαττώματά « σας εντοπί-
ζουν;

Ξέρουν ότι για τους ανθρώπους που αγαπώ 
γίνομαι η ομπρέλα προστασίας τους, το στή-
ριγμά τους. Και δεν μιλώ για την οικογένειά 
μου που αυτό είναι αυτονόητο για όλους μας, 
μιλώ για τους συνεργάτες μου, αλλά και για 
τους κοινωνικά ευρισκόμενους σε ανάγκη 
ανθρώπους, που θεωρώ καθήκον μου όπου 
μπορώ να προσφέρω την βοήθειά μου.

Ελαττώματα συνήθως δεν μου τα λένε και μου 
λένε ότι ξεπερνιούνται από τα θετικά του χα-
ρακτήρα μου. Όμως θεωρώ ότι η οργανωτι-
κότητά μου δυσκολεύει κάποιες φορές τους 
συνεργάτες μου, η τελειομανία μου επίσης, 
όπως και η υπερπροστατευτικότητα που εκ-
φράζω.

Η ΚΕΔΗΘ είναι ένας χώρος που έρχεστε 
αντιμέτωπη με  δύσκολες καταστάσεις που 
απαιτούν ανθρώπινο πρόσωπο και ψυχικό 
σθένος. Πότε ήταν  η στιγμή που γέμισαν τα 
μάτια σας δάκρια;  ...και η καρδιά σας λα-
χτάρα.

Η ευσιγκυνησία δεν βοηθά όταν υπάρχει 
ανάγκη, εκείνο που βοηθά είναι η ανάληψη 
πρωτοβουλιών που να τερματίζονται όταν 
κατακτιέται το ζητούμενο. Αυτό πράττω και 
έτσι όταν οι στόχοι γίνονται πράξη και απο-
τέλεσμα, νιώθω την ικανοποίηση ότι κάτι πέ-
τυχα και σήμερα.

Ποιο βιβλίο σας έχει κεντρίσει το ενδιαφέ-
ρον το τελευταίο χρονικό διάστημα ; (αν 
προλαβαίνετε να διαβάσετε)

Θα σας ξαφνιάσω αλλά για μεγάλη χρονική 
περίοδο βρίσκω ηρεμία στους Χαιρετισμούς 
της Παναγίας. Με ξεκουράζουν και μου δίνει 
μεγάλη δύναμη η ανάγνωσή τους.

Πως προέκυψε το  δικό σας βιβλίο «Μου-
σουλμανική μειονότητα».

Το βιβλίο αυτό προέκυψε ως τμήμα της διδα-
κτορικής μου διατριβής με θέμα την θέση της 
γυναίκας στην Μουσουλμανική Μειονότητα 
της Δυτικής Θράκης. Μην ξεχνάτε ότι το πρώ-
το μου πτυχίο είναι στην Πολιτική Επιστήμη 
του Παντείου Πανεπιστημίου και έχω διδάξει 
λόγω αυτών των Σπουδών μου και στο Τμήμα 
Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Αυτό το βιβλίο δινόταν στους 
φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων. Αντι-
λαμβάνεστε ότι στο διάβα της επαγγελματι-
κής μου ζωής από την αρχή, αλλά και σήμερα 
ασχολούμαι με ένα ευρύ πεδίο θεμάτων το 
οποίο και σπούδασα και ερεύνησα.

Έκτοτε εξέδωσα το βιβλίο «Απλά βήματα επι-
κοινωνίας, απλά βήματα επιτυχίας» και το 
παραμύθι «Η Τσουβαλίτσα και ο Κουαξάκης»

Μετά τον δολοφονικό σεισμό στην Τουρκία, 
ο Ελληνικός λαό επέδειξε υποδειγματικές 
και εντυπωσιακές  ανθρωπιστικές αρετές.  
Πως το μεταφράζετε; Τι μηνύματα  στέλ-
νουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής κοι-

νωνίας προς την εξουσία;

Η αλληλεγγύη αποτελεί διαχρονικά μία αρε-
τή που την έχουν οι Έλληνες και μόλις κάτι 
συμβεί- στην περίπτωση των σεισμών τόσο 
τραγικό- αναδεικνύεται και κινητοποιείται. 
Από τα άτομα και φυσικά τους συλλογικούς 
φορείς ιδιωτικούς και δημόσιους. Έτσι αντι-
δρούμε ως έθνος  παραμερίζοντας με την 
Τουρκία  τις μεγάλες διαφορές και δύσκολα 
σημεία του ιστορικού παρελθόντος ακόμη 
και του πρόσφατου. 

Αυτό έγινε και τώρα, όμως καλό είναι να 
γνωρίζουμε ότι ναι μεν καλώς πράττουμε 
βοηθώντας, όμως οφείλουμε να γνωρίζουμε 
ότι οι σχέσεις με την γείτονα χώρα είναι όχι 
μόνο δύσκολες, αλλά και ανεξάρτητα του τι 
συμβαίνει σε κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
επίπεδο σταθερές ως προς τις συνεχείς δι-
εκδικήσεις και τους αναθεωρητισμούς που 
επιδιώκει.

Είστε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας από 
πολύ μικρή  Αν ήσασταν σήμερα  18 χρονών 
θα επιλέγατε να  ενταχθείτε σ ‘έναν πολιτι-
κό χώρο;

Επειδή μεγάλωσα σε ένα πολύ θετικό οι-
κογενειακό περιβάλλον, με ερεθίσματα και 
συνθήκες  που μου έδωσαν την δυνατότητα 
μίας ψυχοσύνθεσης συγκροτημένης αν και 
κανένας εκείνη την εποχή δεν ασχολείτο με 
τα κοινά, εγώ είχα επιλέξει την ένταξή μου 
με πολλούς τρόπους στην Νέα Δημοκρατία. 
Εφόσον  και σήμερα ήμουν υπό τις ανάλογες 

συνθήκες ναι θα έκανα ακριβώς το ίδιο.

Πιστεύω σε αυτό που ο Θουκυδίδης είπε : 
«τόν τε μηδὲν τῶν δε μετέχοντα οὐκ ἀπράγ-
μονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον νομίζομεν»

Τι ονειρεύεστε για τα εγγόνια σας κ. Ακρι-
τίδου;

Εκείνο που σκέφτομαι και επιθυμώ είναι να 
μεγαλώσουν με την αγάπη και την προσπά-
θεια των γονέων τους και όλων μας με υγεία 
και να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει να 
κάνουν επαγγελματικά. Κοινωνικά δε να γί-
νουν αυτό που όλοι οι γονείς της προηγού-
μενης γενιάς έλεγαν χρήσιμοι άνθρωποι. Να 
έχουν κοινωνικές ευαισθησίες και συλλογική 
ευθύνη για το τι και πως γίνονται πράγματα 
γύρω τους. Ιδανικά να ασχοληθούν με τα κοι-
νά από όποιον τομέα εκείνα επιλέξουν να το 
κάνουν.

Ποιος είναι ο επόμενος αγώνας που θα δώ-
σετε;

Κατ΄ αρχήν θέλω να συνεχίσω δυναμικά την 
ενασχόλησή μου με την Κοινωφελή Επιχείρη-
ση του Δήμου όπου με την συνεργασία των 
ανθρώπων της θεωρώ ότι πετυχαίνουμε τους 
στόχους μας, μέσα από τις δομές που λει-
τουργούμε. 
Και επειδή το 2023 είναι έτος εκλογών και 
αυτοδιοικητικών εκλογών, ευελπιστώ στην 
συμμετοχή μου σε αυτές για την συνέχιση της 
προσφοράς μου στην πόλη που αγαπώ, την 
πόλη μας την Θεσσαλονίκη.

χρόνια διακυβέρνησης παρέδωσαν μόνο …μακέτες.  

Όσο και αν επιχαίρουν ή προσπαθούν να σπεκουλάρουν πολιτικά, να είναι βέβαιοι πως 
για μια ακόμη φορά θα πέσουν πάνω σε ένα τοίχο σοβαρότητας, υπευθυνότητας, αξιοπι-
στίας και συνέπειας. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο είναι ένα στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη, 
για τη βόρεια Ελλάδα, για την Κυβέρνηση. Και το στοίχημα αυτό πρέπει να το κερδί-
σουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κερδίσουμε. Η λειτουργία οκτώ, μόλις, κλινών ΜΕΘ 
παίδων σε Μακεδονία και Θράκη καταδεικνύει το μέγεθος της ανάγκης που υπάρχει ώστε 
μέχρι το 2025 να έχουμε ένα νέο, υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια 
του χρόνου για νέες καθυστερήσεις.

 Σε αγαστή συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είμαι βέβαιος πως οι όποιες δυ-
σκολίες θα ξεπεραστούν και αυτό το κορυφαίο έργο που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία 
μας θα προχωρήσει. Όπως σωστά έγραψε και ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης «μπήκε στην όλη διαδικασία μια άνω τελεία, δε σταμάτησε». Και δεν πρόκει-
ται να σταματήσει, δε μπορεί να σταματήσει. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, είναι ζήτημα 
αξιοπιστίας, είναι ζήτημα σοβαρότητας και πολιτικής συνέπειας.

