
Άλλοι τρόποι
δεν υπάρχουν;

Του Αντώνη Οραήλογλου

Μην την ψάχνεις� 
Στείλε mail�

Για να λαμβάνεις την εφημερίδα στον υπολογι-
στή σου σε μορφή pdf, στείλε το email σου 
στο press@karfitsa.gr ή στο fax 2310 278440 
ή με SMS στο 6957 830771

❱ Η μελαγχολία, ο λαϊκισμός 
και η δημοκρατία
Γράφει ο Σάκης Τζακόπουλος Σελ. 2
❱ Ξεκινά εισβολή από μαυσωλείο;
Γράφει ο Δημήτρης Τσαϊλάς Σελ. 15
❱ Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι
Γράφει η Άννα Ευθυμίου Σελ. 17
❱ «Είμαι ο δικός σου προπονητής ζωής» 
Γράφει η Ηλιάνα Κυνηγοπούλου Σελ. 20
❱ Ο «διεθνιστής» Χριστόφιας, 
οι αμήχανες Βρυξέλλες και Έλληνες
«με την κακήν έννοια» Σελ. 7
❱ Ιδιοκτήτες ΙΧΕ προτιμούν Βουλγαρία
για την υγραεριοκίνηση Σελ. 9

Επίσης διαβάστε...

Π
αρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις σο-
σιαλιστών ηγετών, είναι γεγονός,
που δυστυχώς βιώνουμε αντιμετω-

πίζοντας τεράστια προβλήματα καθημερινό-
τητας στην Ελλάδα, ότι «λεφτά δεν
υπάρχουν» και παράλληλα το χρέος της
χώρας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που
μπορεί να σηκώσει η πλάτη των υπηκόων
της. Για τον λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες
εξεύρεσης λύσης.

Μεταξύ αυτών, ο πρωθυπουργός της
χώρας ανακοινώνει περικοπές ύψους 30%
στους μισθούς υπουργών και λοιπών κυβερ-
νητικών, πωλήσεις αεροσκαφών της κυβέρ-
νησης (καλές είναι και οι τακτικές πτήσεις),
τέλος στις προσλήψεις συγγενών των πολιτι-
κών και ορισμένα ακόμη παρόμοια μέτρα.

Φυσικά οι πολίτες (εκτός των… θιγομέ-
νων) χειροκροτούν και αυτό είναι λογικό για
δύο λόγους. Πρώτος, ο οικονομικός καθώς
εξοικονομούνται χρήματα και δεύτερος, ο
ηθικός καθώς σταματά η πρόκληση εκ μέ-
ρους ορισμένων που νέμονται την εξουσία.
Την ίδια ώρα όμως, συνεχίζεται η λήψη μέ-
τρων, εκ των οποίων τα περισσότερα οδη-
γούν το μεγαλύτερο κομμάτι του πλη-
θυσμού, στη θλίψη, τη στεναχώρια, την από-
γνωση, ακόμη και σε απονενοημένα διαβή-
ματα.
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Τέλος στην ύφεση
αλλά, μετά το 2013

Συνέχεια στη σελ. 2
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Σελ. 8

✔ Τους στόχους της κυβέρνησης παρουσίασε στο υπουργικό
Συμβούλιο ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγο για την ανάγκη ανά-
κτησης της αξιοπιστίας της χώρας, την ανάκαμψη της οικονομίας
και την εμπέδωση στους πολίτες του αισθήματος της ασφάλειας.

✔ Αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων των 11,5 δισ.τόνισε
πως «οι αποφάσεις που θα πάρουμε θα είναι δύσκολες, δυσά-
ρεστες και επώδυνες, αλλά αναγκαίες. Είναι όμως οι τελευταίες
και θα συνοδευτούν από πολιτικές ανάκαμψης, όπως είναι η επι-
στροφή των χρεών του δημοσίου, η ενεργοποίηση των κοινοτι-
κών κονδυλίων, το ξεπάγωμα των χρηματοδοτούμενων έργων
και η πάταξη της φοροδιαφυγής με νέες μεθόδους».

✔ Για μια ακόμα φορά κατηγόρησε όσους επιδιώκουν με τη
στάση τους την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη, επι-
σημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλη πρόοδο προς
την κατεύθυνση της ανάκαμψης και της αλλαγής του κλίματος. 

✔ Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με ορίζοντα τετρα-
ετίας, χαρακτήρισε «ευαγγέλιο» την προγραμματική συμφωνία
των τριών εταίρων που στηρίζουν την κυβέρνηση και ξεκαθά-
ρισε πως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί θα έχουν υλοποιηθεί μέσα
σε τέσσερα χρόνια. 

Ξεψαχνίζουν το ΑΠΘ

Mπαίνει λουκέτο στο ΛΑΟΣ; 

ΕΝΩ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

«Θα ασκηθεί άμεσος και ενδελεχής έλεγχος στη διαχείριση και του τελευ-
ταίου ευρώ στο Πανεπιστήμιο», λέει ο υπουργός. Παράλληλη εισαγγελική
επέμβαση θα διερευνήσει το ενδεχόμενο της τέλεσης των αδικημάτων της
απιστίας και της υπεξαίρεσης.
Ο πρύτανης του ΑΠΘ, επιτέθηκε σε μερίδα εκπροσώπων του τύπου υποστη-
ρίζοντας  ότι τα δημοσιεύματα που έρχονται στην επιφάνεια είναι «ανυπό-
στατα και ανακριβή». Σελ. 4

Σελ. 4

Ο Μπουτάρης, ο Βούγιας,
ο Ζέρβας, ο Πέγκας κ.α. 

Φάρμακα μόνο μετρητοίς στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΧΙΣΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το …κυνήγι της γκαρσονιέρας  Σελ 10

Κρίση και στα ΙΕΚ  Σελ. 20

Ο δήμαρχος …ρίχνει την Πυλαία  Σελ. 11

«Πόλεμος» για λαϊκή στη Ροτόντα  Σελ. 9

ΤΕΛΟΣ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ. 13

Σελ. 17

Σελ. 3
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε»

Νέες μειώσεις μισθών,
νέες περικοπές συντάξεων,
χαρατσιών …συνέχεια, αντί
για ελάττωση, αύξηση των
αριθμού των ανέργων, ολο-
ένα περισσότερα λουκέτα σε
καταστήματα της αγοράς,
καμία μείωση στις δαπάνες
για τη διαβίωση μας κλπ.
Πάλι ο πρωθυπουργός προ-

σπαθεί να «παρηγορήσει τον άρρωστο» λέγοντας
ότι «αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα για το λαό
μέτρα», αλλά ο «ασθενής» δεν έχει άλλο κουράγιο
για να ανανεώσει τις ελπίδες του!

Και δεν έχει το κουράγιο, επειδή ακούει ότι
υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να βρεθούν χρήματα,
αλλά αυτοί απλά ανακοινώνονται και δεν υλοποι-
ούνται! Λέει ο πολίτης:

Τι μας νοιάζει πόσοι συνελήφθησαν για χρέη
στο δημόσιο. Τα λεφτά τα πήρατε; Έγιναν κατασχέ-
σεις περιουσιακών στοιχείων; Ή απλά πάνε φυ-
λακή και συνεχίζουμε να πληρώνουμε για να
φάνε και να ζεσταθούν ενώ εμείς δεν έχουμε 1,4
ευρώ το λίτρο για πετρέλαιο θέρμανσης;

Γιατί δεν αξιοποιείται ακίνητη περιουσία του δη-
μοσίου και συνεχίζουμε να πληρώνουμε ενοίκια
για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών; Γιατί δεν επι-
ταχύνονται οι αποκρατικοποιήσεις ζημιογόνων
οργανισμών χωρίς να απολυθούν υπάλληλοι,
αλλά να μεταταγούν σε υπηρεσίες που υπάρχει
ανάγκη;

Δεν μπορεί δηλαδή, ένας γραφιάς υπάλληλος
μιας υπηρεσίας να καθίσει σε ένα γραφείο της
αστυνομίας και να κάνει τη γραφική δουλειά, ώστε
ο μάχιμος αστυνομικός να κυνηγήσει το ληστή;

Γιατί αργεί τόσο η λήψη αναπτυξιακών μέτρων
ώστε να …φτάσει και κανένα ευρώ στην αγορά;  

Οι πολίτες δεν έχουν φοιτήσει στο London sch-
ool of economics, ούτε στα άλλα φημισμένα πα-
νεπιστήμια ΗΠΑ και Ευρώπης, αλλά αυτοί που
φοίτησαν τι ακριβώς έμαθαν εκεί και πως εφαρ-
μόζουν αυτά που έμαθαν; Η μέθοδος «βάζω φό-
ρους στα πάντα» και η αμέσως …επόμενη «κόβω
μισθούς και συντάξεις», μπορεί να εφαρμοσθεί
και από ανθρώπους με …λιγότερα μάστερ και ντο-
κτορά!

Ύστερα από τα παραπάνω, στα οποία θα μπο-
ρούσαν να προστεθούν κι άλλα, αρχίζει η αναζή-
τηση του «γιατί». Θα πρέπει ίσως, στην αναζήτηση
αυτή, να ληφθεί υπόψη κάτι που συχνά, τώρα τε-
λευταία, επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός. Ότι θα
είναι σκιά όλων των υπουργών. Ότι θα παρακο-
λουθεί κάθε κίνηση τους. Μήπως, λοιπόν, γνω-
ρίζει κι εκείνος ότι θα πρέπει όλοι να αφήσουν
στην άκρη το πολιτικό κόστος και …προσωπικές,
συγγενικές, φιλικές, γειτονικές, …αισθηματικές
υποχρεώσεις και να επισπεύσουν (εννοείται με τη
βοήθεια της δικαιοσύνης, της αστυνομίας και
όσων άλλων χρειάζονται) τη μετατροπή των
λόγων σε πράξεις;  

Tου Αντώνη
Οραήλογλου

Άλλοι τρόποι
δεν υπάρχουν;

Συνέχεια από τη σελ. 1
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ΕΚΔΟΤHΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Καραμανλής 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αντώνης Οραήλογλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σταύρος Οραήλογλου
Χρύσα Κυριακού
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Tηλ.: 2310 501375

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Του Σάκη Τζακόπουλου

Ά
λλο ένα καλοκαίρι φτάνει
στο τέλος του, στην Ελ-
λάδα, που φαίνεται πως

αδυνατεί να μάθει από τα λάθη της. Άλλο ένα
καλοκαίρι, μετεκλογικό αυτήν την φορά, που
δε μας δίδαξε κάτι, αλλά μας άφησε να υπνω-
τιζόμαστε στη ραστώνη του ήλιου και των γα-
λανών ακτών μας, του τσίπουρου, των
διακοπών που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
θα κάνουμε, αφού κάπου θα την βολέψουμε,
–γιατί όλο και κάπου θα βολευτούμε, όλο και
κάποιο ξεχασμένο φίλο θα βρούμε στην
επαρχία. 

Η μελαγχολία είναι πλέον κομμάτι της κα-
θημερινότητάς μας. Έρχεται κατά πάνω μας
καταπλακώνοντάς μας και το ίδιο γρήγορα
μας αφήνει πίσω από μια χαλαρή στιγμή και
ένα χαλαρό χάδι. Η μελαγχολία μας φέρνει
σκέψεις για το δύσκολο Σεπτέμβρη που ακο-
λουθεί, για τα σκληρά μέτρα των δεκάδων
δισ. ευρώ, για την ανεργία που φτάνει το 30
τοις εκατό. Όμως, αυτά είναι προβλήματα που
υπήρχαν εδώ και καιρό, και γιγαντώνονταν.
Άλλωστε κανένας δεν έκανε τίποτα για να τα
λύσει.

Ανεκμετάλλευτο 
Μας πιάνει όμως, περισσότερο μελαγχολία

για το ανεκμετάλλευτο καλοκαίρι που πέ-
ρασε. Ένα καλοκαίρι ακόμα, επαναλαμβανό-
μενο της κακής πλευράς του εαυτού μας. Κι
αυτό γιατί δεν ξέφτισε από το προσκήνιο η
μίζα, δεν εξαλείφθηκε η διαπλοκή, δεν σβή-
στηκαν όσα μας πληγώνουν. Δε θα μπορούσε
όμως έτσι απλά να χαθούν τα κακώς κείμενα.
Έφυγε λοιπόν ένα καλοκαίρι ίδιο και απαράλ-
λαχτο με το περσινό. Πάλι πυρκαγιές σε όλα
τα νησιά, φοροδιαφυγές σε όλο τους το μεγα-
λείο και  καταλήψεις για να σταματήσουν οι
έλεγχοι, και κάποιοι εκλεγμένοι μας διόρισαν
τα στερνοπαίδια τους. 

Δεν φανήκαμε πάλι αντάξιοι των περιστά-
σεων. Δεν στερηθήκαμε όσα βύθισαν αυτόν τον
τόπο στο βυθό που είναι σήμερα, και τον άφη-
σαν να αγναντεύει μέσα σε θολά νερά κι από
μακριά, τους Παρθενώνες σαν σημάδια των
παλιών Πολιτισμών που δε μας αξίζουν πια.  

