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Ανάπτυξη
Η χ ώ 
της Θράκης

Χρήμα για ανάπτυξη των επιχειρήσε-
ων υπάρχει αλλά ... εκτός «νυμφώνος» 
220.000 μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις

Τι σημασία έχει αν το παλαιό 
δόγμα που έλεγε ότι οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις είναι η ραχο-
κοκκαλιά της οικονομίας, αυτό 
άλλαξε σε μία λογική και ένα 
πολιτικό πλαίσιο που εξυφαίνε-
ται και υλοποιείται με «συνεργό» 
την πανδημία και την διαπολιτι-
σμικότητας - απόβαση στην Χώρα 
μας παράνομων μεταναστών.
Με λίγα λόγια ο νέος αναπτυξι-
ακός νόμος αποκλείσει τις μι-
κρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις από την χρηματοδότηση 
και κινείται στην κατεύθυνση 
της στήριξης των μεγάλων επι-
χειρήσεων και των επενδύσεων 

που αναμένει η κυβέρνηση.
Οι προϋποθέσεις υπάρχουν 
ή έχουν δημιουργηθεί. Χρη-
ματοδότηση, φθηνά εργατικά 
χέρια - παράνομοι μετανά-
στες - και αδύναμες μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις οι οποίες 
δύσκολα θα μπορέσουν να 
κρατηθούν στο «τσουνάμι» της 
στήριξης των «μεγάλων» ή «συ-
νεταιρισμένων» επιχειρήσεων.  
Χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει Ξανθιώτης επαγγελμα-
τίας, τρίτη γενιά στην το-
πική μικρή επιχείρηση:

«Η μικρή και πολύ μικρή 
εμπορική επιχείρηση για 
άλλη μια φορά εκτός επεν-
δυτικού νόμου! 220.000 
μικρές επιχειρήσεις κα-
λούνται για άλλη μια 
φορά, αν θέλουν να εκ-
συγχρονιστούν, να βρούνε 
ίδια κεφάλαια, μέσα σε 
αυτή την καταστροφική 
κατάσταση της πανδημί-
ας και της κλειστής τρα-
πεζικής “στρόφιγγας”. 
Χρήμα υπάρχει, απλά δεν 
είναι για τους πολλούς….»

Ο . Σ. Τσιλιγγίρης έφερε, 
λέει, 8 αστυνομικούς στην 
Ξάνθη

Διαβάσαμε σε φιλικό μέσον του 
βουλευτή Ξάνθης Σ. Τσιλιγ-
γίρη ότι ο κυβερνητικός βου-
λευτής της ΝΔ Ξάνθης «έφε-
ρε» 8 αστυνομικούς στην πόλη.
Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο 
ευνοεί το προφίλ του βουλευ-
τή αυτή η «διαρροή» στα φιλικά 
του μέσα ενημέρωσης, δηλαδή 
της προσπάθειας του βουλευτή 
να ενισχύσει τον τόπο του, με 8 
αστυνομικούς την στιγμή που 
το αρχηγείο είναι υποχρεωμέ-
νο λόγω του πολλαπλού ρόλου 
των υπαρχόντων αστυνομικών 

να ενισχύσει την αστυνομι-
κή δύναμη της Ξάνθης και 
μοιραία προγραμματίζει τις 
μεταθέσεις των Αστυνομικών 

Δεν καταλάβαμε που χωρά-
ει η προσπάθεια του βου-
λευτή για να έρθουν μόνο 
8 αστυνομικοί στην Ξάνθη. 
Δεν είναι δα και από τα καυ-
τά θέματα που απασχολούν 
ένα κυβερνητικό βουλευτή 
εκτός εάν ... είναι ψηφοφό-
ροι του και έκανε το γνω-
στό «ρουσφέτι» του, πράγμα 
που είναι κοντά στην πραγ-
ματικότητα λόγω επικεί-
μενων Εθνικών εκλογών.
Άρα ρουσφέτι ήταν και 
όχι αγάπη για την Ξάνθη.
Αλίμονο αν η προστα-
σία της ζωής των Ξαν-
θιωτών και η περιου-
σία της κρέμεται στο 
ρουσφέτι. Καήκαμε.

750.000 ΕΥΡΏ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ ΞΑΝΘΗΣ 
ΑΠΌ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π.
Πως θα αξιοποιηθούν;
Θα πιάσουν τόπο;

Με απόφαση του υπουργού 
των εσωτερικών κ. Πέτσα, 
ανάμεσα στους υπόλοιπους 
δήμους της Ελλάδας που 
θα χρηματοδοτηθούν από 
τους Κ.Α.Π. είναι και ο δή-
μος Ξάνθης ο οποίος θα 
προικοδοτηθεί με το ποσόν 
των 750.000 ευρώ, προκει-
μένου ο δήμος της Ξάνθης, 
να αναπτύξει δράσεις συ-
ντήρησης των υποδομών 
και εκεί είναι το λεπτό ση-
μείο της όλης υπόθεσης. 
Με δεδομένη την μέχρι σή-
μερα ανοικοκύρευτη συμπε-
ριφορά της δημοτικής αρχής, 

την «αρπακολατζίδικη» αντιμετώ-
πιση και συντήρηση των βασικών 
υποδομών της πόλης, την έλλειψη 
διαγραμμίσεων, πεζοδρομίων και 
βομβαρδισμένους δρόμους της 
πόλης, ίσως αυτά τα 750.000 να 
έλυναν κάπως τα χέρια της δημο-
τικής αρχής και επιτέλους ο ιδρώ-
τας των πολιτών να πιάσει τόπο.
Με λίγα λόγια, η είδηση που βγή-
κε από φιλικό μέσο ενημέρωσης 
το οποίο προβάλλει τον δήμαρχο 
«αγκαλιά» με τον κ. Πέτσα στην προ-
σπάθεια να μάθουν οι Ξανθιώτες ότι 
ο δήμαρχος τους έχει κολλητιλίκια 
με υπουργούς, αναφέρει «ξερά» ότι 
ο δήμος Ξάνθης θα «προικοδοτη-
θεί» από τον κολλητό υπουργό του 
δημάρχου με 750.000, χωρίς όμως 
να αναφέρεται στην είδηση που θα 
πάνε αυτά τα χρήματα και αν θα 
πιάσουν τόπο για τους Ξανθιώτες. 
Με λίγα λόγια, καλές είναι οι 
λεζάντες αλλά κάποια στιγ-
μή να μαθαίνουν και οι δημό-
τες που πάνε τα χρήματά τους.