Νίκος 
Καραγιαννακίδης
Δικηγόρος, πολιτευτής της 
ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης
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Είκοσι τρία χρόνια πέρασαν από το «απόλυτο εκλογικό θρίλερ», τότε που «κοιμηθήκαμε 
με κυβέρνηση ΝΔ και ξυπνήσαμε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ».  Ήταν Κυριακή 9 Απριλίου του 
2000, όταν έκλειναν οι κάλπες στις πιο αμφίρροπες εκλογές της σύγχρονης πολιτικής 
ιστορίας. Οι εκλογές προκηρύχτηκαν πρόωρα, καθώς η κυβέρνηση Σημίτη επικαλέστηκε 
ως εθνικό λόγο την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, να ενταχθεί η Ελλάδα στην Οικονο-
μική και Νομισματική Ένωση.

Αντίπαλοι σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση ήταν, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Κώ-
στας Σημίτης, ο οποίος είχε ήδη μια τετραετία πρωθυπουργός, διαδεχόμενος του απο-
θανόντα Ανδρέα Παπανδρέου.  Από την άλλη, στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο 
Κώστας Καραμανλής, ανιψιός του εθνάρχη και ιδρυτή του κόμματος, ηδη αρχηγός του 
από το 1997 όταν και κέρδισε τον Γιώργιο Σουφλιά. 

Το κλίμα πριν της εκλογές αλλά και την ημέρα της κάλπης έδειχνε πολιτική αλλαγή, με 
τα exit polls να προεξοφλούν - έστω και οριακά - νίκη της ΝΔ, κάτι που σήμαινε ότι θα 
επέστρεφε στην εξουσία, μετά από επτά χρόνια, και την ήττα, στις εκλογές του 1993, του 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ανατροπή, δάκρυα και πανηγυρισμοί

Το κλίμα στη Ρηγίλλης, όπου έδρευε τότε η ΝΔ, ήταν πανηγυρικό. Μετά τα exit polls, ο 
Κώστας Καραμανλής, μαζί με τον τότε εκπρόσωπο τύπου της ΝΔ, Άρη Σπηλιωτόπουλο, 
έφθασε στα γραφεία του κόμματος. Με τα πανηγύρια και τα συνθήματα των οπαδών 
όπως το «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε» και το επίσης πολύ δυνατό σύνθημα 
στα χείλη του κόσμουτο «Αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα» να συνέθεταν ένα σκηνικό αισι-
οδοξίας στο «γαλάζιο στρατόπεδο».

Την ίδια ώρα, στη Χαριλάου Τρικούπη το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό, το σκηνικό 
θύμιζε... «κηδεία», καθώς τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έφθαναν στα γραφεία του 
κόμματος σκυθρωπά, αμήχανα και αμίλητα. Είχαν πεισθεί ότι έχαναν την εκλογική ανα-
μέτρηση. Οι μόνοι, οι οποίοι πίστευαν εκείνη την στιγμή στη μεγάλη ανατροπή, ήταν ο 
«στρατηγός» Θόδωρος Τσουκάτος και ο εκλογολόγος Στράτος Φαναράς.

Και εκεί που όλα έδειχναν πως θα ήταν μια ήσυχη εκλογική βραδιά και το ενδιαφέρον θα 
επικεντρωνόταν όχι στο ποιος θα κερδίσει αλλά στο ποια θα είναι η διαφορά της Νέας 
Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκε ο Κώστας Λαλιώτης, που αιφνιδίασε τους πά-
ντες, καλώντας τους να περιμένουν καθώς θα ήταν μία μακρά νύχτα.

Εκλογές 2000: Θρίλερ χωρίς προηγούμενο 
Κοιμηθήκαμε με ΝΔ, ξυπνήσαμε με ΠΑΣΟΚ

Αφιέρωμα της «Π» στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις

Πράγματι, ενώ ως τις 22:00, η ΝΔ διατηρούσε το προβάδισμα στη ροή των αποτελεσμά-
των, τα πράγματα άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν, αργά τη νύχτα, η Β’ Αθηνών θα ενσω-
ματωθεί στο συνολικό ποσοστό και τότε το σκηνικό θριάμβου μεταφέρθηκε στα γραφεία 
του ΠΑΣΟΚ, όπου συνέρρευσαν οι «πράσινοι» οπαδοί με σημαίες, κόρνες και συνθήματα, 
το κλίμα είχε πλέον αντιστραφεί.

Στην Χαριλάου Τρικούπη φτάνει και ο Κώστας Σημίτης  όπου καταχειροκροτείται και 
αποθεώνεται από τον κόσμο δείχνοντας την νίκη που πλέον φαινόταν στον ορίζοντα για 
το ΠΑΣΟΚ.

Όταν πια η εικόνα ξεκαθάρισε, η δήλωση νίκης της ΝΔ έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπί-
δια και να γραφτεί μία δήλωση αποδοχής της ήττας. Τη δήλωση της ήττας εκλήθη να 
ετοιμάσει ο κ. Σπηλιωτόπουλος, ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή που είχε νωρίτερα γράψει τη 
δήλωση της νίκης.

Τα αποτελέσματα και οι διαρροές περι νοθείας 

Τελικά, πρώτο κόμμα ήλθε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με ηγέτη τον Κώστα Ση-
μίτη, κερδίζοντας έτσι μια τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη (μετά τις εκλογές του 1993 
και του 1996) και αναδείχθηκε πρώτη δύναμη συγκεντρώνοντας με 43,79% και 158 έδρες, 
δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία με 42,74% και 125 έδρες, τρίτο κόμμα το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Ελλάδας με 5,52% και 11 έδρες, τέταρτο και τελευταίο κόμμα ο Συνασπισμός του 
Ν. Κωνσταντόπουλου με 3,20% και 6 έδρες. Σημειώνεται πως η κατανομή των εδρών έγινε 
με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που είχε ψηφίσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη 
το 1990.

Η διαφορά στις ψήφους ήταν οριακή: Το ΠΑΣΟΚ πήρε 3.007.596 ψήφους, ενώ η ΝΔ2.935.196, 
ουσιαστικά η εκλογές και συνεπώς η πρωθυπουργία κρίθηκε για μόλις 72.373 ψήφους! Με 
θεωρίες περί νοθείας να αρχίζουν να ακούγονται από την σκληρή πτέρυγα της Νέας Δημο-
κρατίας, και να γίνεται λόγος για ελληνοποιήσεις, ωστόσο ο Κ. Καραμανλής και το ίδιο το 
κόμμα δεν επέμειναν και πολύ γρήγορα γύρισαν σελίδα.

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Καραμανλής μετέβη στο Ζάππειο αναγνωρίζοντας το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Ενώ ακολούθησε και ο νικητής Κώστας Σημίτης όπου και αυτός από Ζάππειο 
Μέγαρο απηύθυνε τις πρώτες του δηλώσεις ως νικητής πλέον των εκλογών και αρχίζο-
ντας ετσι μια τρίτη Πρωθυπουργική θητεία για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

Βαγγέλη 
Παπαντώνη

Του 
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Kαϊτεζίδης στη συνεδρίαση της ΠΕΔ: 
Να προχωρήσει άμεσα το Παιδια-
τρικό στο Φίλυρο
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, ο πρόεδρος της και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης ζήτησε να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες για τη 
δημιουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.  

Όπως επισήμανε η ΠΕΔ αξιώνει από την πολιτεία και ζητάει από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να προχωρήσουν ένα έργο που αποτελεί 
αίτημα και καθολική αξίωση της κοινωνίας της βόρειας Ελλάδας για 
πάνω από τριάντα χρόνια.  Τόνισε δε την ανάγκη να βρεθεί τρόπος 
να ξεπεραστούν οι σκόπελοι που παρουσιάστηκαν μέσα από τη δι-
αδικασία του διαγωνισμού προκειμένου να κατασκευαστεί και να 
λειτουργήσει το νοσοκομείο.

Έχουν περάσει λίγες μέρες από όταν συ-
νέβη αλλά έχει ενδιαφέρον και σας το 
μεταφέρων. 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου μετά την 
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο πρώην 
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συ-
νταξίδεψε αεροπορικώς με τον πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος 
επέστρεψε στην Αθήνα μετά την ομιλία 
του στη Δράμα. 

Σαμαράς και Ανδρουλάκης, όπως μου με-
ταφέρει πηγή μου, συζητούσαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της πτήσης, δίχως όμως να 
είναι σε θέση να μας μεταφέρει το περι-
εχόμενο της.

Παραπολιτικά

Ο γνωστός επικοινωνιολόγος Γρηγόρης 
Τσιμογιάννης, “στρατηγός” της εκλογικής 
νίκης του Κωνσταντίνου Ζέρβα στις εκλο-
γές του 2019, “επιστρέφει” στο προεκλογι-
κό τοπίο της Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσιμογιάν-
νης βρέθηκε προ ημερών στην πόλη και 
συναντήθηκε με τον υποψήφιο δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη. 

Η συζήτηση τους αφορούσε την ανάληψη 
της προεκλογικής εκστρατείας του κ. Αγγε-
λούδη για τις εκλογές του 2023. 

Άλλωστε ο επιτυχημένος επικοινωνιολό-
γος γνωρίζει άριστα τα πρόσωπα και τις 
συνθήκες της Θεσσαλονίκης.

O στρατηγός της νίκης του Ζέρβα, 
αναλαμβάνει τον Αγγελούδη

Tα τελευταία 24ωρα ακούγονται πολύ έντονα 
στις πολιτικές συζητήσεις σενάρια μετάθεσης για 
λίγους μήνες των προγραμματισμένων για τον 
Οκτώβριο αυτοδιοικητικών εκλογών. 