Ανήκω σε εκείνους που είναι πεισμένοι
πως η θέση της χώρας είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και, πως αν πτωχεύσουμε και βγούμε

από το ευρώ, η κατάσταση θα
είναι πολύ χειρότερη, συγκρι-
νόμενη με το σήμερα και τις
θυσίες που κάνουμε. Δεν πι-
στεύω σε κανένα από μηχανής
θεό, ξένο ή ντόπιο, που θα πα-
ρουσιαστεί ξαφνικά και μετά
ως διά μαγείας η χώρα θα πε-
ράσει σε φάση ανάπτυξης. 

Υπάρχουν ακόμη Ελληνικοί
σχηματισμοί όμως, που, εκτός
του ευρωσκεπτικισμού τους,
δεν προβάλλουν καμία πρό-
ταση αλλαγής στην ελληνική
κοινωνία, αλλά ουσιαστικά
υπόσχονται την επιστροφή
στον παράδεισο της φοροδια-
φυγής και της διαπλοκής.
Αυτή είναι η πολιτική πρόταση
της επιστροφής στη δραχμή
και κερδίζει την κοινή γνώμη,
διότι πολύ απλά δεν προϋπο-
θέτει καμία προσπάθεια και
δυσκολία. 

Φοροδιαφυγή
Αρκεί και μόνο να συνεχί-

σουμε να μην πληρώνουν την
εφορία, να φοροδιαφεύγουμε,
να μη δηλώνουμε τους εργαζόμενους που
απασχολούμε στις επιχειρήσεις μας, να πλη-
ρώνουμε μαύρα χρήματα, να μην δου-
λεύουμε κάνοντας λευκή απεργία επειδή έτσι
θέλουμε και δεν μας φτάνει ο μισθός μας.  

Και δεν θα φταίει, βεβαίως, η τρικομματική
κυβέρνηση για την ενδεχόμενη πτώχευση ή
την επιστροφή στην δραχμή. Αυτή θα φταίει
γιατί δεν υπολόγισε την παθητική αντίσταση
των οικονομικά εύρωστων ομάδων της

χώρας και την στάση αυτών των ομάδων
μπροστά στην ανέχεια που επέβαλαν τα από-
τομα και οδυνηρά μέτρα στα χαμηλά στρώ-
ματα. Δεν είχε υπολογίσει η σημερινή
κυβέρνηση την απάθεια και τον άκρατο ατομι-
κισμό των εύπορων και μεσαίων στρωμάτων,
που δεν είχαν αποκτήσει ποτέ συνείδηση πο-
λίτη, γιατί ο εύκολος πλουτισμός και το υπερ-
καταναλωτικό μοντέλο των 30 τελευταίων

Συνεχίζεται στη σελ. 3

Η μελαγχολία,
ο λαϊκισμός και
η δημοκρατία
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Η μελαγχολία, ο λαϊκισμός και η δημοκρατία

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Νέες αυξήσεις στον ΟΑΣΘ; 

Ν
έα αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων του
ΟΑΣΘ φαίνεται πως βρίσκεται… προ των
πυλών, με το εισιτήριο να ακριβαίνει από τις

αρχές του νέου έτους κατά 10 τουλάχιστον λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια του υπουρ-
γείου Μεταφορών είναι η κατάργηση των δύο κα-
τηγοριών δηλαδή του απλού των 0,80 και του
χρονικού των 0,90 ευρώ, και η δημιουργία ενός
ενιαίου εισιτηρίου, το οποίο θα κοστίζει 1 ευρώ. Μι-
λώντας στην «Κ» ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος
Στεφανίδης, υποστήριξε ότι δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει εάν τα αρμόδια υπουργεία σχεδιάζουν αυ-
ξήσεις στην τιμή του εισιτηρίου. «Τα αρμόδια
υπουργεία Μεταφορών και Οικονομικών αποφασί-
ζουν κάθε χρόνο ποιο θα είναι το κόστος της τιμής
του εισιτηρίου που θα πληρώνουν οι επιβάτες και
το υπόλοιπο ποσό το πληρώνει το ελληνικό Δημό-
σιο. Ο ΟΑΣΘ δεν είναι αρμόδιος για τις αυξήσεις»,
είπε ο κ. Στεφανίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό
που πρέπει να κάνει ο Οργανισμός είναι το αργό-
τερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου να υποβάλλει τον προ-
ϋπολογισμό του για το επόμενο έτος και οι
υπουργοί Μεταφορών και Οικονομικών θα αποφα-
σίσουν το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για το
ύψος της επιδότησης.

Εισιτηριοδιαφυγή

Σ
το μεταξύ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενος

στο ζήτημα της εισιτηριοδιαφυγής τόνισε ότι «προ-
χωρούμε στην αναδιάταξη του μηχανισμού ελέγ-
χων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εισιτηριοδια-
φυγής που στερεί αναγκαίους και σημαντικούς πό-
ρους, με άμεσο στόχο μέχρι το τέλος του 2012 να
περιοριστεί κατά 50%». Αξίζει να σημειωθεί ότι η
εισιτηριοδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη φτάνει περίπου
στο 20%. 

ΣΤΟ 23,1% ΛΕΕΙ Η EUROSTAT

Καλπάζει η ανεργία 

Η
Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει τη δεύτερη υψη-
λότερη θέση στην ανεργία, στην Ευρωζώνη,
μετά την Ισπανία, ενώ στη χώρα μας σημει-

ώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας το τε-
λευταίο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε χτες η Eurostat.

Συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά παρατη-
ρούνται σε Ισπανία (25,1) και Ελλάδα (23,1%), ενώ
τα χαμηλότερα σε Αυστρία (4,5%), Ολλανδία (5,3%),
Γερμανία και Λουξεμβούργο (5,5%).

Η Ελλάδα πλησιάζει πλέον την Ισπανία, κλείνον-
τας την «ψαλίδα» που υπήρχε τα προηγούμενα χρό-
νια. 

Σε ετήσια βάση, η μεγαλύτερη αύξηση του ποσο-
στού ανεργίας σημειώθηκε στην Ελλάδα (στοιχεία
Μαΐου), καθώς ανήλθε σε 23,1% από 16,8%. Αμε-
τάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα, στο 11,3%,
παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον
Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
την Παρασκευή η Eurostat.

Στην ΕΕ των «27» το ποσοστό παρέμεινε επίσης
σταθερό, στο 10,4%. Όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία, περίπου 25,254 εκατ. άτομα είναι χωρίς δου-
λειά στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 18,002 εκατομμύρια
ζουν στις χώρες της Ευρωζώνης.

Σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούνιο, ο αριθμός
των ανέργων αυξήθηκε κατά 43.000 στην ΕΕ και
88.000 στην Ευρωζώνη, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο
του 2011, η αύξηση ήταν 2,104 και 2,051 εκατομ-
μύρια αντίστοιχα.

ετών τους έχει μετατρέψει σε απάτριδες κα-
ταναλωτές επώνυμων προϊόντων, μακριά από
οποιαδήποτε κοινωνική αλληλεγγύη.

Ωριμότητα
Από την άλλη όμως, στην Πολιτική Επι-

στήμη το επίπεδο της πολιτικής ωριμότητας
μιας κοινωνίας προσδιορίζει κατά κανόνα
και την κατάταξη της στο λεγόμενο πρώτο,
δεύτερο ή τρίτο κόσμο. 

Η πολιτική ωριμότητα ή πολιτική «κουλ-
τούρα», είναι συνάρτηση πολλών παραγόν-
των, ένας εκ των οποίων είναι και η
ικανότητα του πολιτικού προσωπικού μιας
οργανωμένης κοινωνίας να προχωρεί στη
δημιουργία συνεκτικών σχημάτων κυβερ-
νητικής συνεργασίας τα οποία – ανεξάρτητα
από τις ιδεολογικές αφετηρίες των συνερ-

γαζόμενων – να μπορούν πρώτα απ´ όλα
να αποδεχτούν ότι μπορούν να λειτουργή-
σουν σε μια κοινή πολιτική συνισταμένη.
Τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα
χρειάζεται ώστε να εκλείψουν οι βασικοί,
έστω, λόγοι που επέβαλαν τη συνεργασία
αυτή.

Χωρίς να χρειάζεται να μπει κανείς σε μια
βαθύτερη διαδικασία ανάλυσης (κάτι που
ούτως ή άλλως ήδη γίνεται και θα γίνεται
κατά κόρον αυτές τις ημέρες) η συνεργασία
των τριών κομμάτων που στηρίζουν την ση-
μερινή κυβέρνηση είναι επικίνδυνα θνησιγε-
νής. Στην πιο επικίνδυνη ειρηνική στιγμή
αυτής της χώρας οι πολιτικές δυνάμεις επι-
μένουν να ιδεολογικοποιούν την αδυναμία
τους να συνεργαστούν με τους ρεαλιστικούς
όρους που επιτάσσει η συγκυρία.

Γιατί κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να πα-
ράγουμε αντί μόνο να καταναλώνουμε, πρέ-
πει να αξιολογούμε και να αξιολογούμαστε,
να σεβόμαστε το δημόσιο, ώστε πιθανόν κά-
ποια στιγμή να το αγαπήσουμε και να το
υπερασπιστούμε.

Μέχρι τότε υπάρχει ελπίδα; Φοβάμαι ότι ο
χρόνος δεν μας φτάνει να πείσουμε για την
ανάγκη αλλαγών, αφού η καθιερωμένη
στάση ζωής, οι διαμορφωμένες πρακτικές
και νοοτροπίες απαιτούν χρόνια για να μετα-
στραφούν. Φοβάμαι ότι ο λαϊκισμός θα νική-
σει. Φοβάμαι ότι η ανεκτικότητα ως μέγιστη
αρετή της Δημοκρατίας δεν θα επιβιώσει
μέσα από τις αυξανόμενες ρατσιστικές επι-
θέσεις. Φοβάμαι ότι η Δημοκρατία θα κινδυ-
νέψει μέσα στο χάος, την μελαγχολία και τον
λαϊκισμό.

Συνέχεια από τη σελ. 2

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φάρμακα μόνο μετρητοίς
Μ

ετρητοίς θα πρέπει να πληρώ-
νουν τα φάρμακά τους από σή-
μερα οι ασφαλισμένοι του

ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη καθώς μετά
από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης, αναστέλλεται η επι
πιστώσει χορήγησή τους. Απόφαση που
είχε λάβει την περασμένη εβδομάδα και
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλο-
γος, καταγγέλοντας την αδυναμία του
Οργανισμού να εξοφλήσει πλήρως και
εγκαίρως τα χρεωστούμενα για τις εκτε-
λεσμένες συνταγές του περασμένου
Μαϊου και Ιουνίου. 

Οι φαρμακοποιοί διεκδικούν: 
✔Τακτοποίηση όλων των εξωσυμβατι-
κών οφειλών του ΕΟΠΥΥ που φθάνουν
πλέον τις 85 μέρες.
✔Άμεση νομοθετική ρύθμιση του συμ-
ψηφισμού των υφισταμένων οφειλών,

καθώς και των όρων που αφορούν την
υπαγωγή των φαρμακείων στον «Τειρε-
σία».
✔Άμεση χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο
0,6% του ΑΕΠ και την άμεση απόδοση

των εισφορών των ασφαλιστικών τα-
μείων προς τον ΕΟΠΥΥ.
✔Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για
τραπεζικό δανεισμό των φαρμακείων και
βελτίωση της ρευστότητας τους.

«90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης»

Σήμερα στις 20.30. θα πραγμα-
τοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση
για τα 90 χρόνια από την κα-

ταστροφή της Σμύρνης, στην οποία
θα παρευρίσκονται 1400 μέλη του
πολιτιστικού συλλόγου Μικρασια-
τών της Νέας Κρήνης Θεσσαλονί-
κης, «Η Αγία Παρασκευή» και
πλήθος κόσμου. Επίσης έχουν προ-
σκληθεί άνθρωποι των τεχνών και
των γραμμάτων και άλλοι επίσημοι.
Κατά τη διάρκεια της αφηγηματικής
μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με
τίτλο "Αξέχαστες Πατρίδες", θα γίνει
αναπαράσταση της φυγής των προ-
σφύγων από τη Μικρά Ασία. Η εκ-
δήλωση θα γίνει στην Παραλία
Νέας Κρήνης (Πέτρινο, Ε. Γαγύλη 2
δίπλα στο νοσοκομείο Παναγία).
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Σ
ε αλλαγές μόνο στα…γρα-
φεία του κόμματος φαίνε-
ται πως είναι διατεθειμένος

να προχωρήσει ο πρόεδρος του
ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης,
ο οποίος αν και πριν μέρες είχε
αφήσει να εννοηθεί, μέσω διαρ-
ροών, πως θα ανακοινώσει τις
νέες οργανωτικές δομές του
κόμματος και τα πρόσωπα που
θα τον πλαισιώσουν στο μέλλον
επιμένει να…σιωπά ή δεν μπορεί
να μιλήσει λόγω των τεραστιων
προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζει.

