
3ΤΕΤΑΡΤΗ 17  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Εκ των στενών συνεργατών του Προέδρου της Ν.Δ.
Κυριάκου Μητσοτάκη, σε ένα εξαιρετικά σημαντικό
αντικείμενο (Σύμβουλος Επικοινωνίας) και συγχρό-

νως ένας αξιόλογος συντοπίτης μας, ο κος ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙ-
ΔΗΣ, ο οποίος ως γνωστόν, αναμένεται να στελεχώσει και το
ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στον Ν. Καβάλας ως υποψήφιος βου-
λευτής.

Είναι αλήθεια ότι εδώ και αρκετούς μήνες ελκύει το δημο-
σιογραφικό –και όχι μόνον- ενδιαφέρον, με θετικές κριτικές, α-
φού πρόκειται για έναν άνθρωπο που αποδεικνύει εκτός των
άλλων, ότι διαθέτει «ευήκωα ώτα» και μεράκι να προσφέρει
στον τόπο μας. Θεωρείται μάλιστα και πέραν του βεβαίου, ότι ο
κος Λαζαρίδης αναμένεται να έχει βαρύνοντα λόγο στην νέα ε-
περχόμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. 

Ζητήσαμε λοιπόν από τον κο Μακάριο Λαζαρίδη, να ανα-
φερθεί εν ολίγοις σε βασικά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά
και εθνικά θέματα που μας αφορούν όλους, δίνοντας και το δι-
κό του «στίγμα» μέσα σ’ όλα αυτά. Χαρακτηριστική είναι η συ-
νέντευξη που παραχώρησε στη «ΦτΝ».

Κύριε Λαζαρίδη, όπως και να έχει, διανύουμε μια παρατεταμένη
προεκλογική περίοδο. Πως βλέπετε λοιπόν να διαμορφώνεται το προε-
κλογικό κλίμα;

Ο κ. Τσίπρας αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να συσπειρώσει και προ-
σπαθεί να αντισυσπειρώσει. Επενδύει στο φανατισμό, την πόλωση, το δι-
χασμό. Ακολουθώντας τη συνταγή Πολάκη θέλει αίμα στην αρένα. Θέλει να
μεταβάλει το δημόσιο βίο σε Κολοσσαίο. Επενδύει στις ύβρεις και τη συκο-
φαντία. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Τις αυταπάτες του αυτή τη φορά δεν θα
τις πληρώσει η χώρα. Θα τις πληρώσει ο ίδιος.

Κατά την άποψή σας η λεγόμενη «προοδευτική συμμαχία» δεν θα α-
ποδώσει καρπούς, τουλάχιστον εκλογικούς σε πρώτη φάση; 

Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν. Με τα ορφανά του Παπανδρέου και τους
πρόθυμους που στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών θα βουλιάξει ακόμη
πιο γρήγορα, ακόμη πιο βαθιά. Στις 26 Μαΐου θα τρίβουν τα μάτια τους.

Στις διεθνείς αγορές  -το βλέπετε πιστεύω- άρχισε να διαφαίνεται έ-
να θετικό κλίμα για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.  Δεν είναι μια ε-
πιτυχία της κυβέρνησης; 

Η Κυβέρνηση, αφού χάθηκαν από την οικονομία 100 δις, αφού επέβα-
λε επιπλέον λιτότητα 10 δις και αφού χάθηκαν 4 χρόνια έφερε την κατάστα-
ση εκεί που θα ήταν στις αρχές του 2015. Τώρα όλα τα ξένα Μέσα Ενημέρω-
σης προδικάζουν νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές και  εμ-
φανίζουν τον κ. Μητσοτάκη ως τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Αυτή
ακριβώς την προοπτική αυτή, την προοπτική της επερχόμενης πολιτικής αλ-
λαγής και της συγκρότησης μιας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που
θα μειώσει τους φόρους και θα θεσπίσει φιλικό πλαίσιο για νέες επενδύ-
σεις έχουν ενσωματώσει στις εκτιμήσεις τους και  διεθνείς αγορές. Άρχισαν
έτσι να κοιτάζουν με θετικές προσδοκίες την Ελλάδα. 

