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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ενάμιση χρόνο η οικονομική ζωή της χώρας έχει παραλύσει, αφού κομματικές-γραφειοκρατικές-συνδικαλιστικέςεπαγγελματικές ομάδες, προσπαθούν να διατηρήσουν όσα πραγματικά η φανταστικά προνόμια τους είχε χαρίσει το
ξοφλημένο σύστημα.
Το οποίο παρεμπιπτόντως έχει χρεοκοπήσει.
Αφού αποφύγαμε την πτώχευση και την ύφεση/ μιζέρια πετύχαμε –ΠΡΟΧΤΕΣ- κάτι σημαντικότατο.
Την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και τη δυνατότητα
αγοράς κρατικών ομολόγων από τους μηχανισμούς στήριξης.
Εν τούτοις μόνο δραματικές αλλαγές μπορούν να μας βγάλουν από τον φαύλο κύκλο. Αρκεί να
προσπεράσουμε το ξεπερασμένο μοντέλο ανάπτυξης και κυρίως να σταματήσουμε να παράγουμε έλλειμμα. Να
περιορίσουμε δηλαδή τη σπατάλη του χρεωκοπημένου δημόσιου τομέα και το κράτος να μη δανείζεται για τις
αυξανόμενες δαπάνες του δημοσίου.
Να σταματήσουμε αυτό το σύστημα κατανάλωσης μέσω του δημόσιου δανεισμού, που ορισμένοιπροοδευτικοί;; το ονομάζουν νεοφιλελευθερισμό.
Η ανάπτυξη σε ένα χρεοκοπημένο κράτος θα γίνει με βάση τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και τις
εξωστρεφείς υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού.
Η Θεσσαλονίκη τουριστικός προορισμός και η βελτίωση της τουριστικής κίνησης σε εναρμόνιση με τη βελτίωση των
υποδομών και της εικόνας της είναι πρώτη προτεραιότητα.
Οι πρωτοβουλίες του Δημάρχου, προς αυτή τη κατεύθυνση δεν έχουν προηγούμενο.
Για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που ήδη διατυπώθηκε:’’ Ο Μπουτάρης ανατρέπει τον κώδικα της φοβικότητας’’.
Αλλά εγκαλείται από το αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικών της Ν.Δ κι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό
Συμβούλιο, ότι υποδέχεται και συνομιλεί με τον Υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας.
Δηλαδή ο αν. τομεάρχης θα διέκοπτε συναντήσεις με αξιωματούχους της Τουρκίας; Δεν είναι πρόδηλο πως όλα
αυτά σχετίζονται με νέο- εθνικοφροσύνη προσανατολισμένη στη ψηφοθηρία;
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