Όπως είχε γράψει η «Κ», μετά
από σχετικές πληροφορίες που
παρείχε στενός συνεργάτης του
κ. Καρατζαφέρη αλλά και κατό-
πιν σχετικής αρθρογραφίας του
προέδρου του ΛΑΟΣ στην κομ-
ματική εφημερίδα που διατηρεί,
οι αλλαγές θα ανακοινώνονταν

στις 21 Αυγούστου, δηλαδή αμέ-
σως μετά την επιστροφή του τε-
λευταίου από επίσημη επίσκεψη
στην Κύπρο.

Αντ’ αυτού, ο κ. Καρατζαφέ-
ρης, γνωρίζοντας πως τα περισ-
σότερα στελέχη του «γύρισαν
την πλάτη» και επέλεξαν τη Νέα
Δημοκρατία, μέχρι σήμερα προ-
τίμησε να μιλήσει, μέσω συνεν-
τεύξεων του, για Σαμαρά,
Βενιζέλο, Κουβέλη και τους…
Αμερικάνους, τους οποίους θε-
ωρεί υπεύθυνους για τη μη εί-
σοδό του στη Βουλή. 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με
πληροφορίες το κόμμα βάζει
«λουκέτο» στα κατά τόπους γρα-
φεία των νομαρχιακών επιτρο-
πών σε μια προσπάθεια να
μειώσει τα λειτουργικά του
έξοδα. Σημειώνεται πως πρό-
σφατα έκλεισε και το γραφείο

της νεολαίας στη Θεσσαλονίκη,
επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας.
Όλα δείχνουν ότι το ΛΑΟΣ μετά

την τελευταία αποτυχία στις
εκλογές, βαδίζει προς τη διά-
λυση του. 

ΕΝΩ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ξεψαχνίζουν το ΑΠΘ

Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΕ ΟΠΩΣ ΕΙΧΕ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ

«Λουκέτο» στο ΛΑΟΣ;

Σ
τη συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη
Πέμπτη στο υπουργείο Παι-

δείας, ο κ. Αρβανιτόπουλος τόνισε
στον πρύτανη του ΑΠΘ, ότι πρέπει
να συνδράμει στον οικονομικό και
διαχειριστικό έλεγχο που ήδη διε-
ξάγεται στα οικονομικά του ιδρύ-
ματος, ξεκαθαρίζοντας ότι «θα
ασκηθεί άμεσος και ενδελεχής
έλεγχος στη διαχείριση και του τε-
λευταίου ευρώ στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, όπως και σε κάθε
ίδρυμα». 

Στο μεταξύ, άμεση ήταν η αντί-
δραση της δικαιοσύνης, καθώς
την ίδια μέρα ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ-
σαλονίκης, Ευάγγελος Μπακέ-
λας, με βάση τα δημοσιεύματα
για τις σπατάλες στο ίδρυμα, πα-
ρήγγειλε από τον οικονομικό ει-
σαγγελέα, Λάμπρο Τσόγκα, τη
διενέργεια επείγουσας προκα-
ταρκτικής έρευνας.

Το καθήκον της έρευνας έχει
επωμιστεί η Οικονομική επιθεώ-

ρηση που θα διερευνήσει το εν-
δεχόμενο της τέλεσης των αδικη-
μάτων της απιστίας και της
υπεξαίρεσης.

Στη συνέντευξη τύπου που πα-
ραχώρησε χθες ο Γιάννης Μυλό-
πουλος, επισήμανε πως είναι
διατεθειμένος τόσο ο ίδιος, όσο
και όλα τα μέλη της διοίκησης να
ρίξουν άπλετο φως σε όσα λέ-
γονται και κυρίως γράφονται για
την οικονομική διαχείριση του
ΑΠΘ. 

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, επιτέ-
θηκε σε μερίδα εκπροσώπων του
τύπου υποστηρίζοντας  ότι τα δη-
μοσιεύματα που έρχονται στην
επιφάνεια είναι ανυπόστατα και
ανακριβή.

«Το δημοσίευμα συγκεκριμέ-
νης εφημερίδας, το οποίο προ-
βάλλει επιλεκτικά και απο-
σπασματικά οικονομικά στοιχεία
του ΑΠΘ, δίνοντας την εντύπωση
της αλόγιστης σπατάλης σε
εποχή κρίσης, όχι μόνο δεν αντα-
ποκρίνεται στην πραγματικότητα,

αλλά και την αλλοιώνει», είπε χα-
ρακτηριστικά στη συνέντευξη
όπου παρόντες ήταν τα περισσό-
τερα μέλη της συγκλήτου και κα-
θηγητές.

Ο κ. Μυλόπουλος απάντησε
στις κατηγορίες που αφορούσαν
την κατασκευή της περίφημης
τουαλέτας, λέγοντας ότι η εν
λόγω κατασκευή αφορά τις κοι-
νόχρηστες τουαλέτες του εβδό-
μου ορόφου, τονίζοντας ότι το
δικό του γραφείο δεν έχει τουα-
λέτα. Επίσης πρόσθεσε ότι το εν
λόγω ποσό αφορούσε ανακατα-
σκευή και άλλων χώρων του
συγκεκριμένου ορόφου, καθώς
και τους ισογείου της πρυτανείας
το οποίο είχε καεί από αντεξου-

σιαστές.
Όσο για το περίφημο κινητό τη-

λέφωνο που δόθηκε στην ηθο-
ποιό Ναταλία Δραγούμη με έξοδα
του ΑΠΘ, ο αντιπρύτανης Οικονο-
μικών Γιάννης Παντής, έδωσε στη
δημοσιότητα έγγραφο μεταφορι-
κής εταιρείας, με το οποίο υπο-
στήριξε ότι η ενέργεια αυτή
επιβαρύνει τον πρώην υπεύθυνο
του καταστήματος «Λογότυπος»
που λειτουργεί στο ίδρυμα.

Σύμφωνα με τον κ. Παντή η κί-
νηση αυτή έγινε προκειμένου ο εν
λόγω πρώην υπάλληλος να εκ-
βιάσει τις πρυτανικές αρχές μετά
την απομάκρυνση του από το κα-
τάστημα λόγω μη ορθής οικονο-
μικής διαχείρισης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

«Το Θεσσαλονίκη 2012
δεν είναι ατζέντης
καλλιτεχνικών
συναυλιών»

Ο
δήμος Θεσσαλονί-
κης και ο φορέας
"Θεσσαλονίκη 2012",

στο πλαίσιο εορτασμού των
100 χρόνων από την απελευθέρωση
της πόλης, διοργανώνει σήμερα Σάββατο στις
21:00, στο Θέατρο Κήπου, συναυλία με τον Μι-
χάλη Ρακιντζή.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο δημοτικός
σύμβουλος της πόλης Χρήστος Μάτης, σε γρα-
πτή δήλωση του επισημαίνει ότι « Η ένταξη στις
εκδηλώσεις για το 2012 της συναυλίας την
οποία πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη ο Μιχά-
λης Ρακιντζής, στο πλαίσιο μιας πανελλαδικής
περιοδείας του, μετατρέπει το Δήμο Θεσσαλο-
νίκης και το Thessaloniki2012 σε ατζέντη προ-
βολής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η διοίκηση του Δήμου και ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος θα πρέπει να απαντήσουν αμέσως:
❱Ποιά είναι η συνεργασία του Δήμου με την
Protogon Experience 2012,), η οποία διοργα-
νώνει τις συναυλίες, 
❱Ποια είναι τα οφέλη και ποιες οι υποχρεώσεις
του Δήμου από τη συνεργασία και 
❱Αν θα κάνει το ίδιο με όλους τους καλλιτέχνες,
που θα κάνουν συναυλίες στη Θεσσαλονίκη το
επόμενο δίμηνο».

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

«Ο δήμαρχος
Γ.Μπουτάρης 
διχάζει την πόλη»

Μ
ε αφορμή την απόφαση του Γιάννη
Μπουτάρη να στείλει στα δικαστήρια
την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος

για την διοργάνωση της συγκέντρωσής τους
στην πλατεία Αγίας Σοφίας της Θεσ-
σαλονίκης, για την ημέρα
μνήμης της γενοκτονίας του
Ποντιακού Ελληνισμού, ο
επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης στον Δήμο
Θεσσαλονίκης Κ. Γκιουλέ-
κας ανέφερε ότι «στο στόχα-
στρο του Γιάννη Μπουτάρη μπήκε
η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος και η εκ-
δήλωσή της στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης έφτασε σε σημείο να
οδηγήσει σε δίκη τους διοργανωτές γιατί πραγ-
ματοποίησαν την επί χρόνια καθιερωμένη συγ-
κέντρωση τους για την ημέρα μνήμης και της
διεθνής αναγνώρισης της γενοκτονίας των
Ποντίων, φέτος, στις 19 Μαΐου 2012, χωρίς την
άδεια του Δήμου! Αξίζει να σημειώσουμε ότι η
εκδήλωση αυτή γίνεται κάθε χρόνο, εδώ και
σειρά ετών, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, αλλά ο
Γιάννης Μπουτάρης αποφάσισε φέτος να την
απαγορεύσει και δεν έδωσε καν ρεύμα στους
διοργανωτές». Και η δήλωση καταλήγει :
«Πραγματικά, εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας
γι’ αυτή την κατάντια και την μιζέρια στην οποία
βυθίζεται η Θεσσαλονίκη. Το σίγουρο είναι ότι
δεν της αξίζει μια τέτοια μοίρα». 

Δεν έχει τελειωμό, η σκανδαλολογία που πλήττει κατά
κύματα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ την ίδια ώρα
τα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως προκάλεσαν και την
αντίδραση του υπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Αρβα-
νιτόπουλου, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις από τον πρύτανη
Γιάννη Μυλόπουλο.

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
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Ξανακαίγονται 
τα χλωρά;
«Μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά» έλεγε σε
δηλώσεις του πριν ενάμιση χρόνο  ο βουλευτής τη
ΝΔ στην Πιερία Κώστας Κουκοδήμος, όταν οι Αγα-
νακτισμένοι του νομού έκαψαν το ομοίωμα του μαζί
με τρία ομοιώματα των βουλευτών του τότε κυβερ-
νώντος ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο φαίνεται ότι εκεί στην Πιερία
περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για δράσουν και με
την ευκαιρία του ότι ο κ. Κουκοδήμος είναι πλέον
βουλευτής του κόμματος που έχει τη μερίδα του λέ-
οντος στη συγκυβέρνηση. Αυτή τη φορά βέβαια δεν
έκαναν κάποια συμβολική κίνηση αλλά ήταν ποιο
ενεργοί, αφού την πλήρωσε το αυτοκίνητο του βου-
λευτή που υπέστη υλικές ζημιές από την επίθεση που
έκαναν άγνωστοι.

Ανάπαυση πριν τη… μάχη!

Τ
ην ευκαιρία να βρεθεί στο Άγιο
Όρος είχε στις αρχές της εβδο-
μάδας ο Θόδωρος Καράογλου.

Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση
των Αγιορειτών να επισκεφθεί την
Αθωνική Πολιτεία με πιο…ήρεμους
ρυθμούς, καθώς την τελευταία φορά που
βρέθηκε στις Καρυές ήταν για να συντονίσει το
έργο της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών
που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές
στην περιοχή. Τώρα για το αν οι Αγιορείτες εκ-

μεταλλεύτηκαν την παρουσία του για να
του τα.. ψάλλουν, εξαιτίας της από-

φασης της κυβέρνησης να φορολο-
γήσει τα εκτός του Όρους ακίνητα
των Μονών, δεν το γνωρίζουμε. Το

βέβαιο είναι πως αμέσως μετά την
επιστροφή του έφυγε αμέσως για την

Αθήνα, ώστε να συμμετάσχει στις εκλογές
για την ανάδειξη του νέου γενικού γραμματέα
της ΝΔ. Και εκεί μάλλον θα χρειάστηκε τις
πνευματικές.. ανάσες ηρεμίας που πήρε στο
Όρος!

Τουλάχιστον δεν έχουν

χάσει το κέφι τους!

Σύντροφοι, ξεχάσατε το Φιντέλ!

