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Ας αποφύγουμε τα χειρότερα για τη χώρα

Σελ. 12

Του Αντώνη Οραήλογλου

Χ

ρειαστήκαμε ατελείωτες ώρες για
να αναλύσουμε τα λάθη που έγιναν στην Ελλάδα, τα οποία πολλοί τα χαρακτηρίζουν δικαίως και
εγκλήματα, την τελευταία 30ετία και φτάσαμε εδώ.
Ίσως χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο
για την εξαγωγή κι άλλων συμπερασμάτων και σίγουρα πρέπει να τιμωρηθούν
πολλοί περισσότεροι, ως βασικοί υπαίτιοι της όλης κατάστασης.
Η ζωή, όμως, δεν σταματά. Τρέχει και
έχει απαιτήσεις. Έτσι και η χώρα και οι
κάτοικοι της. Υπάρχουν. Τραυματισμένοι, κάποιοι ακρωτηριασμένοι, αλλά
ζωντανοί. Κι αν ορισμένοι είναι τόσο
πολύ απογοητευμένοι και κουρασμένοι,
ώστε να δηλώνουν ότι δεν έχουν κάτι
παραπάνω να κάνουν, είναι υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουν. Δεν είναι μόνοι.
Έχουν παιδιά, υπάρχει η επόμενη γενιά,
την οποία πρώτα από όλα πρέπει να σκεφτούμε.
Όταν αυτό γίνει, η αμέσως επόμενη
κίνηση είναι η ανασυγκρότηση και η καταβολή της μεγαλύτερης δυνατής προσπάθειας για την αναγέννηση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μονόδρομος
τα μέτρα Σαμαρά
Τ

α δεκαοκτώ μέτρα μίας ρεαλιστικής επαναδιαπραγμάτευσης παρουσίασε ο πρόεδρος της ΝΔ,
αντιδιαστέλλοντας το δικό του πρόγραμμα με την
«μονομερή καταγγελία του Μνημονίου» για την οποία
είπε ότι μοιάζει με «παιχνίδι με τα σπίρτα μέσα σε μπαρουταποθήκη».
Έντονες αντιδράσεις όλων των κομμάτων στο πρόγραμμα που παρουσίασε χτες ο Αλέξης Τσίπρας, με τίτλο
«Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ», «Οδηγεί την Ελλάδα εκτός Ευρώπης και ευρώ» λένε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Αριστερά, Δράση, Οικολόγοι. Τον κατηγορεί και το ΚΚΕ.
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Ανταπόκριση
στην πανστρατιά
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Δεν κάνουν πίσω
οι εργαζόμενοι

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ «ΜΙΚΡΗ ΟΜΟΝΟΙΑ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ. 23

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Μην την ψάχνεις
Στείλε mail
Για να λαμβάνεις την εφημερίδα στον υπολογιστή σου σε μορφή pdf, στείλε το email σου
στο press@karfitsa.gr ή στο fax 2310 278440
ή με SMS στο 6957 830771
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Στη Θεσσαλονίκη
Ο Γ. Καρατζαφέρης
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της εβδομάδας
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Άποψη
Προσοχή μεγάλη
Συνέχεια από τη σελ. 1
Όλος ο κόσμος ασχολείται
τώρα με εμάς. Και όχι για τον
πολιτισμό ή τους σπουδαίους, σε όλους τους τομείς,
προγόνους μας. Ασχολούνται με την οικονομική μας
κατάσταση και μας κουνάνε
Tου Αντώνη συνεχώς το δάχτυλο κάνοΟραήλογλου ντας υποδείξεις. Εμείς
φταίμε. Εμείς τους δώσαμε
το δικαίωμα και τώρα δεν μπορούμε να πούμε
πολλά. Υπάρχουν, βέβαια, οι λεονταρισμοί ορισμένων, αλλά αυτοί είναι εξίσου επικίνδυνοι. Κάναμε
λάθη. Τα πληρώνουμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι «πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο, από το χειρότερο».
Ας σηκώσουμε, λοιπόν, τα μανίκια και να πιάσουμε
δουλειά. Το δόγμα «κερδίζω όσα μπορώ περισσότερα, κάνοντας ότι το δυνατόν λιγότερο», πέθανε
και δεν μπορεί να αναστηθεί!. Υπάρχει εκείνο που
λέει ότι η πρόοδος θα υπάρξει μόνο όταν υιοθετηθεί το τρίπτυχο «δουλειά-δουλειά-δουλειά».
Θα πουν πολλοί «ξέρεις καμιά δουλειά, να πάμε να
βγάλουμε μεροκάματο;». Ξέρω ότι καμιά δουλειά
δεν είναι ντροπή, αρκεί να διαφοροποιήσουμε τη
νοοτροπία που είχαμε διαμορφώσει… Ξέρω,
ακόμη ότι μπορούμε να κάνουμε άλλες, καινούργιες δουλειές . Άλλωστε ως λαός αποδείξαμε την
ευρηματικότητα μας και πολλοί προόδευσαν σε
όλες τις γωνιές του πλανήτη.
Δουλειά, όμως, είναι και οι επιλογές μας. Πρέπει
να αλλάξουμε πολλά, που όλα αυτά τα χρόνια, διαμορφώθηκαν σε συνήθειες. Δουλειά είναι και ποιους θα εμπιστευτούμε τη διοίκηση μας. Στο σημείο
αυτό ίσως χρειάζεται και η μεγαλύτερη προσοχή.
Μη βιαστεί κάποιος να διαβάσει τις παρακάτω αράδες, λόγω της περιέργειας, ποιους άραγε προτείνουμε για την κυβέρνηση.
Τα χρόνια που έδινε ο παππούς το ψηφοδέλτιο στη
γιαγιά, πριν πάει στο εκλογικό τμήμα, πέρασαν
ανεπιστρεπτί. Ο καθένας μπορεί ή τουλάχιστον
πρέπει να σκεφτεί και να πάρει τη σωστή απόφαση.
Τη σκέψη του πρέπει να επηρεάσουν ορισμένα κριτήρια, τα οποία αν δεν είναι διαφορετικά από εκείνα
προηγούμενων χρόνων, τότε ίσως τα χειρότερα
δεν τα έχουμε ακόμη δει!
Επιλογή βουλευτών, σε αυτές τις εκλογές δεν μπορούμε άμεσα να κάνουμε, λόγω λίστας. Μπορούμε,
όμως, να κάνουμε επιλογή πολιτικών. Θα την κάνουμε θυμωμένοι; Ο θυμός και η οργή δεν είναι ο
καλύτερος σύμβουλος.
Θα κυριαρχήσει η λογική ή ο εντυπωσιασμός με
τις βαρύγδουπες δηλώσεις κάποιων που αρέσουν
στα αυτιά, αλλά…
Θα δούμε παντού εχθρούς που θέλουν να μας
εξοντώσουν ή θα κάνουμε με αξιοπρέπεια τον
αγώνα της επιβίωσης στο διεθνές περιβάλλον
κρατώντας το χέρι όποιου θέλει να βοηθήσει και
απομακρυνόμενοι από όποιον θέλει να μας κάνει
κακό; Θα το δούμε στις 17 Ιουνίου και ας ελπίσουμε
ότι θα προλάβουμε την υλοποίηση των απειλών
για επιστροφή στη δραχμή που θα είναι η πλήρης
καταστροφή μας.
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Τετάρτη 7/6

19ο/31οC 15ο/31οC
Του Σάκη Τζακόπουλου

Σ

την Ελλάδα, η αλλαγή που
επιχειρείται μέσω των απανωτών εκλογών δεν φέρνει
κανένα αποτέλεσμα στο δικό μας κοινωνικό πολιτικό σύστημα. Μάλλον δείχνει να το ξεχαρβαλώνει. Η είσπραξη των δημοσίων εσόδων πέφτει ανησυχητικά, τη ραστώνη των εκλογών θα
ακολουθήσει η ξάπλα του καλοκαιριού. Όμως οι
μεταρρυθμίσεις, που όλοι συμφωνούν πως θα
έπρεπε να έχουμε κάνει εδώ και χρόνια έχουν
μείνει πίσω.
Πιο σημαντικό νομίζω όμως και από το γεγονός ότι δεν προχωρούν όσα πρέπει να προχωρήσουν, δε λύνουμε όσα πρέπει να λυθούν, είναι
ότι η συνεχόμενη προεκλογική περίοδος έχει
μείνει κενή πολιτικού λόγου και στερείται ουσίας.
Έπρεπε να συζητάμε για την ύφεση και την ανάπτυξη, το φρέσκο χρήμα στην αγορά, την καταπολέμηση της ανεργίας και της παραοικονομίας,
το καλάθι των βασικών καταναλωτικών αγαθών
που «καλπάζει» παρά το χάσιμο μισθών.
Εδώ και κάποιες εβδομάδες έχουμε απλά παρατεταμένη εκλογική περίοδο. Ή μάλλον περνάμε από εκλογική περίοδο σε προεκλογική και
ξανά-μανά. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, ξαναμπαίνουμε και ξαναβγαίνουμε. Το ατυχές όμως είναι
ότι το εγχώριο πολιτικό σύστημα δε δουλεύει
σαν το ρολόι, που απλά αλλάζουμε μπαταρία.
Μπουχτίσαμε πια, αφού καθημερινά ακούμε
δηλώσεις επί δηλώσεων, σ’ ένα προεκλογικό
περιβάλλον, που έχασε ήδη τον στόχο του, για
μια ισχυρή κυβέρνηση για την Ελλάδα, που μαστίζεται ήδη από πολλά προβλήματα, και δεν
χρειάζεται και άλλα. Ευρώ ή δραχμή; Μέσα ή
έξω από την Ευρωζώνη ή και την Ευρωπαϊκή
Ένωση; Καταγγελία και ακύρωση μνημονίου,
σταδιακή απαγκίστρωση, τροποποίηση, επαναδιαπραγμάτευση με τήρηση βασικών δεσμεύσεων;
Καλά όλα, καλός ο χαβαλές, καλά και τα πηγαινέλα των ψηφοφόρων μέσω των δημοσκοπήσεων. Φτάσαμε πάλι σε πόλωση λένε, παλιοί
κρατικιστές Σοσιαλίζοντες πλαισιώνουν πια ένα
κόμμα που πριν λίγο καιρό κανένας δεν λογάριαζε εκλογικά και δεν φαίνεται πουθενά συναίνεση. Η άρνηση, ο δαιμονισμός και ο αφορισμός
επικρατούν σε κάθε προεκλογική συγκέντρωση,
έννοιες όμως άνευ ουσίας και δίχως καμία σημασία για την επομένη των εκλογών.
Το πραγματικό διακύβευμα είναι αν θα αρχί-

Πέμπτη 8/6

14ο/27οC 16ο/24οC

σουμε επιτέλους να αλλάζουμε και να καταφέρουμε επιτέλους να δώσουμε μια ευκαιρία και
στη συνεργασία μέσα από την οποία μπορεί να
εξευρεθούν πραγματοποιήσιμες λύσεις-απαντήσεις στα παραπάνω σοβαρά ερωτήματα. Μακάρι όλοι όσοι βάζουν σήμερα τα ερωτήματα και
δίνουν τις σοφιστικέ απαντήσεις σε τηλε-παράθυρα και ραδιόφωνα να είχαν τις απαραίτητες
λύσεις και απαντήσεις για την επόμενη μέρα. Τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζαλίστηκαν από την απότομη
αύξηση των ποσοστών τους και σαν σχηματισμός με τις δηλώσεις τους, συχνά αλληλοσυγ-

16ο/26οC

Μακάρι όλοι όσοι βάζουν
σήμερα τα ερωτήματα και
δίνουν τις σοφιστικέ
απαντήσεις σε τηλεπαράθυρα και ραδιόφωνα
να είχαν τις απαραίτητες
λύσεις και απαντήσεις για
την επόμενη μέρα.
κρούονται και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη
θολούρα σε ένα ήδη προβληματικό σκηνικό. Η
Ν.Δ. ξαφνικά βρήκε τον ΣΥΡΙΖΑ σαν αντίπαλο
στον διπολισμό και του συμπεριφέρεται σαν να
είναι το ΠΑΣΟΚ. Όσο για το ΠΑΣΟΚ ρίχνει βολές
εναντίον όλων και επιχειρεί να παίξει πάλι ρόλο
ρυθμιστή. Η Δημοκρατική Αριστερά και το ΚΚΕ
θέλουν να κρατήσουν τις δυνάμεις τους, το ίδιο
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες.
Κάθε κόμμα δίνει την εντύπωση ότι διεκδικεί
τη μία και μοναδική του αλήθεια, το αποτέλεσμα
των εκλογών. Εκστομίζονται όμως αλληλοκατηγορίες που πολώνουν αντί να δημιουργούν
γέφυρες προσέγγισης, αν και όλοι αντιλαμβάνονται ότι το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι την
επομένη των εκλογών να απαιτούνται ευρύτερες
συνεργασίες. Επικρατεί η λογική, ας πάει στο
διάβολο και η χώρα και η χρεοκοπία και η πτώ-

χευση του λαού, αρκεί να μην πέσουν τα ποσοστά των κομμάτων μας. Όσοι λοιπόν αρνήθηκαν
να εκτελέσουν την εντολή του ελληνικού λαού
για σχήματα συνεργασίας και συγκυβέρνησης
την 6η Μάη, (κάποιοι μάλιστα το έπαιξαν αφ’
υψηλού), έρχονται τώρα να μας ξαναζητήσουν
την ψήφο, υποσχόμενοι ότι τώρα μας λένε πλέον
την αλήθεια. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας γνωστοποιούν ότι δεν τους άρεσε ο τρόπος που ψηφίσαμε και τώρα πρέπει να το ξανακάνουμε μπας
και προκύψει καμιά εντολή που να μας βολεύει
στο άθροισμα, αλλιώς καλή είναι και η Αντιπολίτευση μέχρι την άλλη φορά.
Τη ίδια ώρα απ’ το εξωτερικό, έχουμε απανωτές δηλώσεις με τις οποίες επιχειρείται να
«στριμωχθεί» η χώρα, να τηρηθούν δεσμεύσεις,
να τρομάξουν οι πολίτες. Αλλά αυτό καταλήγει
να γίνεται όργανο στην επιτυχία των προεκλογικά αντιμνημονιακών, για το αποτέλεσμα της
17ης Ιουνίου.
Αν παρακολουθήσεις τις συζητήσεις στα café,
καταλαβαίνεις ότι οι Έλληνες δεν καταλάβαμε
ακόμη τον κίνδυνο που έχουμε για τα επόμενα
χρόνια. Δηλώνουμε, και είναι η αλήθεια, ότι δεν
αντέχουμε άλλο τη συνεχιζόμενη λιτότητα, την
ύφεση, τη φοροκαταιγίδα. Όμως εξακολουθούμε
να παίζουμε στο γήπεδο της διεθνούς συνωμοσίας εναντίον μας, κλείνουμε τα μάτια στα πολλά
ελαττώματα μας, αρνούμαστε να συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι είμαστε μια μικρή χώρα,
που θα πρέπει να προσδιοριστούμε στο νέο περιβάλλον και στην Ευρωπαϊκή Οικονομία.
Ζούμε σε μια χώρα που οι πολίτες της, αδυνατούμε να συνεννοηθούμε σε απλά και καθημερινά ζητήματα. Και την ίδια ώρα που βλέπουμε
ότι βουλιάζουμε, ενδιαφερόμαστε περισσότερο
για το αν και πώς θα παρασύρουμε περισσότερους μαζί μας, να κερδίσουμε τα επίπλαστα δικαιώματα και κεκτημένα μας, αντί για το πώς θα
καταφέρουμε να παραμείνουμε στην επιφάνεια
και να χαράξουμε καινούρια πορεία για την ζωή
μας.
Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε για την Ελλάδα.

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr
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Π

αρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εισοδήματος για
όσους την υποβάλλουν
χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ έως και
τις 2 Ιουλίου και έως και τις 16
Ιουλίου με την ηλεκτρονική μέθοδο. Συγκεκριμένα, με απόφαση
του υπουργού Οικονομικών,
Γ.Ζανιά, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων, αλλά ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το
δυνατό μεγαλύτερης υποβολής
δηλώσεων ηλεκτρονικά και να
μειωθεί εν τέλει ο μέσος χρόνος
εκκαθάρισης αυτών ορίζεται ότι:
Η προθεσμία υποβολής των
ετήσιων δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος για τους υπόχρεους
φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν
η υποβολή τους γίνεται με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή
χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο
του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις
15 Ιουνίου 2012, παρατείνεται ως
εξής:
Για τους υπόχρεους που η
υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα
από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ
τους, έως και τις 2 Ιουλίου 2012.
Για τους υπόχρεους που η
υποβολή τους γίνεται με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
και ανεξάρτητα από το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις
16 Ιουλίου 2012.

Τα μπλοκάκια
Τη δυνατότητα να «γλιτώσουν»

Παράταση μέχρι
τις 16 Ιουλίου

το τέλος επιτηδεύματος των 500
ευρώ έχουν οι φορολογούμενοι
με ανενεργά δελτία παροχής
υπηρεσιών εφόσον προσέλθουν
στην εφορία τους μέχρι και τις 14
Ιουνίου και κλείσουν τα βιβλία
τους.
Σε... διαφορετική περίπτωση με
την εκκαθάριση της φορολογικής
δήλωσης θα πληρώσουν κανονικά το τέλος επιτηδεύματος.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έστειλε σε
240.000 φορολογούμενους, ειδοποιητήρια με τα οποία τους
ενημερώνει για τη δυνατότητα
εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών. Όπως αναφέρεται στο ειδοποιητήριο «οι επιτηδευματίες,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ ενώ δεν ασκούν πλέον
τη δραστηριότητα του ελευθερίου επαγγέλματος ή της εμπορικής επιχείρησης, δύνανται μέχρι
την 14η Ιουνίου 2012 να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή, με ημερομηνία διακοπής
πριν από την 1-1-2011. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί
εκπρόθεσμη διακοπή, θεωρείται
ότι η δραστηριότητα ασκήθηκε
κατά τη χρήση 2011 και θα επιβληθεί για το οικονομικό έτος
2012 τέλος επιτηδεύματος ακόμα
και αν δεν έχει δηλωθεί εισόδημα
από ελευθέριο επάγγελμα ή ατο-

μική επιχείρηση».
Για τη διαδικασία αυτή η ΓΓΠΣ
εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση
σύμφωνα με την οποία, έχει αποσταλεί Ειδοποίηση στους ενεργούς επιτηδευματίες φυσικά ή μη
φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν
προβεί σε διακοπή εργασιών στο
Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
ενώ δεν ασκούν πλέον την δραστηριότητα του ελευθερίου επαγγέλματος ή της εμπορικής
επιχείρησης, ότι δύνανται μέχρι
14.6.2012 να πραγματοποιήσουν
εκπρόθεσμη διακοπή με την
πραγματική ημερομηνία διακοπής τους.
Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι
σε περίπτωση που η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να προβεί
σε καμία απολύτως ενέργεια.
Όσον αφορά στους αποβιώσαντες αναφέρουμε ότι η Γενική
Γραμματεία έστειλε την Ειδοποίηση σ' αυτούς για τους οποίους
δεν έχει γίνει ενημέρωση του συστήματος για το θάνατό τους. Σε
περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι οφείλουν να ενημερώσουν το
Μητρώο TAXIS της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. χωρίς να δεσμεύονται από
την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης Ε1

ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΘΕΤΟΥΝ ΖΩΕΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Σε απόγνωση οι καρκινοπαθείς
ι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών
σε Αθήνα και Πειραιά έχουν αναγκάσει τους ασφαλισμένους και δη τους
ασθενείς, να δίνουν ολόκληρη τη σύνταξη
τους για να αγοράσουν τα φάρμακα τους.
Σε δεινή θέση βρίσκονται περισσότερο οι
καρκινοπαθείς και όσοι πάσχουν από βαριές
ασθένειες, αφού οι ελλείψεις φαρμάκων σε
συνδυασμό με τα υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν, τους έχει οδηγήσει
να παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κορώνα
γράμματα, αφού και η παραμικρή καθυστέρηση σε τέτοιου είδους θεραπείες μπορεί να
αποβεί μοιραία.
Από την άλλη, για να πάρουν τα χρήματά
τους πίσω, οι ασφαλισμένοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) πρέπει να περιμένουν έως και δύο
μήνες.
Ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε στους φαρμακοποιούς
75 εκατομμύρια και προχωρεί στην πληρωμή
επιπλέον 125 εκατομμυρίων. Οι υπουργοί
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Υγείας και Εργασίας, Χρήστος Κίττας και Αντώνης Ρουπακιώτης έχουν καθημερινές επαφές με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα το πρόγραμμα αποπληρωμής των φαρμακοποιών.
Το συνολικό χρέος του ΕΟΠΥΥ προς τους
φαρμακοποιούς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
ανέρχεται στο 1,9 δισ. ευρώ. Όσον αφορά
τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων στους
ασφαλισμένους, σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο
πρόεδρος του Οργανισμού, Γεράσιμος Βουδούρης, θα πρέπει να κατατίθενται τα απαραίτητα
δικαιολογητικά
από
τους
ασφαλισμένους στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ.

Τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η
πρωτότυπη συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο
ιδιωτικό φαρμακείο με την υποχρέωση καταχώρισης από τους ιατρούς στο βιβλιάριο
υγείας του ασφαλισμένου. Οι συνταγές που

«Δοκιμαστικά»
ή σφίγγει ο κλοιός
για επιστροφή
στη δραχμή;
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ελικά τα σενάρια για επιστροφή της
Ελλάδας στη δραχμή αρχίζουν και
παίρνουν σάρκα και οστά έστω και
δοκιμαστικά, όπως αναφέρεται σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του διαδικτύου. Παραλίγο να προκληθεί πανικός
στις αγορές από την εμφάνιση ενός κωδικού συναλλάγματος με την ένδειξη ελληνική δραχμή στα τερματικά του
πρακτορείου Βloomerg.
Άμεσα σήμανε συναγερμός και ο κωδικός "κατέβηκε" μιας και λόγω του αρνητικού κλίματος στην ευρωζώνη και
στα σενάρια περί επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης πανικού και
αναστάτωσης στις διεθνείς αγορές.
Σύμφωνα με όσα διευκρίνισε για το
θέμα το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomerg και οι αρμόδιοι τεχνικοί του,
ήταν μόνο μια εσωτερική δοκιμαστική
λειτουργία του μέσου.

Αντιδράσεις
όλων των κομμάτων
στο πρόγραμμα
του Αλ. Τσίπρα
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πίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Δημιουργία Ξανά. «Πριν
μας εξηγήσει ο κ. Τσίπρας τι θα
κάνει με τα λεφτά των άλλων πρέπει να
αποδώσει στον ελληνικό λαό πλήρη λογαριασμό για το πού πήγαν τα έξι εκατομμύρια ευρώ που δανείστηκε ο
ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Τράπεζα» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.
Το κόμμα χαρακτηρίζει επίσης τον
Αλέξη Τσίπρα ως «αρχηγό της επαναστατημένης αριστεράς». «Δεν υπάρχουν
εύκολοι δρόμοι» τονίζουν από την
πλευρά τους οι Οικολόγοι Πράσινοι και
συμπληρώνουν πως το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ «οδηγεί σε έξοδο από το ευρώ
και ανεξάρτητη νομισματική πολιτική»,
ενώ οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» υποστήριξαν πως ο κ. Τσίπρας «χρειάζεται σεμινάρια διπλωματίας και μαθήματα
οικονομίας».

«Βόμβα» Άδωνι

γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές
συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ,
οι ηλεκτρονικές συνταγές του Οίκου Ναύτου
και οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες συνταγές ΙΚΑ - ΕΤΑΜ). Ακόμα,
πρέπει να προσκομίζονται οι αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων, η απόδειξη
πληρωμής στο φαρμακείο και η έγκριση από
τον ελεγκτή ιατρό, όπου απαιτείται.

Στο μεταξύ, επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ πως
«άλλα λέει εντός συνόρων και άλλα
εκτός» εξαπέλυσε και ο Άδωνις Γεωργιάδης της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα o κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε
στην προσωπική του ιστοσελίδα συνέντευξη του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και
υπευθύνου του Οικονομικού Προγράμματος της Κουμουνδούρου Γιώργου Σταθάκη, στην οποία ο τελευταίος αναφέρει
πως το Μνημόνιο δεν θα το καταγγείλουν μονομερώς αλλά θα το επαναδιαπραγματευτούν. Επίσης ο κ. Σταθάκης
φέρεται να δηλώνει στα αγγλικά ότι ο
«ΣΥΡΙΖΑ προτίθεται να ιδιωτικοποιήσει
τη ΔΕΗ, τον ΟΠΑΠ και τα Ελληνικά Πετρέλαια».