Είναι αλήθεια, ότι τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα η Αθήνα, αλλά και
όλα σχεδόν τα αστικά κέντρα, δέχονται τακτικές επιθέσεις από στοιχεία
που σκορπούν τον τρόμο με διάφορες ακραίες ενέργειες, όπως εμπρη-
σμοί, καταστροφές κλπ. Τι θα κάνετε ως κυβέρνηση εσείς για να αποκα-
ταστήσετε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών;

Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αδιαπραγ-
μάτευτες. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.  Για-
τί η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Με την Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας τα άβατα τελειώνουν. Όπως τελειώνει και το άσυλο εγκλημα-
τικότητας στα πανεπιστήμια το οποίο θα καταργηθεί αμέσως μόλις αναλά-
βουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Το πανεπιστήμιο θα αντιμετωπίζεται ό-
πως όλοι οι δημόσιοι χώροι. Εξάλλου, κανείς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών στην Ελλάδα. Θα καταργήσουμε, επίσης,
το νόμο Παρασκευόπουλου ο οποίος απελευθέρωσε χιλιάδες εγκληματίες.
Θα γίνει αμέσως ένας διαχωρισμός ποινικών και τρομοκρατών, οι οποίοι θα
μεταφερθούν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Όπως γίνεται σε όλες τις σο-
βαρές, ευνομούμενες χώρες του κόσμου. Θα επανιδρύσουμε την Ομάδα
ΔΕΛΤΑ, ταχείας επέμβασης, η οποία έκανε ουσιαστική δουλειά στο κέντρο
της Αθήνας. Θα ενισχύσουμε την ομάδας ΔΙΑΣ και θα έχουμε στοχευμένες
δράσεις σε περιοχές υψηλής παραβατικότητας.

Tι απαντάτε στον κ. Τσίπρα, ο οποίος είναι αλήθεια ότι
επιχειρεί να εμφανιστεί σαν εκφραστής των λεγόμενων
προοδευτικών δυνάμεων;

Οι αυτοαποκαλούμενοι «προοδευτικοί» αποδεικνύο-
νται απλοί οπαδοί της καθήλωσης. Λειτουργούν σαν φρένα
σε κάθε κίνηση προς τα μπρος και θλιβεροί ρακοσυλλέκτες
του πιο γκρίζου παρελθόντος. Ελευθερία και Αλληλεγγύη εί-
ναι οι αξίες που αποτυπώνουν τη μεγάλη μας διαφορά από
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και οι αρχές αυτές, οι αξίες αυτές, διατρέχουν ορι-
ζόντια όλες τις πολιτικές μας. Δεν μπορεί να υπάρχει ουσια-
στική δημόσια Παιδεία χωρίς Ελευθερία. Δεν μπορεί να υ-
πάρχει πραγματική δημόσια Παιδεία χωρίς ίσες ευκαιρίες για
κοινή αφετηρία για όλα τα Ελληνόπουλα. Δεν μπορεί να υ-
πάρχει ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα και  δεν μπορεί
να υπάρχει επιχειρηματικότητα χωρίς δίκαιη φορολογία. Δεν
υπάρχει ατομική προκοπή χωρίς κίνητρα και επιβράβευση
της προσπάθειας. Μια κοινωνία χωρίς πρωταγωνιστές, παγι-
δεύεται στο μέτριο και εξισώνεται προς τα κάτω. Καμία κοι-

νωνία δεν προχωρά με πολίτες που μένουν στο περιθώριο. Να, λοιπόν, για-
τί η Νέα Δημοκρατία κινείται με αρχή τις αξίες της ελευθερίας και της αλλη-
λεγγύης. Γιατί η ελεύθερη πρωτοβουλία και η ελεύθερη οικονομία οδηγεί,
τελικά, στην ελεύθερη δημιουργία. Και γιατί η αλληλέγγυα κοινωνία είναι
μία πιο ενωμένη κοινωνία.