Το ξέρετε αυτό που λέει ο θυμό-
σοφος λαός μας «όποιος καεί στο
χυλό, φυσάει και το γιαούρτι»; «Μαγ-
κώθηκε» ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Μίμης
Φωτόπουλος μόλις άκουσε τον υπουργό Εσωτερι-
κών Ευριπίδη Στυλιανίδη να πετά και πάλι το μπαλάκι
στις Περιφέρειες για το κρίσιμο ζήτημα της μεταφο-
ράς μαθητών, καθώς οι δήμοι δήλωσαν, στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία, αδυναμία να φέρουν σε
πέρας το πρόγραμμα. Γιατί ο υπουργός μπορεί μεν
να δεσμεύτηκε προφορικά για αναγνώριση των πα-
λιών χρεών και αποπληρωμή των παλιών… τζερε-
μέδων, πλην όμως ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας θυμόταν καλά πως η αφερεγγυότητα
και οι παλινωδίες των προηγούμενων κυβερνήσεων
είχαν οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες τη διοί-
κηση της πρώην Νομαρχίας Θεσσαλονίκης που κλή-
θηκε να πληρώσει αμαρτίες… άλλων. «Όλα γραπτά,
γιατί μόνο αυτά μένουν», φέρεται να είπε ο Μίμης
Φωτόπουλος, άποψη που τελικά και επικράτησε, με
το υπουργείο να τονίζει πως θα αναλάβει εγγράφως
τις δεσμεύσεις που ζητήθηκαν. Για να δούμε, η σχο-
λική χρονιά αρχίζει και περίπου 30.000 μαθητές
στους επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας ανα-
ζητούν μεταφορά…  

Το πετρέλαιο της οργής
Τα καλά θα τα λέμε: Για «επιστροφή στην
Ελλάδα της σόμπας» έκανε εύστοχα λόγο με
επίκαιρη ερώτηση της στον υπουργό Οικο-
νομικών Γιάννη Στουρνάρα η
θεσσαλονικιά Έλενα Ράπτη.
Η βουλευτής εξέφρασε την
αντίθεση της στην εξίσωση
των τιμών πετρελαίου θέρ-
μανσης και κίνησης, από-
φαση που έχει προκαλέσει
ήδη σφοδρότατες αντιδράσεις,
καθώς συνεπάγεται αύξηση του της τιμής
του πετρελαίου θέρμανσης τουλάχιστον
κατά 40%.  Το πρόβλημα αγαπητή Έλενα
είναι πως -όπως είμαστε βέβαιοι ότι γνω-
ρίζεις-, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να
κάνει πίσω, θα προχωρήσει σε εξίσωση του
φόρου, όπως έχει ξεκαθαρίσει πρόσφατα
και ο υφυπουργός Οικονομικών Γιάννης
Μαυραγάνης. Το μόνο λοιπόν που μπορεί
(και επιβάλλεται) να γίνει, είναι να δοθεί κά-
ποιο επίδομα, λαμβάνοντας υπόψη γεωγρα-
φικά και κοινωνικά κριτήρια, για να μην
φτάσουμε να έχουμε νεκρούς από το κρύο.
Αλλά για να γίνει αυτό Έλενα, πρέπει να πιέ-
σετε όλοι…   

Προσκλήσεις…
Επιστολή στον πρωθυπουργό και σε όλους
τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομ-
μάτων έστειλε ο Διονύσης Ψωμιάδης ενόψει
ΔΕΘ, προσκαλώντας τους να επισκεφθούν την
έδρα της Περιφέρειας κατά τη διάρκεια της
παρουσίας στη Θεσσαλονίκη για την 77η ΔΕΘ,
ώστε να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τα
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει στη
λειτουργία της λόγω των… πειραματισμών
του «Καλλικράτη». Και το ενδιαφέρον βέβαια
στρέφεται στο αν θα αποδεχθεί την πρό-
σκληση ο Αντώνης Σαμαράς, του οποίου η
επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη θα είναι ολιγό-
ωρη. Λέτε να προλάβει να πάει προς Ντεπό
μεριά;

Μετακόμισε ο Βενιζέλος
«Λουκέτο» έβαλε πριν λίγες ημέρες στο πο-
λιτικό του γραφείο στη Θεσσαλονίκη ο πρό-
εδρος του ΠΑΣΟΚ και ο μόνος
βουλευτής του κόμματος στις
δυο εκλογικές περιφέρειες,
Ευάγγελος Βενιζέλος. Το
«στρατηγείο» του μετακό-
μισε στον έκτο όροφο της
Βασιλέως Ηρακλείου, εκεί
δηλαδή που βρίσκονται τα
κεντρικά γραφεία του Κινήματος,
ενώ οι εργαζόμενοι που απασχολούσε είναι
πλέον υπάλληλοι του κόμματος. Όπως μα-
θαίνουμε, υπάρχουν σκέψεις και τα γραφεία
της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλο-

νίκης, από τον όγδοο όροφο να μετακο-
μίσουν κι αυτά στον έκτο για λόγους

οικονομίας. Άλλωστε όπως υποστη-
ρίζουν στην «Κ» κομματικοί πα-
ράγοντες «ο χώρος είναι αρκετός
για όλους». Μήπως τα «πρά-
σινα» στελέχη ευελπιστούν να
κάνουν πράξη το «χίλιοι καλοί
χωράνε»; Βέβαια για να τους

βρούνε τους χίλιους, έχουν
δρόμο μπροστά τους! 

Aφησε την ανασύσταση στην άκρη και αποφάσισε να το ρίξει λίγο έξω.
Ο λόγος για τον πρώην υφυπουργό Εσωτερικών και σημερινό δεξί,
για να μην σας πούμε και αριστερό χέρι, του προέδρου Βαγγέλη, του
Βενιζέλου ντε, Πάρι Κουκουλόπουλο. Ο κ. Πάρις λοιπόν, πρόσφατα
βρέθηκε στη Χαλκιδική για να κάνει ολιγοήμερες διακοπές. Άλλωστε
και η πολλή…ανασύσταση τρώει τον αφέντη. Τον συναντήσαμε σε
γνωστό ταβερνάκι να πίνει το ουζάκι του, όχι πάντως για να ξεχάσει
τα πεσμένα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε πως στην περιοχή βρέ-
θηκε και ο πρόεδρος του Κινήματος, χωρίς να
γνωρίζουμε ωστόσο εάν οι δυο άνδρες συ-
ναντήθηκαν!

Σοσιαλιστικά…ουζάκια

Εκτελούνται 
μεταφορές;

Μια φορά και έναν καιρό

υπήρχε και ένας ήλιος…

«Δεν κάνουν διακοπές» στην ΚΝΕ
Όσο κράτησε, κράτησε η χείρα φιλίας που έτεινε ο ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ προεκλογικά καθώς επανήλθαν τα λεγόμενα
αριστερά μαχαιρώματα. Ο λόγος ήταν αυτή τη φορά το πρόγραμμα του φεστιβάλ της ΚΝΕ που θα διαθέτει φέτος προς
έκπληξη όλων τα γνωστά χιπ χοπ συγκροτήματα Goin’ through και ΝΕΒΜΑ. Η Αυγή φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία
και κατακεραύνωσε τους νεολαίους του Περισσού για την επιλογή τους, κατηγορώντας την ΚΝΕ ότι προσπαθεί ανε-
πιτυχώς να πιάσει τον παλμό της νεολαίας. Δεν το άφησε φυσικά έτσι η ΚΝΕ και αντεπιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και την Αυγή
λέγοντας ότι η συγκεκριμένη επιλογή είναι πολύ καλύτερη από τα ναρκωφεστιβάλ που διοργανώνει η νεολαία του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράθεσε και στίχους από το γνωστό κομμάτι «Δεν κάνω διακοπές»…Τι άλλο θα δούμε;

KOYIZ

Ποια είναι η «σιδηρά κυρία» της

Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλο-

νίκη (με ευρύτερες συμπάθειες και

στο χώρο του ΠΑΣΟΚ) που συγκεν-

τρώνει τις περισσότερες πιθανότη-

τες για τη θέση της προέδρου

του Κρατικού Θεάτρου Βο-

ρείου Ελλάδας;  
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟ… ΑΡΙΣΤΕΡΟ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Του Σταύρου Οραήλογλου

Μ
ε «φάλτσα»
του Προ-
έδρου Δημή-

τρη Χριστόφια ξεκίνησε το
εξάμηνο της Κυπριακής Προ-
εδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απευθυνόμενος στις αρχές Ιου-
λίου στα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με την ευκαιρία του
κορυφαίου αυτού γεγονότος, ο
«διεθνιστής» και «κομμουνιστής»,
όπως αυτοχαρακτηρίστηκε, πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας δεν δίστασε να εξισώσει τους
Τούρκους εισβολείς στο νησί με
τους Ελλαδίτες, ζητώντας, όπως
σημείωσε χαρακτηριστικά, να
αφεθούν οι Κύπριοι «ελεύθεροι».

«Η Κύπρος ανήκει στο λαό της»
τόνισε ο κ. Χριστόφιας, «η Κύπρος
ανήκει στους Κύπριους, είτε αυτοί
είναι Ελληνοκύπριοι είτε Τουρκο-
κύπριοι, είτε Μαρωνίτες είτε Αρ-
μένιοι είτε Λατίνοι. Ούτε οι
Βρετανοί έχουν θέση στην Κύπρο,
ούτε οι Τούρκοι έχουν θέση στην
Κύπρο, ούτε οι αδελφοί μας Έλλη-
νες με την κακήν έννοια έχουν
θέση στην Κύπρο, θα πρέπει να
αφεθούμε ελεύθεροι». 

Οι ακατανόητες αυτές δηλώσεις
του κ. Χριστόφια που θα έπρεπε
να είχαν προκαλέσει την άμεση
αντίδραση του ελληνικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών, δεν ήταν οι
μόνες «βολές» που εξαπέλυσε
κατά της Ελλάδας. Είχε προηγηθεί
συνέντευξη του στο «ΒΗΜΑ»,
όπου λίγο ως πολύ κατηγόρησε
και πάλι την Ελλάδα, αυτή τη φορά
για την κάκιστη κατάσταση της
κυπριακής οικονομίας. Και το
ερώτημα είναι γιατί ο κ. Χριστό-
φιας δεν αξιοποιεί ένα ιστορικής
σημασίας γεγονός, την ανάληψη
της προεδρίας της Ε.Ε. για πρώτη
φορά, ώστε να προωθήσει το με-
γαλύτερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία,
την επίλυση του Κυπριακού ζητή-

ματος, αντί να «πετάει την μπάλα
στην εξέδρα», βρίσκοντας ως εύ-
κολους φταίχτες, την Ελλάδα και
τους Έλληνες;

Μοναδική ευκαιρία
Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Λίτσα,

επίκουρο καθηγητή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας, «τέτοιες δη-
λώσεις δεν βοηθούν ιδιαίτερα στο
μέτωπο που έχουμε συγκροτήσει
απέναντι στον προβληματικό γεί-
τονα που ονομάζεται Τουρκία.
Υπάρχει σαφής αδυναμία της κυ-
βέρνησης Χριστόφια να αναδείξει
σημειολογικά αλλά και πολιτικά
αυτή τη σημαντική στιγμή για την
Κυπριακή Δημοκρατία.

Η κυπριακή κυβέρνηση είναι
εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα της

ευρωπαϊκής ύφεσης – σε μια
στιγμή που θα έπρεπε να παίζει
δυνατά το χαρτί της εξωστρέφειας.
«Είναι σαφές πως εκτός από το
μόνιμο πρόβλημα της κατοχής
υφίστανται σημαντικά ζητήματα,
οικονομικής κυρίως υφής, από-
τοκα της ευρωπαϊκής ύφεσης που
διαπερνά όλο το Νότο. Η προεδρία
για την κυπριακή προεδρία που
ξεκίνησε την 1η Ιουλίου» συνεχίζει
ο κ. Λίτσας, «είναι  μια σημαντική
ευκαιρία που της δίνεται – πρέπει
όμως να ¨παίξει¨ πιο δυνατά στον
ευρωπαϊκό πυρήνα».

Οι αδυναμίες της Ε.Ε.
Την ίδια ώρα, ο κ. Λίτσας επιση-

μαίνει πως οι εντεινόμενες πιέσεις
της Άγκυρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση με ευθείες απειλές και λε-

ονταρισμούς όσον αφορά την ανά-
ληψη της προεδρίας από την
Κύπρο, έχουν προκαλέσει στις
Βρυξέλλες αμηχανία και εκνευρι-
σμό, με την Ε.Ε. να εμφανίζεται
αδύναμη να προστατέψει τα μέλη
της. «Το σημαντικό είναι», επιση-
μαίνει ο κ. Λίτσας, «πως η Ε.Ε. μιλά
για περισσότερη Ευρώπη και πο-
λιτική σύγκλιση όταν για μια ακόμη
φορά δείχνει ανέτοιμη να αντιμε-
τωπίσει πολιτικές κρίσεις όπως
είναι και αυτή με την Τουρκία. Όταν
μιλάμε για περισσότερη Ευρώπη
εννοούμε πως η Ε.Ε. θα συγκρο-
τηθεί σε μια ενιαία πολιτική μο-
νάδα. Πως είναι δυνατό η μονάδα
αυτή στο πρώτο πρόβλημα να εμ-
φανίζει τέτοιες αδυναμίες; Αυτό
είναι μια ενδημική δυσλειτουργία
της Ε.Ε.», παρατηρεί. 