Η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής των εθνι-
κών εκλογών, που μετά την τραγωδία των Τε-
μπών, πάνε πιο πίσω πιθανώς να επηρεάσει και 
τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

 Ένα από τα σενάρια που συζητούνται ιδιαίτερα 
έντονα είναι οι πρώτες εκλογές να πραγματοποι-
ηθούν τέλη Ιουνίου ως και 2 Ιουλίου και οι δεύ-
τερες προς τα τέλη Αυγούστου. 

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο συζητείται οι δημοτικές 
εκλογές, για να υπάρχει ουσιαστικός χρόνος για 
την κατάθεση των ψηφοδελτίων και την προεκλο-
γική περίοδο, να γίνουν τον Μάιο του 2024 μαζί 
με τις ευρωεκλογές.

Από τον Αλέξη Τσίπα στον Γιάνη Βα-
ρουφάκη η Δέσποινα Χαραλαμπίδου. Η 
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ 
Θεσσαλονίκης και πρώην αντιπρόεδρος 
της Βουλής θα φιγουράρει στην τρίτη 
θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του 
ΜέΡΑ25 στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του κόμματος του Βαρουφάκη με την 
Λαϊκή Ενότητας, της οποίας η Χαραλα-
μπίδου είναι κορυφαίο στέλεχος.

Λόγω και των τραγικών γεγονότων στα Τέμπη όλες 
οι εξελίξεις και κινήσεις έχουν «παγώσει» στο 
πεδίο των εξελίξεων στο Δήμο Θεσσαλονίκης.  Ο 
Σπύρος Πέγκας ανακοίνωσε την Τετάρτη το όνο-
μα της δημοτικής του παράταξης με την οποία θα 
διεκδικήσει το δημαρχιακό θώκο: «Θεσσαλονίκη 
για όλους».  Ο Βασίλης Γάκης είχε  προ των γεγο-
νότων συναντήσεις με τους υποψήφιους δημάρ-
χους Σάκη Τζακόπουλο και Σπύρο Πέγκα.  Επίσης, 
πριν το δυστύχημα ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είχε 
ξεκινήσει από την Άνω Τούμπα περιοδείες στην 
πόλη συνοδευόμενος από δημοτικούς συμβού-
λους και υποψηφίους της παράταξής του «ΝΑΙ 
στη Θεσσαλονίκη».  Την ίδια ώρα άρχισε και η 
δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων με αντικρουό-
μενα ωστόσο μεταξύ τους αποτελέσματα.  

Σενάρια για μετάθεση των 
δημοτικών εκλογών

Στο Επικρατείας του 
ΜεΡΑ25 η Χαραλαμπίδου

Οι εξελίξεις στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης

Mια συνάντηση Σαμαρά-Ανδρουλάκη
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Για να λαμβάνετε άμεσα στο email
και στο κινητό σας με sms, δηλώστε
τα στοιχεία σας στο

www.politikipress.gr

Ένας χρόνος

ένας χρονος διαφορά 
στην πολιτική ενημέρωση
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Η καθυστέρηση των εθνικών 
εκλογών βάζει “φρένο” 
στους υποψηφίους δημάρχους 

“Περιορίζεται’’ η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Το θέμα

Προβληματισμός επικρατεί στα επιτελεία 
των υποψηφίων δημάρχων μετά και την 
αναβολή των εθνικών εκλογών, λόγω του 
τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος 
στα Τέμπη. Σύμφωνα με το νέο εκλογικό 
σενάριο οι εθνικές εκλογές φαίνεται πως 
μετατίθενται με πιθανότερες ημερομηνίες 
για να στηθούν οι κάλπες την Κυριακή 21 
Μαΐου, για την πρώτη εκλογική αναμέτρη-
ση και την Κυριακή 2 Ιουλίου, για την επα-
ναληπτική εκλογή. 
 
Αυτό σημαίνει ότι η προεκλογική περίοδος 
για τους υποψηφίους σε δήμους και περι-
φέρειες δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες, 
καθώς καταληκτική ημερομηνία για κατά-
θεση των συνδυασμών στο Πρωτοδικείο, 
προκειμένου να ανακηρυχθούν οι υποψή-
φιοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι 
στις εκλογές του Οκτωβρίου, είναι η 31η 
Αυγούστου 2023. Για το λόγο αυτό φαίνεται 
πως έχει τεθεί στο τραπέζι το σενάριο με-
τάθεσης για λίγους μήνες και των αυτοδι-
οικητικών εκλογών με πιθανό ενδεχόμενο 
να διεξαχθούν μαζί με τις ευρωεκλογές τον 
Μάιο του 2024.  
 
Όπως αναφέρουν υποψήφιοι δήμαρχοι 
μιλώντας στην “ΠΟΛΙΤΙΚΗ” το χρονικό δι-

Χρύσα 
Κυριακού
Δημοσιογράφος

‘‘έχει τεθεί στο τραπέζι το σενάριο μετάθεσης για 
λίγους μήνες και των αυτοδιοικητικών εκλογών με 
πιθανό ενδεχόμενο να διεξαχθούν μαζί με τις ευρω-
εκλογές τον Μάιο του 2024’’

άστημα των δύο σχεδόν μηνών είναι πολύ 
μικρό για την προεκλογική τους εκστρατεία 
και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους. 
“Τι μπορεί να προλάβει κάποιος μόλις σε 
δύο μήνες; Αν τελικά ισχύσει το σενάριο με 
τις επαναληπτικές εκλογές στις αρχές Ιου-
λίου, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε”, 
υποστηρίζουν χαρακτηριστικά. 

“Μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα δεν υπάρχει περίπτωση να κατα-
φέρει να στελεχώσει κάποιος επαρκώς το 
ψηφοδέλτιό του αλλά ούτε και να μπορέσει 
να επικοινωνήσει το προεκλογικό του πρό-
γραμμα στους ψηφοφόρους”, τονίζουν.  
 
Πάνε πίσω χρίσματα, ανακοινώσεις και 
ψηφοδέλτια  
Και μπορεί να μην είναι λίγοι όσοι ανακοί-
νωσαν ήδη την κάθοδό τους στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές του ερχόμενου Οκτώβρη, 
ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που ακόμη το 
σκέφτονται και αναμένεται να ανοίξουν τα 
χαρτιά τους το προσεχές χρονικό διάστημα 
αλλά και αυτοί που αναμένουν τη διεξαγω-
γή των εθνικών εκλογών για να λάβουν τα 
πολυπόθητα χρίσματα των κομμάτων.  

Η καθυστέρηση των εθνικών εκλογών είναι 

λογικό να αναστέλλει και τις αποφάσεις 
των κομμάτων για τα χρίσματα που θα δώ-
σουν για τους μεγάλους κυρίως δήμους και 
τις περιφέρειες της χώρας. 
 
Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα έχουν πα-
γώσει κάθε προεκλογική δραστηριότητα με 
τους υποψηφίους να κάνουν λόγο ότι με 
την παρούσα κατάσταση όλα πάνε πίσω. 
“Οσοι έχουν προλάβει να ανακοινώσουν 
την υποψηφιότητά τους και μέρος των ψη-
φοδελτίων του έχει καλώς. Αυτοί έχουν ένα 
προβάδισμα. Όπως προβάδισμα έχουν και 
οι εν ενεργεία δήμαρχοι. 

Για όλους τους άλλους οι ανακοινώσεις 
μετατίθενται σίγουρα μετά τις γιορτές του 
Πάσχα. Στην παρούσα φάση το πιο πιθανό 
είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθούν προε-
κλογικές συγκεντρώσεις και παρουσιάσεις 
συνδυασμών”, υποστηρίζουν στην “ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗ” τονίζοντας ότι με γνώμονα ότι ο 
χρόνος στενεύει, είναι πλέον πιθανή η με-
τάθεση της ημερομηνίας των δημοτικών 
και περιφερειακών εκλογών.  
 
Αλλαγή πολιτικού σκηνικού  

Σύμφωνα με τα επιτελεία υποψηφίων δη-

μάρχων σε περίπτωση που οι αυτοδιοι-
κητικές εκλογές διεξαχθούν τελικά, όπως 
είναι προγραμματισμένο, τον ερχόμενο 
Οκτώβριο το εκλογικό ενδιαφέρον θα να 
είναι περιορισμένο έπειτα από τις δύο 
εκλογικές διαδικασίες των εθνικών εκλο-
γών. “Οι απανωτές εκλογές κουράζουν το 
εκλογικό σώμα και είναι λογικό να μην 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκλο-
γές σε δήμους και περιφέρειες. 

Όχι μόνο για τους υποψηφίους αλλά και 
για τους ψηφοφόρους”, σχολιάζουν. Ενώ, 
όπως λένε, μεγάλο ρόλο θα παίξει και το 
αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. “Το 
πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί 
μετά τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών 
θα επηρεάσει σημαντικά και τις εκλογές 
σε δήμους και περιφέρειες. 
Πιθανό να δούμε νέους υποψηφίους 
αλλά και άλλους να αποσύρονται ή να 
στηρίζουν τελικά άλλες υποψηφιότητες. 
Όλα θα εξαρτηθούν από το εκλογικό απο-
τέλεσμα. Σε περίπτωση αυτοδυναμίας της 
ΝΔ, τα πράγματα θα είναι πιο απλά, ενώ 
σε περίπτωση συνεργατικής κυβέρνησης 
παραδείγματος χάρη ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ- ΚΙ-
ΝΑΛ θα αλλάξουν και οι συμμαχίες”, το-
νίζουν.   
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Πως δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει το δήμο 
Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει ούτε τέτοια σκέψη, 
ούτε τέτοια πρόθεση, ξεκαθάρισε μιλώντας στην 
εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής του www.
myportal.gr) στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash 
99,4 fm ο πρώην υπουργός, βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, 
Σωκράτης Φάμελλος. 