4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΟΥΣ»

Karfitses... Kαρφάκια
➤ Δεν θα συμμετάσχει ο Στέλιος Παπαθεμελής και το
κόμμα του, η Δημοκρατική Αναγέννηση στις προσεχείς
εκλογές. Κι αυτό, επειδή «διεξάγονται μέσα στις ίδιες
απαγορευτικές συνθήκες για τα εκτός βουλής κόμματα»,
όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, που συμπληρώνει ότι «στο πλαίσιο αυτού του καθολικού αποκλεισμού
από τα κεντρικά ΜΜΕ, οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να
πληροφορηθούν την πολιτική πρόταση του κόμματος».
➤ Τελευταία μέρα χτες δημοσίευσης δημοσκοπήσεων και διαβάσαμε για πέντε καινούργιες.
Εμείς δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε πως στις
4 προηγείται ,από 1,5 έως 3,5 μονάδες η Νέα
Δημοκρατία και στη μία, με έξι μονάδες ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, …μήπως μπορεί καλύτερα να το
εξηγήσει το φαινόμενο ένας ειδικός;
➤ Εκνευριζόμαστε, αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν
ακούμε τους ξένους να μιλούν τόσο υποτιμητικά για
εμάς. Χτες η Γερμανική Μπίλντ έγραφε «Έλληνες τι κάνατε τα δισεκατομμύρια μας;» και νοιώσαμε πάλι οργή.
Από την άλλη, όμως, πλευρά δεν είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι ορισμένοι Έλληνες έκαναν τα δισεκατομμύρια
βίλες, κότερα, πολυτελή διαμερίσματα, …καταθέσεις στην
Ελβετία, πανάκριβα αυτοκίνητα ,μέχρι και κορδόνια για
τις κουρτίνες! Έτσι δεν είναι Βίκυ;
➤ Ελλάδα και …άσπρο ή μαύρο. Τη χρυσή τομή
δεν τη θέλουμε. Πριν λίγα χρόνια ένα κουτί
φάρμακο ήθελε ο ασθενής, τρία του έγραφαν
κάποιοι και …κάποιοι άλλοι τα έδιναν(ας μην
αναφέρουμε πάλι τα κυκλώματα με γιατρούς και
φαρμακοποιούς και φυσικά πολίτες που εντοπίσθηκαν). Τώρα, ακόμη και καρκινοπαθείς δεν
μπορούν να βρουν το φάρμακο τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα.
➤ Νομίζετε ότι προβλήματα έχουν μόνο οι φτωχοί; Από
την Παρασκευή με …χάπια ζουν και ορισμένοι πλούσιοι
στην Ελλάδα. Πληροφορήθηκαν ότι θα φορολογηθούν οι
καταθέσεις στις Ελβετικές τράπεζες. Τι κεραυνός ήταν
αυτός; Πως θα επιβιώσουν οι δύσμοιροι συμπολίτες μας
που φυγάδευσαν τα δισεκατομμύρια τους;
➤ Φιλοζωική οργάνωση στην Αθήνα κατήγγειλε ότι η εξαφάνιση πολλών αδέσποτων σκύλων, το τελευταίο διάστημα, οφείλεται στους
μετανάστες. Δεν έχουν να φάνε και σκοτώνουν
σκυλιά…
➤ Διαβάζει ο πολίτης τον τίτλο της είδησης «Μεταμορφώνεται η περιοχή των 12 Αποστόλων» και φυσικά χαίρεται. Στο κείμενο, όμως, ενημερώνεται ότι «ο δήμος
Θεσσαλονίκης είχε προχωρήσει από το 2008 σε διαγωνισμό για την προμελέτη του έργου, η σύμβαση για την
οποία υπογράφηκε τελικά το 2010. Η προμελέτη διαβιβάστηκε ακολούθως στις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες από τις οποίες και εγκρίθηκε μετά από σύμφωνη
γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το
έργο πρέπει τώρα να προχωρήσει σε επίπεδο οριστικής
μελέτης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση του έργου…( εσείς πότε λέτε να αρχίσει η …μεταμόρφωση της περιοχής;)
➤ Γιατί σε ευρωπαϊκές πόλεις ο δημοτικός
αστυνομικός κυκλοφορεί μόνος και παράλληλα
δεν τολμά οδηγός να σταθμεύσει παράνομα σε
κεντρικούς δρόμους, ενώ στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν ανά τρεις και παράλληλα, όποιος
θέλει σταματά παράνομα;
➤ Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, στο Σουδάν μια
20χρονη μητέρα είναι κλεισμένη στη φυλακή με το μωρό
της και περιμένει την ημέρα που θα την εκτελέσουν με
λιθοβολισμό. Κρίθηκε ένοχη για μοιχεία!
➤ Τέτοια λέμε, στεναχωριόμαστε και δεν θα
μπορέσουμε να …χαρούμε το Gay-festival που
θα γίνει στη Θεσσαλονίκη…

Σάββατο 2 Ιουνίου 2012

Στοπ στη
διαρροή
στελεχών
Του Βαγγέλη Στολάκη
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τη Λειβαδιά και τη Χαλκίδα, ενώπιον στενού
κομματικού ακροατηρίου, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος,
ενώ την ερχόμενη Τρίτη θα μιλήσει σε
νέους επιστήμονες στην Αθήνα. Την ίδια
στιγμή, η Ιπποκράτους έδωσε στη δημοσιότητα τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος υπό τη μορφή δεκατεσσάρων
ερωταπαντήσεων και με βασικό άξονα τα
έξι σημεία για την αναθεώρηση του Μνημονίου σε βάθος διετίας.
Το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων προτείνει να
μην υπάρξουν νέοι φόροι και να μην θιγούν
επιπλέον χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι με οριζόντιες περικοπές. Επίσης
ζητά να δοθούν τους επόμενους μήνες
χρήματα, από κοινοτικά κονδύλια, στην
πραγματική οικονομία για επενδύσεις και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο μεταξύ, η Ιπποκράτους έδωσε στη
δημοσιότητα τις «πράσινες» λίστες, χωρίς
να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.
Επικεφαλής του ψηφοδελτίου στην Αχαΐα
τοποθετήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου, παρά τις εισηγήσεις
που δέχτηκε τον τελευταίο καιρό ο κ. Βενιζέλος για αποκλεισμό του. Σε ό,τι αφορά τη
Θεσσαλονίκη στην Α’ περιφέρεια έμεινε
εκτός ο κ. Σέργιος Καλπαζίδης, ενώ στην

τελευταία τιμητική θέση τοποθετήθηκε ο
Μπάμπης Μπαρμπουνάκης. Στη Β’ Θεσσαλονίκης ο τρίτος στη σταυροδοσία Γιώργος
Αρβανιτίδης κατόπιν προσωπικής του επιθυμίας τοποθετήθηκε και αυτός στην ένατη
και τελευταία θέση.

Μικροαλλαγές στο Επικρατείας
Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε χθες το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος με
ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Επικεφαλής
τοποθετήθηκε εκ νέου ο Πύρρος Δήμας. Τη
δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Φώφη Γεννηματά ενώ τρίτος στη λίστα τοποθετήθηκε
ο πολιτικός μηχανικός και στενός συνεργάτης του κ. Βενιζέλου, Νίκος Ανδρουλάκης.
Την τελευταία – τιμητική θέση καταλαμβάνει ο πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, πρώην ευρωβουλευτής και πρώην βουλευτής, Γιάννης
Σουλαδάκης. Οι αλλαγές στο ψηφοδέλτιο
που έδωσε στη δημοσιότητα το Κίνημα,
αφορούν στην ένατη και τη δωδέκατη θέση.
Στην ένατη θέση καταλαμβάνει η Ευαγγελία
Κοντογεωργάκη στη θέση του δικηγόρου
και οικονομολόγου Σωτήρη Γκασούκα, ενώ
στη δωδέκατη θέση τοποθετήθηκε ο Γιάννης Σουλαδάκης αντί της ιατρού Μαρίας
Αναγνωστοπούλου.
Σε τοπικό επίπεδο κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ
Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεκινήσουν
από την ερχόμενη Τρίτη περιοδείες σε χώρους εργασίας, φορείς και την αγορά διανέμοντας το μόλις τεσσάρων σελίδων

προεκλογικό υλικό του κόμματος, το οποίο
προμηθεύτηκαν την Πέμπτη. Στη Βασιλέως
Ηρακλείου υπάρχει η εκτίμηση πως «το
κόμμα θα πάρει τα πάνω του και θα τερματίσει τρίτο, αφήνοντας την τέταρτη θέση
στους Ανεξάρτητους Έλληνες». Την ίδια
ημέρα οι κομματικοί παράγοντες θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς, που στις δημοτικές εκλογές έλαβαν
το χρίσμα ή τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου «να αξιοποιηθεί» όπως ισχυρίζονται
«όλο το στελεχιακό δυναμικό της πόλης».

Χωρίς κεντρική ομιλία
Πάντως, ο κ. Βενιζέλος θα επισκεφτεί τη
Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο, για μια
ημέρα και όχι τρεις όπως αρχικά σχεδιαζόταν. Θα μιλήσει σε «κλειστή» κομματική εκδήλωση αλλά και σε νεολαίους σε μια
προσπάθεια, σύμφωνα με πληροφορίες, να
περιορίσει το «φλερτ» των «πράσινων» στελεχών με το ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως δηλώνει στην «Κ» ο γραμματέας
της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ ΠΑΣΟΚ
Θεσσαλονίκης, κ. Χρόνης Μακρίδης «παράλληλα με την προεκλογική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχέδιο
ανασυγκρότησης και αναγέννησης του Κινήματος» την ώρα που πληροφορίες θέλουν τους «παπανδρεϊκούς» να βρίσκονται
στα μαχαίρια με τους «βενιζελικούς» και
τον Κώστα Σημίτη να δέχεται εισηγήσεις για
τη δημιουργία νέου κόμματος.

ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ

Στη Θεσσαλονίκη Ο Γ. Καρατζαφέρης

Τ

η Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα και αύριο , ο πρόεδρος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γεώργιος Καρατζαφέρης, στο πλαίσιο της
προεκλογικής εκστρατείας του Κόμματος, με κεντρικό σύνθημα: «Μαχητικά
μπροστά». Ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ θα
φθάσει αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη
σήμερα το απόγευμα και από τον αερολιμένα θα κατευθυνθεί στην Περαία
όπου, στις 6 το απόγευμα, θα τον υποδεχτούν μέλη και φίλοι του Κόμματος στα
γραφεία της Δημοτικής Επιτροπής Θερμαϊκού (Αμπελοκήπων 20). Ακολούθως,
στις 7 το απόγευμα, ο πρόεδρος του
ΛΑ.Ο.Σ., συνοδευόμενος από μέλη και
φίλους του Κόμματος θα επισκεφθεί τον
οικισμό της Αγίας Τριάδας και θα πάρει
μέρος στην υποδοχή του Τιμίου Σταυρού,

που γίνεται με πρωτοβουλία του ιερού
ναού της Αγίας Τριάδος. Αμέσως μετά ο
πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ θα επισκεφθεί τη
Μηχανιώνα.
Την Κυριακή, στις 10.30 το πρωί ο
πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ., Γεώργιος Καρατζαφέρης, θα παρακολουθήσει τον Εσπερινό της Γονυκλισίας στον ιερό ναό της
του Θεού Σοφίας, που τελείται αμέσως
μετά την πανηγυρική Θεία λειτουργία της
Πεντηκοστής. Στις 12.30 μετά το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. θα μεταβεί
στην πόλη του Λαγκαδά, όπου θα έχει συνάντηση με τον μητροπολίτη Λαγκαδά,
Ιωάννη και ακολούθως θα επισκεφθεί τον
κεντρικό πυρήνα της πόλης.
Εξάλλου χτες το ψηφοδέλτιο Επικρατείας για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου
ανακοίνωσε ο ΛΑΟΣ. Επικεφαλής τίθεται

ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, πατέρας του
Θανάση Πλεύρη που αποχώρησε από το
ΛΑΟΣ και προσχώρησε στη ΝΔ. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας:
Πλεύρης Κωνσταντίνος του Αθανασίου
Βούλγαρης Άγγελος του Παναγιώτη
Σωτηροπούλου - Τσάρου Ελισάβετ του
Σπυρίδωνος
Ιορδανόπουλος Ελευθέριος του Μάρκου
του Μάρκου
Οικονομάκη Κυριακή του Παναγιώτη
Δασκαλόπουλος Σωκράτης του Αχιλλέως
Στεφανουδάκης Ιωάννης του Δημητρίου
Κοψαχείλης Βασίλειος του Διομήδη
Χονδρονίκος Αντώνιος του Ανδρέα
Καρούντζος Ανδρέας του Παναγιώτη
Καψοκαβάδης Αλέξανδρος του Δημητρίου
Κανελλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
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Συναγερμός στη ΝΔ Γκρίνιες παντού

Σ

ή αξία!
Αυτός ο μπερές έχει συλλεκτικ

Κάτι κινείται!

Σ

υγκρατημένα χαμογέλα έχουν
κάνει την εμφάνιση τους στα κεντρικά της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.
Μετά το πρώτο… σοκ από το δυναμικό
μπάσιμο του Παναγιώτη Ψωμιάδη που πήρε
το παιχνίδι στα χέρια του εν λευκώ και τους
έβαλε όλους να τρέχουν στους δικούς του
ρυθμούς, τα πρώτα μηνύματα από τη Βόρεια
Ελλάδα δείχνουν πως η νέα επικοινωνιακή
τακτική πιάνει τόπο, με χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο Πανίκας που διατηρεί απευθείας
διαύλους επικοινωνίας με τη Συγγρού,

χωρίς μεσάζοντες, γυρνάει με
το αυτοκίνητο μικρές και μεγάλες πόλεις στη Μακεδονία και
τη Θράκη, κερδίζοντας πόντους για
την παράταξη, φέρνοντας πίσω, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις της ΝΔ, δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που είχαν φύγει
προς Καμμένο και Μιχαλολιάκο μεριά. Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται, η… επιστράτευση του Παναγιώτη Ψωμιάδη, δεν
μπορούσε να γίνει πριν τις εκλογές της 6ης
Μαΐου; Καλή ερώτηση, δύσκολη η απάντηση!

Αναζητώντας τη συνιστώσα του…

Την καλοβλέπεις τη θέση
Δημήτρη ή μου φαίνεται;

ε μια σαφή προσπάθεια να κινητοποιήσει
όλα τα στελέχη της η ΝΔ Θεσσαλονίκης
ενόψει των εκλογών της 17ης Ιουνίου,
προχώρησε στην οργάνωση επιτροπών εκλογικού αγώνα ανά δήμο. Για παράδειγμα, στα μέρη
του Κυρίζογλου (του… ταλιμπάν του Σαμαρά,
κατά δήλωση του, για να μην ξεχνιόμαστε) στους
Αμπελόκηπους, καθήκοντα συντονιστή της επιτροπής ανέλαβε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος
θα πλαισιωθεί από τους υποψήφιους Στράτο Σιμόπουλο, Νίκο Βεζυρτζή, Μαρία Μήτσιου και
Μαρία Προκοπίδου, τον πρώην δήμαρχο
Ακτσελή, όλους τους δημοτικούς συμβούλους
της πλειοψηφίας, τα τοπικά μέλη της ΝΟΔΕ κ.α.
Σύμφωνα μάλιστα με το σχετικό έγγραφο της Διοικούσας, τα μέλη των επιτροπών έχουν πολύ
δουλειά μπροστά τους, καθώς θα αναλάβουν να
«εντοπίσουν αποστασιοποιημένους φίλους και
ψηφοφόρους και να τους προσεγγίσουν θετικά»,
«να κινητοποιήσουν συμπολίτες μας που ψήφισαν άλλο κόμμα αναδεικνύοντας την κρισιμότητα
των εκλογών και την ευρύτητα του πατριωτικού
μετώπου για την Ευρώπη» και άλλα πολλά. Από
οργάνωση φαίνεται πως πάμε καλά πρόεδρε
Τσάμη, το θέμα είναι ποιοι θα τρέξουν…

Θυμάστε που σας λέγαμε ότι η απόφαση του Παναγιώτη Καμμένου να φέρει δικό του άνθρωπο
από την Αθήνα ως υπεύθυνο οργανωτικού στα
γραφεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει γκρίνιες και εκνευρισμό;
Τελικά δικαιωθήκαμε. Ο… τοποτηρητής, στενός
συνεργάτης του αρχηγού, ήρθε από την πρωτεύουσα με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς που
είχαν βάλει «πλάτη» για να σταθεί το νεοσύστατο
κόμμα στην πόλη, έχουν αρχίσει να αραιώνουν τις
επισκέψεις τους στα γραφεία. Μάλιστα δεν είναι
λίγοι αυτοί που σκέφτονται να ανταποκριθούν θετικά στο προσκλητήριο του Αντώνη Σαμαρά και
άρχισαν να κάνουν δεύτερες σκέψεις για επιστροφή στα… πάτρια και σύμπραξη στο κεντροδεξιό μέτωπο. Λέτε να έχουμε… διαρροές;

Άγχος…τέλος

Εκκαθάριση
μητρώων

Αφού πέρασαν μια περίοδο άγχους, ο Γιώργος
Ορφανός και ο Παναγιώτης Κοκκόρης μπορούν πλέον να κοιμούνται ήσυχοι. Μπορεί η
συνεργασία της Ντόρας Μπακογιάννη με τη
Νέα Δημοκρατία να έφερε γκρίνιες, δεν έφερε
ωστόσο μεγάλες αλλαγές στο «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης. Έτσι όλοι οι
υποψήφιοι βουλευτές που συμμετείχαν στις
εκλογές της 6ης Μαΐου στα ψηφοδέλτια της
Δημοκρατικής Συμμαχίας για την εν λόγω περιφέρεια συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της
Μητροπολίτου Ιωσήφ σε μη εκλόγιμες θέσεις.

Κ

Τελικά είπε το «ναι»

ι αν μετρηθούμε, θα βγούμε παραπάνω; Αυτό επιχειρούν να απαντήσουν οι κομματικοί παράγοντες του
ΠΑΣΟΚ. Η Ιπποκράτους εκτός από τις
εκλογές της 17ης Ιουνίου, στις οποίες
προφανώς επιδιώκει να συγκεντρώσει
περισσότερες ψήφους, ξεκινά και επιχείρηση εκκαθάρισης των μητρώων
της. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου αλλά και του καλοκαιριού οι
επιτελείς, σύμφωνα με εγκύκλιο που
εστάλη αποκλειστικά σε λίγους, θα
προχωρήσουν σε επανεγγραφή των
μελών του κόμματος με καταληκτική
ημερομηνία την 3η Σεπτέμβριου, οπότε
και θα συγκληθεί το συνέδριο αναγέννησης του κόμματος. Με ένα σμπάρο,
δυο τρυγόνια…

Πόσο τους κάνεις;

Τ

ο ΠΑΣΟΚ εκτός από τα ονόματα των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις προσεχείς
βουλευτικές εκλογές φρόντισε να μας ενημερώσει και για την ηλικία τους. Σύμφωνα
λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση της Ιπποκράτους η πλειοψηφία των υποψηφίων,
ήτοι 167 στον αριθμό κυμαίνονται από 51 έως και 60 ετών. 98 βρίσκονται στην ηλικιακή
ομάδα 41 έως 50 και έξι γεννήθηκαν πριν το 1941. Οι υπόλοιποι είναι κάτω των 30 χρόνων
ή μέχρι 40. Δε λέμε καλή η προσπάθεια του κόμματος και του προέδρου να στείλουν το μήνυμα της ανανέωσης. Αλλά ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε πως εννοείτε εσείς την «ανανέωση». Τα στατιστικά που εσείς στείλατε, άλλα λένε…

Θυσιάστηκε για τη Χαλκιδική
Στις εκλογές της 6ης Μαΐου και ενώ περιμέναμε ότι ο Μιχάλης Τρεμόπουλος θα ηγούνταν της
προσπάθειας των Οικολόγων Πρασίνων στην εκλογική μάχη, το κόμμα μας διέψευσε μην επιλέγοντας τον πρώην ευρωβουλευτή και νυν περιφερειακό σύμβουλο και προτιμώντας την
Ιωάννα Κοντούλη, ως επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας. Τα «κόζια» ωστόσο άλλαξαν
και πάλι για τις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου όπου ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δε θα
βρίσκεται στα ψηφοδέλτια της Α’ Θεσσαλονίκης, όπως ήταν στις πρώτες εκλογές αλλά επικεφαλής του ψηφοδελτίου των Οικολόγων στη Χαλκιδική. Δηλαδή ακόμα και αν κάνουν την έκπληξη οι Οικολόγοι και μπουν στη Βουλή, ο κ. Τρεμόπουλος θα μείνει έξω καθώς οι έδρες
στη Χαλκιδική είναι «καπαρωμένες» από τα κόμματα που παίρνουν μεγάλα ποσοστά.

Τελικά είχε δεν είχε, ο Γιώργος Αρβανιτίδης θα είναι
εκ νέου υποψήφιος με ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη
Β’ Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος ,τον τελευταίο καιρό μέσω διαρροών άφηνε
να εννοηθεί πως το Κίνημα πλέον
δεν του…ταιριάζει. Μάλιστα την
επομένη των εκλογών της 6ης
Μαΐου άδειασε το πολιτικό του
γραφείο και διαμήνυσε στους συνεργάτες του πως δεν θα τοποθετηθεί
στις «πράσινες» λίστες. Τελικά ο κ. Αρβανιτίδης
είναι εκ νέου υποψήφιος. Όχι όμως στην τρίτη –μη
εκλόγιμη θέση- αλλά στην τελευταία τιμητική. Στο
σχετικό δελτίο τύπου της Ιπποκράτους αναφέρεται
πως η απόφαση ελήφθη μετά από επιθυμία του
πρώην βουλευτή. Όπως και να το κάνουμε σε αυτές
τις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ οι τιμητικές θέσεις φαίνεται πως έχουν την…τιμητική τους!

Ποιον να πιστέψουμε;
Όπως πολύ σωστά είχε γράψει η «Κ» στο προηγούμενο φύλλο, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ
για την Α’ Θεσσαλονίκης συμπεριελήφθη και ο
περιφερειακός σύμβουλος και αντιπρόεδρος του περιφερειακού
συμβουλίου, Μπάμπης Μπαρμπουνάκης. Και αυτός στην τελευταία… τιμητική θέση. Ο
ίδιος δηλώνει πως θα ριχτεί με
τα μούτρα στον προεκλογικό
αγώνα για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά πάντως την περίπτωση του κ. Μπαρμπουνάκη οι απόψεις
διίστανται. Ο πρώτος σχολιάζει πως είπε το
«ναι» μετά από σχετικό αίτημα της Βασιλέως
Ηρακλείου, ενώ οι επιτελείς του κόμματος ισχυρίζονται πως εκείνος ζήτησε την τοποθέτηση του
ονόματός του στην «πράσινη» λίστα. Ποιον να
πρωτοπιστέψουμε;
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Πορνεία, ναρκωτικά, σκουπίδια…
Της Τατιάνας Κερασίδη

Α

νάστατοι είναι
οι κάτοικοι
της
οδού
Γιαννιτσών από τα συνεχή περιστατικά βίας που σημειώνονται
καθημερινά στην περιοχή τους.
Όπως δηλώνουν και οι ίδιοι μιλώντας στην «Κ» η κατάσταση
έχει φτάσει στο απροχώρητο.
«Φοβόμαστε να βγούμε από τα
σπίτια μας. Η αστυνόμευση είναι
ελλιπής. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παρακαλέσουμε την
αστυνομία να έρθει ενώ αρκετές
είναι οι φορές που σταματάμε
αστυνομικούς που βλέπουμε τυχαία στο δρόμο και τους ρωτάμε
τι θα γίνει με τις γειτονιές μας. Η
απάντησή τους; Ότι δεν είναι στο
χέρι τους να λυθεί το πρόβλημα
αλλά έχει να κάνει με «ανώτερους». Αναρωτιόμαστε αν αυτοί
οι «ανώτεροι» θα πάρουν ποτέ
την κατάσταση στα χέρια τους»,
τονίζουν και ζητούν την απομάκρυνση από την περιοχή όλων
των οίκων ανοχής. «Έχουμε παιδιά και αυτή η κατάσταση δε μπορεί να συνεχιστεί», αναφέρουν
χαρακτηριστικά.
Η Γιαννιτσών έχει μετατραπεί

σε μία μικρή… Ομόνοια της Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστές
ιερόδουλες, τοξικομανείς, σκουπίδια να «γεμίζουν» την περιοχή
και σπίτια με κατεβασμένα παντζούρια και αμπαρο κλειδωμένες πόρτες. Πολλές είναι οι
νεόχτιστες οικοδομές στις
οποίες οι κάτοικοι ισχυρίζονται
πως μετάνιωσαν που αγόρασαν
αυτά τα σπίτια. « Όταν αποφασίσαμε να αγοράσουμε διαμέρισμα σε αυτή την περιοχή, είδαμε
πως τα σπίτια είναι πολύ καλά
και σε πολύ προσιτές τιμές.
Γνώστες για την άσχημη φήμη
της περιοχής ρωτήσαμε εργολάβους και μεσίτες και όλοι μας μιλούσαν για μία περιοχή που
σύντομα θα αναπτυχθεί. Υπό
αυτές τις προϋποθέσεις αποφασίσαμε να αγοράσουμε τα σπίτια
και να περιμένουμε την «πολλά
υποσχόμενη αναβαθμισμένη
περιοχή». Όσο όμως περνούσαν
τα χρόνια και δε βλέπαμε καμία
αλλαγή απογοητευτήκαμε και
μετανιώσαμε», ανέφερε στην
«Κ» κάτοικος της οδού Γιαννιτσών. Και συμπλήρωσε: «Το χειρότερο είναι πως πλέον
θέλουμε να φύγουμε και να νοικιάσουμε τα σπίτια που αγορά-

Ο ξεχασμένος κόσμος
Πολλές είναι οι γειτονιές ειδικότερα σε γύρω στενά, στην προέκταση της οδού Γιαννιτσών που
θυμίζουν δρόμους δεκαετίες
πριν… Τι και αν χτίστηκαν πολυτελή διαμερίσματα, οι γειτονιές
είναι ακόμη ξεχασμένες στο
έλεος του Θεού… Όπως δηλώνουν οι κάτοικοι, το πρόβλημα
είναι πιο αισθητό όταν η μέρα

αποχωρεί και έρχεται το σκοτάδι.
Δεν είναι λίγες οι νεαρές κοπέλες,
οι οποίες έχουν δεχθεί επανειλημμένες φορές παρενοχλήσεις
από ενοχλητικούς, που κυκλοφορούν στους δρόμους. «Τουλάχιστον τη μέρα έχουμε τα
καταστήματα που λειτουργούν
και αισθανόμαστε λίγο πιο ασφαλείς. Όταν νυχτώνει, ακούμε
φωνές, βλέπουμε από τα παράθυρα μας υπόπτους να κινούνται.
Φοβόμαστε για τη ζωή μας και τη
ζωή των παιδιών μας» τόνισε ο
Παύλος Μουρατίδης, κάτοικος
στην προέκταση Γιαννιτσών.

ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 15% ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Αργούν οι προσεισμικοί έλεγχοι
Ο εγκέλαδος επισκέφθηκε την περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και την υπόλοιπη Ελλάδα τις προηγούμενες
εβδομάδες, με τους σεισμολόγους ωστόσο να είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικοί και να κάνουν λόγο για φυσιολογική σεισμική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.
Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Ω

στόσο, κάθε φορά που σημειώνεται ένας σεισμός, αυτό που
έρχεται στο νου είναι σε ποιο
σημείο βρίσκεται ο προσεισμικός
έλεγχος των δημοσίων αλλά και των
υπόλοιπων κτηρίων, καθώς ποτέ δεν
είναι σίγουρο ποια στιγμή θα σημειωθεί ένας σεισμός μεγαλύτερης
ισχύος.
Το 1997, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ είχε
αναθέσει στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας να
επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου κυρίως για δημόσια και για τα κτήρια κοινωφελούς
χρήσης. Επρόκειτο δηλαδή για έναν
έλεγχο που αφορά νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες
εξυπηρέτησης κοινού, τηλεπικοινωνιακές μονάδες ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, ανεξάρτητα από το
ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
Ωστόσο, δεκαπέντε χρόνια μετά

την ανάθεση αυτή, δεν έχουν γίνει
και πολλά πράγματα σε αυτόν τον
τομέα.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια αντισεισμικού σχεδιασμού του ΟΑΣΠ,
Λίντα Πέλλη, μόλις το 15% των ελληνικών δημοσίων κτηρίων έχει υποβληθεί σε πρωτοβάθμιο προσεισμικό
έλεγχο. Οι ρυθμοί χελώνας που διαπιστώνονται στο συγκεκριμένο έργο,
έχουν να κάνουν με το γεγονός «ότι
η σχετική εγκύκλιος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα
οι περιφέρειες να μην δεσμεύονται
για την άμεση υλοποίησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το στέλεχος του ΟΑΣΠ,
επισήμανε ότι το συγκεκριμένο μικρό
ποσοστό του πραγματοποιημένου
πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, αντιστοιχεί σε 11.667 κτήρια σε
πανελλαδική κλίμακα, τα δελτία των
οποίων αναμένεται να αρχειοθετηθούν, ανάλογα με την προτεραιότητα
την οποία εμφανίζουν.

«Περπατάμε
με σκυφτό κεφάλι
για να αποφύγουμε
τα σκουπίδια»

Μ
σαμε, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται, λόγω της έντονης εγκληματικότητας που αντιμετωπίζει η
περιοχή».

Η προτεραιότητα αυτή αφορά το
δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο,
για τον οποίο αποστέλλεται σχετική
ειδοποίηση στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες.

Πρόβλημα τα αυθαίρετα
Ένα από τα «αγκάθια» του προσεισμικού ελέγχου αποτελούν σίγουρα
τα αυθαίρετα κτίσματα, για τα οποία
φυσικά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αντισεισμική τους προστασία.
Όπως επισημαίνει στην «Κ» ο
πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης, ο συγκεκριμένος έλεγχος
είναι θα πρέπει να είναι και ο σημαντικότερος. «Η ύπαρξη νομοθεσίας
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που αφορά τον προσεισμικό έλεγχο
των αυθαιρέτων, δε σημαίνει ότι
αυτή μπορεί να γίνει εύκολα, καθώς
δε διασαφηνίζεται με ποιον τρόπο,
καθώς και ποια κτήρια θα ελεγχθούν». Όπως είπε για αυτόν ακριβώς
το λόγο η πολιτεία θα έπρεπε να έχει
ήδη εκδώσει τα φύλλα ελέγχου και
του τρόπου υπολογισμού του ελέγχου των συγκεκριμένων κτηρίων,
ενώ τόνισε πως οι μηχανικοί έχουν
ποινικές και αστικές ευθύνες στη
διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων, τόσο όσον αφορά τη βεβαίωση της σεισμικής τρωτότητας του
κτηρίου, όσο και του ελέγχου στατικής επάρκειας.

ετά τους βιοτέχνες, τους επαγγελματίες, τους διαφόρων
ειδών καταστηματάρχες, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης …κατάφερε να
προκαλέσει την οργή και αγανάκτηση
και των εμπόρων της πόλης.
Κατά του Γιάννη Μπουτάρη και γενικά
της διοίκησης του (ή τουλάχιστον της
ομάδας που κινεί τα νήματα καθώς δεν
πρόκειται για όλη την παράταξη που διαθέτει και ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι
μένουν το περιθώριο) στρέφονται ολοένα και περισσότεροι πολίτες που …
απολαμβάνουν μια πεντακάθαρη πόλη,
ομαλή κίνηση σε δρόμους και πεζοδρόμια κλπ.
Παραθέτουμε μέρος του κειμένου του
προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, Κωστή Χαντζαρίδη, που
συντάχθηκε με αφορμή τα εξοντωτικά
πρόστιμα που επιβάλλει ο δήμος σε καταστηματάρχες της πόλης για τις πινακίδες.
«Πολλές φορές έχω βρεθεί μέχρι σήμερα
στο δήμο. Σήμερα ήταν η πρώτη που αισθάνθηκα μειωμένος, ανεπιθύμητος,
ΞΕΝΟΣ, και σαν εκπρόσωπος φορέα και
σαν επιχειρηματίας και σαν δημότης
αυτής της πόλης. Η μονόφθαλμη αντιμετώπιση και η αλαζονεία περισσή!!!
Ο δήμαρχος δηλώνει εγώ ψωνίζω από
το παρεμπόριο και με παντελώς ανιστόρητο κομπασμό δηλώνει "Οι πινακίδες
δεν πουλάνε" και ο αποτελεσματικός αντιδήμαρχος δηλώνει ότι κατέβηκαν
2.000 πινακίδες και επιβλήθηκαν πάνω
από 300.000,00€ πρόστιμα και οι σε
απόγνωση δημότες, στα πρόθυρα κλεισίματος των επιχειρήσεων τους περιμένουν κατανόηση!!!
Ζητούν να τους δώσουν να καταλάβουν
ότι δεν έχουν χρήματα να κάνουν οποιαδήποτε δημοσίευση - διαφήμιση της
ύπαρξης της επιχείρησης τους... Περιμένουν από μια πινακίδα να "διαλαλεί" ότι
είναι ακόμα επιχειρηματικά ζωντανοί
και να προσκαλεί με την οπτική της
κραυγή τους δυνητικούς τους πελάτες.
Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί όλοι
οι επισκέπτες και κάτοικοι αυτής της "ρημαγμένης" πόλης δεν περπατούν με το
κεφάλι ψηλά, αλλά με το κεφάλι σκυμμένο προσπαθώντας να αποφύγουν τις
"κακοτοπιές και τα σκουπίδια" τις καθημερινότητας τους; Γιατί το κυρίαρχο πρόβλημα να είναι οι πινακίδες ή το ωράριο
λειτουργίας της αγοράς το Σάββατο, που
ενώ είναι διευρυμένο ως τις 8:00μμ τα
μαγαζιά κλείνουν νωρίτερα γιατί δεν κυκλοφορεί ψυχή στην Αγορά;
Και τέλος εμείς, εγώ, τρόμαξα για την
απομόνωση της "Αγοράς" από τον υπέρτατο "Άρχοντα" και "Πρώτο Πολίτη"
της...»
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Η εκκλησία «ευλογεί»
την αποκατάσταση σχέσεων
Του Σταύρου Οραήλογλου

Ω

ς μια πολύ καλή
«πόρτα» που άνοιξε
και προλείανε το
δρόμο για την ουσιαστική στήριξη της Ελλάδας από τη Ρωσία, πέρα από την επαναβεβαίωση των άριστων σχέσεων των δύο
εκκλησιών, περιγράφουν έγκυροι εκκλησιαστικοί κύκλοι την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμου στη Ρωσία που ολοκληρώθηκε
την Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια της επταήμερης παραμονής του στη Μόσχα και στην
Αγία Πετρούπολη, ο Αρχιεπίσκοπος της ελλαδικής εκκλησίας είχε σημαντικές επαφές
όχι μόνο σε εκκλησιαστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, με κορυφαία στιγμή τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν. «Από μόνο το γεγονός της
μεγάλης διάρκειας της παραμονής του Μακαριοτάτου δημιουργεί σκέψεις και ερωτηματικά» επισημαίνει καθηγητής της
θεολογικής σχολής του ΑΠΘ, που θέλει να
διατηρήσει την ανωνυμία του.
«Απ’ ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, το περιεχόμενο της επίσκεψης δεν
ήταν μόνο εκκλησιαστικό. Το δεύτερο
σκέλος, και ίσως το πιο ουσιαστικό αυτή
τη στιγμή, ήταν πολιτικοκοινωνικό και
αφορούσε την Ελλάδα και τα προβλήματα
που την ταλανίζουν αυτή την περίοδο. Το
εκκλησιαστικό μέρος είναι προφανές πως
είναι εν μέρει προβληματικό, με δεδομένο
ότι ο Ιερώνυμος διατηρεί άριστες σχέσεις
με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ το
Φανάρι κρατά αποστάσεις από τη Μόσχα.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Ιερώνυμος να λειτούργησε ως «γεφυροποιός»
μεταξύ των δύο πόλων», ξεκαθαρίζει ο
συνομιλητής μας. «Είναι σαφές άλλωστε
πως ο Αρχιεπίσκοπος είναι πολύ δύσκολο
να μεσολαβήσει, καθώς η Μόσχα έχει ξεκάθαρες θέσεις και απόψεις που αργά ή
γρήγορα, θα τις επιβάλει. Είτε θέλουμε να
το παραδεχτούμε, είτε όχι, οι Ρώσοι αυτή
τη στιγμή έχουν και το χρήμα και τη δύναμη. Τα πράγματα κάποτε θα φτάσουν
στα άκρα με την Κωνσταντινούπολη»,
συμπληρώνει.

«Εκεί που δεν πάει η πολιτική»
«Το πιο σημαντικό, όμως, αυτή τη
στιγμή, είναι πως ο Ιερώνυμος δεν πήγε
στην πρωτεύουσα της Ρωσίας ως πρεσβευτής του Βαρθολομαίου, αλλά ως μεσολαβητής, κατά κάποιο τρόπο, του
ελληνικού κράτους. Με άλλα λόγια η εκκλησία» μας λέει, «πάει εκεί που για τους
γνωστούς λόγους δεν μπορεί να φτάσει
η ελληνική πολιτική και μπορεί να συμβάλει στην αποκατάσταση των σχέσεων
μας με τη Ρωσία που είχαν διαρραγεί τα
τελευταία χρόνια. Η συμφωνία στην
οποία κατέληξαν για παράδειγμα, για την

προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού
μπορεί να βοηθήσει την ελληνική οικονομία σε μεγάλο βαθμό».
«Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος» σημειώνει ανώτατος εκκλησιαστικός παράγοντας, «δεν είναι από το χαρακτήρα
του ο άνθρωπος που θα ¨χτυπήσει το
χέρι στο τραπέζι¨. Είναι, όμως, ένας Ιεράρχης που λειτουργεί με σωφροσύνη
και ξέρει να κρατά ισορροπίες προς το
συμφέρον τόσο της ελλαδικής εκκλησίας, όσο, όμως, και αυτό είναι τώρα το
πιο σημαντικό, της ελληνικής κοινωνίας
στο σύνολό της. Ενώ από τη μία πλευρά
διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, σε αντίθεση με το μακαριστό Χριστόδουλο, κρατά ανοικτούς
διαύλους επικοινωνίας με τους Ρώσους,
οι οποίοι από την πλευρά τους έχουν
θέσει ως προτεραιότητα να κερδίσουν
«φίλους» σε χώρες όπου δεν έχουν. Μια
τέτοια χώρα είναι και η Ελλάδα, λόγω
και της δεδομένης στενής σχέσης της με
την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης».
«Αυτό που βλέπει ο Ιερώνυμος και
θέλει να εκμεταλλευτεί προς όφελος της
ελληνικής κοινωνίας, είναι το κοινό

συμφέρον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως
πίσω ή για την ακρίβεια δίπλα στη ρωσική εκκλησία έχουμε μια πολύ ισχυρή
πολιτεία. Αυτό το έχει αντιληφθεί ο Ιερώνυμος και άλλοι ιεράρχες και αναζητά οφέλη. Αυτό που δεν μπορεί να

κάνει η πολιτεία, μπορεί να το κάνει η
Εκκλησία.
Σύμφωνα πάντα με τους συνομιλητές
μας, το θέμα του Αγίου Όρους φαίνεται
πως δεν συζητήθηκε καθόλου, ενώ αντίθετα κουβέντα έγινε για τον Γέροντα

Εφραίμ όπου υπήρχε ουσιαστικά ταύτιση
απόψεων καθώς και οι δύο πλευρές, οι
ρώσοι πιο έντονα από την πρώτη στιγμή
και ο Αρχιεπίσκοπος με κάποια διάκριση, έχουν ταχθεί υπέρ του Ηγούμενου της Μονής Βατοπαιδίου.

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΚΟΝΤΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

Η απογραφή φέρνει…προσφυγές
τελευταίας απογραφής. Σημειώνεται
πως με την πάροδο ενός έτους η Ελληνική Στατιστική Αρχή όφειλε να δώσει
στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα για
τον πληθυσμό της κάθε περιφέρειας.

του Βαγγέλη Στολάκη

Σ

ωρεία προσφυγών υποψήφιων
βουλευτών της 17ης Ιουνίου στη
Δικαιοσύνη προβλέπουν, μιλώντας
στην «Κ», καθηγητές του Συνταγματικού
Δικαίου. Όπως ισχυρίζονται το γεγονός
πως οι επικείμενες εθνικές εκλογές θα
πραγματοποιηθούν βάσει της απογραφής του 2001 και όχι της πιο…«φρέσκιας» του 2011 θα δώσει τη
δυνατότητα σε αρκετούς να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, εγείροντας από
τώρα ζητήματα συνταγματικότητας.
Σύμφωνα με τον επίκουρο Καθηγητή
Συνταγματικού Δικαίου του Α.Π.Θ. Παναγιώτη Μαντζούφα το ενδιαφέρον
πλέον εστιάζεται στην ημερομηνία κατά
την οποία η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ) θα δώσει στη δημοσιότητα τα
αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής. «Εάν δηλαδή οι ανακοινώσεις της
Αρχής συμπέσουν με το χρόνο που
έχουν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι
για να υποβάλλουν ενστάσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Διαφορετικά»
συμπληρώνει «οι ενστάσεις τους θα
είναι αόριστες καθώς δεν θα γνωρίζουν
τα πραγματικά αριθμητικά δεδομένα της
κάθε εκλογικής περιφέρειας». Ο ίδιος
πάντως τονίζει πως «οι επικείμενες
εκλογές κατά κάποιο τρόπο νομιμοποι-

Αλλαγές… εδρών

ήθηκαν».
«Αντισυνταγματικές» χαρακτηρίζει τις
νέες εκλογές ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Α.Π.Θ. Kώστας Χρυσόγονος και συμπληρώνει πως «όσοι
προχωρήσουν στην υποβολή ενστάσεων έχουν ήδη αρκετά στοιχεία στη
διάθεσή τους για να χρησιμοποιήσουν».
Οι συζητήσεις μεταξύ όσων φέρονται,
βάσει των δημοσκοπήσεων, ως πρώτοι
επιλαχόντες αλλά και όσων κατόρθωσαν να εκλεγούν στις πρόσφατες εκλογές στις τελευταίες θέσεις έχουν
ξεκινήσει και αναμένεται να κορυφωθούν στην πορεία για τις κάλπες. «Θεωρείται δεδομένο πως θα υπάρξει ένα
μαζικό κύμα προσφυγών στα Εκλογο-

δικεία από τους υποψηφίους που με
βάση τα δεδομένα της απογραφής του
2011 θα μπορούσαν να εκλεγούν και
τελικά δεν το κατάφεραν» αναφέρει ο
πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Βασιλειάδης. «Εάν δικαιωθούν μπορεί να ανακοινώνονται ονόματα βουλευτών ακόμα
και τρεις μήνες μετά τις εκλογές» σχολιάζει.
Τα κόμματα από την πλευρά τους θεωρούν πως δεν τίθεται ζήτημα συνταγματικότητας των εκλογών, καθώς το
προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της
Βουλής και την προκήρυξη νέων εκλογών θυροκολλήθηκε πριν τις 24 Μαΐου,
ημέρα κατά την οποία συμπληρωνόταν
ένας χρόνος από την ολοκλήρωση της

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως τα νέα
δεδομένα αναμένεται να «στερήσουν»
μια με δυο έδρες από την Α’ Αθηνών και
θα ενισχύσουν την Α’ Θεσσαλονίκης και
Β’ Αθηνών με δυο έδρες. Αναμένεται
επίσης πως θα υπάρξουν ανακατατάξεις
σε ότι αφορά τις μονοεδρικές περιφέρειες.
Από την πλευρά της η Ιφιγένεια Καμτσίδου, επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου θεωρεί πως «θα
υπάρξει δικαίωση όσων προσφύγουν
στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, χωρίς
ωστόσο να αλλάξει το εκλογικό αποτέλεσμα με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις πανελλαδικά».
Οι ειδικοί πάντως εστιάζουν στο ενδεχόμενο να υπάρξει και τρίτη εκλογική
διαδικασία, η οποία πιθανώς να πραγματοποιηθεί και αυτή βάσει των στοιχείων της απογραφής του 2001, εάν η
ΕΛΣΤΑΤ λόγω έλλειψης προσωπικού
δεν ανακοινώσει τα δεδομένα της τελευταίας μέτρησης το προσεχές διάστημα.
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ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Κόκκινη κάρτα στο μνημόνιο
Της Χρύσας Κυριακού

Α

κυρώθηκε πριν
περίπου ένα
μήνα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης το
περιβόητο μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ των δήμων Κορδελιού
Ευόσμου και Παύλου Μελά. Ο γενικός γραμματέας Θύμιος Σώκος
εξέτασε την προσφυγή του δημοτικού συμβούλου του δήμου Παύλου Μελά, Κ. Αντωνιάδη κατά της
υπογραφής μνημονίου συνεργασίας και αποφάσισε την ακύρωση
της απόφασης με αριθμό 1/25-012012 του δημοτικού συμβουλίου
Κορδελιού Ευόσμου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική
απόφαση που εστάλη στους δήμους Κορδελιού- Ευόσμου και
Παύλου Μελά, η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση αποφάσισε την ακύρωση
της απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου καθώς σε αυτή δεν
περιγράφονται με σαφήνεια οι γενικές ή ειδικές διατάξεις στις
οποίες βασίζεται το μνημόνιο συνεργασίας. «Δεν περιλαμβάνεται
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο,
ως αναπόσπαστο τμήμα στο σώμα
του κειμένου της αριθμ. 1/25-01-

2012 απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου καθώς και δεν
μνημονεύεται και δεν αιτιολογείται ο ρόλος που
θα διαδραματίζει αλλά και
οι δράσεις/έργα που θα
αναλάβει η Αναπτυξιακή
Α.Ε. Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Από τα στοιχεία
του φακέλου δεν προκύπτει η ευχέρεια ελέγχου
από την υπηρεσία μας της
δυνατότητας υπογραφής
μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ των δύο δήμων και
της Αναπτυξιακής Α.Ε. Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης,
καθώς και του νομικού πλαισίου στο οποίο θα στηριχθούν δράσεις και έργα που
επιμέρους περιλαμβάνονται
στους σκοπούς του ανωτέρω
μνημονίου», αναφέρεται στην
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προσλήψεις ημετέρων
Τον περασμένο Ιανουάριο οι δήμαρχοι Κορδελιού Ευόσμου και
Παύλου Μελά, Στ. Λαφαζανίδης
και Δ. Παπαδόπουλος αντίστοιχα
είχαν φέρει ως θέμα στις συνε-

δριάσεις των δημοτικών τους
συμβουλίων την έγκριση ενός
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
των όμορων δήμων. Θέμα το
οποίο επέφερε τη ρήξη στην πα-

ράταξη του Δ. Παπαδόπουλου, όταν
τόσο ο πρόεδρος
του δσ όσο και μέλη
της παράταξης αντέδρασαν έντονα
και καταψήφισαν
την πρόταση του
δημάρχου. Δεν συνέβη όμως το ίδιο
στο δήμο Κορδελιού
Ευόσμου,
όπου το μνημόνιο
εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία. Τότε
οι δήμαρχοι Κορδελιού-Ευόσμου και Παύλου
Μελά υποστήριζαν χαρακτηριστικά: «Τα δικά μας παιδιά δεν
πρέπει να δουλέψουν;», σε μια
προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν τις προσλήψεις (ως ειδικών
συνεργατών) συγγενικών τους
προσώπων στους δήμους, που
διοικούν. Στις αρχές του 2011 ο
δήμαρχος Παύλου Μελά προσέλαβε στο δήμο του τον γαμπρό
(σύζυγο της κόρης του) του κ. Λαφαζανίδη και τον κουμπάρο του
δημάρχου Ευόσμου-Κορδελιού
ενώ σε αντάλλαγμα ο κ. Λαφαζανίδης προσέλαβε στο δήμο του την
κόρη του κ. Παπαδόπουλου και

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΥ Ο Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Η ανεξαρτητοποίηση… που άργησε
Της Χρύσας Κυριακού

Τ

ον περασμένο Δεκέμβριο είχε δηλώσει
την παραίτησή του από τη θέση του
προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού
Πολιτισμού, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Ωραιοκάστρου ο μέχρι πρότινος στενός συνεργάτης του δημάρχου, Σάββας Αντωνιάδης. Ο δημοτικός σύμβουλος είχε δηλώσει
την παραίτησή του επικαλούμενος αυξημένες υποχρεώσεις στον επαγγελματικό του
τομέα. Η ενέργεια αυτή του κ. Αντωνιάδη
είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια στην περιοχή, ωστόσο ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου
δεν προχώρησε στη διαγραφή του από την
παράταξη «Ωραιόκαστρο Τώρα». Κάτι το
οποίο συνέβη την περασμένη Δευτέρα, λίγες
μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης του κ. Αντωνιάδη.