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει»
Σε ερώτηση μας για το πόσο

μπορεί να βοηθήσει η Ευρώπη
στην επίλυση του Κυπριακού, ο
καταξιωμένος καθηγητής είναι
κάτι παραπάνω από σαφής: «Στην
επίλυση του Κυπριακού μέσα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευαν
οι ίδιοι παράγοντες που δίνουν
πολύ μεγάλη προσοχή στους διε-
θνείς οργανισμούς. Η ιστορία,
όμως, έρχεται να τους αποδείξει,
πως η διεθνής πολιτική δεν περνά
μέσα από τους διεθνείς οργανι-
σμούς αλλά μέσα από την αταλάν-
τευτη βούληση των εθνών –
κρατών να διασφαλίσουν αρχικά
με ίδιες δυνάμεις και στη συνέχεια
με τις συμμαχίες τους, την παρου-
σία της στη διεθνή πολιτική σκηνή
και την εθνική τους αξιοπρέπεια. Η
περίπτωση της Κύπρου δείχνει για
μία ακόμη φορά πως η διεθνής
πολιτική κινείται κυρίως μέσα από
την ατομική βούληση (των κρα-
τών) δηλαδή συν Αθηνά και χείρα
κίνει, - δεν πρόκειται να σε βοηθή-
σει κανείς αν εσύ ο ίδιος δεν βοη-
θήσεις τον εαυτό σου». 

Για να είμαστε, όμως, δίκαιοι»
συνεχίζει, «το Κυπριακό έχει έναν
παράγοντα, την Τουρκία, που έχει
αποδείξει πως όχι μόνο δεν έχει
τον παραμικρό σεβασμό σε ζητή-
ματα του διεθνούς δικαίου, αλλά
όποτε χρειάζεται καταφεύγει και
στη χρήση βίας για να εξυπηρετή-
σει τα συμφέροντα της», καταλή-
γει.

Ο «διεθνιστής» Χριστόφιας,
οι αμήχανες Βρυξέλλες και 
Έλληνες «με την κακήν έννοια»

Oι εντεινόμενες πιέσεις
της Άγκυρας στην
Ευρωπαϊκή Έ νωση με
ευθείες απειλές και
λεονταρισμούς όσον
αφορά την ανάληψη 
της Προεδρίας από 
την Κύπρο, έχουν
προκαλέσει στις
Βρυξέλλες αμηχανία 
και εκνευρισμό, με 
την Ε.Ε. να εμφανίζεται
αδύναμη να προστατέψει
τα μέλη της

Παρά-πολιτικών συνέχεια…

Παραμένει στην ΕΥΑΘ; 
Στη θέση του όπως φαίνεται

θα παραμείνει ο μέχρι σή-
μερα διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΥΑΘ, Νίκος
Παπαδάκης, παρά τα ονό-
ματα των επίδοξων «γα-

λάζιων» μνηστήρων που
κατά καιρούς ακούστηκαν! Ο

ίδιος πρόσφατα δέχτηκε επίσκεψη και από
τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων,
Στράτο Σιμόπουλο με τον οποίο μεταξύ
άλλων συζήτησαν την ανάγκη πρόσληψης
επιπλέον προσωπικού στην εταιρεία αλλά
και την αδικία που εμπεριέχουν οι οριζόν-
τιες περικοπές, λόγω του διαφορετικού
ύψους μισθών σε κάθε ΔΕΚΟ.

Η «Θεσσαλονικάρχισσα» Σούλα
Ακόμα δεν εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη και οι «σύντροφοί»
της άρχισαν δεξιά και αριστερά τα όχι και τόσο κολακευτικά
γι’ αυτή σχόλια. Ο λόγος για την πρώην βουλευτή Τρικάλων
και στενή πολιτική φίλη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Σούλα
Μερεντίτη, η οποία με απόφαση του Βαγγέλη Βενιζέλου
στο πλαίσιο της ανασύστασης του κόμματος ανέλαβε την
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όπως μαθαίνουμε η «Θεσσαλο-
νικάρχισσα» αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη την επόμενη
εβδομάδα, ενώ έχει ζητήσει ήδη από τους τοπικούς κομματι-
κούς παράγοντες να την φέρουν σε επαφή με τα μικρά και με-
σαία στελέχη που επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια
αλλαγής του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι πως η ίδια «ανηφορίζει»
με όχι και τόσο καλούς οιωνούς… Λίγο η στάση της επί πρω-
θυπουργίας Παπανδρέου, λίγο η απόφασή της να αποσυρθεί
από την πολιτική και να «κατεβάσει» υποψήφιο βουλευτή το
γαμπρό της στα Τρίκαλα έχουν φέρει τις πρώτες μουρμούρες! 

Διακοπών…συνέχεια!
Συνεχίζει ακάθεκτη τις καλοκαιρινές

της διακοπές η πρώην βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή, η οποία
κάθε λίγο και λιγάκι μέσω του fa-
cebook αλλά και του twitter μας

ενημερώνει για το που βρίσκεται.
Πάντως η ωραία Εύα δεν πάει που-

θενά χωρίς την επίσης όμορφη αδερφή
της Μανταλένα, με τα πειράγματα στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης να δίνουν και να παίρνουν. Αρκεί να
αναφέρουμε πως οι πιο…εγκρατείς κάνουν λόγο για
τα… «Καϊλάκια». H πρώην βουλευτής αναμένεται
σύντομα να αναλάβει δράση σε τηλεοπτικό σταθμό,
με γνωστούς και φίλους να τη συμβουλεύουν πως
θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από την κάμερα και
να αφήσει στην άκρη τα παρασκήνια!

Περασμένα μεγαλεία 
Πάνε οι παλιές καλές (ή μήπως κακές;)
εποχές όπου οι ΠΑΣΟΚοι απολάμβαναν τις
μεσημεριανές ώρες το καφεδάκι τους στο
κέντρο της πόλης, πάντα κοντά στα γρα-
φεία της Βασιλέως Ηρακλείου, σχολιάζον-
τας τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα τους
συναντά κανείς μόνους, στα γνωστά λημέ-
ρια κλαίγοντας…την μοίρα τους. Όπως για
παράδειγμα τον πρώην γραμματέα της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Β’ Θεσσαλονίκης και
υποψήφιο βουλευτή, Παντελή Κουκουλε-
κίδη, ο οποίος σε σχετικής ερώτηση της
«Κ» αναφορικά με την ανασύσταση του Κι-
νήματος αρκέστηκε να δηλώσει «εδώ η
χώρα καταστρέφεται…». Συνέχεια στη
φράση δεν έδωσε αλλά ο νοών νοείτω!
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«Μας πνίγουν (πάλι) 
τα σκουπίδια»

Της Χρύσας Κυριακού 

Μ
πορεί ο Γιάννης
Μπουτάρης να υπο-
σχόταν προεκλογικά

ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθη-
κόντων του η πόλη θα ήταν πεντακάθαρη,
ωστόσο σχεδόν δύο χρόνια μετά η Θεσσα-
λονίκη παραμένει μια βρώμικη πόλη με
τους κάδους απορριμμάτων να ξεχειλί-
ζουν από σκουπίδια. Αυτό, μάλλον, φαίνε-
ται να μην πτοεί τον κ. Μπουτάρη, ο οποίος
σε συνέντευξή του δεν διστάζει να δηλώ-
σει ότι: «Στην καθαριότητα είχαμε πει ότι
θα κάνουμε την πόλη να λάμπει. Αυτά
ξέρω ότι λέγονται καμιά φορά μέσα σε
έναν προεκλογικό ενθουσιασμό». 

Βέβαια, τους Θεσσαλονικείς δεν τους
νοιάζει ο προεκλογικός ενθουσιασμός του
Μπουτάρη και της παρέας του και απαι-
τούν η πόλη να ξεβρωμίσει. «Η Θεσσαλο-
νίκη είναι μια από τις πιο βρώμικες πόλης
της Ελλάδας. Όπου και αν γυρίσεις να κοι-
τάξεις βλέπεις βουνά σκουπιδιών. Η κατά-
σταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο
και ο δήμαρχος μιλάει για προεκλογικές
υποσχέσεις και ενθουσιασμό; Θα έπρεπε
να ντρέπεται!» είπε στην «Κ» η Κατερίνα Β.,
ιδιοκτήτρια mini market στο κέντρο της
πόλης. Οι καταγγελίες κατοίκων της πόλης
αλλά και επισκεπτών για την τραγική κα-
τάσταση που βιώνουν στους δρόμους της

πόλης είναι πλέον καθημερινές. «Όλη η
πόλη είναι γεμάτη σκουπίδια. Που θα πάει
αυτή η κατάσταση; Πρέπει επιτέλους να
βρεθεί μια λύση» τόνισε κάτοικος του κέν-
τρου της Θεσσαλονίκης. «Τα σκουπίδια
πλέον στα στενά σχηματίζουν βουνά. Μα-
ζεύουν όσα φαίνονται στους κεντρικούς
δρόμους αλλά στους μικρότερους δρό-
μους μας έχουν πνίξει», συμπλήρωσε.  

Θ. Παππάς: «Προσπαθούμε… αλλά…»
Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος

Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θ. Παπ-
πάς μιλώντας στην «Κ» υποστήριξε ότι τα
προβλήματα στον τομέα Καθαριότητας πα-
ραμένουν, ωστόσο η υπηρεσία προσπαθεί
να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. «Στην πόλη
αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν καθημερινά
16-18 απορριμματοφόρα. Αντιμετωπίσαμε
ένα μικροπρόβλημα με τους τράκτορες
αλλά το λύσαμε σύντομα. Θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι οι μικροβλάβες που συμβαί-
νουν είναι λογικό να διαταράσσουν το σύ-
στημα Καθαριότητας», τόνισε. 

Στο… περίμενε

Σ
το μεταξύ, σε αναμονή βρίσκονται οι δύο δη-
μοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρω-
σης» Σωτήρης Ζαριανόπουλος και Μιχάλης

Κωνσταντινίδης, οι οποίοι πριν περίπου ενάμιση
μήνα είχαν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά σε
βάρος της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι δυο δημοτικοί σύμβουλοι ζητούσαν να γίνει
έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών στελεχών της δι-
οίκησης σχετικά με τη μείωση της περιουσίας του
δήμου Θεσσαλονίκης, με τις πράξεις τους στην
υπόθεση του τομέα Kαθαριότητας, κάνοντας λόγο
για μεθοδεύσεις στην κατάρτιση συμβάσεων ανά-
θεσης έργου, πολλών εκατομμυρίων, ανάμεσα
στο δήμο και ιδιώτες εργολάβους χωρίς να εξα-
σφαλιστούν τα συμφέροντα του δήμου. Μιλώντας
στην «Κ» ο κ. Ζαριανόπουλος υποστήριξε ότι δεν
υπάρχει καμία εξέλιξη στο θέμα. 

Οι κ.κ. Ζαριανόπουλος και Κωνσταντινίδης στη
μηνυτήριά τους αναφορά υποστήριζαν ότι για την
επιδιόρθωση των 70 απορριμματοφόρων και
φορτηγών και τη συντήρηση τους, η διοίκηση
προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό και υπέγραψε
σύμβαση με εταιρία έναντι 2.300.000 ευρώ περί-
που για διάστημα ενός χρόνου. Ενώ, όπως λένε,
την ίδια ώρα, στο δήμο Θεσσαλονίκης λειτουργεί
μηχανουργείο όπου απασχολούνται υπάλληλοι με
σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, το δε αντικεί-
μενο της εν λόγω υπηρεσίας συνίσταται στην επι-
σκευή και συντήρηση των οχημάτων πάσης
φύσεως που ανήκουν στον εν λόγω δήμο. Για το
λόγο αυτό, οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν
από τον εισαγγελέα να ερευνήσει γιατί η διοίκηση
ξοδεύει πολλά περισσότερα χρήματα, αναθέτον-
τας τη συντήρηση σε ιδιώτη ενώ υπάρχουν εξει-
δικευμένοι δημοτικοί υπάλληλοι και
μηχανουργείο και γιατί δεν προτιμήθηκε να αγο-
ραστούν ελαφρώς μεταχειρισμένα στην ίδια τιμή,
που θα στοιχίσουν οι επιδιορθώσεις. 

ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Έκθεση με θέμα
«Οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι 1912-13»

Κ
ινητή Έκθεση Φωτο-
γραφίας με θέμα «Οι
Βαλκανικοί Πόλεμοι

1912-13»  διοργανώνει το
Γ΄ Σώμα Στρατού σε συνερ-
γασία με τον δήμο Λαγκαδά,
στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων για την συμπλήρωση
100 χρόνων από την έναρξη
των Βαλκανικών Πολέμων. Η
έκθεση θα φιλοξενηθεί στον
Λαγκαδά έως τις 7 Σεπτεμ-
βρίου, στην αίθουσα ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ, στον χώρο της
Λουτρόπολης. Όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση
του δήμου, ο δήμαρχος
Ιωάννης Αναστασιάδης καλεί
τους δημότες να στηρίξουν
την εκδήλωση, τιμώντας με
την παρουσία τους την ιστο-
ρία του τόπου και τους πρω-
ταγωνιστές της.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Ο ΣΜΑ λύνει προβλήματα» 
Της Χρύσας Κυριακού 

Σ
τον αέρα βρίσκεται, για πολλοστή φορά,  ο Πε-
ριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων του νομού Θεσσαλονίκης μετά και τις

τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της κατασκευής του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Ευκαρ-
πία. Οι έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων
έχουν βάλει φρένο στην κατασκευή του τόσου ση-
μαντικού περιβαλλοντικού έργου, όπως έχει χαρα-
κτηριστεί από πολλούς. Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας φαίνεται
ότι ναυαγεί, μετά και την πρόσφατη τελεσίδικη αρνη-
τική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παύλου
Μελά για την κατασκευή του, υποστηρίζοντας ότι η
λειτουργία του θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις για
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 

«Θα κάνουμε ό,τι περνά  από το χέρι μας»
Την ίδια ώρα, η διοίκηση του Συνδέσμου ΟΤΑ διά

στόματος του μέλους της Ε.Ε., Σωκράτη Φάμελου δη-
λώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες, ώστε το έργο
να μην κινδυνεύσει από «απένταξη». «Το έργο είναι
αναγκαίο και περιβαλλοντικά σωστό. Η χρηματοδό-
τηση, η οποία υπερβαίνει τα 12 εκ. ευρώ (7 συν 5 για
τον μηχανολογικό εξοπλισμό) έχει εξασφαλιστεί ενώ
έχει εγκατασταθεί και εργολάβος. Εμείς ως Σύνδε-

σμος θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε το
έργο αυτό να μην «χαθεί». Θα ασκήσουμε πιέσεις
τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στα αρμόδια υπουρ-
γεία προκειμένου να πετύχουμε ένα ωφέλιμο απο-
τέλεσμα για όλους», είπε στην «Κ» ο κ. Φάμελος.
Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κατοίκων και
φορέων της περιοχής ο κ. Φάμελος υποστήριξε ότι
έχει υπάρξει παραπληροφόρηση. «Καλλιεργήθηκε
κλίμα ανασφάλειας και φόβου στους κατοίκους, οι
οποίοι αρνούνται πλέον να δεχθούν ότι ένα τέτοιο
έργο θα είναι προς όφελος όλων. Θα πρέπει όλοι να
καταλάβουν ότι ο ΣΜΑ λύνει προβλήματα και δεν δη-
μιουργεί», τόνισε. «Προσπαθήσαμε μέσω της διαβού-
λευσης, που διήρκησε σχεδόν 4 μήνες, να
ενημερώσουμε τους κατοίκους και τους φορείς για
τα οφέλη της κατασκευής του ΣΜΑ αλλά δυστυχώς
δεν εισακουστήκαμε», συμπλήρωσε και έκανε λόγο
για την ανάγκη αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχε-
διασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων. «Αναγνωρί-
ζουμε τη μεγάλη καθυστέρηση αλλά εντός του
επόμενου 6μηνου ευελπιστούμε ότι θα πραγματοποι-
ηθεί η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού
Διαχείρισης Απορριμμάτων», υποστήριξε. 

Δεν είναι μόνο ο ΣΜΑ
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην

Ευκαρπία δεν αποτελεί το μοναδικό έργο, για το
οποίο υπήρξαν αντιδράσεις. Κατά το παρελθόν είχαν
προκύψει σφοδρές αντιδράσεις για τη δημιουργία του
ΧΥΤΑ της Μαυροράχης, έργο για το οποίο είχε ξεση-
κωθεί ολόκληρη η επαρχία Λαγκαδά, καθώς επίσης
για την εξωτερική περιφερειακή, το μπάζωμα της πα-
λιάς παραλίας στη λεωφόρο Νίκης και για τον διά-
δρομο προσαπογειώσεων 10-28 του αεροδρομίου
“Μακεδονία”.

Να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των δυτικών περιο-
χών του νομού θεωρούν και δεν έχουν άδικο, ότι η…
προτίμηση για τέτοιας μορφής έργα είναι προς τη
δική τους πλευρά, ενώ ανατολικά οι… τιμές των οι-
κοπέδων είναι πολύ υψηλότερες!
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«Πόλεμος» για λαϊκή
στη Ροτόντα

«ΕΦΥΓΕ» Ο Δ. ΓΟΥΣΙΔΗΣ

Φτωχότερη
η δημοσιογραφική
οικογένεια
στη Θεσσαλονίκη

Κ
ηδεύτηκε χθες μέσα σε κλίμα συγ-
κίνησης, στη Θεσσαλονίκη. ο δημο-
σιογράφος Δημήτρης Γουσίδης, ο

οποίος επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος
της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφη-
μερίδων Μακεδονίας- Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ)
και- μεταξύ άλλων- επικεφαλής του Γρα-
φείου Βόρειας Ελλάδας του Δημοσιογρα-
φικού Οργανισμού Λαμπράκη στη
Θεσσαλονίκη. Ο Δ. Γουσίδης, ο οποίος τον
τελευταίο καιρό έδινε μάχη με την επάρατη
νόσο, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξη-
μερώματα της Πέμπτης σε ηλικία 73 ετών.

Το τελευταίο αντίο στον εκλιπόντα, εκτός
των συγγενών, είπαν δεκάδες συνάδελφοι
του, πολιτικοί και φίλοι του.  

Ο Δημήτρης Γουσίδης ήταν για σχεδόν
τέσσερις δεκαετίες διευθυντής του γρα-
φείου βόρειας Ελλάδας του Δημοσιογρα-
φικού Οργανισμού Λαμπράκη, ήταν ο
πρωτος διευθυντής του «Αγγελιοφόρου»,
και διετελέσε διευθυντής της ΕΡΤ βόρειας
Ελλάδας, του Mega στη Μακεδονία και της
εφημερίδας «Μακεδονία». Υπήρξε επί δε-
καετία μόνιμος συνεργάτης της Σουηδικής
Ραδιοφωνίας, ανταποκριτής του UPI και
συνεργάτης πολλών ευρωπαϊκών περιο-
δικών. 

Όπως αναφέρει η ΕΣΗΕΜ-Θ, πραγματο-
ποίησε αποστολές σε περισσότερες από
σαράντα χώρες των πέντε ηπείρων, κά-
λυψε με συστηματικό τρόπο ζητήματα του
απόδημου Ελληνισμού και ήταν ο πρώτος
Έλληνας δημοσιογράφος που συνάντησε,
σε ένα μεγάλο οδοιπορικό, τους πρωτα-
γωνιστές της κατοχής και του εμφυλίου
πολέμου ως πολιτικούς πρόσφυγες στις
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μετά την
πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα το
1974.

Εξέδωσε τα βιβλία « Όπου ζεις δεν πα-
τρίζεις», «Μάρκος Βαφειάδης–μαρτυ-
ρίες», «Φλογισμένα Βαλκάνια». Ως
πρόεδρος της ΕΣΗΕΜ-Θ επί πέντε συνεχό-
μενες θητείες άνοιξε τον δρόμο για την
υποδοχή νέων μελών, ώστε να ενισχυθεί
η παρουσία της Ένωσης σε όλη τη Μακε-
δονία-Θράκη, πέτυχε την ένταξη της
ΕΣΗΕΜ-Θ στην Διεθνή και την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων και δημι-
ούργησε το Μορφωτικό Ίδρυμά της.

Σε ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμ-
βούλιο της ΕΣΗΕΜ-Θ τον χαρακτηρίζει
«εμβληματική προσωπικότητα της δημο-
σιογραφίας στη Βόρεια Ελλάδα και ιστο-
ρικό πρόεδρο της ΕΣΗΕΜ-Θ», ενώ
εκφράζει τα συλλυπητήρια στους οι-
κείους του.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΙΧΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προτιμούν τη Βουλγαρία για υγραεριοκίνηση
Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Μ
πορεί αρχικά να αντιμετωπίστηκε με σκε-
πτικισμό από τους ιδιοκτήτες ΙΧ, ωστόσο
όσο περνούν τα χρόνια και η τιμή της βεν-

ζίνης δείχνει πως θα ξεπεράσει κάποια στιγμή τα
δύο ευρώ το λίτρο, η τοποθέτηση συστήματος
υγραεριοκίνησης στο αυτοκίνητο φαντάζει ως μια
άκρως συμφέρουσα λύση.

Βέβαια, το ποσό που χρειάζεται σε πολλές πε-
ριπτώσεις για να τοποθετηθεί ο μηχανισμός είναι
σχετικά μεγάλο και πολλές φορές απαγορευτικό
για κάποιους ιδιοκτήτες, ειδικά αν δεν καλύπτουν
μεγάλες αποστάσεις με το αυτοκίνητο τους.

Μια λύση στην οποία οδηγούνται τον τελευταίο
καιρό πολλοί οδηγοί, είναι να τοποθετούν σύστημα
υγραεριοκίνησης εκτός Ελλάδας και πιο συγκε-
κριμένα στη Βουλγαρία, καθώς το κόστος της το-
ποθέτησης πέφτει κατακόρυφα.

«Στη Βουλγαρία η υγραεριοκίνηση είναι περισ-
σότερο διαδεδομένη από ό,τι στην Ελλάδα», εξηγεί
στην «Κ» ο υπεύθυνος υγραεριοκίνησης της
«Ρομπόπουλος ΑΕ», Σάκης Κυριαζόπουλος.

«Ωστόσο, παρόλο που μπορεί να υπάρχει καλύ-
τερη τεχνογνωσία, είναι σε κάποιες περιπτώσεις
λίγο επίφοβο να βάλει κάποιος υγραέριο στη
Βουλγαρία, καθώς δεν παρακολουθεί τη διαδικα-
σία», σημειώνει ο κ. Κυριαζόπουλος.

Οι Έλληνες οδηγοί προτιμούν συνήθως την
πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ για να τοποθετήσουν
σύστημα υγραερικίνησης, μια πόλη που απέχει
μόλις 80 χιλιόμετρα από τα ελληνοβουλγαρικά σύ-
νορα, ενώ το κόστος τοποθέτησης δεν ξεπερνά τα
300 με 400 ευρώ.

Παράνομοι λόγω ΚΤΕΟ 
Και ενώ μπορεί η τοποθέτηση υγραεριοκίνησης

στη γειτονική χώρα να είναι μια διαδικασία που δε
θεωρείται παράνομη, το πρόβλημα έρχεται όταν οι
συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πρέπει να περάσουν
ΚΤΕΟ. Σ’ αυτήν την περίπτωση απαιτείται ιδική
άδεια και πτυχίο για τη μετατροπή από τους εκά-
στοτε τεχνικούς αυτοκινήτων, ώστε να πιστοποι-
ήσουν την μετατροπή ενός βενζινοκίνητου
αυτοκινήτου σε υγραεριοκίνητο.

Κάτι τέτοιο στις περισσότερες περιπτώσεις δε
συμβαίνει, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες ΙΧ που
έβαλαν σύστημα υγραεριοκίνησης στη Βουλγαρία
να μην περνούν από έλεγχο ΚΤΕΟ και ουσιαστικά
να κινούνται παράνομα στους ελληνικούς δρό-
μους. «Στην περιφέρεια ταξινομούμε τα υγραεριο-
κίνητα αυτοκίνητα που έχουν κάνει τη μετατροπή
στην Ελλάδα. Τα οχήματα που έχουν κάνει τη με-
τατροπή σε κάποια χώρα του εξωτερικού είναι
αδύνατο να περάσουν ΚΤΕΟ στη χώρα μας και
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πα-

ράνομα», σημειώνει ο Αντώνης Μπάμιατζης, εν-
τεταλμένος σύμβουλος για θέματα μεταφορών
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν ήταν λίγες βέβαια οι φορές που κάποιος
ιδιοκτήτες με τη βοήθεια ιδιωτικών ΚΤΕΟ έβρισκαν
τη φόρμουλα, ώστε η τοποθέτηση υγραεριοκίνη-
σης στη Βουλγαρία να περάσει απαρατήρητη και
να γίνει νόμιμη η κυκλοφορία του αυτοκινήτου.

«Το αρμόδιο υπουργείο έχει δώσει σχετική εντολή
προκειμένου να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγ-
χους σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ, αλλά και σε συνεργεία όπου
τοποθετείται υγραεριοκίνηση, ώστε να γίνεται η δια-
δικασία καθ΄όλα νόμιμα και να μην υπάρχουν παρα-
τυπίες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπάμιατζης.

Η περιοχή της Ροτόντας θα απασχο-
λήσει εκ νέου το δημοτικό συμβούλιο
Θεσσαλονίκης στην επόμενη συνε-
δρίασή του. Αυτή τη φορά το λόγο
αναμένεται να πάρουν, όχι οι κάτοι-
κοι, αλλά επαγγελματίες, παραγωγοί
και πωλητές λαϊκών αγορών της
Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι
εδώ και καιρό σε συνεργασία με τη
διοίκηση του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης δρομολογούν
την επαναλειτουργία της λαϊκής αγο-
ράς στην περιοχή, παρά την έντονη
αντίδραση του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου.