«Μοναδική προτεραιότητα έχω την ήττα του 
καθεστώτος Μητσοτάκη και μια προοδευτική κυ-
βέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα το 
συντομότερο» δήλωσε ο κ. Φάμελλος. 

«Για τα καταλάβετε τι προωθούν τα γαλάζια παι-
διά πριν φύγουν. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. 
Πρέπει να φύγουν το συντομότερο για να ανα-
σάνει η κοινωνία. Αυτό είναι το κεντρικό επίδικο 
για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπας και γλιτώσουμε τη δημό-
σια και ιδιωτική περιουσία μπας και μείνει η κοι-
νωνία όρθια. Για να στηρίξουμε τη δημοκρατία 
μας και να έχουμε μία Ελλάδα για όλες και για 
όλους. Δυστυχώς τώρα έχουμε μία Ελλάδα μόνο 
για τις γαλάζιες ακρίδες», είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι: «Δεν στοχεύουμε απλά 
στην πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές 
αλλά στην πρώτη θέση της κοινωνίας στις επικεί-
μενες εκλογές. Αν η κοινωνία βγει δυνατή από τις 
πρώτες εκλογές τότε θα έχουμε μία προοδευτική 
κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Όλοι μας θα απο-
δεχτούμε και θα υλοποιήσουμε την εντολή της 

Τη θλίψη και την οδύνη του για την 
σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη 
και τον θάνατο δεκάδων νέων ανθρώ-
πων εξέφρασε μιλώντας στην εκπο-
μπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής www.
myportal.gr) ο δήμαρχος Χαλκηδόνας, 
Σταύρος Αναγνωστόπουλος ευχόμενος 
να είναι το τελευταίο συμβάν που λαμ-
βάνει χώρα. 

Ο κ. Αναγνωστόπουλος μεταξύ άλλων 
αναφέρθηκε στο έργο της διοίκησής 
του και ειδικότερο σε εκείνο της ανά-
πλασης της κεντρικής οδού των Κουφα-
λίων που θα αλλάξει ριζικά την εικόνα 
της περιοχής. «Πρόκειται για ένα σημα-

Για την τραγική εμπειρία που είχε ως 
επιβάτης στο βαγόνι με τον αριθμό 5 
της αμαξοστοιχίας 65 που συγκρού-
στηκε με εμπορικό τρένο και οδήγησε 
στο θάνατο 57 ανθρώπους μίλησε στην 
εκπομπή «Άναψε Φλας» (παραγωγής 
www.myportal.gr ) ο δημοτικός σύμ-
βουλος του δήμου Θεσσαλονίκης, Στέ-
φανος Γωγάκος. Ο κ. Γωγάκος ήταν επι-
βάτης στην σιδηροδρομική τραγωδία 
της 28ης Φεβρουαρίου. 

«Βίωσα την κόλαση του Δάντη» είπε ο 
κ. Γωγάκος. «Το βαγόνι ήταν σχεδόν γε-
μάτο. Κοντά στα Τέμπη ακούσαμε έναν 
δυνατό θόρυβο. Έναν κρότο. Το βαγόνι 
άρχισε να τινάζεται στον αέρα. Τα τζά-
μια έσπασαν και τα θραύσματα μας χτύ-

Στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής 
και τους λόγους που είναι απαραίτητη η στήριξη 
των προτάσεων του κόμματος στις επικείμενες εθνι-
κές εκλογές αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή 
«Άναψε Φλας» (παραγωγής του www.myportal.
gr) στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99,4 fm ο υπο-
ψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και μέλος της 
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Πολιτικού 
Συμβουλίου, Αντώνης Σαουλίδης. 

Σχολιάζοντας την καταδίκη του Νίκου Παππά από το 
ειδικό δικαστήριο ανέφερε μεταξύ άλλων «Τα δύο 
κόμματα δεν διαφέρουν στη νοοτροπία που διαχει-
ρίζονται το κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δια-
χειριστεί την εξουσία μέσα από τους κολλητούς και 
η ΝΔ μέσα από τους ανιψιούς. Στο ΠΑΣΟΚ λέμε ούτε 
με τους κολλητούς, ούτε με τους ανιψιούς. Επιθυ-
μούμε να εκφράσουμε την κοινωνία και τις ανάγκες 
της. Αυτός είναι ο φάρος μας. Αυτόν ακολουθούμε».

«Ο κόσμος έχει κουραστεί από την τοξικότητα που 
καλλιεργούν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος αναζητεί 
μια αξιόπιστη και υπεύθυνη εναλλακτική επιλογή. 
Έχουμε αποδείξει ότι στεκόμαστε υπεύθυνα στα 
προβλήματα του κόσμου» επεσήμανε ο Αντώνης 
Σαουλίδης.

κοινωνίας. Καμία πολιτική δύναμη δεν μπορεί 
λοιπόν να υποτιμήσει και να δειλιάσει μπροστά 
στην εντολή της κοινωνίας για μία προοδευτική 
κυβέρνηση την επόμενη μέρα».

Για το θέμα Πολάκη ο πρώην υπουργός έκανε 
λόγο για «ένα σοβαρό ζήτημα αλλά, δεν είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοι-
νωνίας αυτή τη στιγμή».  «Οι πολίτες έχουν να 
αντιμετωπίσουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα 
που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, για αυτό και οι εκλογές πρέπει να γίνουν το 
συντομότερο. Το κεντρικό επίδικο παραμένει να 
γλιτώσει η ελληνική κοινωνία από μία καταστρο-
φική κυβέρνηση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε μία 
λανθασμένη ανάρτηση τόσο σε προγραμματικό 
επίπεδο, αφού το περιεχόμενό της δε συμβαδίζει 
σε μεγάλο βαθμό στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως 
αποφασίζονται συλλογικά, καθώς και σε επίπεδο 
πολιτικής δεοντολογίας όπως την αντιλαμβανό-
μαστε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν χρειάζονται ευκαιρίες 
και αφορμές βέβαια εκ μέρους μας για να ανοίγει 
μία συζήτηση που δεν αντιστοιχεί στο πρόγραμ-
μα του ΣΥΡΙΖΑ και στρέφει το ενδιαφέρον μακριά 
από τα προβλήματα της κοινωνίας και μπορεί να 
εκμεταλλευτεί το καθεστώς Μητσοτάκη, ειδικά 
κατά τη διάρκεια της άτυπης προεκλογικής περι-
όδου» δήλωσε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης. 

ντικό έργο που θα γίνει στην έδρα του 
δήμου μας, το μεγαλύτερο διαμέρισμα 
του δήμου μας. Πρόκειται για μια μελέ-
τη 970.000 ευρώ» είπε ο κ. Αναγνωστό-
πουλος. 

Πρόκειται για ένα έργο πνοής, σημεί-
ωσε ο κ. Αναγνωστόπουλος που θα 
αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των 
πολιτών. Το έργο όπως εξήγησε θα ξε-
κινήσει μόλις δοθούν οι εγκρίσεις των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

«Ελπίζουμε αν όλα πάνε καλά σε ένα 
μήνα να ξεκινήσουν οι εργασίες» κατέ-
ληξε ο κ. Αναγνωστόπουλος. 

πησαν. Έσβησαν τα φώτα. Πεταχτήκαμε 
από τις θέσεις μας και μπροστά μας εί-
δαμε ένα μανιτάρι φωτιάς. Ήταν τα βα-
γόνια που καίγονταν» λέει ο κ. Γωγάκος. 
Περιγράφοντας τα πρώτα λεπτά μετά 
την  σύγκρουση εξήγησε ότι επικράτησε 
ο απόλυτος πανικός. 

«Κατεβήκαμε από το τρένο και βλέπαμε 
τα πρώτα βαγόνια να καίγονται» εξήγη-
σε ο κ. Γωγάκος, στον οποίο επί τόπου 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης 
εξέφρασε δημόσια τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στις οικογένειες των ανθρώ-
πων που χάθηκαν τόσο άδοξα.

«Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ θα επιδοκιμαστεί στις εκλο-
γές. Θα φέρουμε στο προσκήνιο τα πραγματικά 
προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας» πρόσθεσε 
ο υποψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης θέτοντας 
μια σειρά ζητημάτων όπως το ΕΣΥ, την κατάργηση 
της προσωπικής διαφοράς, την ισχυροποίηση του 
κοινωνικού κράτους και της δημόσιας παιδείας, την 
προστασία της πρώτης κατοικίας, κοινωνική στέγη, 
δημογραφικό ενώ κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο 
την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών.

«Μήπως ήρθε η ώρα να επιβραβεύσουμε τους συνε-
πείς δανειολήπτες; Όλους αυτούς που τα χρόνια της 
κρίσης πλήρωναν με κόπο και θυσίες τα δάνεια και 
τις δόσεις τους» σημείωσε ζητώντας επιτέλους την 
επιδοκιμασία τους από το κράτος.