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου:
«Σε διαγράφω…»
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης «ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΩΡΑ», με ομόφωνη
απόφαση των συμβούλων–μελών της δημοτικής παράταξης «Ωραιόκαστρο Τώρα!»
τέθηκε εκτός της δημοτικής ομάδας και του
συνδυασμού ο δημοτικός σύμβουλος, Σάββας Αντωνιάδης. Όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση, το αίτιο της διαγραφής είναι η

διαφορετική προσέγγιση στα θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης από τα υπόλοιπα μέλη της δημοτικής ομάδας.
Ωστόσο, της ανακοίνωσης διαγραφής
προηγήθηκε επιστολή παραίτησης και ανεξαρτητοποίησης του Σ. Αντωνιάδη, μέσω της
οποίας θέτει ζήτημα μη ορθής λειτουργίας
των θεσμών και μη διασφάλιση των δημοκρατικών αξιών. Στην επιστολή του ο πρώην
στενός συνεργάτης του δημάρχου, αναφέρει
ότι οι λόγοι που τον οδήγησαν στην απόφαση
αυτή είναι μεταξύ άλλων η διάσταση απόψεων σε θέματα τακτικής και εφαρμογής
ενός προγραμματισμού, που θα στηρίζει την
ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και των
θεσμών, με σκοπό το κοινό όφελος όλων
των δημοτών και του τόπου γενικότερα. Ο
ίδιος αφήνει αιχμές και για τη λειτουργία του
δημοτικού συμβουλίου τονίζοντας ότι ευελπιστεί πως «σύντομα θ’ ανοίξει ένας διάλογος για το μέλλον του δήμου, σε ένα
δημοτικό συμβούλιο ουσιαστικού διαλόγου,
συγκρούσεων ιδεών και συναινέσεων, που
μετουσιώνει τα οράματα σε στρατηγικό σχέδιο και σε εφικτό δημοτικό επιχειρησιακό
πρόγραμμα».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις των
δύο ανδρών τους τελευταίους μήνες ήταν

απολύτως τυπικές ενώ επανειλημμένα ο κ.
Σαραμάντος είχε ζητήσει την παραίτηση του
κ. Αντωνιάδη. Για αυτούς που γνωρίζουν
πράγματα και καταστάσεις στην περιοχή η
παραίτηση- ανεξαρτητοποίηση ήταν αναμενόμενη καθώς ο κ. Αντωνιάδης είχε εκφράσει πολλές φορές και δημόσια τη διαφωνία
του με τις ενέργειες του δημάρχου. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη ανεξαρτητοποίηση μέλους της παράταξης του Δ.
Σαραμάντου, καθώς την αρχή είχε κάνει ο
Χρ. Χατζηπαραδείσης λίγες μόλις μέρες μετά
την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης.

«Τα χρήματα θα επιστραφούν;»
Μετά την ακυρωτική απόφαση ο
δημοτικός σύμβουλος της μείζονος
αντιπολίτευσης στο δήμο Παύλου
Μελά, Κ. Αντωνιάδης απέστειλε
επιστολή στον αντιδήμαρχο Οικονομικών του δήμου Παύλου Μελά
μέσω της οποίας του ζητά να του
γνωστοποιηθεί αν θα επιστραφούν
τα χρήματα που δόθηκαν επί 18
μήνες στους εν λόγω υπαλλήλους.
«Στα πλαίσια της διαφάνειας και της
μη διασπάθισης του δημοσίου χρήματος ζητώ να γνωρίζω αν θα ζητήσετε την επιστροφή των
χρημάτων, τα οποία ελάμβαναν οι
ειδικοί συνεργάτες του δημάρχου
χωρίς αντικείμενο απασχόλησης»
αναφέρει στην επιστολή του ο κ.
Αντωνιάδης.
Μάλιστα, μιλώντας στην «Κ» τόνισε ότι σε περίοδο κρίσης είναι αδιανόητο να
μιλάμε για μνημόνια συνεργασίας
και προσλήψεις ημετέρων. «Θα
πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες
μας πως θα πληρωθούν οι ειδικοί
συνεργάτες. Τώρα που το μνημόνιο
ακυρώθηκε τα χρήματα θα τα δώσουν πίσω;» αναρωτήθηκε ο κ. Αντωνιάδης.

Αλαζονείες ή άλλες
αιτίες των αποχωρήσεων
στους δήμους;

Τ

Σ. Αντωνιάδης: «Φεύγω…»

έναν πρώην υποψήφιο με το συνδυασμό του.

ο τελευταίο κρούσμα σημειώθηκε στο δήμο
Ωραιοκάστρου. Είχε, όμως, προηγηθεί στο
δήμο Λαγκαδά. Το ίδιο είχε γίνει και στο δήμο
Παύλου Μελά. Και σα δεν φτάνουν οι παραιτήσεις
στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε και διαγραφές τους, όπως σημειώθηκε στο δήμο ΠυλαίαςΧορτιάτη. Σε όλα αυτά να προστεθεί και η περίπτωση
του δήμου Χαλκηδόνας με τους δύο υποψήφιους, που
προεκλογικά συνεννοήθηκαν να μοιραστούν τη δημαρχιακή καρέκλα από δύο χρόνια και στη συνέχεια
…διαφώνησαν.
Σαφώς υπάρχει πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση
του νομού Θεσσαλονίκης και αυτό δεν είναι μόνο το
οικονομικό, που βιώνει, άλλωστε, όλη η χώρα. Διαπιστώνεται πρόβλημα στα πρόσωπα καθώς οι καταγγελίες για αλαζονεία, πάνε και έρχονται.
Άνθρωποι που κάθισαν μαζί και ετοίμασαν πρόγραμμα να διοικήσουν τους δήμους τους, λίγο καιρό
μετά την ανάληψη της εξουσίας, διαπιστώνουν αγεφύρωτες διαφορές και φεύγουν καταγγέλλοντας, κυρίως
τους δημάρχους.
Και βέβαια, λίγο ενδιαφέρει τον πολίτη αν… πλακώθηκαν ο δήμαρχος με τον αποχωρήσαντα αντιδήμαρχο ή σύμβουλο. Τον ενδιαφέρει, όμως, αν και πως
λειτουργεί ο δήμος. Και με τέτοιες συμπεριφορές, πως
είναι δυνατόν να λειτουργήσει…
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ΓΥΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Προβάλλοντας το δίλημμα «Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ» ο Αλέξης Τσίπρας
παρουσίασε χθες το ανανεωμένο,
όπως το χαρακτήρισε, πρόγραμμα
του κόμματός του ενόψει των
εκλογών της 17ης Ιουνίου και ξεκαθάρισε πως στην περίπτωση που
σχηματιστεί «κυβέρνηση της Αριστεράς η πρώτη πράξη θα είναι η
ακύρωσή της νέας δανειακής σύμβασης».

O

πως είπε ο κ. Τσίπρας «το πολιτικό σύστημα δίνει την τελευταία μάχη του. Αυτό το
σύστημα του δικομματισμού,
του πελατειακού συστήματος, που αποχωρώντας κινδυνολογεί, εκβιάζει. Νομίζουν ότι έτσι θα πλήξουν το ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά πλήττουν την Ελλάδα. Πρόκειται
για το κύκνειο άσμα τους».
Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως σε περίπτωση που το κόμμα του έρθει πρώτο
δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση «με αυτούς που ευθύνονται για την καταστροφή της χώρας» δηλαδή τη Νέα
Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Συμπλήρωσε πως εάν με τη Δημοκρατική Αριστερά δεν συγκεντρώσει 151
βουλευτές τότε θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, μια δυνατότητα που δίνει το
Σύνταγμα εφόσον έχουν 120 βουλευτές. Μάλιστα, εξέφρασε την πεποίθηση
ότι τότε θα σχηματισθεί κυβέρνηση, μια
και εκτίμησε ότι βουλευτές και άλλα
κόμματα θα επιλέξουν να δώσουν
ψήφο στήριξης ή ανοχής.

«Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ»
λέει ο Τσίπρας
Το ανανεωμένο πρόγραμμα
Αναλύοντας τις προτάσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επαναδιαπραγμάτευση
της
δανειακής
σύμβασης και αναδιαπραγμάτευση του
χρέους, κατάργηση των υπουργικών
αποφάσεων που προέβλεπαν μείωση
μισθών, επαναφορά του βασικού μισθού στα 751 ευρώ. Ανακοίνωσε επίσης κατάργηση όλων των χαρατσιών
που επιβλήθηκαν, φορολόγηση του
πλούτου και των υψηλών εισοδημάτων,
κατάρτιση του περιουσιολογίου, αλλαγή
των φορολογικών συντελεστών και
σταδιακή μείωση του ΦΠΑ.
Για το μεταναστευτικό ζήτημα τόνισε
ότι απαιτείται ένα νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο με αναλογική και ισότιμη κατανομή
βαρών στα κράτη-μέλη και με διεκδίκηση ουσιαστικής και αποτελεσματικής
ευρωπαϊκής στήριξης της πολιτικής που
ασκείται σε εθνικό επίπεδο. Για την εξωτερική πολιτική τόνισε ότι το δόγμα
«ανήκομεν εις τη Δύση» μετατράπηκε
σταδιακά σε «παραδινόμαστε εις τους
ισχυρούς». Για την ΠΓΔΜ τάχθηκε υπέρ
μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης στο
πλαίσιο του ΟΗΕ. Λύση σύνθετης ονο-

μασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό
για όλες τις χρήσεις.

Αντιδράσεις
Άμεση υπήρξε η αντίδραση της Νέας
Δημοκρατίας. «Ακούσαμε, σήμερα, από
τον ΣΥΡΙΖΑ πώς θα οδηγήσει τη χώρα
έξω από την Ευρώπη και το ευρώ» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιάννης Μιχελάκης, ενώ νωρίτερα
ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για
κρυφές ατζέντες της Κουμουνδούρου.
Πρόκειται για «ένα συνονθύλευμα εξαγγελιών που δεν τόλμησαν να κοστολογήσουν. Μια πολιτική απάτη που
ξεπερνά, πολλές φορές, το λεφτά υπάρχουν του κ. Παπανδρέου και της κ. Κατσέλη» κατέληξε ο κ. Μιχελάκης.
«Έθεσε στον ελληνικό λαό το αλαζονικό, μικρομέγαλο και τυφλό δίλλημα
μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά που είπε
σήμερα ο κ. Τσίπρας οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε διχασμό και την Ελλάδα εκτός Ευρώπης» τόνισε ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Από την πλευρά της η Αλέκα Παπαρήγα σχολίασε πως ««ακούγαμε και

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ ΝΔ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

«Ας αποφύγουμε τα χειρότερα»
Να στηρίξουν τη ΝΔ και όχι να απέχουν ή
να ψηφίσουν μικρότερα κεντροδεξιά σχήματα
καλεί με δήλωσή του τους πολίτες, ο πρώην
πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.
«Αν επιλέξουμε την αποχή ή την ψήφο διαμαρτυρίας και μάλιστα σε μικρότερους σχηματισμούς της ευρύτερης κεντροδεξιάς στην
ουσία ψηφίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμμέσως πλην
σαφώς δηλαδή πολίτες χωρίς αριστερό προσανατολισμό θα στήριζαν έτσι την Αριστερά.
Ειδικά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση αυτό
δεν βοηθάει την Ελλάδα» τονίζει συγκεκριμένα ο κ. Καραμανλής.
'Ολη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού
είναι η ακόλουθη:
«Είναι μπροστά μας η σοβαρή πιθανότητα
μιας πολύ πιο οδυνηρής περιπέτειας για
όλους. Η άποψη ότι δεν μπορούμε να πά-

θουμε τίποτα χειρότερο είναι εσφαλμένη. Ειδικά όταν η ιστορία του τόπου μας διδάσκει
πως κατά κανόνα μεγάλες κοινωνικοπολιτικές
κρίσεις συνεπέφεραν και εθνικές συμφορές.
Υπάρχει όσο ποτέ ανάγκη να εξασφαλιστεί
πολιτική σταθερότητα και έξοδος από την καταστροφική ύφεση. Προϋπόθεση και για τα
δύο είναι μια όσο το δυνατόν ισχυρότερη Νέα
Δημοκρατία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει
να τη στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Αντιθέτως αν επιλέξουμε την αποχή ή την
ψήφο διαμαρτυρίας και μάλιστα σε μικρότερους σχηματισμούς της ευρύτερης κεντροδεξιάς στην ουσία ψηφίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εμμέσως πλην σαφώς δηλαδή πολίτες χωρίς
αριστερό προσανατολισμό θα στήριζαν έτσι
την Αριστερά. Ειδικά σε αυτή την εκλογική
αναμέτρηση αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα».

εμείς για πρόγραμμα τύπου Σοβιέτ που θα έβαζε σε πανικό τους καπιταλιστές. Μέχρι και εμείς είχαμε τρομάξει
κατά κάποιο τρόπο με τις πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Η ίδια συμπλήρωσε πως «βρίσκει
κανείς ομοιότητες με τις εξαγγελίες Σημίτη ή και Παπανδρέου προ κρίσης» και τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί λογική ψίχουλα». Η ΓΓ του ΚΚΕ σχολίασε πως
ο Αλέξης Τσίπρας «δεν θέλει συνεργασία, αλλά επιθυμεί
αυτοδυναμία» και κατέληξε πως επιδίωξή του είναι να
«δημιουργήσει μια νέα γενιά στελεχών του κρατικού
μηχανισμού αλά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, εξαρτημένων από τα
νέου τύπου ρουσφέτια του ΣΥΡΙΖΑ».
Αρνητικά ήταν και τα σχόλια της Δημοκρατικής Αριστεράς. «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ουσιαστικά
άνοιγμα της πόρτας για επιστροφή στη δραχμή. Ενώ
οδηγεί με την πρότασή του στο κενό, παράλληλα θέλει
τα κονδύλια της σύμβασης για να υποσχεθεί παροχές.
Ο λαός δεν αντέχει νέες αυταπάτες που οδηγούν σε
ήττες» σημείωσε το κόμμα του Φώτη Κουβέλη.

Για τη Λούκα…
Σε συνέντευξή του στο enikos.gr ο κ. Τσίπρας σε
ερώτηση για το εάν η Λούκα Κατσέλη θα μπορούσε να
έχει θέση σε μια κυβέρνηση της Αριστεράς, σημείωσε
ότι παρά τις συγκρούσεις που είχε μαζί της στη Βουλή,
η κ. Κατσέλη διαχώρισε τη θέση της στο δεύτερο μνημόνιο και την τιμά που ήρθε σε συνάντηση τον ΣΥΡΙΖΑ
στο πλαίσιο προγραμματικών θέσεων, χωρίς ανταλλάγματα και χωρίς να διεκδικεί να μπουν στα ψηφοδέλτια
η ίδια ή στελέχη της Κοινωνικής Συμφωνίας. Αυτό,
όπως είπε, πρέπει να το συνεκτιμήσει κανείς.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΔ

18 μέτρα εξόδου από το τέλμα
Τ
α δεκαοκτώ μέτρα μίας
ρεαλιστικής
επαναδιαπραγμάτευσης
παρουσίασε ο πρόεδρος της ΝΔ
Αντώνης Σαμαράς αντιδιαστέλλοντας το δικό του πρόγραμμα με
την “μονομερή καταγγελία του
Μνημονίου” για την οποία είπε ότι
μοιάζει με “παιχνίδι με τα σπίρτα
μέσα σε μπαρουταποθήκη”.
“Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο
σταυροδρόμι των τελευταίων δεκαετιών ανέφερε ο κ. Σαμαράς
παρουσιάζοντας τις οικονομικές
του προτάσεις και πρόσθεσε:
“Προτείνουμε οι Έλληνες να αλλάξουμε την μοίρα μας. Τρεις είναι οι
προτεραιότητες: Ανάκαμψη-ανακούφιση, επαναδιαπραγμάτευση
σε μία Ευρώπη που αλλάζει, δικαιοσύνη και ασφάλεια.
Υπογράμμισε επίσης την αποκατάσταση αδικιών που ήδη έγιναν
και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια του πολίτη από την εγκληματικότητα και τη λαθρομετανάστευση. Αναφέρθηκε στα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τα οποία θα ξεμπλοκάρουν τα μεγάλα έργα και θα
υπάρξει ρευστότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την δημιουργία θέσεων εργασίας ανέφερε:
“Αφού σταματήσουμε την άνοδο
της ανεργίας μέχρι το τέλος της
χρονιάς στο πρώτο εξάμηνο του
2013 θα δοθεί έμφαση στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Μπο-

ρούν να δημιουργηθούν 150.000
θέσεις εργασίας στο πρώτο εξάμηνο πέρα από εκείνες που θα
προκύψουν από τα ευρωομόλογα
έργων. Μιλάμε για τον ιδιωτικό
τομέα. Επίσης θα αναζητήσω
επενδύσεις σε όλο τον κόσμο σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη”.
Πώς θα βγούμε από το σημερινό τέλμα: με μέτρα που πρέπει
να επαναδιαπραγματευθούμε με
τους δανειστές και με μέτρα που
μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας
είπε ο κ. Σαμαράς και ακολούθως
ανέφερε τα 18 μέτρα.
1ον Αποκατάσταση των πολύ
χαμηλών συντάξεων και των πολυτεκνικών επιδομάτων στα επίπεδα του 2009 καθώς και των
ειδικών επιδομάτων. Επίσης αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι ομολογιούχοι και τα
ασφαλιστικά ταμεία.
2ον Επέκταση του επιδόματος
ανεργίας στα δύο χρόνια
3ον Επίδομα ανεργίας και για
τους αυτοαπασχολούμενους που
σήμερα δεν δικαιούνται κανένα
βοήθημα.
4ον Να ρυθμιστούν οι φορολογικές επιβαρύνσεις των προηγούμενων χρόνων ώστε να μην
ξεπερνούν το 25% του μέσου οικογενειακού εισοδήματος και να
μετακυλίσουν τα υπόλοιπα
5ον Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Δια-

«Τ

«ΞΥΠΝΑΕΙ ΤΟ ΘΕΡΙΟ», ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟΝ EΒΡΟ Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

ο θεριό ξυπνάει! Ο υπέροχος
κόσμος της Κεντροδεξιάς, που
ποτέ δεν δίστασε και ποτέ δεν
δείλιασε μπροστά στον αγώνα για την
Πατρίδα, ανταποκρίνεται στο κάλεσμα
μας για μία δυνατή Ελλάδα. Η ανταπόκριση των πολιτών, εδώ στην ακριτική
Θράκη, στο ελληνικό προπύργιο του
Έβρου είναι πρωτοφανής πέρα από συγκινητική. Ο πολίτης με τον αγώνα του,
πλάι στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη,
δε θα επιτρέψει στα κόμματα- τραβεστί
να σύρουν την Ελλάδα στους κινδύνους,
τη θολούρα και την αβεβαιότητα».
Αυτό τονίζει σε δήλωση που έκανε
στον Έβρο, κατά τη χτεσινή πρώτη μέρα
της τριήμερης περιοδείας του στη Θράκη,
ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Βόρειας Ελλάδας, κατά τις
επαφές και συναντήσεις που είχε με πολίτες και φορείς της περιοχής, σημείωσε
ότι «είμαι εδώ για να ζητήσω συγνώμη
από τους πολίτες, είμαι εδώ για να
ενώσω, είμαι εδώ για να δώσω το μήνυμα της πανστρατιάς. Και με χαρά διαπιστώνω ότι το θεριό που ήταν
ναρκωμένο, ξυπνά».
Ο κ. Ψωμιάδης ξεκίνησε την περιοδεία

φωνώ με την άποψη ότι για να
υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να πέσουν οι μισθοί. Στηρίζουμε τις συβάσεις
εργασίας.
Για
τη
μετενέργεια ζητούμε να επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα
6ον Όταν σταθεροποιηθούν τα
έσοδα, αύξηση του αφορολόγητου
στις 8000 ευρώ και μετά στις
10.000 ευρώ
7ον Αντικατάσταση του χαρατσιού
από νέο ΕΤΑΚ. Σταδιακή μείωση
των φορολογικών συντελεστών για
επιχειρήσεις. Άμεση μείωση του
ΦΠΑ στην εστίαση στο 9% μέσα
στην επόμενη χρονιά.

8ον Σταδιακή μείωση της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα μέχρι
32% από το 45% που είναι σήμερα. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών από το 2010
μέχρι σήμερα προκάλεσε μείωση
των εσόδων κατά 9% .
9ον Τα 11,5 δις μέτρα να επεκταθούν για δύο ακόμη χρόνια. Θα
θεσπίσουμε για το 2013 3,5 δις περικοπές και όχι επτά δίς. Έτσι οι
περικοπές θα γίνουν από την σπατάλη του δημοσίου και όχι από μισθούς.
10ον Δεν θα απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για μία τριετία

Ανταπόκριση στην πανστρατιά
του από την Αλεξανδρούπολη, ενώ στη
συνέχεια ταξίδεψε για το Σουφλί, με το
«Βανάκι της Νίκης», το ειδικά διακοσμημένο (με την ελληνική σημαία και τα συνθήματα της ΝΔ) όχημα των περιοδειών.
Εκεί περιόδευσε στη Λαϊκή Αγορά, όπου
έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους
πολίτες και στη συνέχεια στο αστυνομικό
τμήμα, όπου ενημερώθηκε από το προσωπικό του για τα τεράστια προβλήματα
με τους λαθρομετανάστες, που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες μας.
«Δεν έχουν μόνο οι λαθρομετανάστες
ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν και οι Έλληνες. Δεν άκουσα ποτέ τους ινστρούχτορες του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για τους
Έλληνες της Β. Ηπείρου, τους Έλληνες
της Κωνσταντινούπολης, τους Έλληνες
της Ίμβρου και της Τενέδου. Το μόνο τους
ντέρτι είναι να υπερασπίζονται τους Σκοπιανούς και να μιλούν για τουρκική μειονότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια μετέβη στο Σουφλί, όπου
επίσης έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από

τους πολίτες στη Λαϊκή Αγορά, το ΙΚΑ, το
Κέντρο Υγείας, το Αστυνομικό Τμήμα, τον
Σταθμό της Πυροσβεστικής και το Δημαρχείο όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ευάγγ. Λουλιλιό.
Επόμενος σταθμός ήταν η Ορεστιάδα,
όπου περιόδευσε στη Λαϊκή Αγορά και
στη συνέχεια συναντήθηκε στο Δημαρ-

χείο με τον Δήμαρχο κ. Δημ. Μουζά, ο
οποίος τον ενημέρωσε για τα τεράστια
προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως με την ανεργία και τη λαθρομετανάστευση.
Στο Διδυμότειχο, ο κ. Ψωμιάδης έγινε
δεκτός από τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου Δαμασκηνό, τον οποίο συνεχάρη για

μετά το κλείσιμο δημοσίων οργανισμών. Όχι άλλες οριζόντιες περικοπές όχι άλλη μείωση μισθών και
συντάξεων, όχι άλλη περικοπή του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων όχι άλλη φορολόγηση.
11ον Μέτρα για τους δανειολήπτες. Η μηνιαία δόση δεν θα ξεπερνά το 30% του εισοδήματος
12ον Αναστολή των συνεπειών
του Τειρεσία για όσους έχουν
υπαχθεί.
13ον Εξασφαλίζουμε ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ειδικής τράπεζας και
εγγυοδοσία από τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ. Βασικός μηχανισμός αποκατάστασης της ρευστότητας είναι
η επιστροφή των καταθέσεων.
14ον Συμψηφισμός οφειλών
από και προς το δημόσιο
15ον Αποδέσμευση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου.
16ον Αποφασιστική προώθηση
των αποκρατικοποιήσεων και των
συμβάσεων παραχώρησης.
17ον Πέρα από την οικονομία,
πολιτική για την αποκατάσταση της
ασφάλειας του έλληνα πολίτη. Αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας,
αποκάλυψη των κουκουλοφόρων,
πάταξη του παραεμπορίου.
18ον Επίσπευση της ανακήρυξης της ΑΟΖ για να αξιοποιήσουμε
τον υποθαλάσσιο ενεργειακό μας
πλούτο.