Tου Βαγγέλη Στολάκη 

Π
αραγωγοί και επαγγελματίες λαϊκών αγο-
ρών βάζουν…μπροστά το δήμαρχο Θεσσα-
λονίκης Γιάννη Μπουτάρη, προκειμένου να

έχουν ένα επιπλέον διαπραγματευτικό χαρτί στα
χέρια τους πριν ο νέος Γενικός Γραμματέας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
Αθανάσιος Καρούντζος ανάψει το «πράσινο» φως
για την επαναλειτουργία της λαϊκής αγοράς στην
περιοχή της Ροτόντας.

Το ζήτημα της επαναλειτουργίας της λαϊκής αγο-
ράς στη Ροτόντα, σύμφωνα με παραγωγούς και

πωλητές, «αποτελεί μείζον κοινωνικό και πολιτι-
στικό ζήτημα».  Μιλώντας στην «Κ» ο αντιπρόεδρος
της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πα-
ραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας,
Θεσσαλίας και Θράκης, κ. Άγγελος Δερετζής επι-
σημαίνει πως «η αγορά θα επαναλειτουργήσει σε
χώρο μακριά από το μνημείο και με κανόνες που
θα ρυθμίζουν την χωροταξία αλλά και την ομοι-
ομορφία των πάγκων». Ο ίδιος προσθέτει πως στην
επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση των δημοτικών
συμβούλων αναφορικά με την επαναλειτουργία της
αγοράς. «Θέλουμε το δήμο σύμμαχό μας για να
μπορέσουμε να πετύχουμε το σκοπό μας» τονίζει
και συμπληρώνει πως και ο επικεφαλής της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης Κώστας Γκιουλέκας έχει δη-
λώσει επίσης τη στήριξή του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» η επαναλει-
τουργία της λαϊκής αγοράς στην περιοχή της Ρο-
τόντας έχει φέρει ήδη τις πρώτες συγκρούσεις στις
τάξεις των παραγωγών και των πωλητών καθώς
ο χώρος είναι περιορισμένος (για περίπου 130
πάγκους) και το ενδιαφέρον μεγάλο. Αναπάντητο
παραμένει επίσης το ερώτημα με ποια κριτήρια θα
προτιμηθούν συγκεκριμένοι επαγγελματίες έναντι
των υπολοίπων που διαθέτουν τη σχετική άδεια. 

«Λεφτά υπάρχουν» για λαϊκές
Σε ό,τι αφορά τη νόμιμη λειτουργία της εν λόγω

αγοράς ο κ. Δερετζής τονίζει πως «λεφτά υπάρ-

χουν» και πως Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσ-
σαλονίκης θα αναλάβει τη φύλαξη και τον καθα-
ρισμό της περιοχής, όπως επίσης και τη
διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων νομιμότητας
των πωλητών. 

Υπενθυμίζεται πως αντίθετο με την επαναλει-
τουργία της Λαϊκής Αγοράς στη Ροτόντα εμφανίζεται
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Σε
σχετική ερώτηση της «Κ» ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου, κ. Μιχάλης Ζορπίδης έκανε λόγο στο παρελ-
θόν για «το επίσημο παραεμπόριο Μπουτάρη».

Από την πλευρά του ο γενικός διευθυντής εσω-
τερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης, κ. Ηλίας Θεοδωρίδης
ξεκαθαρίζει πως μέχρι στιγμής στη διάθεση της
υπηρεσίας του βρίσκεται μόνο η πρόταση του Ορ-
γανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και εκ-
κρεμεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης και σχετική γνωμοδότηση από την
Τροχαία προκειμένου να εγκριθεί η επαναλειτουρ-
γία της αγοράς. 



Ω
στόσο τα οικονομικά δεδο-
μένα αναγκάζουν τόσο τους
ενοικιαστές φοιτητές, όσο

και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων
να προσαρμοστούν στις νέες συν-
θήκες, με τις τιμές στα ενοίκια να
παρουσιάζουν αισθητή πτώση. Το
συγκεκριμένο φαινόμενο άλλωστε
έχει παρατηρηθεί τα τελευταία
χρόνια, καθώς τα οικονομικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν πολ-
λές οικογένειες υφίστανται εδώ
και αρκετό καιρό.

«Οι τιμές όπως και πέρυσι θα
παραμείνουν καθηλωμένες στα
χαμηλότερα μισθώματα. Οι ιδιο-
κτήτες δε ζουν σε άλλο σύμπαν και
γνωρίζουν την κατάσταση» εξηγεί
στην «Κ» ο πρόεδρος της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονί-
κης Κωνσταντίνος Χαϊδούτης.

Όπως επισημαίνει, κατά την
προσωπική του εκτίμηση η έντονη
κινητικότητα που θα παρατηρηθεί
τις επόμενες ημέρες θα διαμορ-
φώσει το μέσο όρο των τιμών στα
ακίνητα που προορίζονται για τους
νέους φοιτητές. «Οι τιμές πιστεύω
ότι θα είναι σε πολλές περιπτώσεις
χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι

και δε θα είναι απαγορευτικές για
τους ενδιαφερόμενους.

Πολλοί είναι οι νέοι φοιτητές
που στρέφονται στη βοήθεια που
τους προσφέρει το ΑΠΘ στην
αναζήτηση στέγης, μέσω ειδικής
υπηρεσίας που προσφέρεται ηλε-
κτρονικά από την ιστοσελίδα του
ιδρύματος.

«Οι νέοι φοιτητές δείχνουν
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη
συγκεκριμένη υπηρεσία γιατί δια-
θέτει φωτογραφίες και τιμές για
τα διαθέσιμα σπίτια που μπορούν
να αναρτήσουν οι ιδιοκτήτες στην
ιστοσελίδα μας» αναφέρει η
Ελένη Χρυσοβελίδου, προϊστα-
μένη του Τμήματος Σπουδών του
ΑΠΘ.

Ωστόσο όπως επισημαίνει η
προσφορά φέτος είναι πολύ με-
γάλη, κάτι που δε συμβαίνει με τη
ζήτηση των διαμερισμάτων, που
είναι πολύ μικρή.

«Παλαιότερα η υπηρεσία μας
σταματούσε το Νοέμβριο και
ανοίκιαστα απέμεναν περίπου
200 σπίτια και διαμερίσματα. Πέ-
ρυσι την ίδια εποχή τα διαμερί-
σματα που δε βρήκαν ενοικιαστή

ήταν πάνω από 1000», σημειώνει
η κ. Χρυσοβελίδου.

Όπως τονίζει το ΑΠΘ παροτρύ-
νει τους ιδιοκτήτες να κρατούν χα-
μηλά τις τιμές και να δείξουν
διάθεση να διαπραγματευτούν με
τους υποψήφιους ενοικιαστές.

Στροφή σε συγκατοίκηση 
και… δυτικά

Βέβαια δεν είναι λίγες οι φορές
που όσο και να πέσει η τιμή, η
τσέπη κάποιων γονιών δεν αντέχει
και πάλι να πληρώνει ενοίκιο για
ένα ολόκληρο σπίτι και για αυτό το

λόγο οι νέοι φοιτητές οδηγούνται
σε εναλλακτικές λύσεις.

Μία από αυτές είναι αυτή της
συγκατοίκησης όπως λέει ο κ. Χαϊ-
δούτης. «Πλέον οι νέοι φοιτητές
προτιμούν να συγκατοικήσουν με
κάποιον άλλο φοιτητή, από το
πρώτο κιόλας έτος κάτι που παλιά
σπάνια γινόταν, καθώς επέλεγαν
αυτή τη λύση μετά το πρώτο ή
ακόμα και το δεύτερο έτος των
σπουδών τους».

Μια άλλη λύση είναι αυτή τη επι-
λογής σπιτιών σε άλλες περιοχές,
εκτός αυτών του κέντρου, όπως

επικεντρώνεται το ενδιαφέρον.
Όπως σημειώνει ο πρόεδρος

της ΕΝΙΕΘ, είναι πια δεδομένο σε
πολλές περιπτώσεις ενδιαφερόμε-
νων, ότι δε θα επιλέξουν το κέντρο
για να βρουν σπίτι αλλά και άλλες
περιοχές, όπως αυτές της δυτικής
Θεσσαλονίκης.

«Είναι πολλές οι περιπτώσεις
που αγνοούν θέματα όπως η με-
τακίνηση ή η απόσταση από το Πα-
νεπιστήμιο προκειμένου να βρουν
ένα φθηνότερο ενοίκιο σε περιο-
χές όπως η Σταυρούπολη», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά.
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Η
Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης,
όπως αναφέρεται σε σχετικό
δελτίο τύπου της, υπηρετώντας

τις ιδέες του ιδρυτή της Περικλή Βιζου-
κίδη, ο οποίος κληροδότησε την προ-
σωπική του βιβλιοθήκη στην
Ηπειρωτική Εστία  για την ενίσχυση  των
νέων με πνευματικά εφόδια, ιδρύει βι-
βλιοθήκες στην παραμεθόριο και ενι-
σχύει ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες,
που εμπλουτίζονται με  εκδόσεις σχετι-
κές με την Ήπειρο και γενικού ενδιαφέ-
ροντος καθώς και Ηπειρωτών
συγγραφέων ανεξαρτήτως θέματος.

Ενημέρωση σχετικά με αυτό το θέμα
καθώς και συζήτηση για το πρόγραμμα
εορτασμού των 100 χρόνων από την
Απελευθέρωση των Ιωαννίνων  θα
πραγματοποιηθούν  κατά την μηνιαία συ-
νάντηση των μελών της Ηπειρωτικής
Εστίας Θεσσαλονίκης και των φίλων
τους, αύριο Κυριακή , ώρα 10.00΄π.μ. –
12.30  μ.μ. , στην  αίθουσα εκδηλώσεων
της  Στρατηγού Καλλάρη 2 – Παραλία. 

Ανοιχτή επιστολή
Στο μεταξύ η Ηπειρωτική Εστία

απευθύνει ανοιχτή επιστολή στα μέλη
της και μη, φίλους της Ηπείρου,  Ηπει-
ρώτες της Διασποράς, Εκκλησιαστι-
κές, Πολιτικές, Στρατιωτικές  Αρχές
και Διοικούντες την Ελλάδα, διανοού-
μενους, επιστήμονες,  ενεργούς πολί-
τες και υπερασπιστές της εθνικής
μνήμης, αδελφά σωματεία,  ευεργε-
τηθέντες από την Ηπειρωτική Εστία
Θεσσαλονίκης.

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στο
ιστορικό της Εστίας και το έργο της
όλα τα προηγούμενα χρόνια ενώ στη
συνέχεια επισημαίνεται ότι: «Το Σω-
ματείο μας έχει ανάγκη της οικονομι-
κής στήριξης σας για την κάλυψη
πάγιων και διαρκών αναγκών, αλλά
για έναν επιπλέον λόγο, τη διοργά-
νωση μοναδικών  εκδηλώσεων, αν-
τάξιων της επετείου των 100 χρόνων
του όντως εθνικού γεγονότος της
απελευθερώσεως των Ιωαννίνων,

(21.02.1913-21.02.2013) της θρυλι-
κής πρωτεύουσας της πολύπαθης
σωματικώς αλλ’  αδάμαστης  ψυχικώς
Ηπείρου . 

Οι Ηπειρώτες και οι Ηπειρώτισσες
θεωρούν ορθό και επιβεβλημένο
το  «Από Θεού άρχεσθαι και εις την
Πατρίδα καταλήγειν!». Ευσεβής
πόθος του ΔΣ της ΗΕΘ αποτελεί η
αποδοχή της πρόσκλησης που θα
απευθύνει προς την Αυτού Θειοτάτη
Παναγιότητα Αρχιεπίσκοπο  Κωνσταν-
τινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικου-
μενικό Πατριάρχη  κύριο κύριο
Βαρθολομαίο να ευαρεστηθεί να
είναι ο ομιλητής  σε πανηγυρική εκ-
δήλωση  απότισης φόρου τιμής στη
μνήμη του αοιδίμου προκατόχου του
Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα,
από τα Τσαραπλανά, νυν Βασιλικό,
Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων, 40 χρόνια
από την Κοίμηση του, γιατί  αποτελεί
την φωτεινότερη προσωπικότητα που
ανέδειξε η Ήπειρος στα πρώτα 100

χρόνια της ελεύθερης ζωής της.      
Το ΔΣ της  ΗΕΘ ως εκπρόσωπος της

ηπειρωτικής κοινότητας Θεσσαλονί-
κης αισθάνεται ότι είναι επιβεβλημ-
μένο να πραγματοποιηθεί στην
Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης  το
έτος 2013, Διεθνές Συνέδριο προς
τιμήν του ιδρυτή της, Καθηγητού Πε-
ρικλέους Βιζουκίδου, ο οποίος
είτε  ως ερευνητής, είτε ως πανεπι-
στημιακός διδάσκαλος, είτε τέλος ως
πρόμαχος και αναμορφωτής  του
εθνικού μας δικαίου, αποτύπωσε εν-
τόνως την προσωπικήν του σφραγίδα
στη  νεοελληνική  δικαιϊκή επιστήμη.
Του το Οφείλουμε.                        