Τέλος, για την Θεσσαλονίκη επανέλαβε την πάγια 
θέση του πως δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο για την πόλη, με χρονοδιάγραμμα και χρη-
ματοδότηση. «Η πόλη είχε μια μεγάλη δυνατότητα 
για να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο. Η Θεσσαλονί-
κη δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανά-
πτυξης . Δεν έχει ενταχθεί κανένα απολύτως έργο» 
κατέληξε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαουλίδης.

Αντώνης Σαουλίδης:  
«Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει στο 
προσκήνιο τα πραγματικά 
προβλήματα της κοινωνίας»

Σωκράτης Φάμελλος:  
«Προτεραιότητά μου η ήττα 
του καθεστώτος Μητσοτάκη» 

Έργο πνοής η ανάπλαση 
της κεντρικής οδού 
στα Κουφάλια

Δημοτικός σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης στην 
μοιραία αμαξοστοιχία 

Συνεντεύξεις από την εκπομπή  «Άναψε Φλας» 
στον Flash 99,4 παραγωγής MyPortal.gr
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Φορολογικές δηλώσεις 2023: 
Πότε ξεκινούν, ποιοι δεν θα «πληρώσουν» πρόστιμο 
ακόμα και αν καθυστερήσουν την υποβολή

Μέσα στο μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 
2023, με την καταληκτική προθεσμία να είναι 30 Ιουνίου. Η πρώτη δόση θα πρέπει να 
πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.

Αναφορικά με τον φόρο, αυτός θα εξοφληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την 
πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου και η τελευταία δόση αποπλη-
ρωμής να είναι στο τέλος Φεβρουαρίου του 2024.

Ωστόσο, όσοι πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο που τους αναλογεί έως και την 31η Ιουλί-
ου, λαμβάνουν έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

Προς κατάργηση το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση

Προς κατάργηση οδεύει το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμες φορολογικές δη-
λώσεις που είναι μηδενικές, πιστωτικές ή για όσες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο-σκούπα που πρόκειται να καταθέσει το 
Υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες θα περιλαμβάνεται διάταξη που θα προ-
βλέπει την κατάργηση των προστίμων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπρόθε-
σμων δηλώσεων.

Συντάξεις: Έρχονται δυο νέα 
πακέτα πληρωμών μέσα στον Μάρτιο

Οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το έκτακτο επίδομα 

Oι 7 κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καμία από τις αυξήσεις που δόθηκαν και έχουν άθροι-
σμα κύριων συντάξεων που κυμαίνονται μεταξύ 800 - 1000 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται 
για 120.000 περίπου συνταξιούχους (περίπου το 5% του συνόλου) με προσωπική δια-
φορά. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.

2. Όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και η μόνη ενίσχυση που έλαβαν το 
προηγούμενο διάστημα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Πρό-
κειται για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους με συντάξεις έως 800 ευρώ τον μήνα. Αυτοί οι 
συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.

3. Όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων μεταξύ 1.000 - 1.100 ευρώ τον 
μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και είδαν μόνο μια μικρή ενίσχυση από την κατάργη-
ση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο 36 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για 
70.000 συνταξιούχους όπου θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ.

4. Όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ 
τον μήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν μόνο από την κατάργηση της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά μέσο όρο με 111 ευρώ ετησίως. Οι συνταξιούχοι 
αυτοί είναι 300.000 και θα λάβουν 250 ευρώ.

5. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ το μήνα 
και είδαν αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49% τότε η έκτακτη ενίσχυση που θα λάβουν 
είναι 25Αναλυτικότερα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έχει ως εξής:

- Έως τις 15 Μαρτίου θα καταβληθούν αναδρομικά και αυτόματα ως προκαταβολή τμή-
μα της επικουρικής, που θα ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να φτάνει τις 6.000 ευρώ 
στους συνταξιούχους που αναμένουν ακόμη και χρόνια την έκδοση της επικουρικής 
τους σύνταξης

- Μεταξύ 20 και 31 Μαρτίου θα γίνει η καταβολή με εμβόλιμη πληρωμή του επιδόματος 
προσωπικής διαφοράς ύψους από 200 μέχρι 300 ευρώ.

Μέχρι τέλος Μαρτίου θα καταβληθούν δύο νέα πακέτα πληρωμών για χιλιάδες συνταξιούχους. Πρόκειται 
για τα αναδρομικά ποσά των επικουρικών συντάξεων που φτάνουν μέχρι 6.000 ευρώ και το επίδομα προ-
σωπικής διαφοράς που φτάνει μέχρι τα 300 ευρώ.

Αναλυτικότερα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έχει ως εξής:

- Έως τις 15 Μαρτίου θα καταβληθούν αναδρομικά και αυτόματα ως προκαταβολή τμήμα της επικουρικής, 
που θα ξεκινάει από 100 ευρώ και μπορεί να φτάνει τις 6.000 ευρώ στους συνταξιούχους που αναμένουν 
ακόμη και χρόνια την έκδοση της επικουρικής τους σύνταξης

- Μεταξύ 20 και 31 Μαρτίου θα γίνει η καταβολή με εμβόλιμη πληρωμή του επιδόματος προσωπικής δια-
φοράς ύψους από 200 μέχρι 300 ευρώ.

Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης

Εως τις 15 Μαρτίου θα καταβάλει ο ΕΦΚΑ τα αναδρομικά, τα οποία ξεκινούν από 100 ευρώ και μπορεί να 
ξεπεράσουν τις 8.000 ευρώ, σε περίπου 40.000 συνταξιουχου, οι οποίοι περιμένουν μήνες ή και χρόνια την 
επικουρική τους σύνταξη και έχουν υποβάλλει αίτηση έως και τον Ιούνιο του 2022 (πριν την 1η Ιουλίου 
2022).Η καταβολή των ποσών θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς 
του δικαιούχου.Παράλληλα, άλλοι 40.000 συνταξιούχοι που περιμένουν επίσης την επικουρική τους θα 
δουν τη σύνταξή τους να εκδίδεται έως το τέλος του Μαρτίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός του ΕΦΚΑ 
για τις περίπου 83.000 ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη.
Πρόκειται, δηλαδή, για συνταξιούχους που έχουν πάρει την κύρια σύνταξη τους και περιμένουν την επι-
κουρική. Θα λάβουν αναδρομικά 100 ευρώ για κάθε μήνα αναμονής έως και τον Ιανουάριο του 2023. Για 
τις αναπηρικές επικουρικές συντάξεις, οι οποίες είναι μικρότερες, τα έναντι αναδρομικά θα είναι 50 ευρώ 
για κάθε μήνα. Το ίδιο ισχύει για της συντάξεις λόγω θανάτου.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΕΦΚΑ, περίπου 40.000 εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικών συντάξεων θα εκδοθούν 
μαζικά ως το τέλος του επόμενου μήνα. Οι υπόλοιποι 40.000 - 43.000 δικαιούχοι, για τους οποίους δεν 
είναι δυνατό να εκδοθεί άμεσα η σύνταξη, θα λάβουν έναντι αναδρομικά - σαν προκαταβολή της επικου-
ρικής τους σύνταξης- 100 ευρώ ανά μήνα αναμονής εφάπαξ. Μοναδική προϋπόθεση είναι η αίτηση να έχει 
υποβληθεί έως και τον Ιούνιο του 2022 (πριν την 1η Ιουλίου 2022).

Για παράδειγμα, εάν κάποιος που πληροί τις προϋποθέσεις περιμένει δύο χρόνια να πάρει την επικουρική 
σύνταξη λόγω γήρατος, θα εισπράξει έως τα μέσα Μαρτίου εφάπαξ ποσό 2.400 ευρώ (100 ευρώ επί 24 
μήνες αναμονής).

Το μέτρο αφορά ασφαλισμένους για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση κύριας σύνταξης.

Επίδομα προσωπικής διαφοράς

Mεταξύ 20 και 31 Μαρτίου θα γίνει η καταβολή του εφάπαξ επιδόματος προσωπικής διαφοράς σε 
1.112.000 συνταξιούχους --οι οποίοι είτε δεν είδαν καθόλου αύξηση είτε είχαν μικρότερη ωφέλεια λόγω 
της προσωπικής διαφοράς-καταγράφουν

Το «μπόνους» θα καλύψει το σύνολο των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά, που είτε δεν είδαν κα-
θόλου την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα είτε έλαβαν ποσοστό μικρότερο από αυτό. Οι συ-
νταξιούχοι αυτοί υπολογίζονται σε 1.112.000, από το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων. Την 
οικονομική ενίσχυση δε θα λάβουν ωστόσο όσοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.600 ευρώ.

Το επίδομα προσωπικής διαφοράς που ανέρχεται σε 200, 250 και 300 ευρώ θα καταβληθεί σε 560.000 
συνταξιούχους με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ το ποσό των 300 ευρώ, σε 394.000 συντα-
ξιούχους το ποσό των 250 ευρώ και σε 158.000 συνταξιούχους το ποσό των 200 ευρώ.

Η ενίσχυση αυτή δεν αφορά συνταξιούχους των οποίων το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από 1.600 ευρώ. 
Αφορά το σύνολο των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά και έχουν άθροισμα κύριων συντάξε-
ων έως 1.600 ευρώ τον μήνα και είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα είτε 
έλαβαν ποσοστό λιγότερο από αυτό.