Ένας τομέας που «πονάει» ιδιαίτερα στην περιοχή μας είναι ο αγρο-
τικός τομέας. Πείτε μας τις γενικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας και τις
στοχεύσεις της αγροτικής πολιτικής που θα εφαρμόσετε από τη θέση της
κυβέρνησης.

Αρχικά πρέπει να πούμε ότι στο νομό μας – και ειδικά εδώ στο Νέστο -
χτυπάει η καρδιά του πρωτογενούς τομέα όλης της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην Ελληνική πε-
ριφέρεια και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές της. Στην ικανότη-
τα της κάθε περιοχής να αξιοποιεί τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και
το ανθρώπινο δυναμικό της ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες, νέες δουλειές
και εισόδημα για τους κατοίκους της. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους
αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα και να αφήσουν πίσω ξε-
περασμένες πρακτικές του παρελθόντος, περνώντας σε μια νέα εποχή με
διεθνώς ανταγωνιστικές, δυναμικές καλλιέργειες. Τα ελληνικά προϊόντα
μπορούν να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών παγκοσμίως
και να είναι, τελικά, πιο προσοδοφόρα για τους αγρότες και τις τοπικές κοι-
νωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο που επεξεργαζόμαστε στη Ν.Δ. στηρίζε-
ται σε υπεύθυνες και ειλικρινείς προτάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να
συμβάλλουν στην αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα. Μια «Συμφωνία Α-
λήθειας με τους Αγρότες», με καθαρές κουβέντες και κοστολογημένες προ-
τάσεις.

Πείτε μας λοιπόν ποιοι θα είναι οι βασικοί άξονες του σχεδίου της Νέ-
ας Δημοκρατίας για τον αγροτικό τομέα…

Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για τον αγροτικό τομέα έχει ως άξονες
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο
αγροτικής επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεσμικές
δράσεις και στόχους:

- Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας είναι η στήριξη των Ενώσεων
και των ομάδων παραγωγών με κάθε εργαλείο που υπάρχει στη διάθεση
μας.

- Ενισχύουμε τους παραγωγούς που τολμούν να επενδύσουν σε καινο-
τόμα προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το
κράτος, αξιοποιώντας  όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για επαρκή χρηματο-δό-
τηση του αγροτικού τομέα, ενεργοποιώντας τη συμφωνία μεταξύ της DG A-
GRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητι-
κών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή και καταργώντας τα εμπόδια
που κρατάνε πίσω τους παραγωγούς που θέλουν να επενδύσουν και να εκ-
μεταλλευτούν νέες ευκαιρίες.

- Συνεχίζουμε και επαυξάνουμε τη λειτουργία της επιτυχημένης κάρτας
του αγρότη.

- Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υ-
πηρεσία του αγρότη για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς, ειδικά
τις ζημιές που προέρχονται από τις κλιματικές αλλαγές, συνδυαστικά με τον

κρατικό ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ.
- Συνδέουμε την αγροτική παραγωγή με άλλους κλάδους της Ελληνικής

οικονομίας, όπως τον τουρισμό και την εστίαση, τη βιομηχανία καλλυντι-
κών και φαρμακευτικών φυτών, τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία
τροφίμων.

- Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική κτηνοτροφία αιγοπροβά-
των όπου έχουμε στρατηγικό πλεονέκτημα στο γάλα, τη φέτα και το κρέας.
Καταθέτουμε, παράλληλα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων για τη στή-
ριξη της βιωσιμότητας του κλάδου. 

- Προωθούμε ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας.

- Καθιερώνουμε τακτικό, δομημένο διάλογο της Κυβέρνησης με τις διε-
παγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών κατά προϊόν.

- Δημιουργούμε Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της
Γαλλίας. Σκοπός του επιμελητηρίου είναι να αναλάβει το θεσμικό ρόλο της
εκπροσώπησης των παραγωγών.

- Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά στη μείωση του κόστους παραγωγής:
- Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια.
- Μειώνουμε το φόρο των επιχειρήσεων, από το 28% στο 20%, σε δύο

χρόνια, άρα και αυτών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην α-
γροτική οικονομία.

- Στο πλαίσιο της συνολικής μας φορολογικής μεταρρύθμισης και με
βάση τη ψηφισμένη από τους ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μείωση του αφορολόγητου κά-
τω από τα 6.000 ευρώ, προτείνουμε για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος να
μειωθεί δραστικά από το 22% που είναι σήμερα στο 9%, με την διατήρηση
του αφορολογήτου και με επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Με στόχο να αλλάξει η σχέση της κεντρικής κυβέρνησης με τους αγρό-
τες, προωθούμε τις εξής αλλαγές:

- Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποκτά νέα δομή ώ-
στε να έχει επιτελικό ρόλο.

- Οι αρμοδιότητες των περιφερειών ενισχύονται, καθώς οι περιφέρειες
είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα των αγροτών.

- Οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι μετατρέπονται από μετρητές των αγρο-
τικών επιδοτήσεων σε συμβούλους του αγρότη στο χωράφι. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με κατάλληλες παρεμβάσεις στο Υπουργείο, στις σχετικές Δι-
ευθύνσεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και κάτι τελευταίο. Γιατί επιλέξατε να είστε υποψήφιος βουλευτής
στην Π.Ε. Καβάλας; Και το ρωτώ αυτό γιατί επιλέξατε το δύσκολο δρόμο,
καθώς θα μπορούσατε να πράξετε το ίδιο στην Αθήνα ή να παραμείνετε
διευθυντής του γραφείου τύπου του Κόμματος και στην συνέχεια εφό-
σον ο κ. Μητσοτάκης γίνει πρωθυπουργός να γινόσασταν διευθυντής του
γραφείου τύπου του πρωθυπουργού ή όπου αλλού έκρινε ο Πρόεδρος…

Ο νομός μας διαθέτει μια σειρά από σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα που δίνουν σαφή αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο. Διαθέτει πρωτο-
γενή τομέα, μεταποίηση, τουρισμό, πολιτισμό και δυο γεωθερμικά πεδία,

εδώ στο Νέστο και στο Παγγαίο. Πιστεύω στην αναπτυξιακή
προοπτική του Νομού. Πιστεύω στους συμπατριώτες μου. Γι’
αυτό ακριβώς είμαι υποψήφιος και εφόσον με εμπιστευτούν
οι πολίτες του Νομού μαζί να αλλάξουμε τη ρότα της Καβά-
λας. Η νεότερη γενιά των πολιτικών οφείλει να διαγράψει ά-
παξ δια παντός το λαϊκισμό. Να λέει την αλήθεια. Και το κυ-
ριότερο. Να ακούει περισσότερο, να μιλάει λιγότερο και να
πράττει περισσότερα. Οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά.
Για τους πολίτες, με τους πολίτες. Το μεγάλο μας στοίχημα εί-
ναι η ανάπτυξη. Στην Καβάλα ειδικά, πολλά έπρεπε να γί-
νουν, ελάχιστα έγιναν. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το μεγάλο βή-
μα μπροστά. Στις υποδομές, στον τουρισμό, στον πρωτογενή
τομέα, στην ανάπτυξη. Η Καβάλα χρειάζεται νέα αντίληψη,
φρέσκιες ιδέες, συγκροτημένο σχεδιασμό, οργάνωση και το
κυριότερο, όχι λόγια, όχι υποσχέσεις, αλλά ρεαλιστικές προ-
τάσεις και πολύ δουλειά. Αυτή είναι και η δική μου προτεραι-
ότητα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

Συνέντευξη του Συμβούλου Επικοινωνίας Κυρ. Μητσοτάκη και πολιτευτή της Ν.Δ. στη «ΦτΝ»

Μακάριος Λαζαρίδης: Μαζί μπορούμε
να αλλάξουμε την… «ρότα» του Ν. Καβάλας