το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που προσφέρει στο ποίμνιο του με συσσίτια και
υποστήριξη των ασθενέστερων. «Εσύ
είσαι ο Δεσπότης», είπε στον κ. Ψωμιάδη
ο σεβασμιότατος.
«Είμαστε Έλληνες, είμαστε Πατριώτες,
είμαστε Ορθόδοξοι, σεβόμαστε και στηρίζουμε την Εκκλησία και τους λειτουργούς της σε αντίθεση με κάποιους
άλλους που δεν χάνουν ευκαιρία να επιτεθούν στα ιερά και όσια του Λαού μας
και με τις αφελείς τοποθετήσεις τους
ανοίγουν την όρεξη σε Τούρκους και
Σκοπιανούς», απάντησε ο κ. Ψωμιάδης.
Μιλώντας στη συγκέντρωση στελεχών
από τον Βόρειο Έβρο στο Ξενοδοχείο
«Ερμής», ο κ. Ψωμιάδης τόνισε, μεταξύ
άλλων: «Η ΝΔ ξεσηκώνεται στη Θράκη.
Επιστρέφουν στελέχη από Καμμένο και
Χρυσή Αυγή. Το μήνυμα πως δεν υπάρχει ελπίδα στο ΣΥΡΙΖΑ περνά, παρά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην
περιοχή. Όλοι εσείς οι κάτοικοι του
Έβρου έχετε κάθε λόγο να νιώθουν πικραμένοι αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε
μπροστά για να μην παραδώσουμε τη
χώρα στην Αριστερά».
Η περιοδεία στον Έβρο συνεχίζεται
σήμερα και αύριο.
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Ε

γινε γνωστή από την πρώτη
κιόλας τηλεοπτική της δουλειά το σίριαλ «Αναστασία»του Γιώργου Κορδελλά
και, αν και έπαιξε στη συνέχεια σε
πολλές τηλεοπτικές σειρές, πρωταγωνίστησε σε πολλά θεατρικά έργα
του διεθνούς, αλλά και του ελληνικού ρεπερτορίου. Η Μυρτώ Αλικάκη
επιλέγει δουλειές επί της ουσίας, μιλάει μόνο για τους ρόλους και τις συνεργασίες της κάνοντας πράξη την
αρχαία ρήση το «λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», αδιαφορώντας για ανούσιες προβολές και συνεντεύξεις.
Δυναμική, αλλά και τρυφερή μητέρα,
με έντονη προσωπικότητα, και ακλόνητα «θέλω» και «πιστεύω» έχει ως
γνώμονα την ποιότητα τόσο στην
προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Συνέντευξη στον Βασίλη Παπαβασιλείου
Πως θα χαρακτήριζες την πορεία σου
εως σήμερα;
Είμαι πολύ ευχαριστημένη! Μετά
από 20 χρόνια δουλειάς εξακολουθώ να κάνω πράγματα που μου
αρέσουν, να ζω από το επάγγελμα
που αγαπώ και να το χαίρομαι.Τι
άλλο θα μπορούσα να θέλω;
Ξεχωρίζεις κάποιους ρόλους σου;
Θυμάμαι πολύ την Ντούνια στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Φιοντόρ
Ντοστογιέφσκι στο θέατρο Αμόρε,
τον Σεμπάστιαν στο έργο «20 Νοεμβρίου» του Λαρς Λόρεν και τον
Λάκυ στο «Περιμένοντας το Γκοντό»
του Σάμουελ Μπέκετ .
Σχεδιάζεις αυτά που θέλεις να παίξεις ή τα αφήνεις όλα στη τύχη;
Μέχρι στιγμής δε σχεδιάζω, δεν έχω
καθορίσει την τύχη μου ως προς
αυτό. Όλοι οι ρόλοι που υποδύθηκα
ήταν προτάσεις των σκηνοθετών.
Η πορεία μας καθορίζεται από τα
«ναι» ή από τα «όχι» που λέμε;
Προφανώς και από τα δυο.
Τι σημαίνει η δουλειά σου για σένα;
Εκτός απο το αυτονόητο ότι βιοπορίζομαι από αυτή, λειτουργεί εξισορροπιστικά για μένα γιατί είναι ένα
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μυρτω αλΙκAκη

«Η ζωή είναι παιχνίδι, ταξίδι,
είναι κάτι μαγικό και όσο
μεγαλώνεις γίνεται
❝
ακόμη πιο μαγικό…»

Νομίζω ότι πιο πολύ
αγαπώ το θέατρο, γιατί
έχει αυτή την τρομερή
αμεσότητα με το κοινό,
αυτή την αλληλεπίδραση με τους θεατές.

❝

Μέχρι στιγμής δε σχεδιάζω,
δεν έχω καθορίσει την τύχη μου
ως προς αυτό. Όλοι οι ρόλοι που
υποδύθηκα ήταν προτάσεις των
σκηνοθετών.

κομμάτι πρακτικό και γήινο. Έχω
όμως και την άλλη πλευρά του εαυτού μου η οποία εκφράζεται μέσω
του θεάτρου και είναι αυτή ακριβώς

η ανάγκη μου για τη φαντασία.
Τι σε τρομάζει κυρίως στη σημερινή
εποχή;
Με τρομάζει αυτό που μας τρομάζει

ΟλΟκληρωμΕνη πρΟταση ψυχαγωγΙασ

ΟΤΕ TV από 14,90 ευρώ

Τ

ο πιο οικονομικό και πλούσιο τηλεοπτικό πακέτο της
αγοράς προσφέρει η OTE
TV από 14,90 ευρώ, παρέχοντας
κανάλια ψηφιακά και High Deﬁnition, αλλά και τα μεγάλα ελληνικά κανάλια, με δωρεάν
εξοπλισμό αξίας 175 ευρώ!
Οι συνδρομητές της OTE TV
μπορούν να απολαύσουν, από
14,90 ευρώ το μήνα, την ολοκληρωμένη τηλεοπτική εμπειρία της
υπηρεσίας με:
• Περισσότερα από 45 ψηφιακά θεματικά κανάλια (κανάλια με ταινίες και σειρές, αθλητικά, κανάλια ντοκιμαντέρ και
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lifestyle, παιδικά, μουσικά, ειδησεογραφικά)
• Το πλουσιότερο HD περιεχόμενο στην
Ελλάδα, με 10 κανάλια υψηλής ευκρίνειας
• Τα μεγάλα κανάλια εθνικής εμβέλειας

• Και τώρα, με δωρεάν αποκωδικοποιητή και δορυφορικό πιάτο
συνολικής αξίας 175 ευρώ!
Η OTE TV συνεχίζει σταθερά
να εμπλουτίζει την προϊοντική
της πρόταση με νέες ανταγωνιστικές υπηρεσίες και ποιοτικό
περιεχόμενο που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.
Να σημειωθεί ότι η τιμή των
14,90 ευρώ αφορά σε υφιστάμενους
συνδρομητές ΟΤΕ - Η διάθεση του πακέτου προσφοράς με τον δωρεάν εξοπλισμό θα διαρκέσει έως ότου
εξαντληθούν τα αποθέματα.

όλους αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η χώρα μας,
που θα οδηγηθούμε δηλαδή και για
πόσο καιρό θα ζούμε αυτή τη δυσχερή κατάσταση. Επίσης αυτό που
με τρομάζει ακόμη πιο πολύ είναι η
περιβαλλοντική κρίση για την οποία
νιώθω ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία, ενώ είναι η αρχή και το τέλος
όλων. Ο άνθρωπος θα την πληρώσει
αυτήν την αλαζονεία ούτως ή άλλως.
Τι δεν θα έκανες στον άλλον;
Οπωσδήποτε αυτό που δεν θα
ήθελα να μου κάνουν. Δεν μου αρέσει να στερώ την ελευθερία κανενός
δεν μου αρέσει να επιβάλλω την
γνώμη μου και δεν μου αρέσει να
ξεσπάω τα νεύρα μου στους άλλους
από το θυμό μου.
Αν έκανες μια παράσταση διαμαρτυρίας, για ποιο πράγμα θα ήθελες να
διαμαρτυρηθείς;
Αυτό που θεωρώ ότι είναι η αρχή
όλου του κακού είναι το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και θα ήθελα
να διαμαρτυρηθώ για τα παιδιά που

μεγαλώνουν χωρίς αγάπη, τρυφερότητα, ελευθερία και παιδεία.
Ελευθερία τι είναι για σένα;
Ελευθερία είναι η επιλογή για μένα.
Ελευθερία είναι ότι θα έχω αποφασίσει τι είδους άνθρωπος θέλω να
είμαι και να κάνω τις αντίστοιχες επιλογές. Για μένα η ελευθερία έχει
όρια, αλλά είναι καλύτερο να τα βάζουμε εμείς και όχι οι άλλοι για εμάς.
Τι είναι η ζωή;
Η ζωή είναι παιχνίδι, ταξίδι, είναι κάτι
μαγικό και όσο μεγαλώνεις γίνεται
ακόμη πιο μαγικό…
Τι χαρακτηριστικά περιλαμβάνει μια
ευτυχισμένη περίοδος της ζωής σου
και τι χρώματα θα έβαζες σε αυτή;
Περιλαμβάνει σίγουρα τα παιδιά
μου, ψυχική ηρεμία, ελεύθερο
χρόνο. Θα έβαζα τα εξής χρώματα:
πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο, γιατί
τα νιώθω χρώματα της φύσης. Το
πορτοκάλι μου φέρνει στο νου το
ηλιοβασίλεμα, το κίτρινο τα λουλούδια του αγρού και το πράσινο την ίδια
τη φύση.
Τι αγαπάς περισσότερο ;Το θέατρο, τη
τηλεόραση ή τον κινηματογράφο;
Νομίζω ότι πιο πολύ αγαπώ το θέατρο, γιατί έχει αυτή τη τρομερή αμεσότητα με το κοινό, αυτήν την
αλληλεπίδραση με τους θεατές. Σχεδόν εξίσου αγαπώ το σινεμά. Υπήρξε
πάντα για μένα μια μεγάλη αγάπη και
μια διέξοδος. Με μαγεύει το τεχνικό
κομμάτι του. Στη τηλεόραση έχει
τύχει να περάσω καταπληκτικά, έχω
αγαπήσει πολύ όσα έκανα. Είναι ένα
μέσο στο οποίο χωράνε πολλές αισθητικές και δεν με εκφράζουν όλες.
Οι ηθοποιοί πάσχετε από ανασφάλεια;
Οι περισσότεροι, αν και γενικά
θεωρώ ότι δεν ανήκω στους ιδιαίτερα ανασφαλείς ηθοποιούς. Και
αυτό το λέω γιατί δεν βασανίζομαι
από τις ανασφάλειες…
Τι είναι ηθοποιός;
Ένα παιδί που θέλει να παίξει!
Τι καινούργιο ετοιμάζεις;
Τελείωσα μια ταινία με τίτλο : «Το
δέντρο και η κούνια» της Μαρίας
Ντούζα.
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Στο λογιστή λόγω… διαδικτύου
Περίπου το 90% των Ελλήνων φορολογουμένων υπολογίζεται πως θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη στις
αρχές Σεπτεμβρίου οπότε και υπολογίζεται η παραλαβή των
πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Εφορίας. Και αν
στο παρελθόν η συμπλήρωση και η κατάθεση της φορολογικής δήλωσης χαρακτηριζόταν από πολλούς «δύσκολη και
χρονοβόρα», φέτος το υπουργείο Οικονομικών με την επιβολή του μέτρου της ηλεκτρονικής κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων σχηματίζει ουρές έξω από τα… λογιστικά
γραφεία.
Του Βαγγέλη Στολάκη

Ο

δυνατότητα κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ θα έχουν μόνο οι συνταξιούχοι, με την προϋπόθεση
βέβαια πως δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στο Ε9 τους. Ηλεκτρονικά
θα υποβάλλουν φέτος τις δηλώσεις τους οι επιτηδευματίες και οι
φορολογούμενοι με εισόδημα μεγαλύτερο των 12 χιλιάδων ευρώ.

πως ανακοινώθηκε, καταληκτική ημερομηνία
για την κατάθεση των
φορολογικών δηλώσεων
ανεξαρτήτως ΑΦΜ και εισοδήματος ορίστηκε η 15η Ιουνίου, με
τους κύκλους του υπουργείου να
συζητούν από τώρα πιθανές ημερομηνίες παράτασης.
Η φετινή χρονιά πάντως, θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως
«δοκιμαστική» καθώς από το 2013
και μετά η ηλεκτρονική κατάθεση
των φορολογικών δηλώσεων θα
είναι υποχρεωτική για το σύνολο
των φορολογουμένων. Έτσι, σε
ό,τι αφορά τις δηλώσεις του 2011

Βασική προϋπόθεση για την
ηλεκτρονική υποβολή είναι η απόκτηση του γνωστού… κλειδάριθμου κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: www.gsis.gr.

Ρεπορτάζ: Σταύρος Οραήλογλου

αλαλΟυμ μΕταΞυ υπΟυργΕΙων πρΟκαλΕΙ «ΕμΦραγματα» σΕ ανΕργΟυσ

Τ

«Φοροφυγάδες» με το ζόρι

η γη κάτω από τα πόδια
τους έχασαν εκατοντάδες
πρώην εργαζόμενοι του εργοστασίου της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων στη
Θεσσαλονίκη όταν έλαβαν σημειώματα από τις εφορίες όπου ανήκουν, σύμφωνα με τα οποία η
ειδική επιδότηση ανεργίας που
λάμβαναν μέχρι σήμερα από τον
ΟΑΕΔ δεν είναι αφορολόγητη,
παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του υπουργείου Εργασίας.
Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα ο κάθε ένας από αυτούς να
έχει στη διάθεσή του χρονικό περιθώριο 60 ημερών προκειμένου
να προσέλθει στη ΔΟΥ για να ρυθμίσει πρόστιμο ύψους από 14.000
έως 22.000 ευρώ, που αντιστοιχεί
στα οικονομικά έτη 2007 έως
2010.
Το παράδοξο στην υπόθεση
είναι ότι σχετικές ειδοποιήσεις
έλαβαν μόνο όσοι εργαζόμενοι
«ανήκουν» στις ΔΟΥ Τούμπας και
Κιλκίς, την ίδια ώρα που τόσο οι
αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
όσο και το υπουργείο Εργασίας
διαβεβαιώνουν τους πρώην εργαζόμενους της Β.Φ.Λ. Θεσσαλονίκης, ορισμένοι από τους οποίους
έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί, ότι το
δίκιο είναι με το μέρος τους.

Ηλεκτρονικά και
για… κλειδάριθμο

«Δεν φορολογούνται»
«Η θέση της υπηρεσίας μας
είναι μια. Τα συγκεκριμένα χρήματα δεν φορολογούνται γιατί
αποτελούν επίδομα ανεργίας» δήλωσε στην «Κ» ο Περιφερειακός
διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτρης
Καραμπέρης.
Μάλιστα, στις 9 Νοεμβρίου του
2010, το υπουργείο Εργασίας απέστειλε έγγραφο προς το τμήμα
Ασφάλισης του ΟΑΕΔ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο όσοι έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν φορολογούνται για το εισόδημα που ει-

Όπως σχολιάζει στην «Κ» ο φοροτεχνικός Γιώργος Καρράς «θα
πρέπει ο κόσμος, για την αποφυγή
δυσάρεστων εκπλήξεων να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός με τα τεκμήρια που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα». Σε σχετική ερώτηση για το
εάν οι φορολογούμενοι επιλέγουν
τους ειδικούς για την αποφυγή
λαθών απαντά πως «οι περισσότεροι μετά τα περσινά και τις αλλαγές στο μέτρο της συλλογής
αποδείξεων δεν το ρισκάρουν».
Οι τιμές πάντως των ειδικών διαφέρουν από γραφείο σε γραφείο.
Έτσι κάποιος μπορεί να πληρώσει

σπράττουν από την ειδική επιδότηση.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται
ότι «σύμφωνα με την παράγραφο
7 του άρθρου 23 του Ν.
3526/2007 περί της ειδικής επιδότησης ανεργίας του πρώην προσωπικού
της
ΒΦΛ
ΑΕ
Θεσσαλονίκης για την ένταξη και
την επιδότηση των μισθωτών στο
πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι
διατάξεις περί επιδότησης των
κοινών ανέργων από τον ΟΑΕΔ».
Στην επόμενη παράγραφο σημειώνεται πως «σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 14 του

από 30 έως και 60 ευρώ για την
υποβολή μιας «απλής» φορολογικής δήλωσης, αλλά και εκατοντάδες ευρώ σε ειδικές περιπτώσεις,
ανάλογα πάντα με το όνομα και το
κύρος του λογιστικού γραφείου και
την πολυπλοκότητα της υπόθεσης
του φορολογούμενου.

Ραβασάκια όχι σε όλους
Η φοροτεχνικός Ελεάνα Ιορδανίδου αναφέρει πως «οι επαγγελματίες επιλέγονται εξαιτίας του φόβου
να μην γίνει κάποιο λάθος αλλά κυρίως επειδή αρκετοί φορολογούμενοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη

Ν. 1545/85 περί της επιδότησης
των κοινών ανέργων, η αληθινή
έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του Ν. 542/77 είναι ότι
επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3465/55 με τις οποίες απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις
για το δημόσιο και για τρίτους οι
κάθε φύση παροχές του ΟΑΕΔ, οι
αιτήσεις που υποβάλλονται για την
απονομή των παροχών αυτών,
καθώς και οι διοικητικές ή δικαστικές και εξώδικες πράξεις για
την αναγνώριση ή πραγματοποίηση τους».
Από τα παραπάνω συνεπάγεται
ευθέως, καταλήγει το έγγραφο, «ότι
δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση
του ΟΑΕΔ για παρακράτηση του
αναλογούντος φόρου εισοδήματος
από τις χορηγούμενες ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και για απόδοσή
του στις ανά ατομική περίπτωση δικαιούχου αρμόδιες ΔΟΥ».

«Μας αντιμετωπίζουν
ως φοροφυγάδες»
Η «λυπητερή» που έφτασε στα
σπίτια όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα προκάλεσε αναστάτωση.

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών». Η ίδια προειδοποιεί πως
«φέτος δεν θα λάβουν όλοι ταχυδρομικά, όπως συνηθίζονταν, το
έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Εξαιρούνται δηλαδή,
όσοι υπέβαλλαν πέρσι τις δηλώσεις
τους ηλεκτρονικά και όσοι διαθέτουν εισόδημα άνω των δώδεκα
χιλιάδων ευρώ».
Η κ. Ιορδανίδου συμπληρώνει
επίσης, πως «φέτος θα αποσταλούν
μια φορά τα εκκαθαριστικά της
Εφορίας, και όχι δυο όπως πέρσι,
τα οποία φυσικά θα είναι αυξημένα
από τα περσινά».

«Πρόκειται για χρήματα που τα δηλώσαμε κανονικά στην εφορία και
τώρα έρχεται η Πολιτεία να μας ζητήσει τα ρέστα» δηλώνει στην «Κ»
πρώην εργαζόμενος της Β.Φ.Λ. ο
οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί από το
2010 και τα στοιχεία του οποίου
βρίσκονται στη διάθεση της εφημερίδας. «Αν υπήρχε πρόβλημα γιατί
δεν μας φορολόγησαν τότε;» αναρωτήθηκε, προσθέτοντας πως «η
χρονική συγκυρία που τίθεται το
θέμα, ιδίως τώρα που τα αποθεματικά των κρατικών ταμείων είναι
άδεια, γεννά εύλογα ερωτήματα.
Όπως είναι φυσικό θα αντιδράσουμε και δεν θα το αφήσουμε να
περάσει έτσι. Πόσο μάλλον όταν
όλοι μας λένε ότι το δίκιο είναι με το
μέρος μας».
Όπως μας εξήγησε ο ίδιος, «φυσικά και θα κινηθούμε δικαστικά.
Ακόμα και για το αυτονόητο όμως,
θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι
στην τσέπη καθώς για να καταθέσουμε προσφυγή θα πρέπει να
πληρώσουμε περίπου 1000 ευρώ
σε παράβολα, δικαστικά έξοδα και
αμοιβή δικηγόρου. Φαίνεται πως
κάποιοι βρήκαν αυτόν τον τρόπο για
να γεμίσουν τα άδεια ταμεία του
κράτους» κατέληξε.
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Σάββατο στην tv
τέως; Τι λέει ο πρόεδρος;

Ακούσατε, ακούσατε!
Τελικά εκεί στη Λεωφόρο Στρατού η έλευση των ορκωτών λογιστών έφερε μόνο λιποθυμίες;
Κάτι πήρε τ’ αυτί μας για δήθεν
εγκεφαλικά επεισόδια οικονομικών διευθυντών που την επόμενη, όμως, ημέρα έγιναν καλά,
πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψαν στα γραφεία τους. Μαθαίνουμε επίσης
πως ο Γενικός Διευθυντής ζήτησε παραιτήσεις, οι οποίες
ποτέ δεν υποβλήθηκαν. Υπενθυμίζουμε πως πρόσφατα τις
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ3 επισκέφτηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες της ΕΡΤ από την Αθήνα στο
πλαίσιο της ΕΔΕ που διατάχθηκε για το έλλειμμα δεκάδων
χιλιάδων ευρώ από το ταμείο.
Στην αρχή γινόταν λόγος για
40.000 ευρώ, αλλά φαίνεται ότι
το ποσό είναι μεγαλύτερο. Εν
αναμονή της επίσημης απάντησης…
«Του κάναμε δώρο φανελάκια για
να αλλάζει όταν ιδρώνει» μας
είπαν τεχνικοί της TV100, εννοώντας τον …προϊστάμενο τους
που κουράστηκε, το τελευταίο
διάστημα, επειδή έκανε επιλογές υπό-προϊσταμένων του!
«Είχε πολύ δουλειά, καθώς
έπρεπε να ακούσει και τις ενστάσεις…».
Η επιλογή δημοσιογράφων αλλά
και τεχνικών να μην υπογράφουν μειώσεις μισθών είναι
από ό,τι φαίνεται το «ρέκβιεμ»
τους στα μέσα που εργάζονται.
Τελευταίο θύμα ήταν τεχνικός
που εργαζόταν στον τηλεοπτικό
σταθμό των Σερρών TVS, που
απολύθηκε καθώς αρνήθηκε να
υπογράψει τη νέα σύμβαση, με
περικοπές που ξεπερνούν το
30%. Η Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας, καταγγέλλει την εν λόγω
απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού, καθώς όπως λέει η υφιστάμενη κλαδική ΣΣΕ για τους
Περιφερειακούς Τηλεοπτικούς
Σταθμούς ισχύει μέχρι το τέλος
του 2012.
Ακούσαμε στο δημοτικό συμβούλιο την αντιπολίτευση να κατηγορεί τη διοίκηση για τις
περισσότερες ενέργειες της και
θυμηθήκαμε … την γραμματέα
στην TV100 που δηλώνει και
γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνη, όχι μόνο συμφωνεί, αλλά θεωρεί και σπουδαίο
το έργο που γίνεται στα δημοτικά μέσα. Υπάρχει, λοιπόν, ένα
θέμα. Είναι της Νέας Δημοκρατίας; Είναι απλά της …γραμμα-

Τη δίκη τους «Ελευθεροτυπία»
φαίνεται πως αποκτούν οι
εργαζόμενοι της εφημερίδας. Όπως είναι γνωστό, το
αίτημα της ιδιοκτήτριας για
υπαγωγή της επιχείρησης στο
άρθρο 99 απορρίφθηκε με
αποτέλεσμα εργαζόμενοι και
πιστωτές να μπορούν πλέον να
κινηθούν νομικά εναντίον της
επιχείρησης. Παράλληλα οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται για
την κυκλοφορία της δικής τους
προσπάθειας που θα φέρει τον
τίτλο «Νέα Ελευθεροτυπία».
Σύμφωνα με πληροφορίες την
ομάδα θα ενισχύσουν 50 δημοσιογράφοι της παλιάς «Ελευθεροτυπίας». Η εφημερίδα θα
είναι απογευματινή ενώ ήδη
έχουν ενοικιαστεί και τα νέα
γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.
Της το υπενθυμίζουν συχνά, μας
λένε εργαζόμενοι, στην άλλη …
γραμματέα που είναι τώρα δημοσιογράφος στη δημοτική τηλεόραση, αλλά δεν θέλει ή δεν
μπορεί να το καταλάβει. Ποιο;
Αυτό που λένε για τους ευεργετηθέντες και την αχαριστία…
Με τους εργαζομένους των portals και των sites, μη μέλη της
ΕΣΗΕΜ-Θ που «έσπασαν» την
απεργία της περασμένης Δευτέρας και βρέθηκαν στις θέσεις
τους, τα έβαλε συνάδελφος δημοσιογράφος που μέσω του
facebook σχολίασε πως «Και
να φανταστείτε, όλοι αυτοί που
εργάζονται σε πόρταλ διεκδικούν το να ασφαλίζονται στο
ταμείο των δημοσιογράφων και
όχι στο ΙΚΑ. Κρίμα…»!
Ενώ παλιά η ΕΤ3 βολευόταν με
«ξεροκόμματα» στις αθλητικές
μεταδόσεις, η φετινή χρονιά
που είναι πολύ «δυνατή» από
αθλητικής άποψης έχει δώσει
πολλά από τα «φιλέτα» στο τρίτο
κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ενώ είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε
το τουρνουά τένις Roland Garros από την ΕΤ1, τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε κανάλι και να
το δούμε στην ΕΤ3, καθώς αυτή
την εντολή έλαβε ο γενικός διευθυντής του καναλιού, σε συνάντηση
που
είχε
με
διοικούντες της ΕΡΤ ΑΕ στην
Αθήνα. Παράλληλα, το τρίτο
κανάλι θα δείξει ζωντανά τους
αγώνες μπάσκετ, βόλεϊ, υδατοσφαίρισης, καθώς κι ένα μέρος
από τους αγώνες κολύμβησης,
κατά τη μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε ό,τι αφορά
το Euro θα συνεχιστεί η παράδοση που θέλει το τρίτο κανάλι
να προβάλει σε μαγνητοσκόπηση το σημαντικότερο αγώνα
της ημέρας.