Την έκτακτη οικονομική βοήθεια οι συνταξιούχοι θα τη δουν κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό τους, 
χωρίς να χρειαστεί καμία αίτηση και χωρίς κανένα δικαιολογητικό

-Θα καταβληθεί σε 560.000 συνταξιούχους με άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ το ποσό των 
300 ευρώ, σε 394.000 συνταξιούχους το ποσό των 250 ευρώ και σε 158.000 συνταξιούχους το ποσό των 
200 ευρώ.

Τα χρηστικά της οικονομίας με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κρινή
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Ένας πόλεμος αλλάζει τα πάντα. Έτσι και 
ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την Ρωσι-
κή εισβολή, κατά παράβαση του διεθνούς 
δικαίου και των καταστατικών αρχών του 
ΟΗΕ, επέφερε τεκτονικές αλλαγές στο πα-
γκόσμιο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό 
τοπίο, υπογραμμίζοντας τον εύθραυστο 
χαρακτήρα ενός στενά διασυνδεδεμένου 
κόσμου. Συμμαχίες και ισορροπίες δυνάμε-
ων αλλάζουν, η ευρωπαϊκή ασφάλεια ανα-
θεωρείται, η έννοια της ισχύος επαναπροσ-
διορίζεται, η παγκόσμια οικονομία πιέζεται 
και οι φόβοι ενός πυρηνικού πολέμου που 
βρίσκονταν σε «χειμερία νάρκη» από τον 
Ψυχρό Πόλεμο φαίνεται να «ξυπνούν» με 
τρόπο εφιαλτικό. 

Πρώτα από όλα, η ευρω-ατλαντική συμμα-
χία έχει αναζωογονηθεί και ισχυροποιηθεί, 
παρά τις αρχικές ελπίδες του Ρώσου Προέ-
δρου πως η εισβολή, τμήμα του αφηγήμα-
τος της μεγάλης Ρωσίας, θα δίχαζε τη Δύση 
και θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, 
τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν και ήδη υλο-
ποιούν αμυντικές δαπάνες δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων, ενώ δύο νέα επίδοξα μέλη, η 
Φιλανδία και η Σουηδία, εγκαταλείπουν την 

πολιτική της ουδετερότητας και υποβάλ-
λουν αίτηση προσχώρησης στη συμμαχία. 
Ακολούθως, η Αμερική αναβιώνει την επιρ-
ροή της στο εξωτερικό και ειδικά στην ευ-
ρωπαϊκή ήπειρο, συσπειρώνοντας τους Ευ-
ρωπαίους συμμάχους για να υποστηρίξουν 
τις κυρώσεις, τους ελέγχους των εξαγωγών, 
τους περιορισμούς συναλλάγματος και τις 
παρεμβάσεις στην ενεργειακή αγορά με στό-
χο την Οικονομία της Ρωσίας. Η δε αλλαγή 
της ενεργειακής ροής με τη στροφή της Δύ-
σης στις χώρες του Κόλπου και των ΗΠΑ, κα-
θιστούν πλέον την Αμερική τον μεγαλύτερο 
εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου 
στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, ο πόλε-
μος στην Ουκρανία συσφίγγει τις σχέσεις 
Ρωσίας – Κίνας, ενισχύοντας ωστόσο την 
εξάρτηση της πρώτης από την τελευταία, 
μιας και η Κίνα έγινε ο βασικός αγοραστής 
φθηνού ρωσικού αερίου και πετρελαίου, 
αλλά και προμηθευτής αγαθών, που λόγω 
των δυτικών κυρώσεων, δεν είναι πλέον δι-
αθέσιμα στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η συ-
γκράτηση του παγκόσμιου πληθωρισμού, 
λόγω της διατάραξης της ροής τροφίμων, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει 
πρόκληση για τις παγκόσμιες κεντρικές τρά-

Πάρε με όταν φτάσεις. Συνήθως είναι μια σύμβαση, 
δεν νιώθουμε πραγματικό φόβο όταν ζητούμε από 
κάποιον να μας ανακοινώσει το τέλος ενός συμ-
βατικού ταξιδιού του. Περισσότερο κάτι σαν νάζι, 
μια διάθεση να επιβεβαιώσουμε ότι η επαφή μας 
με ένα αγαπημένο πρόσωπο δεν θα σβήσει από τη 
φυσική απόσταση. Έτσι το έλεγαν και οι τέσσερίς 
τους. Ο Περικλής, όταν αποχαιρετούσε τα εγγόνια 
του που έμεναν στην Αθήνα. Η Αθανασία, όταν ξε-
προβόδιζε τη μικρή της κόρη που ήταν διορισμένη 
στα Δωδεκάνησα. Η Τάνια, κάθε φορά που έφτανε η 
μέρα να γυρίσουν πίσω στο χωριό οι κολλητές της 
από τα χρόνια του πανεπιστημίου. Και ο Ανδρέας, 
κάθε Κυριακή βράδυ εδώ και μήνες που η Μάγδα, 
ο ερωτάς του, έπρεπε και πάλι να γυρίσει στη Λά-
ρισα όπου έκανε την ειδικότητά της. Και το ίδιο θα 
έλεγαν και εκείνο το απόγευμα στους δικούς τους 
ανθρώπους, αν ήταν των Φώτων και τα εγγόνια του 
Περικλή γυρνούσαν από τις διακοπές στον παππού 
και στη γιαγιά, αν ήταν Σεπτέμβρης και η κόρη της 
Αθανασίας γυρνούσε στο νησί για το άνοιγμα των 
σχολείων, αν ήταν μια από εκείνες τις μέρες που οι 
κολλητές της Τάνιας είχαν κέφια και είχαν έρθει για 
ξενύχτι και ποτά στην πόλη από το χωριό, αν ήταν 

Κυριακή και η Μάγδα γυρνούσε στη Λάρισα.

Αυτό το «αν» είχε κολλήσει στη σκέψη τους από την 
πρώτη στιγμή που το έμαθαν. Ο Περικλής,από το 
έκτακτο δελτίο που έβγαλε μετά τα μεσάνυχτα το 
κανάλι όπου παρακολουθούσε έναν ακόμα γύρο 
πολιτικής κόντρας μεταξύ επίδοξων υπουργών 
και βουλευτών. Η Αθανασία, από την εκπομπή της 
πρωινής ζώνης που έπαιζε το πρωί της επόμενης 
μέρας όταν άνοιξε στο άφωνο την τηλεόραση του 
ψιλικατζίδικου. Η Τάνια, από το μήνυμα της κολ-
λητής της στο Insta που τη βρήκε να γυρίζει με το 
λεωφορείο στο σπίτι μετά από μπύρες. Ο Ανδρέας, 
από την αυτόματη ενημέρωση του αγαπημένου του 
ειδησεογραφικού siteπου έσκασε στο κινητό του 
μέσα στη νύχτα και τον ξύπνησε. Τι θα γινόταν αντο 
τρένο είχε ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη για την 
Αθήνα και ο καθένας τους είχε αποχαιρετήσει έναν 
δικό του άνθρωπο λίγες ώρες πριν, αναμένοντας 
μήνυμά του ότι έφτασε;

Ο νους του Περικλή δεν το χωρούσε ότι πάντα επέ-
μενε πως το τρένο ήταν ο ασφαλέστερος και ο πιο 
γρήγορος τρόπος να κάνουν τα παιδιά και τα εγγό-

νια του το ταξίδι από Αθήνα. «Μόνο 3 ώρες και 55 
λεπτά», έλεγαν οι αφίσες που ήταν κολλημένες πα-
ντού στον Σταθμό. Εντυπωσιασμένος από την εξέ-
λιξη των μεταφορών, σχεδόν στα 75 του, είχε κάνει 
τα στραβά μάτια για όλες αυτές τις αναγγελίες για 
το Λευκό Βέλος, το τρένο που η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη μόνο που δεν είχε ράνει με αγιασμό πριν έναν 
χρόνο για να υπογραμμίσει την αποτελεσματικότη-
τά της. Και τώρα συνειδητοποιούσε ότι όλα αυτά 
ήταν μια βιτρίνα πίσω από την οποία συνέχιζε να 
βασιλεύει η παντελής ανευθυνότητα και ο ωχαδελ-
φισμός του κάθε υπαλλήλου, του κάθε προϊσταμέ-
νου, του κάθε υπουργού σε αυτήν τη χώρα.

Η Αθανασία δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε λέξη. 
Κοιτούσε αποσβολωμένη τα ρεπορτάζ και τις μαρ-
τυρίες στα κανάλια, βουρκώνοντας σε κάθε απε-
γνωσμένη έκκληση συγγενούς να μάθει για την τύχη 
του ανθρώπου του. Έκανε τον σταυρό της που δεν 
ήταν Σεπτέμβρης και η κόρη της δεν ταξίδευε και 
έσπευσε να της τηλεφωνήσει για να της πει να έρθει 
την επόμενη φορά με αεροπλάνο από το νησί.Άκου-
γε για τη σύλληψη του Σταθμάρχη και αναρωτιόταν 
πόσο πόνο μπορούσε να προκαλέσει αλήθεια ένα 
στιγμιαίο ανθρώπινο λάθος. Πώς μπορούσε αλή-
θεια κάποιος να συγχωρέσει ένα τέτοιο λάθος; 
Έκλεισε τα μάτια της, δεν ήθελε να βλέπει άλλο.
Η Τάνια άρχισε να τρέμει από την ένταση, όσο 
πλήθαιναν οι μαρτυρίες για ένα τρένο γεμάτο φοι-
τητές που επέστρεφαν στην Θεσσαλονίκη από το 
τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας.Εκείνη είχε πάει 
με τις κολλητές στην Ξάνθη και είχαν γυρίσει μια 
μέρα πριν, όμως έβλεπε έναν σωρό γνωστούς της 
να έχουν ανεβάσει storiesαπό το καρναβάλι της 

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πάρε με όταν φτάσεις

Πόλεμος στην Ουκρανία: 
Η εισβολή που άλλαξε τον κόσμο

πεζες και η μεγάλη ανησυχία μεταξύ των 
επενδυτών.   