ET1
07:00 Ουράνιο τόξο
07:30 Ο μικρός Νικόλας
08:00 Μάρθα το σκυλάκι που
μιλά
09:00 Sonic underground
09:30 Ακαδημία μονομάχων
10:00 Τζούλια το μελισσάκι
11:30 Εκπαιδευτική τηλεόραση
13:30 Μουσική παράδοση
14:30 Θέατρο από το αρχείο
της ΕΡΤ
16:00 Το αλάτι της γης
18:00 Παπαφλέσσεια
20:00 Hotel τρίτων
21:00 Ειδήσεις στη νοηματική
22:00 Το σμαραγδένιο δάσος
00:00 Diamond league
NET

06:45 Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ
10:00 Υγεία στην Ευρώπη
11:00 9 +1 μούσες ΜΟΥΣΕΣ
12:00 Ειδήσεις
12:30 Mediterraneo
13:00 Net week
14:00 27 της Ευρώπης
15:00 Ειδήσεις
16:00 On the road
16:30 Carousel
18:00 Ειδήσεις
18:15 Ο ευρωπαίος άνδρας
18:45 Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
20:30 Τόπων μνήμες
21:00 Ειδήσεις
22:00 Στην υγειά μας

00:00 Ειδήσεις
ΕΤ3

07:00 Οδοιπορικό στην Πίνδο
07:30 Θεία Λειτουργία
10:30 Χώματα με ιστορία
11:00 Μητέρα γη
12:00 Ο τόπος και το τραγούδι του
13:00 Ειδήσεις
13:30 Γκόλ στον έρωτα
15:00 Κυριακή στο χωριό
17:00 Ειδήσεις
17:05 Κυριακής το χωριό
18:00 Balkan express
19:00 Χωρίς αυτοκίνητο
20:00 Ο Λαμπρούκος μπαλαντέρ
22:00 Ειδήσεις
23:00 Η Παναγία των Παρισίων
00:45 Rolland Garros 2012
MEGA

05:45 Tα μυστικά της Εδέμ
07:00 Mega σαββατοκύριακο
10:00 Mommy το παιδί μου
και εγώ
10:30 Patty η πιο όμορφη
ιστορία
11:30 Η ώρα η καλή
12:30 Μοιραίος έρωτας
14:00 Ειδήσεις
14:50 L.A.P.D
16:40 Παρέα στην κουζίνα
17:08 Ειδήσεις
17:10 Όλα για την υγειά μου
18:10 Οι κηπουροί του Mega
19:00 Γλυκές αλχημείες
20:00 Ειδήσεις

21:00 Minute to win it
22:20 Γκοτζίλα
01:00 Ειδήσεις
ΑΝΤ1

07:00 Greek
09:00 40 κύματα
10:00 Φίλα το βάτραχο σου
11:00 Θα βρεις το δάσκαλο
σου
12:00 Galileo
13:00 Ειδήσεις
13:30 Top gun
13:30 Cook smart by coca
cola
15:40 Λίτσα. Com
16:50 Ο πόλεμος των
άστρων
17:50 Ειδήσεις
18:00 Εργαζόμενη γυναίκα
20:00 Ειδήσεις
21:00 Επαν. Ελλην. Σειράς
22:00 Επαν. Ελλην. Σειράς
23:10 ΟΛΑ +12
01:10 Ειδήσεις
ALPHA

06:00 Οδός παραδείσου
08:00 Μη μαδάς τη μαργαρίτα
09:00 Εντιμότατοι κερατάδες
10:00 Μες στην καλή χαρά
14:00 Ειδήσεις
14:15 Got to Dance
15:10 Four Weddings
17:00 Ειδήσεις
17:05 Το Πάρτυ
19:00 Ειδήσεις
19:55 tospirto.net
20:00 Jamie at Home

21:00 Το φιλί της ζωής
23:00 Snakes on a Plane
01:00 Τα πάντα για τον έρωτα
STAR

06:00 Στην εντατική
06:50 Παιδικό πρόγραμμα
15:45 Τα φιλαράκια
16:50 The big bang theory
17:45 Ειδήσεις στη νοηματική
17:50 Smallvile
19:45 Ειδήσεις
21:00 Barbie
22:30 Η εκδίκηση της ξανθιάς
00:30 Έκρηξη
ΣΚΑΙ

06:45 Καλημέρα ΣΚΑΪ
11:00 Μπες στο κλίμα
12:00 Goal χωρίς σύνορα
14:00 Ποδηλατοδράσεις
14:30 Συντέλεια
15:30 Το κάστρο του Τακέσι
17:00 Life Unexpected
18:00 Top Gear
19:00 Μύθος ή πραγματικότητα
20:00 Survivorman: Alaska
20:55 Ειδήσεις
22:00 Animal Armageddon
23:00 Οι Επιζήσαντες
00:00 Mystery Files: Nostradamus
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07:00 Ευρωπαϊκή μαγειρική
τέχνη
07:30 To ασχημόπαπο και
εγώ
09:00 Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10:00 Ιστίο
10:30 Δημιουργίες
11:00 Έκφραση με νόημα
11:30 Αρχαιολογία & Ανθρωπολογία
12:30 Εξερευνώντας τη Μεσόγειο
13:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
14:00 Κοσμήματα βυθού
14:30 Κηπουρική
15:00 Ειδήσεις
15:30 Αποστολή στην Αρκτική
16:30 Επτά τοις 100
19:00 Ειδήσεις
20:00 Αρχαιολογία & Ανθρωπολογία
21:00 Ταινία
22:30 Ταινία
00:00 Ειδήσεις

Κυριακή στην tv
ET1
06:30 Ο μικρός Νικόλας
07:00 Μάρθα, το σκυλάκι που
μιλά
08:00 Θεία λειτουργία
11:30 Μουσικά σύνολα της
ΕΡΤ
13:00 Το αλάτι της γης
15:00 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής
18:00 Μεσόγειος
19:00 Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους
20:00 Ράλι ακρόπολις
21:00 Ειδήσεις
22:00 Το λουλούδι της ερήμου
00:15 Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους
NET

06:45 Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ
10:00 Υγεία στην Ευρώπη
11:00 Με αρετή και τόλμη
11:30 Μεσόγειος, μία ελληνική λίμνη
12:00 Ειδήσεις
12:30 Ριμέικ
13:00 Πορεία προς την δόξα
15:00 Ειδήσεις
16:00 27 της Ευρώπης
18:00 Η μηχανή του χρόνου
18:15 Ο ευρωπαίος άνδρας
19:00 103.7 Έλληνες δημιουργοί στο δεύτερο

21:00 Ειδήσεις
22:00 Ο θρύλος του εκλεκτού
00:00 Ειδήσεις
ΕΤ3

06:30 Ελλήνων δρώμενα
07:00 Οδοιπορικό στην Πίνδο
07:30 Θεία Λειτουργία
10:30 Χώματα με ιστορία
11:00 Μητέρα γη
12:00 Ο τόπος και το τραγούδι
του
13:00 Ειδήσεις
13:30 Γκολ στον έρωτα
15:00 Κυριακή στο χωριό
17:00 Ειδήσεις
17:05 Κυριακή στο χωριό
18:00 Balkan express
19:00 Χωρίς αυτοκίνητο
19:30 Ταξίδια στην άκρη του
κόσμου με τον Αρτ Γουλφ
20:00 Ο Λαμπρούκος μπαλαντέρ
22:00 Ειδήσεις
23:00 Η Παναγία των Παρισίων
00:45 Rolland Garros 2012
MEGA

05:45 Tα μυστικά της Εδέμ
07:00 Mega σαββατοκύριακο
10:00 Mommy το παιδί μου
και εγώ
10:30 Patty η πιο όμορφη
ιστορία

11:30 Λάκης ο γλυκούλης
12:30 Μοιραίος έρωτας
14:00 Ειδήσεις
14:50 Το ζευγάρι της χρονιάς
16:40 Παρέα στην κουζίνα
17:08 Ειδήσεις
17:10 Junior master chef
19:00 Πίσω στο σπίτι
20:00 Ειδήσεις
21:00 Το συμβόλαιο
23:10 Έρευνα
00:50 Ειδήσεις

10:00 Μες στην καλή χαρά
14:00 Ειδήσεις
14:15 Stars system
15:10 Four Weddings
17:00 Ειδήσεις
17:05 Ροβινσώνας Κρούσος
19:00 Ειδήσεις
19:55 tospirto.net
20:00 Jamie at Home
21:00 Αστερίξ και Οβελίξ
23:15 Alter ego
01:00 10η εντολή

τον Πλανήτη
20:00 Επικίνδυνες συναντήσεις: Δηλητήρια
20:55 Ειδήσεις
22:00 Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: Οι Μεγαλύτερες Μάχες
23:00 Πραγματικές αποδράσεις
00:00 Human Prey: Killer
Sharks

ΑΝΤ1

STAR

07:00 Greek
09:00 40 κύματα
10:00 Φίλα το βάτραχο σου
11:00 Θα βρεις το δάσκαλο
σου
12:00 Galileo
13:00 Ειδήσεις
13:30 Cook smart by coca
cola
15:40 Λίτσα. Com
16:50 Ο πόλεμος των άστρων
17:50 Ειδήσεις
18:00 Εργαζόμενη γυναίκα
20:00 Ειδήσεις
21:00 Επαν. Ελλην. Σειράς
22:00 Επαν. Ελλην. Σειράς
23:10 ΟΛΑ +12
01:10 Ειδήσεις

06:00 Στην εντατική
06:50 Παιδικό πρόγραμμα
15:45 Τα φιλαράκια
16:50 Christine
17:45 Ειδήσεις στη νοηματική
18:50 Knight rider
19:45 Ειδήσεις
21:00 Η Αλίκη στο ναυτικό
23:00 Ο μάγος Αιζενχαιμ
01:15 The score

07:00 Ευρωπαϊκή μαγειρική
τέχνη
07:30 To ασχημόπαπο και
εγώ
09:00 Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10:00 Ιστίο
10:30 Δημιουργίες
11:00 Έκφραση με νόημα
11:30 Αρχαιολογία & Ανθρωπολογία
12:30 Εξερευνώντας τη Μεσόγειο εσογείου.
13:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
14:00 Κοσμήματα βυθού
14:30 Κηπουρική
15:00 Ειδήσεις
15:30 Ανοιχτά μικρόφωνα
16:30 Επτά τοις 100
18:00 Πόλις Πολίτης Πολιτική
19:00 Ειδήσεις
20:00 Ταινία
21:30 Ανοιχτά μικρόφωνα
22:30 Ταινία
00:00 Ειδήσεις

ALPHA

06:00 Οδός παραδείσου
08:00 Μη μαδάς τη μαργαρίτα
09:00 Εντιμότατοι κερατάδες

ΣΚΑΙ

06:45 Καλημέρα ΣΚΑΪ
10:00 Κυριακή με Δράση
13:00 Κηπουρέματα
14:00 Γεύσεις στη Φύση
15:00 Στην Πράξη.gr
16:00 Μαστορέματα
17:00 Άγρια Καραϊβική
18:00 Master of Disaster: Into
the Tornado
19:00 Ταξιδεύοντας
19:30 Ιδέες που θα σώσουν
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ΠΑΟΚ

Αβεβαιότητα και αναμονή Νέα εποχή με Δώνη
Σ
Α

υτό που φοβόνταν όλοι στον
Άρη αλλά και στις υπόλοιπες
ομάδες της Superleague είναι
πλέον μια ζοφερή πραγματικότητα.
Η πολυπόθητη αδειοδότηση δε δόθηκε στους κιτρίνους από την αρμόδια επιτροπή και αυτό που μένει στην
ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι να
περιμένει τι μέλει γενέσθαι μαζί με
την ΑΕΚ, τον Πανιώνιο, την Κέκρυρα,
τον ΟΦΗ και τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Το μείζον πρόβλημα στην όλη
ιστορία αφορά το υπάρχον έμψυχο
δυναμικό της ομάδας, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό, οι ομάδες
που δεν έλαβαν αδειοδότηση δεν
μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταγραφές παρά μόνο γηγενών παικτών κάτω των 22 ετών, ενώ δεν
μπορούν να ανανεώσουν συμβόλαια
παικτών που έχουν συμπληρώσει
επίσης τα 22 τους χρόνια.
Αυτό σημαίνει ότι η κιτρινόμαυρη
ΠΑΕ, πέραν του πρωτοφανούς κύματος φυγής παικτών που αντιμετωπίζει, πρέπει να δει τι θα κάνει και με
τους παίκτες που έχουν εκφράσει
την πρόθεση να μείνουν.
Το θετικό είναι ότι οι περιπτώσεις
των παικτών που είναι να συζητήσουν την ανανέωση του συμβολαίου
τους θεωρούνται τελειωμένες, αφού

στήρων», κάνει ολοένα και περισσότερο αβέβαιο το μέλλον τους στον
Άρη.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι
Ντίκο και Φατί ενεργοποίησαν και
πάλι τις προσφυγές τους, προσθέτοντας άλλο ένα βαρίδιο στο ήδη δυσβάσταχτο φορτίο των κιτρίνων. Στο
μεταξύ λόγω της μη αδειοδότησης
είχαμε την παραίτηση όλου του ΔΣ
της ΠΑΕ, με τους κ.κ. Αθανασιάδη
και Ζαμπέτα να παραμένουν και τις
εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες.

Η ελπίδα για την Τετάρτη
αφορούν τους Πρίττα, Ακόστα, Λαζαρίδη, Σηφάκη, Μίσελ, Ντίκο και
Σολτάνι. Από αυτούς μόνο για τους
τρεις πρώτους υπήρχαν ελπίδες παραμονής στην ομάδα, αλλά ως γνωστόν ο Λαζαρίδης βρίσκεται στο
κατώφλι του Ατρόμητου, ο Πρίττας
είναι στα πρόθυρα της εξόδου, ενώ
όσον αφορά τον Ακόστα, τα οικονομικά δεδομένα της ομάδας, δύσκολα
θα επέτρεπαν μια ανανέωση συμβολαίου.
Η αβεβαιότητα που κυριαρχεί
βέβαια, θέτει εν αμφιβόλω και
τους υπόλοιπους παίκτες που
έχουν συμβόλαιο για άλλον ένα
χρόνο, δηλαδή τους Βελλίδη, Δι-

ούδη, Γιακούποβιτς (έχει ζητήσει
να φύγει), Νέτο (έχει ζητήσει να
φύγει), Γιαννίτση, Τσουκάνη, Παπαζαχαρία, Καζναφέρη, Οικονομόπουλο, Αγγελούδη (επέστρεψαν
από τον δανεισμό τους), Παπαστεριανό, Καπετάνο, Κοτσώνης, Γκαρσία, Ουμπίντες, Καστίγιο, Κανούλα,
Γιαννιώτα, Τριανταφυλλάκο και Τοπούζη.
«Βαριά χαρτιά» όπως ο Καστίγιο
και ο Ουμπίντες έχουν εκδηλώσει
την πρόθεση να συνεχίσουν, αλλά τα
«βαριά» συμβόλαια τους είναι δύσκολο να τα αντέξει η ασθμαίνουσα
οικονομικά κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, ενώ
και οι πιέσεις άλλων ομάδων- «μνη-

Φως στο τούνελ ίσως να υπάρχει
και πρόκειται για το παράθυρο που
άφησε η ΕΠΟ κατά τη χθεσινή της
γενική συνέλευση, όπου επιτρέπει
την πραγματοποίηση μεταγραφών
για τις ομάδες που δεν πήραν αδειοδότηση, με μια πιθανή αλλαγή στον
ήδη υπάρχοντα κανονισμό.
Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως πρέπει να υπάρξει επίσημη πρόταση
από τη Σούπερληγκα, κάτι που αναμένεται να συζητηθεί στην ερχόμενη
Τετάρτη στο συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος,
με τις ΠΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να είναι θετικές σε μια τέτοια
πρόταση.

ε ρυθμούς
Γι ώ ρ γ ο υ
Δώνη κινείται πλέον ο ΠΑΟΚ,
αφού ο Έλληνας
προπονητής παρουσιάστηκε και
επίσημα από την
ασπρόμαυρη ΠΑΕ,
με ένα νέο κεφάλαιο να ξεκινά για το Δικέφαλο, μετά το οριστικό
κλείσιμο της υπόθεσης Μπόλονι. Ο νέος τεχνικός
του ΠΑΟΚ έκανε λόγο για την κατάθεση δύο πλάνων από πλευράς του, τα οποία αφορούν τους
ποδοσφαιριστές που μπορούν να προσφέρουν
στην ομάδα και τις θέσεις όπου κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθούν από τις μεταγραφές.
Σχετικά με το αν μπορούν να έρθουν ποιοτικοί
παίκτες στην ομάδα, η αντίληψη που υπάρχει σε
διοίκηση και τεχνική ηγεσία είναι να ισοσταθμιστεί το ταλέντο με συμβόλαια που μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός των ασπρόμαυρων.

Εξελίξεις στην Ευρώπη
Το γεγονός ότι δεν αδειοδοτήθηκε η ΑΕΚ, σημαίνει ότι χάνει τη συμμετοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με αποτέλεσμα τη θέση της
να παίρνει ο Ατόμητος και ο ΠΑΟΚ να καλείται
να αγωνιστεί στο τρίτο προκριματικό γύρο του
Γιουρόπα Ληγκ. Αυτό σημαίνει ότι οι αγωνιστικές
υποχρεώσεις ξεκινούν στις 2 Αυγούστου, με
τους διοικούντες να αναμένουν την επικύρωση
των ευνοϊκών εξελίξεων για το Δικέφαλο.

Δ Ι Ε ΘΝΗ
ΔΥΟ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η γη εξακολουθεί να τρέμει

Β

υθισμένοι στο φόβο παραμένουν
οι κάτοικοι της περιφέρειας της
Εμίλια-Ρομάνια στον ιταλικό
βορρά εξαιτίας της μετασεισμικής ακολουθίας που πλήττει κυρίως τη Μόντενα
και τη Φεράρα. Εφιαλτικές είναι, εν τω
μεταξύ, οι προβλέψεις για το κόστος της
καταστροφής για το βιομηχανικό και γεωργικό τομέα. Ο απολογισμός των ζημιών φθάνει μέχρι τώρα τα δύο δισ.
ευρώ, όμως σύμφωνα με την Rai το
σχετικό ποσό μπορεί να αγγίξει τελικώς
και τα πέντε δισ. ευρώ. Χαρακτηριστική
η δήλωση του δημάρχου του χωριού
Μιράντολα, Μαΐνο Μπενάτι: «Κινδυνεύουμε να χάσουμε μισό αιώνα δουλειάς και προόδου, να γυρίσουμε στις
συνθήκες ζωής της δεκαετίας του '50».
Τουλάχιστον 37 μετασεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της
νύχτας της Πέμπτης στην περιοχή της
Μόντενα και της Φεράρα χωρίς να είναι
ευτυχώς ισχυρότερες των τριών βαθμών. Πολλοί κάτοικοι της Εμίλια-Ρομάνια κοιμήθηκαν στο κήπο των
πολυκατοικιών ή και μέσα στα αυτοκίνητά τους. Στο χωριό Σαν Φελίτσε Σουλ
Πανάρο -που μετρά 11.000 κατοίκουςόλο το ιστορικό κέντρο έχει εκκενωθεί.
Μια έρημη «κόκκινη ζώνη», που θυμί-

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ
ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Συμπλοκές Σέρβων
και της KFOR

Τ

ζει εκείνη της Λ' Άκουιλα όπου εδώ και
τρία χρόνια δεν ξεκίνησε ουσιαστικά
κανένα έργο ανοικοδόμησης.
Τις τελευταίες ώρες πολλαπλασιάζονται οι εκκλήσεις επιτροπής πολιτών
που ζητά να μην υλοποιηθεί το σχέδιο
υπόγειου χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, χωρητικότητας τεσσάρων
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, που
θα έπρεπε να δημιουργηθεί σε σεισμογενή περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια. Οι
δήμοι στους οποίους έπρεπε να ξεκινή-

σουν τα έργα είναι εκείνοι του Φινάλε
Εμίλια, Μιράντολα, Κρεβαλκόρε, Σαν
Φελίτσε Σουλ Πανάρο. «Μετά τους αλλεπάλληλους σεισμούς το σχέδιο αυτό
πρέπει να καλυφθεί με μια μεγάλη ταφόπλακα» δηλώνει ο δήμαρχος του Σαν
Φελίτσε Σουλ Πανάρο Αλμπέρτο Σιλβέστρι. Ο Ιταλός υπουργός Περιβάλλοντος
Κοράντο Κλίνι δεν έχει υπογράψει πάντως ακόμη τη σχετική άδεια. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι «το θέμα
εξετάζεται σε βάθος, πολύ προσεκτικά».

ρία άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή
Ρουντάρε στο βόρειο Κόσοβο, όπου το
πρωί της Παρασκευής προκλήθηκε ένταση, όταν η ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ
στο Κόσοβο (KFOR) άρχισε επιχείρηση απομάκρυνσης οδοφράγματος, με στόχο την
αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας.
Ο διευθυντής του κέντρου υγείας στην Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα, Μίλαν Γιακόβλιεβιτς
δήλωσε στο σερβικό πρακτορείο ειδήσεων
Tanjug ότι ένας από τους τραυματίες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ότι
οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρότερα τραύματα.
Όλοι οι οδικοί άξονες που οδηγούν από
το Ζβέτσαν στο χωριό Ρουντάρε και στο
οδόφραγμα από μπετόν που έχουν στήσει οι
κάτοικοι του βορείου Κοσόβου, στο σημείο
Ντούντιν Κρς είναι αποκλεισμένοι. Μέλη της
KFOR δεν επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων ούτε πεζών. Στο Ζβέτσαν και στην Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα ήχησαν σειρήνες και
μεγάλος αριθμός κατοίκων άρχισε να κατευθύνεται προς το χωριό Ρουντάρε. Τα
μέλη της KFOR απέκλεισαν και τη γέφυρα
στον ποταμό Ίμπαρ που οδηγεί προς το
χωριό Ρουντάρε και έριξαν δακρυγόνα σε
κατοίκους που προσπάθησαν να προσεγγί-

σουν το οδόφραγμα.
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου της
Σερβίας για το Κόσοβο, Όλιβερ Ιβάνοβιτς
εκτίμησε ότι η επιχείρηση της KFOR είναι
πολύ ριψοκίνδυνη και πρόσθεσε ότι δεν κατανοεί τι ώθησε την ειρηνευτική δύναμη του
ΝΑΤΟ να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια.
Ο Ολ. Ιβάνοβιτς υποστήριξε ότι η Πρίστινα και
η KFOR εκμεταλλεύονται το θεσμικό κενό
στη Σερβία για να επιφέρουν αλλαγές στην
περιοχή του βορείου Κοσόβου. «Είναι αδικαιολόγητο τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να
βρούμε λύση για όλα τα προβλήματα, η KFOR
να προχωρά σε μονομερή κίνηση για να ενισχύσει τη θέση της Πρίστινας. Δεν μπορώ να
δω άλλο κίνητρο, εκτός από την επιθυμία να
ενισχυθεί η θέση της Πρίστινας ενόψει των
διαπραγματεύσεων» είπε ο Ολ. Ιβάνοβιτς.
Πριν από τρεις ημέρες η KFOR είχε προτείνει την απομάκρυνση του οδοφράγματος
στο σημείο Ντούντιν Κρς και την ανάληψη του
ελέγχου της κυκλοφορίας από κοινή ομάδα
Σέρβων κατοίκων και των στρατιωτών της
KFOR. Στο βόρειο Κόσοβο οι Σέρβοι κάτοικοι
έχουν στήσει οδοφράγματα από το περασμένο καλοκαίρι και το συγκεκριμένο στο
Ντούντιν Κρς, είναι ένα από τα μεγαλύτερα.
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Eργο «φάντασμα» το μετρό;
Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Σ

ύμφωνα με τις
αρχικές εξαγγελίες οι Θεσσαλονικείς σε λίγο καιρό θα έπρεπε να
ετοιμάζονται να προμηθευτούν τα
πρώτα τους εισιτήρια για να χρησιμοποιήσουν το ολοκαίνουργιο
μετρό της πόλης, μιας και αυτές
έκαναν λόγο για εγκαίνια του πολυπόθητου έργου τον Οκτώβριο
του τρέχοντος έτους.
Γρήγορα ωστόσο διαψεύστηκαν
οι προσδοκίες και σαν να μην
έφτανε αυτό, το μέλλον του πολύπαθου έργου τίθεται εν αμφιβόλω,
καθώς οι εργαζόμενοι στο τεχνικό
κομμάτι του έργου βρίσκονται σε
πλήρη απραξία.
Τα μηχανήματα των εργασιών
σταμάτησαν να δουλεύουν εδώ
και καιρό και οι βασικοί λόγοι που
οδήγησαν σε αυτό είναι η μη καταβολή των δεδουλευμένων

στους εργαζόμενους, οι απολύσεις
προσωπικού όπως καταγγέλλουν
οι εργαζόμενοι, καθώς και η
οφθαλμοφανής έλλειψη χρηματοδότησης από την κοινοπραξία,
αφού δε διατίθενται χρήματα ούτε
για οικοδομικά υλικά.

Εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση
Από την πλευρά της η Αττικό
Μετρό της Θεσσαλονίκης επισήμανε σε επικοινωνία που είχε μαζί
της η «Κ», ότι δεν υπάρχει μείωση
της δραστηριότητας στα έργα του
Μετρό και πως η χρηματοδότηση
του έργου είναι εξασφαλισμένη.
Κάτι που εν μέρει μπορεί να
ισχύει καθώς οι αρχαιολογικές
ανασκαφές γίνονται κανονικά,
σύμφωνα και με τον πρόεδρο των
εργαζόμενων στα αρχαιολογικά
έργα του Μετρό Χάρη Κυπριανίδη.
Όπως δήλωσε ο ίδιος, οι εργαζόμενοι στις αρχαιολογικές ανασκαφές εργάζονται κανονικά, ωστόσο

τους οφείλονται δεδουλευμένα
τριών μηνών.
Σύμφωνα πάντως με την Αττικό
Μετρό, το να βρίσκονται σε κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο μετρό
και να μην εργάζονται είναι κάτι το
συνηθισμένο, ενώ έχουν απευθυνθεί πολλές φορές στην εταιρεία για
να διαμαρτυρηθούν. Βέβαια, αξίζει
να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι
δουλεύουν για την κοινοπραξία και
όχι για την Αττικό Μετρό, οπότε η
μισθοδοσία τους δεν αφορά τη διεύθυνση της εταιρείας.
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι κατέθεσαν το αίτημα να πληρωθούν από
την ίδια την Αττικό Μετρό και να
λάβουν τουλάχιστον κάποια δεδουλευμένα, με τις εξελίξεις στο
συγκεκριμένο θέμα να αναμένονται στις επόμενες ημέρες.

«Σε τέλμα το έργο»
Αντίθετη οπτική με την Αττικό
Μετρό έχουν οι εργαζόμενοι στο

ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ

Η υγεία στο απόσπασμα
Του Σταύρου Οραήλογλου

O

πισθεν ολοταχώς για τη δημόσια
υγεία στη χώρα μας. Όσο και αν
ακούγεται τραγικό, ούτε σε μια
απλή στεφανιογραφία δεν μπορεί πλέον
να υποβληθεί ο ασθενής που αντιμετωπίζει ένα καρδιολογικό πρόβλημα καθώς
υλικά είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί θεωρείται ότι αγοράστηκαν παράτυπα και άρα η
χρήση τους μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τους γιατρούς.
Αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση στην
Ελλάδα των μνημονίων έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αναβληθεί όλα τα τακτικά ιατρεία σε ένα από τα μεγαλύτερα
νοσοκομεία της πόλης, όπως είναι το
ΑΧΕΠΑ. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο
δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς πως οι
πολίτες σε όλη τη Μακεδονία πρέπει να…
προσεύχονται να μην αντιμετωπίσουν
πρόβλημα με την καρδιά τους, καθώς αιμοδυναμικά εργαστήρια υπάρχουν μόνο
στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Παπαγεωργίου
και Παπανικολάου, με εκείνο του ΑΧΕΠΑ
να υπολειτουργεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ το συγκεκριμένο νοσοκομείο έκανε μέχρι πρότινος περίπου 40
αγγειοπλαστικές την εβδομάδα, καλύπτει
σήμερα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα
μόλις 3 με 4 βαριά περιστατικά.
Ο λόγος είναι πως το νοσοκομείο δεν
διαθέτει τα στεντ που απαιτούνται όπως
και τα υπόλοιπα υλικά για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, αλλά και τα όποια
διαθέσιμα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν

γιατί υπάρχουν «σκιές» σχετικά με τον
τρόπο αγοράς τους. «Οι ασθενείς πονάνε
και εμείς τους κοιτάμε» υποστηρίζει στην
«Κ» γιατρός του νοσοκομείου. «Είναι
τραγικό, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες
δεν μπορείς να δουλέψεις. Έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, γιατί δεν εξαρτάται
πλέον από εμάς».

Προβλήματα και στην αιμοδοσία
Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει
ήδη από το Σεπτέμβριο το τμήμα αιμοδοσίας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.
Σύμφωνα με τη διευθύντρια του τμήματος Γωγώ Παπαϊωάννου - Γάκη, «από
την προηγούμενη Κυριακή δεν υπάρχουν αντιδραστήρια για να κάνουμε ιολογικό έλεγχο και να ελέγξουμε τα
αίματα για σύφιλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα χορηγήσουμε προς μετάγγιση. Ιδιαίτερο
πρόβλημα υπάρχει με τους ασθενείς που
πάσχουν από μεσογειακή αναιμία και τα
νεογνά, για τους οποίους απαιτείται αίμα
τριών ή τεσσάρων ημερών το οποίο δεν
μπορούμε να παράσχουμε. Εξίσου ση-

μαντικό πρόβλημα είναι πως δεν μπορούμε να βγάλουμε αιμοπετάλια από το
αίμα που συγκεντρώνουμε, καθώς τα αιμοπετάλια ζουν μόνο τέσσερις με πέντε
ημέρες και άρα δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε στους ογκολογικούς ασθενείς
που τα έχουν άμεσα ανάγκη».

«Γυρνάμε πίσω»
Όπως σημειώνει η ίδια, η κατάσταση
στο χώρο της υγείας είναι τραγική. «Η
Ελλάδα αιμορραγεί, επιστρέφουμε στη
δεκαετία του ’60 και ακόμη πιο παλιά,
εποχές που θεωρούσαμε πως είχαμε
αφήσει πίσω. Η εικόνα των νοσοκομειακών ιδρυμάτων είναι αποκαρδιωτική.
Στην έλλειψη υλικών προσθέστε πως τον
Μάρτιο τα διαθέσιμα των νοσοκομείων
συγκεντρώθηκαν στην ΤτΕ, ομολογιοποιήθηκαν και κουρεύτηκαν. Ακόμη, οι εφημερίες των γιατρών μειώθηκαν κατά το
ήμισυ, υπερωρίες παραμένουν απλήρωτες. Αυτό το εφιαλτικό σκηνικό είναι η
καθημερινότητα και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των συμπατριωτών μας»,
καταλήγει.

κατασκευαστικό κομμάτι του
έργου. Ο πρόεδρος του σωματείου κατασκευαστικού τομέα του
Μετρό Γιώργος Κόκκινος, μιλώντας στην «Κ», επισήμανε ότι το
πρόβλημα υπάρχει εδώ και δύο
χρόνια και πως δεν είναι τωρινό.
Όσον αφορά για τα δεδουλευμένα
που τους χρωστώνται, είπε πως
έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία
της όχλησης από εργατολόγο,
προκειμένου τα οφειλόμενα χρήματα να καταβληθούν από την Αττικό Μετρό.
«Το έργο είναι σχεδόν σταματημένο, σε τέλμα, να φανταστείτε

στην περιοχή της Ανάληψης
έχουν να γίνουν εργασίες εδώ
και δύο μήνες. Tα μηχανήματα
έχουν αρχίζει να σκουριάζουν,
ενώ δεν υπάρχουν ούτε καν σίδερα για να συνεχιστούν οι κατασκευαστικές εργασίες», είπε
χαρακτηριστικά.
Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν και θα πραγματοποιούν συναντήσεις με τους φορείς της
πόλης, ενώ σχεδιάζουν να παραβρεθούν στο επόμενο δημοτικό
συμβούλιο Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ανασφάλιστα
ΙΧΕ λόγω κρίσης

Η

κρίση έχει χτυπήσει για τα
καλά το χώρο του αυτοκινήτου, αφού πέραν από την
εκτόξευση της τιμής της βενζίνης
που «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ το
λίτρο, ένα σημαντικό έξοδο που
έχουν να καλύψουν οι οδηγοί είναι
τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων.
Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές στις
ασφάλειες τόσο των αυτοκινήτων,
όσο και των δικύκλων, έχει οδηγήσει πολλούς ιδιοκτήτες οχημάτων,
εκτός από το να έχουν τα οχήματα
τους σε ακινησία, στην απέλπιδα
λύση να τα χρησιμοποιούν χωρίς να
πληρώνουν τα ασφάλιστρα.
Η συγκεκριμένη τακτική απαντώνταν και στο παρελθόν, αλλά κυρίως σε μετανάστες ή αθίγγανους,
ωστόσο το φαινόμενο λόγω της κρίσης έχει επεκταθεί σε πολλούς
ακόμα ιδιοκτήτες οχημάτων.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο διευ-

θυντής της Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Κυριακίδης, το 2011 εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη 4.370
ανασφάλιστα οχήματα, ενώ το πρώτο
πεντάμηνο του ίδιου χρόνου ο αριθμός των ανασφάλιστων είχε φτάσει
τα 1.862. το αντίστοιχο πεντάμηνο
της χρονιάς που διανύουμε ο αριθμός αυτός αυξήθηκε καθώς μέχρι και
τα τέλη Μαΐου οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν τακτοποιήσει τα
ασφάλιστρα τους ανήλθαν στους
2.035.
«Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται είτε από τα συνεργεία της τροχαίας που γυρνούν την πόλη και το
νομό ή στην περίπτωση τροχαίων
ατυχημάτων. Ωστόσο δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν όλοι οι οδηγοί
που χρησιμοποιούν ανασφάλιστα
οχήματα, καθώς δεν έχουμε τόσα
πολλά συνεργεία», επισήμανε ο κ.
Κυριακίδης.
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Της Άννας Ευθυμίου*

Η

δυνατότητα
αυτή παρέχεται μόνο
στους υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μετά την 01-01-2011 και αφορά
τόσο τους «παλαιούς» όσο και
τους «νέους» ασφαλισμένους.
Επομένως, οι σχετικές διατάξεις
δεν αφορούν όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μέχρι την 31-12-2010, καθώς και
όσους έχουν αποχωρήσει ήδη
από την υπηρεσία πριν την ως
άνω ημεροχρονολογία (και στις
δύο περιπτώσεις).
Η προσθήκη των σχετικών με
την αναγνώριση των ετών σπουδών διατάξεων στο άρθρο 11 του
Π.Δ. 169/2007 καθώς και ο χαρακτηρισμός του «χρόνου σπουδών» ως χρόνου πραγματικής
συντάξιμης υπηρεσίας, τον καθιστά ισοδύναμο με τις λοιπές θεμελιωτικές συντάξιμες υπηρεσίες και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον υπολογισμό
– προσαύξηση της σύνταξης.

Διευκρινίσεις:
α) Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με την αναγνώριση/προσμέτρηση ετών
σπουδών σε καμιά περίπτωση
δεν ανατρέχει πριν την 01-012011.
β) Ο αναγνωριζόμενος χρόνος
σπουδών δεν επηρεάζει σε
καμιά περίπτωση την μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου
αφού δεν συνιστά πραγματική
δημόσια υπηρεσία.
γ) Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/
χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να
αναγνωρισθεί συντάξιμος με
βάση τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, δηλ. υπάλληλος ο/η
οποίος/α απέκτησε το πτυχίο
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας/εργασίας του/της, με
ασφάλιση, μπορεί να αναγνωρίσει μόνο εκείνο το χρόνο από τις
σπουδές του/της που δεν συμπίπτει με το χρόνο εργασίας/
ασφάλισής του/της.
δ) Απαραίτητη προϋπόθεση
για να προβεί ο/η υπάλληλος σε
αναγνώριση ως συντάξιμων των
ετών σπουδών είναι να έχει συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών (όχι
κατ’ ανάγκη δημόσια). Επομένως
στην υπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται, προκειμένου για τους άνδρες και ο χρόνος της
στρατιωτικής θητείας (με ή
χωρίς εξαγορά κατά περίπτωση),
όχι όμως και ο πλασματικός χρόνος των παιδιών, για την αναγνώριση του οποίου, απαραίτητη

Πλασματικός χρόνος σπουδών
Για πρώτη φορά στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου θεσπίζεται η αναγνώριση ως συνταξίμων
των ετών σπουδών του/της υπαλλήλου για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.

Παραδείγματα:

ξάρτητα αν προέβη στη συνέχεια
σε «εξομοίωση πτυχίου» και όχι
τέσσερα (4) που είναι ο απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την
απόκτηση πτυχίου μετά την ένταξη των Παιδαγωγικών Ακαδημιών ως Τμημάτων στα ΑΕΙ.
β) Υπάλληλος άνδρας πτυχιούχος ΑΕΙ με τρία (3) ενήλικα παιδιά
είχε 16 χρόνια υπηρεσίας μέχρι
31-12-2010. Ο εν λόγω υπάλληλος μπορεί να αναγνωρίσει πέντε
(5) πλασματικά έτη για τα τρία (3)
παιδιά και τέσσερα (4) έτη σπουδών επειδή με την αναγνώριση
του πλασματικού χρόνου για τα
παιδιά, αν και έχει συμπληρώσει
21 χρόνια την 31-12-2010, λογίζεται ότι η θεμελίωση του δικαιώματός του ως τρίτεκνος,
γεννήθηκε από 01-01-2011,
οπότε είναι επιτρεπτή και η αναγνώριση των ετών σπουδών. Σε
περίπτωση αποχώρησής του από
την υπηρεσία, η σύνταξή του θα
υπολογισθεί με βάση το συνολικό χρόνο (πραγματικό και αναγνωριζόμενο) και θα είναι
πληρωτέα άμεσα, εφόσον έχει
συμπληρώσει και το 52ο έτος της
ηλικίας του. (σχετ. η ενότητα της
εγκυκλίου αυτής για τους υπαλλήλους με τρία (3) παιδιά.
γ) Υπάλληλος πτυχιούχος (ΑΕΙ
ή ΤΕΙ) με ανήλικο παιδί το 2011
και 21, ή 22, ή 23, ή 24 έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας
ασφάλισης, μπορεί να αναγνωρίσει, τουλάχιστον, χρόνο τεσσάρων (4), ή τριών (3) ή δύο (2)
ετών ή ενός (1) έτους, αντίστοιχα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο/η
εν λόγω υπάλληλος λογίζεται ότι
συμπλήρωσε 25ετία, άρα θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα,
το έτος 2011 και κατ’ ακολουθία
το ισχύον στην περίπτωσή
του/της όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι το 52ο έτος.
Ανάλογη συλλογιστική θα ακολουθηθεί και για τις περιπτώσεις
εκείνες που μαζί με τον πλασματικό χρόνο η θεμελίωση του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα
συντελεστεί το έτος 2012, οπότε
το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης
θα είναι το 55ο έτος.

α) Έτσι υπάλληλος με πτυχίο
Παιδαγωγικής Ακαδημίας, που
αποφοίτησε όταν ο χρόνος
σπουδών σ’ αυτήν για την απόκτηση του πτυχίου ήταν διετής
(2), μπορεί να αναγνωρίσει ως
χρόνο σπουδών μόνο δύο (2)
χρόνια (κατ’ ανώτατο όριο), ανε-

*Η Άννα Ευθυμίου είναι Δικηγόρος,
Αναπληρώτρια Εκπροσωπος Τύπου της
Ν.Δ. για θέματα Β. Ελλάδας και
Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο
Θεσσαλονίκης
www.annaeﬅhymiou.gr
www.annaeﬅhymiou.blogspot.com

Oι σχετικές διατάξεις δεν αφορούν όσους
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μέχρι την 31-12-2010, καθώς και όσους έχουν
αποχωρήσει ήδη από την υπηρεσία πριν την
ως άνω ημεροχρονολογία
προϋπόθεση, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα στην ενότητα
του άρθρου 6 της εγκυκλίου
αυτής, είναι η συμπλήρωση
15ετούς πραγματικής δημόσιας
υπηρεσίας.
ε) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την
απόκτηση ενός μόνο πτυχίου
ανώτερης ή ανώτατης σχολής
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια
σπουδών) είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισμό ή
από τη νομοθεσία που διέπει την
λειτουργία της κάθε Σχολής κατά
το χρόνο της αποφοίτησης και
εκφράζεται μόνο σε ακέραια
χρόνια.
στ) Υπάλληλος που διαθέτει
περισσότερα του ενός πτυχία,
μπορεί να αναγνωρίσει ως χρόνο
σπουδών το χρόνο που απαιτείτο
για την απόκτηση του πτυχίου
που χρησιμοποίησε για να διορισθεί ή να μεταταγεί ή να ενταχθεί
στη θέση που κατέχει, δηλ. στις
περιπτώσεις αυτές ο χρόνος δεν
υπολογίζεται αθροιστικά.
ζ) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται επίσης και ο χρόνος εκείνος
που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας

του/της υπαλλήλου σε μέση
επαγγελματική σχολή και οδήγησε στην απόκτηση πτυχίου που
χρησίμευσε για την πρόσληψη/
διορισμό του/της υπαλλήλου.
η) Προκειμένου για υπαλλήλους με πτυχίο ΤΕΙ ως χρόνος
σπουδών λογίζεται και το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης
που απαιτείται κατά το χρόνο της
αποφοίτησής του/της για την
απόκτηση του πτυχίου.
θ) Χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο/
χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να
αναγνωρισθεί ως συντάξιμος με
τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
ι) Ειδικά, προκειμένου για τις
νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές
που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά
την 01-01-2011 να μπορούν να
αναγνωρίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα για την
κτήση του πτυχίου τους (ακέραια) έτη σπουδών, εφόσον το
πτυχίο αυτό χρησίμευσε για την
πρόσληψη/τον διορισμό τους.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα
μπορούν να τύχουν διπλού
ευεργετήματος αναγνωρίζοντας
ως συντάξιμο τον ίδιο χρόνο και
με τις διατάξεις του άρθρου 12

παρ. 1 περίπτ. μθ του Π.Δ.
169/2007 (Κώδικας Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων)
ως χρόνο πρακτικής άσκησης
κατά την διάρκεια της φοίτησης
στις οικείες Σχολές.
Αν πάλι επιλέξουν ν’ αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο
της πρακτικής τους άσκησης
κατά την διάρκεια της φοίτησης
τους στις οικείες Σχολές δεν θα
έχουν το δικαίωμα να προβούν
σε αναγνώριση ως συντάξιμου
του συμπίπτοντος με τον χρόνο
αυτό, χρόνου σπουδών.
Τα παραπάνω είναι αυτονόητο
ότι ισχύουν και για εκείνες που
το πτυχίο της νοσηλεύτριας
(μαίες, επισκέπτριες αδερφές,
αδερφές νοσοκόμες) χρησίμευσε για την πρόσληψη/τον
διορισμό τους στην Δευτεροβάθμια ή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
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χρήσιμα τηλ.
Άμεση Δράση
100
Πυροσβεστική υπηρεσία
199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία
14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 2310531530
Ανοιχτή συμβουλευτική AIDS 2310422021
Στρατονομία
2310894646
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 2310531505
Τροχαία Θεσσαλονίκης
2310566200
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών
109
ΚΤΕΟ
1525
Βλάβες ΔΕΗ Κεντρικού τομέα
10502
Βλάβες ΔΕΗ Ανατολικού τομέα
10503
Βλάβες ΔΕΗ Δυτικού τομέα
10501
Βλάβες ΕΥΑΘ
2310203979
ΟΣΕ
1110
Αεροδρόμιο Μακεδονία
2310473212
Αερολιμένας
2310475858
Τουριστική αστυνομία
2310554871
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚ.
2313319686
ΕΚΠΟΙΖΩ
2310257776
Έκτακτη επέμβαση της ΕΠΑ 8001187878
Υποστήριξη παιδιών SOS
1056
Δημοτική αστυνομία
2310251 900

EASY JET
OLYMPIC AIR
AEGEAN AIRLINES

2103530300
8018010101
8011120000

ραδιοταξί
ΩΜΕΓΑ
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
MERCEDES CLUB
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2310511855
2310214900
2310517417
2310525000
2310866366

μικρά - μικρά
❱❱ Ηπειρωτική Εστία
Η μηνιαία συνάντηση των μελών
της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης και των φίλων τους θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
εκδηλώσεων της (Στρατηγού
Καλλαρη 2- παραλία) αύριο Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 από τις
10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. Θα
συνεχιστεί η συζήτηση για το
πρόγραμμα δράσεων της διετίας
2012-2014, όπου πρωταρχικό
ρόλο θα έχουν οι ενέργειες σχετικά με τα εξής ζητήματα:
1. αποκατάσταση μνήμης Καθηγητού Περικλέους Βιζουκίδου ,
ιδρυτή και πρώτου προέδρου
(1940) της Ηπειρωτικής Εστίας
Θεσσαλονίκης , και παραμονή του
ονόματος του στην ομώνυμη οδό
και στάση του ΟΑΣΘ στις 40 Εκκλησιές.
2. αποκατάσταση μνήμης Στρατη-

 ΚΤΕΛ

εφημερεύοντα φαρμακεία
ΣΑΒΒΑΤΟ
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 218, ΕΓΝΑΤΙΑ 156, ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 10, ΓΑΜΒΕΤΤΑ
120, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 25, ΑΙΓΑΙΟΥ 98, ΓΡΗΓ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΠΑΠΑΦΗ 79, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 40, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 69,
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 2, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 8, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 14, ΤΖΑΒΕΛΑ 36,
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 66, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29, M.AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80,
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80, Π.ΜΕΛΑ 33, ΓΡ.
ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 51, ΔΕΛΦΩΝ 17, Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 103, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
11, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 42, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
58, ΑΛΕΞ. ΣΒΟΛΟΥ 24, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28, ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 155, ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 79, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48
Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ 20, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 35, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7,
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 38, ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 201, Β. ΟΛΓΑΣ 81, ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 2, ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
70-72, ΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 37Δ, ΕΓΝΑΤΙΑ 108, Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10,
ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 20, ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 84, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 2
Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 35, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7, ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6, ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 20, ΚΑΝΑΡΗ 30, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 2

KYPIAKH
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 218, ΕΓΝΑΤΙΑ 156, ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 10, ΓΑΜΒΕΤΤΑ
120, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18, ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 2, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 25, ΑΙΓΑΙΟΥ 98, ΓΡΗΓ.
ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΠΑΠΑΦΗ 79, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 40, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 69, ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 2, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 8, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 14, ΤΖΑΒΕΛΑ 36, 25ΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΥ 66, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29, M.AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80, Π.ΜΕΛΑ 33, ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ
51, ΔΕΛΦΩΝ 17, Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 103, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 11, ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 42, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 58, ΑΛΕΞ.
ΣΒΟΛΟΥ 24, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28, ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 155, ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 79, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48
Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΧΡΥ . ΣΜΥΡΝΗΣ 7, Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 34, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 100, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78, ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 99, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 69, Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 15, ΑΛΕΞ.ΜΠΙΝΙΩΡΗ 61, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 61, 28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 53, ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 12, ΙΜΕΡΑΣ 5, ΣΑΡΑΦΗ 52, Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 35, Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΕΓΝΑΤΙΑ 142, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΕΩΣ 5, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ 14 ΦΑΛΗΡΟ
Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
ΧΡΥ . ΣΜΥΡΝΗΣ 7, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 100, 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5, ΙΜΕΡΑΣ
5, Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 35, ΕΓΝΑΤΙΑ 142

 εφημερεύοντα νοσοκομεία
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Για περιστατικά παιδοψυχολογικά
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
χειρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
αιμοδοσίας, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά,
χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής, ουρολογικά,
νευροχειρουργικά, θωρακοχειοργικά, ΩΡΛ, παιδοχειρυργικά,
παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, ψυχολογικά

γού Αθανασίου Χρυσοχόου , διατελέσαντος Αντιπροέδρου Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης
3. αποπεράτωση του εξαώροφου
Πνευματικού Κέντρου Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης , επί της
οδού Δορυλαίου 51 και Αμφιπόλεως Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκη
4. διοργάνωση επετειακών εκδηλώσεων το 2013 έτος εορτασμού
των 100 χρόνων Απελευθέρωσης
των Ιωαννίνων πρωτεύουσας της
Ηπείρου (21.2.1913 - 21.2.2013).
❱❱ Σύνδεσμος εξαγωγέων
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος, το οποίο προέκυψε από
τις αρχαιρεσίες της 37ης Γενικής
Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου, στην πρώτη του συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε
σώμα εξέλεξε ομόφωνα για δεύτερη συνεχή θητεία, ως Πρόεδρό
του, τον Δημήτρη Λακασά, και τα
λοιπά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ. Η θητεία της
νέας Διοίκησης του ΣΕΒΕ, όπως
ορίζει το καταστατικό του Συνδέσμου, είναι διετής και θα διαρκέ-