Εν κατακλείδι, η  Ρωσική εισβολή στην Ου-
κρανία κατάδειξε πως τα αυταρχικά και 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, με αναθεωρητι-
κές πολιτικές που δεν διστάζουν να παρα-
βιάσουν την εθνική κυριαρχία, την εδαφική 
ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνό-
ρων, αποτελούν σημαντική απειλή για την 
παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, ιδίως όταν 
κατέχουν πυρηνικά όπλα και διαθέτουν αυ-
ξημένες στρατιωτικές δυνατότητες. Γι’ αυτό 
και υπό το πρίσμα αυτό ο πόλεμος στην Ου-
κρανία είναι μία σύγκρουση ανάμεσα στη 
δημοκρατία και το κράτος δικαίου από την 
μια μεριά, τον αυταρχισμό, τον ολοκληρω-
τισμό και τον αναθεωρητισμό από την άλλη. 

Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια να αναδυθεί 
ένας αντιθετικός προς τη Δύση πόλος από 
χώρες που έχουν χαρακτηριστικά ανελεύ-
θερων δημοκρατιών, καταδεικνύει πως η 
παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας παρα-
μένει ελλιπής, μιας και ο ΟΗΕ με την υπάρ-
χουσα δομή και λειτουργιά του δεν μπορεί 
να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τη 

Πάτρας. Λογικά κάποιοι από αυτούς θα γύριζαν με 
το τρένο το βράδυ της Τρίτης. Άρχισε να τηλεφωνεί 
έντρομη μέσα στη νύχτα για να μάθει αν όλοι ήταν 
καλά. Και όταν βεβαιώθηκε για όσους μπόρεσε να 
φανταστεί, μόνο τότε, άρχισε να βρίζει. Την κυβέρ-
νηση των αρίστων που τάχα έχει βάλει τη χώρα στις 
ράγες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και τώρα 
έστειλε στις ράγες του θανάτου νέους 20 και 30 
χρονών. Και τους ιδιώτες που σίγουρα θησαύριζαν 
χωρίς να έχουν δώσει ούτε δεκάρα από τα κέρδη 
τους για να επενδύσουν σε συστήματα ασφαλείας.
Ο Ανδρέας προσπαθούσε μέσα στον ύπνο του να 
καλέσει τη Μάγδα στο Νοσοκομείο της Λάρισαςγια 
να βεβαιωθεί ότι είναι καλά. Είχε εφημερία την Τρί-
τη και έτσι ένιωθε τη σιγουριά ότι δεν μπορούσε να 
είναι μέσα στο τρένο. «Είμαστε σε κατάσταση πο-
λέμου», του απάντησε και εκείνος αισθάνθηκε την 
απόλυτη γαλήνη. Το πρωί θα έπαιρνε το αυτοκίνητο 
να οδηγήσει ως την Λάρισα. Θα το έκανε δύο φο-
ρές την εβδομάδα πλέον, θα ταξίδευε αυτός με το 
αυτοκίνητο για να την πηγαίνει και να την φέρνει. 
Ποιο τρένο και ποιο λεωφορείο να εμπιστευτεί πλέ-
ον; Και ποιον πολιτικό; Αυτούς που σε λίγες μέρες 
θα ακόνιζαν και πάλι τα μαχαίρια πάνω από τους 
νεκρούς, όπως είχαν κάνει πριν πέντε σχεδόν χρό-
νια στο Μάτι; Αυτούς που τούτες τις ώρες έκαναν 
πρόβα τις δηλώσεις που τους είχαν ετοιμάσει οι 
σύμβουλοι επικοινωνίας;

Πάρε με όταν φτάσεις. Τέσσερις λέξεις που θα έτρε-
μαν να προφέρουν πλέον και οι τέσσερίς τους. Για 
τον ίδιο λόγο, με τον ίδιο φόβο. Και ας είχε ο καθέ-
νας και η καθεμία τους άλλη ερμηνεία για την αιτία 
της απόλυτης τραγωδίας.

Χρήστος Μπαξεβάνης 
Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ 
– Διεθνολόγος
MA (UK) - PostDoc (UOM)

βασική αποστολή του που είναι η διατή-
ρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, 
η δε Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σημα-
ντικές πρωτοβουλίες και γενναίες αποφά-
σεις, ώστε να προχωρήσει ουσιαστικά στην 
ολοκλήρωσή της στον τομέα της άμυνας 
και της ασφάλειας. Η ιστορική στροφή της 
Γερμανίας σε σχέση με την πολιτική, που εί-
χαν χαράξει τα τελευταία είκοσι χρόνια Σρέ-
ντερ και Μέρκελ, δημιουργεί (ενδεχομένως) 
όρους και προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η 
συνοχή και να προχωρήσει η πολιτική ενο-
ποίηση της ΕΕ. 

Η αιματηρή σύγκρουση μετρά ήδη ένα χρό-
νο και το μόνο σίγουρο είναι πως στη φάση 
που βρισκόμαστε δεν φαίνεται πώς μπορεί 
να υπάρξει στο αμέσως επόμενο χρονικό δι-
άστημα προοπτική κατάπαυσης πυρός και 
έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκειται να 
τελειώσει εύκολα, ακριβώς γιατί δεν είναι 
ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανί-
ας, αλλά ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και 
Δύσης, με φόντο τον νέο παγκόσμιο συσχε-
τισμό δυνάμεων, ο οποίος αφορά κυρίως τις 
σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας.  
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Στην αυγή του 21ου αιώνα, σε ένα κράτος αθηνοκεντρικό, η πάλαι ποτέ συμπρωτεύουσα προ-
σπαθεί να ανακτήσει τα ηνία της χαμένης της αίγλης. Με παθογένειες που απαιτούν ψύχραιμη 
και οργανωμένη διαχείριση, με ηχηρό κενό αντιπροσώπευσης που αντανακλά μια ενδεχομένως 
αναχρονιστική προσέγγιση και με μια τάση μιμητισμού που επιβεβαιώνει την έλλειψη δημι-
ουργικότητας και οράματος, η Θεσσαλονίκη αναζητά την ταυτότητά της και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της υπό τον ήχο εκλογικών σαλπίγγων. 

Θεσσαλονίκη, η μεγάλη φτωχομάνα, που στερείται νοσοκομειακών κέντρων. Πραγματικότη-
τα που βίωσε με βάναυσο τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας ο μέσος πολίτης, ο οποίος 
στερήθηκε από ένα κρεβάτι χειρουργείου μέχρι μια κλίνηΜΕΘ, είτε για τον ίδιο είτε για οικείο 
του πρόσωπο. Ο ίδιος πολίτης που έγινε θεατής στο δυστοπικό έργο ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, 
στην έλλειψη προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας και 
στην παραβίαση επί της ουσίας του δικαιώματός του στην προστασία της υγείας. Δικαίωμα το 
οποίο δεν πρέπει να παραμείνει στη σφαίρα της θεωρίας, αλλά να πραγματωθεί με αναβάθμιση 
των δομών υγείας, με επένδυση στην πρωτοβάθμια φροντίδα και με πρόσληψη μόνιμου υγειο-
νομικού προσωπικού, ώστε να αναβαθμιστεί το πολύπαθο ΕΣΥ.  

Θεσσαλονίκη, η μεγάλη φτωχομάνα, που στερείται Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Το έργο του 
μετρό έχει καθυστερήσει όσο ενδεχομένως κανένα άλλο σ’ αυτήν την πόλη. Από την πρώτη 
τρύπα του τέως Δημάρχου Κούβελα μέχρι και σήμερα, η ταλαιπωρία, η έλλειψη εναλλακτικών, 
το κόστος και ο χαμένος χρόνος είναι κυρίαρχα θέματα συζήτησης για τον λαό της πόλης μας. 
Με το φως στο τούνελ ίσα να αχνοφαίνεται, οι Θεσσαλονικείς δυσανασχετούν και γίνονται κα-
χύποπτοι και μόνο στο άκουσμα της λέξης «μετρό», καθώς έχουν χορτάσει από φληναφήματα 
και κενές περιεχομένου δηλώσεις. Στόχος και μέλημα είναι και θα έπρεπε να είναι η δημιουργία 
ενός έγκυρου χρονοδιαγράμματος για το μετρό και η εύρεση και νομοθετική οριοθέτηση εναλ-
λακτικών λύσεων, όπως είναι για παράδειγμα τα ηλεκτρικά πατίνια.

Θεσσαλονίκη, η μεγάλη φτωχομάνα, που στερείται σύγχρονου και αναβαθμισμένου παραλια-
κού μετώπου. Δεν χωρά αμφιβολία πως η πόλη υστερεί από άποψη περιβαλλοντικής άνθησης, 
αειφόρου ανάπτυξης και τουριστικής και πολυπολιτισμικής έλξης. Η αναβάθμιση του παραλια-
κού μετώπου συνιστά ένα από τα πιο μεγάλα και απαιτητικά έργα που επιδιώκεται να υλοποι-
ηθούν στη μετά την πανδημία εποχή. Άλλωστε, η δημιουργία πρόσφορου εδάφους συζήτησης 
για το κατάλληλο αναπτυξιακό πλαίσιο που θα αντιμετωπίσει την παρατεταμένη στασιμότητα 
της πόλης, θα την καταστήσει μια πραγματική μητρόπολη της βαλκανικής χερσονήσου.

Θεσσαλονίκη, η μεγάλη φτωχομάνα, που ακόμη παλεύει με το φάντασμα της ΔΕΘ. Το παιδί 
που κάθε Θεσσαλονικιός κρύβει μέσα του, αναπολεί με μια αίσθηση νοσταλγίας τα γλυκά που 
έτρωγε στη ΔΕΘ και τις φαντασμαγορικές εικόνες που αυτή πρόσφερε, μέχρι να επανέλθει στη 
ζοφερή πραγματικότητα της εβδομάδας πραγματοποίησής της. Το πρόβλημα είναι γνωστό και 
χρόνιο. Η αντιμετώπισή του; Ούτε πρωτοφανής ούτε ακατόρθωτη. Με την ένταξη της Θεσσα-
λονίκης στο Ταμείο Ανάκαμψης, το πολυαναμενόμενοέργο ανάπλασηςτηςΔΕΘπραγματώνεται, 
χωρίς περαιτέρω και εκ νέου αναβολές. Με τη διατήρηση του δημόσιου και κοινωφελούς της 
χαρακτήρα, η ΔΕΘ μετατρέπεται σε έναν ελεύθερης πρόσβασης χώρο πρασίνου, εντός του αστι-
κού ιστού, ο οποίος καθιστά θελκτικό το κέντρο της πόλης και εντός του οποίου δύνανται να 
φιλοξενούνται μικρές περιοδικές εκθέσεις και να διατηρούνται περίπτερα ιστορικής αξίας.

Ίσως, τελικά, η πόλη να μην αναζητά τη χαμένη της ταυτότητα, αλλά ανθρώπους ικανούς να-
ακροαστούν τους πολίτες, να στοχοθετήσουν και να υλοποιήσουν προς όφελος του συνόλου. 

Ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη δε νοείται χωρίς Ενεργειακή Δημοκρατία και καταπολέμηση της ενεργειακής 
φτώχειας με την πολύτιμη συνδρομή των ίδιων των πολιτών. Δεν μπορεί να υπάρξει «Πράσινη Μετάβαση» 
χωρίς να δοθεί έμφαση στο νέο ρόλο του πολίτη που από απλός καταναλωτής μετατρέπεται σε παραγωγό 
ενέργειας με τη συμμετοχή και των ενεργειακών κοινοτήτων. 

Αυτοπαραγωγή, Αποκέντρωση και Netmetering

Η αυτοπαραγωγή σημαίνει αποκέντρωση.Η αυτοπαραγωγή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον απε-
γκλωβισμό των ελληνικών επιχειρήσεων από τη μέγγενη της ενεργειακής πίεσης, του τεράστιου ενεργει-
ακού κόστους από τη μία πλευρά και της πολιτικής πατρωνίας από την άλλη, οδηγώντας τις ελληνικές 
επιχειρήσεις σε πιο υγιή και βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας. Το netmetering ή αλλιώς, ενεργειακός συμψη-
φισμός, δεν είναι ένα 

στενό επιχειρηματικό αίτημα,κάποιων συντεχνιών. Είναι αναπτυξιακή απαίτηση, η οποία έπρεπε ήδη να 
έχει προχωρήσει ώστε να βάλουμε το αναπτυξιακό μοντέλο σε νέες βάσεις, αλλά βλέπουμε την Κυβέρνηση 
να το θυμάται λίγες μέρες πριν τις εκλογές και να θέλει να το εφαρμόσει στρεβλά και με ελλείψεις. Ενώ 
οεικονικόςενεργειακόςσυμψηφισμός στην χώρα μας (VirtualNetMetering) έχει προχωρήσει ελάχιστα και 
παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα καθώς προμηθευτές ενέργειας δεν συμψηφίζουν τους λογαριασμούς 
των πολιτών που είναι μέλη σε διάφορες Ενεργειακές Κοινότητεςκαι έχουν προχωρήσει σε τέτοια έργα.Οι 
προμηθευτές ενέργειας καλούν τους πολίτες να πληρώσουν κανονικά τους λογαριασμούς τους ενώ αυτοί 
πωλούν σε τρίτους κανονικά το παραγόμενο ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά των αυτοπαραγωγών.

Ενεργειακός Εκδημοκρατισμός και Ενεργειακός Εκσυγχρονισμός ταυτόχρονα

Μιλώντας για τον ενεργειακό εκδημοκρατισμό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι λάθος να τοναντιλαμ-
βανόμαστε ως πολιτική κορώνα για να συγκινήσουμε τους πολίτες, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους. Πρέπει 
να τον αντιλαμβανόμαστε και ως θεσμική αναδιάρθρωση στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα – 
μια παρέμβαση δηλαδή ρυθμιστική, ικανή να βοηθήσει στη σωστή λειτουργία της αγοράς και του επιχει-
ρηματικού κόσμου για να αποφευχθούν ανεπιθύμητα φαινόμενα υπερβολικής ενίσχυσης των μεγάλων 
παικτών και καχεξία των μικρών. Κάτι που απαιτούν και οι καιροί μας.Ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο ο 
ενεργειακός εκδημοκρατισμός αλλά παράλληλα και ισοδύναμα ένας ενεργειακός εκσυγχρονισμός για ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας σύμφωνο με τις προκλήσεις της εποχής. Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, 
θέλουμε  διάχυση της ωφέλειας και όχι συγκέντρωση σε λίγους και ισχυρούς. Βλέπουμε την ενέργεια ως 
τομέα αιχμής όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο παραγωγής, ώστε να πετύχουμε Ισόρ-
ροπη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μηδενικές εκπομπές άνθρακα στη χώρα μας. Και για αυτό μιλάμε για τον 
εκδημοκρατισμό/ εκσυγχρονισμό των ενεργειακών πρακτικών, δίνοντας
την δυνατότητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να παράγουν, να καταναλώνουν αλλά και νααποθη-
κεύουν ΑΠΕ.

Νέο, σύγχρονο υπόδειγμα ανάπτυξης των ΑΠΕ

Η πολύ μεγάλη διείσδυση των κυμαινόμενων ΑΠΕ που έχει ανάγκη η Ελλάδα (φωτοβολταϊκά, αιολικά) 
στο ενεργειακό της μείγμα την επόμενη δεκαετία απαιτεί και μεγάλη ανάπτυξη των μέσων αποθήκευσης 
σε διασπορά. Για κάθε νέο MW έργων από κυμαινόμενα ΑΠΕ θα πρέπει να σχεδιάζεται και η κατασκευή 
περίπου 0,25 MW έργων αποθήκευσης.Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η μετάβαση στις ΑΠΕ, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, γίνεται με παλιούς όρους. Έχει κυρίως συγκεντρωτικό χαρακτήρα, και διενερ-
γείται βασικά με μεγάλα έργα και συμμετοχή μερικών μόνο μεγάλων εταιρειών. Η επιλογή αυτή αποτελεί 
μια κλασσική συντηρητική συνταγή, ενώ η δική μας προοδευτική πρόταση προωθεί ένα άλλο υπόδειγμα 
ανάπτυξης των ΑΠΕ.Γιατί με αυτή τη νέα λογική και τη διευρυμένη χρήση του Ενεργειακού Συμψηφισμού, 
μπορούμε να έχουμε μείωση ή και μηδενισμό του ενεργειακού κόστους, δυνατότητα τροφοδοσίας ενέρ-
γειας ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, διάρκεια της εγγυημένης σύμβασης συμψηφισμού έως και 
25 έτη, απεξάρτηση από τον ενεργειακό βραχνά, σχετικά σύντομη απόσβεση της επένδυσης, δυνατότητα 
χρηματοδότησης από τρίτους αλλά και  αύξηση της προστιθέμενης  αξίας του ακινήτου. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα για κάθε σχεδιασμό και για κάθε έργο το στοιχείο 
της υπεραξίας για την ελληνική οικονομία, το στοιχείο της ανταποδοτικότητας για κατοίκους και επιχει-
ρήσεις, και το στοιχείο της αειφορίας. Μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στην απαίτηση για ένα νέο βιώσιμο 
παραγωγικό μοντέλο με οφέλη για την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον.

Γιώργος Αρβανιτίδης
Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Αν. Γραμματέας Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και Επικεφαλής 
Κοινοβουλευτικού Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Θεσσαλονίκη, ώρα μηδέν!

Αυτοπαραγωγή ενέργειας: 
Η απάντηση σε ένα αίτημα της εποχής

Χρήστος Ρόκος
Ιατρός, Υποψήφιος βουλέυτής
A’ Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ



Μαζική Αποστολή SMS
με Ενιαία Χρέωση & Φορητότητα 

Διαθέσιμα πακέτα & πληροφορίες

www.sms-marketing.gr
T: 2310 231 557

Μαζικά μηνύματα Viber
Μόνο με 0,021€/παραδομένο μήνυμα

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

Ποσότητα SMS

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

250
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000

9€
18€
36€
72€
175€
340€
660€

Κόστος

Προσφορές

Events

Να τους ευχηθείτε για τις Εορτές

Άμεσα
Οικονομικά
Στοχευμένα

 προς όλα τα δίκτυα