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΧΕΠΑ Για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακοχειρουργικά, καρδιοχειρουγικά
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά,
ουρολογικά, ΩΡΛ, νευροχειρουργικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά,
παιδοψυχολογικά

σει μέχρι τον Μάιο 2014. Η νέα
Διοικητική Επιτροπή του ΣΕΒΕ
έχει ως εξής: Πρόεδρος Δημ. Λακασάς, Εκτελ. Αντιπρόεδρος Αν.
Αλεξανδρίδης, Β΄αντιπρόεδρος
Κυρ. Λουφάκης, Γεν. Γραμματέας
Αθ. Τζιρίτης, Οικον. Επόπτης Γεδ.
Βούλης, Έφορος Βας. Κεχαγιάς,
Μέλη Δημ. Καραβασίλης, Θεοδ.
Πορτοκαλλίδης, Παν. Χασάπης.
❱❱ Θερινό σινεμά
Πρεμιέρα με ελεύθερη είσοδο
έκανε χτες , στις 9:30 το βράδυ για
το θερινό σινεμά του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη με την ταινία
«Μεσάνυχτα στο Παρίσι», μια ρομαντική κομεντί με την υπογραφή
του Γούντι Άλεν.
Ο Δημοτικός κινηματογράφος
ανοίγει για 14η χρονιά την αυλαία του για τους σινεφίλ όλου
του δήμου. Θα προβληθούν είκοσι τρεις ποιοτικές ταινίες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΣΙΝΕ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310 346720.
❱❱ Κέρδη της ΕΥΑΘ
Αύξηση 12,79% των κερδών μετά
φόρων και το φετινό α’ τρίμηνο
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2012, παρά τη μείωση του τζίρου
κατά 1,63% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσίασε η ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας
χρήσης:
• ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των
19,2 εκατ. € έναντι 19,5 εκατ. €
την αντίστοιχη περσινή περίοδο,
σημειώνοντας μείωση 1,63%.
• το κόστος των πωλήσεων έπεσε
στα 10,4 εκατ. € έναντι 10,6 εκατ.
€ (μείωση 2,24%).
• τα προ φόρων κέρδη έφτασαν
στο ποσό των 7,88 εκατ. € , έναντι
7,28 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξανόμενα κατά
8,24%.
• τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 6,2 εκατ.
€ έναντι 5,5 εκατ. € του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 12,79%.
❱❱ Διαμαρτυρία
επαγγελματιών
«Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας για τα προβλήματα

ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
2310595400
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2310 595491
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2310 595426
ΑΡΤΑΣ
2310 595406
ΑΤΤΙΚΗΣ
2310 595413
ΑΧΑΪΑΣ
2310 595425
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2310 595485
ΔΡΑΜΑΣ
2310 595420
ΕΒΡΟΥ
2310 595439
ΕΥΒΟΙΑΣ
2310 595448
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2310 595417
ΗΛΕΙΑΣ
2310 595402
ΗΜΑΘΙΑΣ
2310 595432
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2310 595491
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 595411, 595444
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
2310 595416
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2310 595442
ΚΑΒΑΛΑΣ
2310 595422
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2310 595441
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2310 595440
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2310 595409
ΚΙΛΚΙΣ
2310 595433
ΚΟΖΑΝΗΣ
2310 595445, 595484
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2310 595404
ΛΑΡΙΣΑΣ
2310 595430
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
2310 595412
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2310 595424
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2310 595403
ΞΑΝΘΗΣ
2310 595423
ΠΕΛΛΑΣ
2310 595435
ΠΙΕΡΙΑΣ
2310 595428
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
2310 595407
ΡΟΔΟΠΗΣ
2310 595419
ΣΕΡΡΩΝ
2310 595446
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2310 595405
ΦΩΚΙΔΑΣ
2310 595427
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2310 595436
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2310 595418
ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2310 595437
ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 316555, 316565

που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες όχι μόνο δεν βρίσκουμε
ανταπόκριση, αλλά απεναντίας
λαμβάνονται μέτρα, από το Δήμο,
που σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, την περιρρέουσα
δυσμενή ατμόσφαιρα και την
ύφεση οδηγούν στην εξόντωση
πολλούς επαγγελματίες». Αυτό
είναι το πνεύμα της κριτικής που
ασκεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο δήμο
Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα
ζητά να ληφθούν τα κατάλληλα
μέτρα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Σε άλλο σημείο της επιστολής, που απέστειλε ο
πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης προς τον δήμαρχο Γιάννη
Μπουτάρη τονίζει: «Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι, ότι, δυστυχώς, ο Δήμος αντί να
ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της πόλης εφαρμόζει εισπρακτικά μέτρα που δεν δίνουν
λύσεις, ενώ απεναντίας στραγγαλίζουν την ανάπτυξη και τους
επαγγελματίες, οι οποίοι καθημερινά μοχθούν για το μεροκάματο».
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Δεν κάνουν πίσω οι εργαζόμενοι
Της Χρύσας Κυριακού

«Η

Θεσσαλονίκη παραμένει
εσκεμμένα βρώμικη εδώ
και 1.5 χρόνο, καθώς η
διοίκηση Μπουτάρη έχει
θέσει ως στόχο την ιδιωτικοποίηση του
τομέα Καθαριότητας. Για ποιο λόγο 21
απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα στο μηχανουργείο; Γιατί
πολύ απλά ο Γ. Μπουτάρης θέλει να
αναλάβουν οι εργολάβοι την καθαριότητα της πόλης». Τα λόγια αυτά ανήκουν
στον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης, Ηλία
Μανουσαρίδη, ο οποίος μιλώντας στην
«Κ» υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι είναι
αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στη
διοίκηση του δήμου να υλοποιήσει την
απόφασή της να αναθέσει σε ιδιώτες
την επισκευή των απορριμματοφόρων.
«Τις ημέρες αυτές οργανωνόμαστε και
μελετάμε τις επόμενες κινήσεις μας. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα προσφύγουμε νομικά. Η
καθαριότητα δεν θα περάσει στους εργολάβους», συμπλήρωσε ο κ. Μανουσαρίδης.
Την περασμένη Τετάρτη, παρά τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων και
τα εκτενή επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν έξω από το δημαρχείο προχώρησε ο διεθνής διαγωνισμός του δήμου
Θεσσαλονίκης, ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, σχετικά με την ανάθεση της
επισκευής 71 οχημάτων του δήμου σε
ιδιώτες. Σ’ αυτό το στάδιο του διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο προσφορές, η
πρώτη από την «Περιβαλλοντολογική
ΑΕ», ύψους 2.057.027,40 ευρώ, και η
δεύτερη από την εταιρεία «Καούσης
ΑΕ», ύψους 1.942.748,10 ευρώ. Τις
επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η
εξέταση των τεχνικών στοιχείων, ώστε
η αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του
διαγωνισμού να προχωρήσει ή μη στην
ανάδειξη του αναδόχου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι ακόμη και
αν ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, θα αποτρέψουν με κάθε
μέσο την εγκατάσταση του ιδιώτη στο
μηχανουργείο.

Πόλεμος Καπόν – εργαζομένων
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
έξω από το δημαρχείο εκτυλίχθηκαν
πρωτοφανείς σκηνές έντασης, όταν οι
συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν μάλιστα
χρήση χημικών, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί κι ένα λιποθυμικό επεισόδιο,
ενώ προχώρησαν και σε μία προσαγωγή. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Διαχείρισης Πόρων και
Οικονομικής Ανάπτυξης, Χασδάι Καπόν,
αναφορικά με τα επεισόδια έξω από το
δημαρχείο έκανε λόγο για «ασήμαντη
ομάδα εργαζομένων του δήμου Θεσσαλονίκης που ανήκει στο ΠΑΜΕ». «Οι

Στο δήμο
Πυλαίας- Χορτιάτη
Την ίδια ώρα, η Λαϊκή Συσπείρωση
του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη με
ανακοίνωσή της καταγγέλλει τον
δήμαρχο, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη για την
ιδιωτικοποίηση τομέων του
δήμου. Όπως αναφέρουν, «ο κ.
Καϊτεζίδης με πρόσχημα ότι δε
μπορεί να προσλάβει εργαζόμενους με δίμηνες συμβάσεις, λόγω
των εκλογών προχώρησε στην
παράδοση της καθαριότητας του
δημοτικού διαμερίσματος Χορτιάτη
σε ιδιωτική επιχείρηση». «Καταγγέλλουμε τον κ. Καϊτεζίδη γιατί
διέδωσε ψευδώς στα ΜΜΕ ότι η
απόφαση για την ιδιωτικοποίηση
ήταν ομόφωνη, τη στιγμή που
επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί και ψηφίσει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση οποιουδήποτε τομέα
του δήμου. Με ψέματα θέλει να
παραπλανήσει το λαό δείχνοντας
ότι όλοι συμφωνούν με την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει»,
επισημαίνεται χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση.
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ υπονοούν ότι
ιδιωτικοποιείται το μηχανουργείο του
δήμου αλλά αυτό είναι μια μπαρούφα»
υποστήριξε ο κ. Καπόν. «Έχουμε μείνει
άφωνοι με όλα αυτά που ισχυρίζονται

οι διοικούντες. Ο λαός της Θεσσαλονίκης είδε τι συνέβη» δήλωσε ο κ. Μανουσαρίδης.

«Ντροπιάζει
τους Θεσσαλονικείς»
Τα επεισόδια προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Κ.
Γκιουλέκας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση
κατά του Γ. Μπουτάρη τονίζοντας ότι για
άλλη μια φορά η διοίκηση και ο δήμαρχος ντροπιάζουν τους Θεσσαλονικείς.
«Η θλιβερή απόφαση του Γιάννη Μπουτάρη να καλεί δυνάμεις των ΜΑΤ να φυ-

λάσσουν το δημαρχείο προκειμένου
εκείνος και οι συνεργάτες του να προωθήσουν μονομερώς το σχεδιασμό
τους, αποφεύγοντας κάθε διάλογο,
αμαυρώνει την δημοκρατική ιστορία της
πόλης και του δήμου Θεσσαλονίκης»
ανέφερε ο κ. Γκιουλέκας και συμπλήρωσε: «είναι ντροπή να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων επεισοδίων έξω από τον
χώρο που οι εκπρόσωποι του λαού της
Θεσσαλονίκης καλούνται να λύνουν τα
προβλήματα της πόλης και όχι να δημιουργούν άλλα, όπως κάνει ο δήμαρχος
και οι διοικούντες το δήμο». Ο Σ. Ζαρια-

νόπουλος, τόνισε ότι όταν η πολιτική έρχεται σε αντίθεση με τα βασικότερα
συμφέροντα των δημοτών, τότε δεν έχει
άλλον τρόπο επιβολής πέρα από τη βία
και τα ΜΑΤ. Ενώ ο Τρ. Μηταφίδης υποστήριξε ότι ο διαγωνισμός είναι ασύμφορος και επιζήμιος για τον δήμο, αφού
τον καθιστά όμηρο και αιχμάλωτο των
ιδιωτικών εταιρειών. «Σε εποχές οικονομικής ανέχειας τροφοδοτούμε το πιθάρι των Δαναΐδων και η πόλη είναι
βρόμικη. Το σύστημα το οποίο υπηρετούμε απέτυχε και είμαστε όλοι υπόλογοι», σημείωσε ο Χρ. Μάτης.

ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ

Συμμορίες πάνε πίσω το χρονοδιάγραμμα

Ξ

εκίνησε σαν ένα αξιοπερίεργο
φαινόμενο, ωστόσο πλέον έχει
πάρει διαστάσεις και έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα τόσο στο
ήδη υπάρχον δίκτυο του ΟΣΕ, όσο και
στα έργα της νέας σιδηροδρομικής
γραμμής που πραγματοποιούνται σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο λόγος για τις κλοπές χαλκού από
τους μετασχηματιστές και τα καλώδια
του ΟΣΕ, που έχει δημιουργήσει μείζον
ζήτημα όσον αφορά την πορεία της κατασκευής των έργων της νέας γραμμής.
Σε επικοινωνία που είχε η «Κ» με την
ΕΡΓΟΣΕ, το συγκεκριμένο φαινόμενο
επισημάνθηκε, καθώς οι συνεχείς κλοπές του εν λόγω υλικού στα έργα που
πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την
Ελλάδα, έχει οδηγήσει σε σημαντικές
καθυστερήσεις. Και αυτό γιατί ο χαλκός
αποτελεί ένα από τα κυριότερα υλικά για
την κατασκευή του δικτύου, ενώ οι συνεχείς κλοπές επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό του
έργου, δυσχεραίνοντας το υπάρχον

χρονοδιάγραμμα.
Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΡΓΟΣΕ,
το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται γιατί ο χαλκός διατηρεί την ίδια αξία
τόσο, πριν χρησιμοποιηθεί σε κάποια
κατασκευή, όσο και μετά τη χρήση του
καθώς δεν υπόκειται σε κάποια αλλοίωση, με αποτέλεσμα επιτήδειοι, κυρίως
βουλγαρικής και ρουμανικής καταγωγής, να εκμεταλλεύονται το συγκεκριμένο γεγονός και να αφαιρούν το χαλκό
που χρησιμοποιείται στα έργα για να τον
πουλήσουν σε προκαθορισμένη τιμή.
Κλοπές ωστόσο γίνονται και στο
υπάρχον δίκτυο, κάτι που είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο, αφού η έλλειψη μετασχηματιστών και καλωδίων μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρό σιδηροδρομικό
δυστύχημα.
Ένα άλλο ζήτημα που έχει φέρει κάποια αδράνεια στην εξέλιξη των έργων
που κατά τα άλλα προχωρούσαν κανονικά σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός
από το τμήμα του Κιάτου όπου έχει ανασταλεί η κατασκευή, είναι αυτό της υπη-

ρεσιακής κυβέρνησης.
Οι εργολάβοι που έχουν αναλάβει την
κατασκευή του νέου δικτύου, βρισκόταν
σε συνεχή συνεννόηση με την ηγεσία
του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την πορεία
του έργου και τυχόν προβλήματα που
αντιμετώπιζαν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κύκλοι της ΕΡΓΟΣΕ, η παρούσα
υπηρεσιακή κυβέρνηση έχει καθαρά

διαχειριστικό χαρακτήρα και σκοπός της
είναι να παραδώσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα τα τρέχοντα θέματα στη
νέα εκλεγμένη κυβέρνηση.
Στην παρούσα φάση, οι κατασκευές
έχουν σχεδόν σταματήσει με τους κατασκευαστές να περιμένουν να υπάρξει
νέα εκλεγμένη κυβέρνηση και κατ’ επέκταση νέα ηγεσία στο ΥΠΟΜΕΔΙ, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά το έργο.

Δημοτικά

Karfitsa
Περί «φυλλάδων»
ο λόγος

Ό

πως δήλωσε και δημόσια ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη,
Ιγνάτιος Καϊτετζίδης αρνείται
να σχολιάσει δημοσιεύματα «φυλλάδων» όπως είπε, που κυκλοφορούν
στην πόλη. Η αλήθεια είναι πως η
αντίληψη που έχει κάποιος για ένα
συγκεκριμένο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης είναι υποκειμενική. Δυστυχώς, όμως δήμαρχε οι ειδήσεις, τις
οποίες αρνείστε εσείς να σχολιάσετε,
είναι αντικειμενικές. Ευτυχώς που ο
κόσμος, οι δημότες της περιοχής σας
και οι Θεσσαλονικείς αναγνώστες
έχουν μάτια και βλέπουν! Επίσης,
ευτυχώς που κυκλοφορούν διάφορα
έντυπα και δεν τους αναγκάζετε να
διαβάζουν αποκλειστικά το «αντικειμενικό» περιοδικό που εκδίδετε στο
δήμο σας και πληρώνουν όλοι οι δημότες. Μιλάμε για εκείνο που στις 54
σελίδες του δημοσιεύει 28 φωτογραφίες σας και δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στην αντιπολίτευση…

ΑΠΟΡΙ
Α
Αλήθε

πόσο κ ια που ήξερ
οσ
ε
σια τσ τίζει μια γν
άντα γ
ήν
οίκου
ο Γ. Μπ ωστού
ο
ρης; Έ
χει αγο υτάράσει;

Τι να κάνει
και ο δήμαρχος;
Άμεση ήταν η ανταπόκριση του
δημάρχου Κορδελιού Ευόσμου,
Στάθη Λαφαζανίδη στην καταγγελία κατοίκων της οδού Φ.Φλώρου
στο Κορδελιό, όπου έχει στηθεί
μια παράνομη… στάνη. Ο κ.
Λαφαζανίδης έστειλε τη
δημοτική αστυνομία, η
οποία ωστόσο δεν
μπορεί να κάνει και
πολλά πράγματα. Η
κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με
τη δυσοσμία να καταντά
ανυπόφορη και την οχλαγωγία
των σκύλων να αναγκάζει τους
περιοίκους να ξενυχτούν! Ο ιδιοκτήτης της στάνης φυσικά δεν καταλαβαίνει και πολλά αλλά οι
κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν το θέμα στα άκρα
ελπίζοντας ότι ο δήμαρχος θα
σταθεί στο πλευρό τους!

Τα βρήκαν;

Γιατί να παραιτηθώ;

Σ

την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είδαμε τον κ. Αηδονόπουλο να παραμένει
στη θέση του αντιπροέδρου, όπου είχε υποδειχθεί
από
την
παράταξη του. Υπενθυμίζεται ότι εξελέγη με την
παράταξη του κ. Γκιουλέκα που στηρίχθηκε
από τη ΝΔ. Στη συνέχεια,
ο γιατρός ακολούθησε
τον κ. Καμμένο και
έβαλε υποψηφιότητα για
βουλευτής. Δεν εξελέγη
ως τρίτος (πρώτος ο κ.
Αβραμίδης που πέρασε
από πολλά κόμματα και
βρήκε τελικά αυτό που
τον εκφράζει και δεύτερη η κ. Γιαταγάνα, που
πέρασε από λιγότερα
κόμματα και βρήκε, επί-

σης, το κατάλληλο). Έτσι
επέστρεψε στο δημοτικό
συμβούλιο και στη θέση
του. Του ζητήθηκε, λοιπόν από την εφημερίδα η
άποψη και απάντησε:
«Παραμένω στην παράταξη του Κ. Γκιουλέκα.
Ουδέποτε έχω πει ότι
παραιτούμαι.
Δεν
μπλέκω την κεντρική
πολιτική σκηνή με το
χώρο της τοπικής αυτο-

διοίκησης. Πρόκειται για
δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να
παραιτηθώ. Ο Κ. Γκιουλέκας όταν διαγράφηκε
από τη ΝΔ παραιτήθηκε
από την παράταξη; Ή ο
Μάκης Στεργίου παραιτήθηκε επειδή διεκδίκησε την ψήφο των
πολιτών της Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ ενώ εκλέχδημοτικός
θηκε
σύμβουλος με τη στήριξη του ΛΑ.Ο.Σ.;». Για το
θέμα ρωτήθηκε και ο κ.
Γκιουλέκας, ο οποίος δήλωσε: «Ο κ. Αηδονόπουλος παραμένει στην
παράταξή μας. Πρόκειται
μάλιστα για ένα από τα
πιο ενεργά στελέχη μας
και τα πιο αγαπητά». Τα
συμπεράσματα δικά σας.

Τους θέλει απέναντί του;

Η

κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ
του δημάρχου Ωραιοκάστρου και
των διοικήσεων αθλητικών και
πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής
καλά κρατεί! Τελευταίο κρούσμα της
αλαζονείας, όπως χαρακτηρίστηκε
από πολλούς, του κ. Σαραμάντου η
απόφασή του να μη δώσει το λόγο
στον πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων,
Ηρακλή Τσακαλίδη κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων του
μνημείου της Ποντιακής Γενοκτονίας, απέναντι από το δημαρχείο.
Κάτι που προκάλεσε την οργή τόσο
του δ.σ. του συλλόγου, όσο και των
παρευρισκομένων. Και δεν ήταν
μόνο αυτό. Την ώρα, που ο υπεύθυνος του ΔΑΣΩ πήγε να καταθέσει το στεφάνι του συλλόγου
ανακάλυψε ότι παρόλο που το στεφάνι ήταν πριν ίγο εκεί, ξαφνικά
εξαφανίστηκε… Μάλλον κάποιος
θέλησε να εκθέσει τη διοίκηση του
ΔΑΣΩ, είπαν κάποιοι… Να το πιστέψουμε; Μήπως κ. Σαραμάντο να

αλλάξετε τακτική και να πάρετε τους
συλλόγους με το μέρος σας; Κάτι θα
ξέρει ο δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου
που διατηρεί άριστες σχέσεις και έχει αγκαλιάσει όλους τους συλλόγους!

Πρόταση στο Σίμο!
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο δήμο Νεάπολης Συκεών κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης, πρότεινε την κατάργηση της παράνομης μάντρας σε δασική έκταση, που βρίσκεται
δίπλα ακριβώς από το γήπεδο Αγ.Παύλου και η οποία αποτελεί εστία μόλυνσης για την
περιοχή και την αποκατάστασή της με κατάλληλη αξιοποίηση του χώρου αυτού. Ο Σίμος
ακούσε άραγε;

Φαίνεται πως εκεί στην «Πρωτοβουλία» του
Γιάννη Μπουτάρη έχουν μνήμη... χρυσόψαρου! Σε αντίθεση με εμάς και το σύνολο των
δημοτών που παρακολουθήσαμε on
air και θυμόμαστε τη «ζωηρή»
στιχομυθία που είχαν πρόσφατα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Χασδάι Καπόν με το
δημοτικό σύμβουλο, της παράταξης του δημάρχου, Λάζαρο
Ζαχαριάδη. Οι δυο άνδρες λοιπόν,
στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου είχαν τη δυνατότητα να τα πουν
σε πολύ φιλικό κλίμα και μάλιστα καθισμένοι
στα τελευταία έδρανα της αίθουσας, μακριά
από τα αδιάκριτα βλέμματα. Στην παρέα τους
και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Θανάσης Παπάς. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εάν η μεταξύ τους
παρεξήγηση λύθηκε. Απλώς θα αρκεστούμε
να αναφέρουμε πως την προηγούμενη Δευτέρα, οπότε και συνεδρίασε το όργανο, οι δημοσιογράφοι απεργούσαν και κανένας τους
δεν βρέθηκε στο Δημαρχείο...

Μαλλιά κουβάρια!
Μαθαίνουμε πως στο ΠΑΣΟΚ της Β’ Θεσσαλονίκης υπάρχει πρόβλημα εξαιτίας της παράταξης
του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιου Καϊτετζίδη. Βλέπετε η παράταξη
του δημάρχου αν και είναι χρώματος «μπλε», (ως βασικού)
αποτελείται και από στελέχη του
ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα αρκετοί υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του
κ. Καϊτετζίδη, οι οποίοι εξελέγησαν
και σήμερα βρίσκονται σε θέσεις αντιδημάρχων έχουν κληθεί να συμμετέχουν στην εκλογική επιτροπή της Ιπποκράτους ενόψει των
επικείμενων εθνικών εκλογών. Μόλις το άκουσαν οι «πιστοί πράσινοι» στρατιώτες έγιναν… ταύροι εν υαλοπωλείο. Έχει ο καιρός γυρίσματα,
όπως λέει και η γνωστή αοιδός!

Και η κ. Ελένη μας
θα είναι εκεί
Μπορεί η κ. Ελένη της πρώτης κοινότητας του
δήμου Θεσσαλονίκης, να μην μας απάντησε
ακόμα για το εάν τα λουλούδια της ακούνε …
Μπετόβεν ή Ζαμπέτα ή εάν καταλαβαίνουν
τούρκικα ή γαλλικά, φρόντισε να μας ενημερώσει πως θα παραβρεθεί στο πρώτο «φεστιβάλ Υπερηφάνειας» που διοργανώνεται στη
Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα του κεντρικού
δήμου. Αναφερόμενη στο πρώτο διήμερο gay
φεστιβάλ που διοργανώνεται στην πόλη στις
22 και 23 Ιουνίου σχολίασε πως «θα είμαστε
όλες και όλοι εκεί». Η αλήθεια είναι πως θα
είμαστε και εμείς εκεί, για να την ακούσουμε
σε τι γλώσσα μιλάει στα παρτέρια της, πεζοδρομημένης κατά το Μπουτάρη, Αγίας Σοφίας.
Υ.Γ. Εσείς, φίλοι αναγνώστες, διαμαρτύρεστε για
την καθαριότητα στην πόλη, το κυκλοφοριακό
χάος κλπ. Οι εκλεγμένοι στο δήμο (όπως η κ.
Ελένη) ασχολούνται με τη μουσική που ακούνε τα
…φυτά, τα φεστιβάλ των ομοφυλοφίλων κλπ
Έχετε, βέβαια, τη δικαιολογία ότι άλλα σας έλεγαν
προεκλογικά και άλλο μας προέκυψαν!