Οφείλουμε να αναδείξουμε τη συ-
νεισφορά του στην ίδρυση τουΑριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και ειδικά της Σχολής Νομικών και Οι-
κονομικών Επιστημών  καθώς και την
μυστική αντιστασιακή δράση που ανέ-
πτυξε κατά την διάρκεια της Κατοχής,
αλλάδυστυχώς φιλόλογοι, δημοσιο-

γράφοι και ιστορικοί ερευνητές στη
Θεσσαλονίκη, στο όνομα της αποκα-
τάστασης της ιστορικής μνήμης, με
ψευδείς αναφορές σπίλωσαν  το
όνομα του και οδήγησαν την πλειοψη-
φία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης στις 25.8.2011 με την υπ’
αρ. 1257 απόφαση, να του σβήσουν το
όνομα από τον χάρτη και να τον εξο-
στρακίσουν από την Θεσσαλονίκη,
55  χρόνια μετά τον θάνατο του.

Οι  πνευματικές τελετές που επιθυ-
μούμε να οργανώσουμε στη μνήμη
και δόξα των  υπέρ της Ηπείρου ερ-
γασθέντων και των ενδόξως πεσόν-
των στους απελευθερωτικούς αγώνες
για να μη μείνουν μόνον επιθυμίες,
πρέπει η ΗΕΘ να αποκτήσει οικονο-
μική ευχέρεια , γιατί μόνο με τον εθε-
λοντισμό δεν πληρώνεται ο
λογαριασμός. Με την ευχή και την ελ-
πίδα ότι θα εξετάσετε το αίτημά μας με
ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία,
σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων».

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΛΩΝ

Στόχοι υψηλοί, αλλά χρειάζονται και χρήματα…

Το… κυνήγι της γκαρσονιέρας
Όπως κάθε χρόνο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την
εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
φέρνει και τη «σκοτούρα» της έυρεσης στέγης για όσους
έχουν περάσει σε άλλη πόλη.

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη
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ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ. «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΜΕ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

Τ
ην ίδια ώρα, η κόντρα της Ιππο-
κράτους με το ΣΥΡΙΖΑ κορυφώ-
νεται με αφορμή αντι-εκδή-
λωση που πραγματοποιεί την

ίδια μέρα το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και με ομιλητές τον
Αλέξη Τσίπρα και πρώην στελέχη του
ΠΑΣΟΚ που «μετακόμισαν» στην Κου-
μουνδούρου. 

Στην εκδήλωση της Δευτέρας, ενώ-
πιον ιστορικών αλλά και νεότερων
στελεχών πλην όμως των πρωτοκλα-
σάτων με τους οποίους ο Ευάγγελος
Βενιζέλος έχει κόψει κάθε γέφυρα
επικοινωνίας, αναμένεται να παρου-
σιαστούν επίσης το νέο έμβλημα αλλά
και τα νέα σύμβολα του κόμματος, που
θα σηματοδοτήσουν και τυπικά την
έναρξη της διαδικασίας ανασύστασης
του ΠΑΣΟΚ με αποκορύφωμα το συν-

τακτικό συνέδριο του Νοεμβρίου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες στην εκδήλωση
θα παρουσιαστεί η νέα διακήρυξη
όπως και ο «νέος» Ήλιος, ο οποίος θα
επανέλθει στις αρχικές επτά ακτίνες
από τις εννιά που έχει σήμερα. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό
εάν στην εκδήλωση θα παραβρεθούν
οι πρώην πρωθυπουργοί και πρώην
πρόεδροι του Κινήματος Κώστας Ση-
μίτης και Γιώργος Παπανδρέου. Ερω-
τηματικά υπάρχουν επίσης αναφορικά
με την παρουσία των πρωτοκλασάτων
στελεχών όπως των Θεόδωρου Πάγ-
καλου, Γιάννη Ραγκούση, Άννας Δια-
μαντοπούλου και Ανδρέα Λοβέρδου,
οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες
εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουρ-
γήσουν νέο πολιτικό φορέα με τη συμ-
μετοχή του πρώην υπουργού Γιώργου

Φλωρίδη. 
Η επιτυχία πάντως της εκδήλωσης

της 3ης Σεπτεμβρίου αποτελεί προσω-
πικό στοίχημα του προέδρου του

ΠΑΣΟΚ και αυτό εξαιτίας της παράλ-
ληλης εκδήλωσης που διοργανώνει ο
ΣΥΡΙΖΑ και ο Νέος Αγωνιστής (που
επίσημα έχει «μετακομίσει» από την
Ιπποκράτους στην Κουμουνδούρου)
με κύριους ομιλητές τον Αλέξη Τσίπρα
και την προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ
αλλά αποστασιοποιημένη εδώ και
καιρό Νίνα Κασιμάτη. Στους κύκλους
του ΠΑΣΟΚ έκαναν λόγο για «αντι-εκ-
δήλωση» και την χαρακτήρισαν σο-
βαρό πολιτικό ατόπημα και πρόκληση. 

Την ίδια ώρα, συζητήσεις και «πη-
γαδάκια» προκάλεσε η ανακοίνωση
του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου, της
Αριστερής Πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ,
που επέστρεψε στην Ιπποκράτους

μετά την ανάληψη της αρχηγίας από
τον Ευάγγελο Βενιζέλο πως «οι αρχές
του Κινήματος δεν είναι είδος προς
διαπραγμάτευση και ότι πρέπει να
υπάρξει άμεσα «απεγκλωβισμός από
τη συντηρητική κυβέρνηση Σαμαρά»
και επαναπροσδιορισμός της πολιτι-
κής κατεύθυνσης της παράταξης στη
βάση των προοδευτικών και δημο-
κρατικών της χαρακτηριστικών, που
σηματοδότησε η γέννησή του στις 3
Σεπτέμβρη του 1974».

Στο μεταξύ, ο κ. Βενιζέλος συνε-
χάρη χτες τον Γιώργο Παπανδρέου για
την ομόφωνη επανεκλογή του ως
Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διε-
θνούς. 

Τρεις του Σεπτέμβρη…θα περνάς; 
Με εκδήλωση στο αίθριο του Νέου Μουσείου Μπενάκη, σε
ένα μικρό κομματικό ακροατήριο και που σε καμία περίπτωση
δεν θα θυμίζει τις «πράσινες» φιέστες του παρελθόντος,
αναμένεται να γιορτάσει το ΠΑΣΟΚ τα 38α γενέθλιά του. 

Του Βαγγέλη Στολάκη

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Ο δήμαρχος... ρίχνει την Πυλαία»
Tου Βαγγέλη Στολάκη

Κ
οινό μυστικό φαίνεται πως
αποτελεί στην παράταξη του
δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη,

Ιγνάτιου Καϊτεζίδη το…αντάρ-
τικο ορισμένων δημοτικών
του συμβούλων, που
προέρχονται από την πε-
ριοχή της Πυλαίας και
αναζητούν το πρόσωπο
που θα μπορούσε να διεκ-
δικήσει το δημαρχιακό θώκο
στις επόμενες εκλογές απέναντι σε
μια νέα υποψηφιότητα… Καϊτεζίδη.

Τα παράπονα πως ο κ. Καϊτεζίδης
δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον στο
Πανόραμα και ασκεί «επιλεκτική»
διοίκηση σε βάρος των άλλων πέντε
δήμων που συγχωνεύτηκαν με τον
«Καλλικράτη» και κυρίως σε βάρος
της Πυλαίας, πολλαπλασιάζονται
μέρα με τη μέρα, με τους δημοτι-
κούς συμβούλους της περιοχής και
τους κατοίκους να αναζητούν το…
διάδοχο.

Το όνομα που ακούγεται έντονα το
τελευταίο διάστημα είναι αυτό του
πρώην δημάρχου Πυλαίας, Βασίλη
Καρτάλη, ο οποίος ενώ σε συνέν-
τευξή του στην «Κ» υποστήριξε πως
θα «θέσει τον εαυτό του στις υπηρε-
σίες των δημοτών» λίγες ημέρες
αργότερα μέσω επιστολής του στην

εφημερίδα ανασκεύασε(!)  λέγοντας
πως «στις επόμενες δημοτικές
εκλογές ο κ. Καϊτεζίδης θα έχει την
αμέριστη και ενεργή στήριξή του». 

Και μπορεί ο κ. Καρτάλης να διέ-
ψευσε επίσημα το ενδεχόμενο

υποψηφιότητάς του το 2014,
ωστόσο η «Κ» είναι σε
θέση να γνωρίζει πως ο
στενός συνεργάτης του και
πρώην Γενικός Γραμματέας

του δήμου Πυλαίας, κ. Ντί-
νος Ζαφειριάδης πραγματο-

ποιεί συχνές συναντήσεις με
δημοτικούς συμβούλους και κατοί-
κους της περιοχής και προχωρά σε
διερευνητικές συζητήσεις.

Δημοτικός σύμβουλος της Πυ-
λαίας δεν αποκλείει μάλιστα το εν-
δεχόμενο να τεθεί επικεφαλής
ψηφοδελτίου ο γιος του πρώην δη-
μάρχου, Γιάννης Καρτάλης, ο οποίος
στις τελευταίες εκλογές εξελέγη με
την παράταξη του κ. Καϊτεζίδη.

Για τη θέση του υποψηφίου δη-
μάρχου «παίζει» και το όνομα του
σημερινού αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Γιώρ-
γου Τσίγκρου, ο οποίος σύμφωνα με
πληροφορίες καθημερινά έρχεται αν-
τιμέτωπος παραπόνων δημοτών για
την επιλεκτική διοίκηση από πλευράς
Καϊτεζίδη. Ο ίδιος πάντως επιλέγει,
για την ώρα, απλώς να ακούει! 
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ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Επιμέλεια: Σταύρος Οραήλογλου

Π
λήρης κατάργηση δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα για
συνταξιούχους και δημοσίους
υπαλλήλους, νέες μειώσεις

συντάξεων και μισθών, εργασιακή
εφεδρεία, περικοπές στα ειδικά μισθο-
λόγια (κλιμακωτά μέχρι και 12%), μει-
ώσεις φοροαπαλλαγών, κατάργηση
δημοτικών επιχειρήσεων, μείωση επι-
δομάτων αναπηρίας, κατάργηση αυτό-
ματων μισθολογικών προαγωγών στα
σώματα ασφαλείας, κατάργηση εποχι-
κών επιδομάτων ανεργίας, ενιαίο μι-
σθολόγιο στις ΔΕΚΟ, περικοπές στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ, είναι με-
ρικά μόνο από τα επώδυνα μέτρα που
περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο
για την εξοικονόμηση των 11,5 δις.
ευρώ που παραδόθηκε στους τρεις πο-

λιτικούς αρχηγούς. Το πακέτο των μέ-
τρων πρέπει να οριστικοποιηθεί μέσα
στις επόμενες ημέρες, καθώς ο χρόνος

πιέζει πλέον ασφυκτικά: τα μέτρα πρέ-
πει να γνωστοποιηθούν στους επικε-
φαλής της Τρόικα στις 9 Σεπτεμβρίου

από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη
Στουρνάρα.

Από το τραπέζι των συζητήσεων δεν
έχει αποσυρθεί το ενδεχόμενο της αύ-
ξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδό-
τησης κατά ένα ή δύο έτη. Μια τέτοια
εξέλιξη, όμως, αποτελεί «κόκκινο
πανί» για πολλούς βουλευτές των
τριών κομμάτων που συμμετέχουν
στην κυβέρνηση συνεργασίας.  

Νέο ρεκόρ ανεργίας
Με την ανεργία να παρουσιάζει νέα

αύξηση φτάνοντας στο 23,1% το Μάιο
(το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην
Ε.Ε.) και την αγοραστική δύναμη των
Ελλήνων να έχει επιστρέψει στα επί-
πεδα της δεκαετίας του ’70, σύμφωνα
με έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ, εξαιτίας των συνεχών μει-
ώσεων μισθών, συντάξεων και των
αλλεπάλληλων φόρων, η εφαρμογή
των μέτρων που έχουν διαρρεύσει και
βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο της
διαβούλευσης, βάζει ολόκληρη την ελ-
ληνική κοινωνία στο κρεβάτι του Προ-
κρούστη.

Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από
τα τρία κόμματα συνεργασίας, είναι οι
κλιμακωτές περικοπές, ακόμη και στις
χαμηλές συντάξεις, ώστε να διατηρηθεί
η 13η και η 14η σύνταξη και να κατευ-
ναστεί εν μέρει η κοινωνική ανατα-
ραχή. Την ίδια, όμως, ώρα συντάξεις
αναπηρίας και προνοιακά επιδόματα
μπορεί να κοπούν μέχρι και 50%.  

Στο μεταξύ, σε συνάντηση του με τον
Aρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο πρωθυ-
πουργός Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα
με πληροφορίες, διαβεβαίωσε τον
προκαθήμενο της ελλαδικής Εκκλη-
σίας ότι δεν τίθεται θέμα περικοπών
στους μισθούς των κληρικών.

Αντιδράσεις
Εν αναμονή της οριστικοποίησης

των μέτρων, ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες
αντιδράσεις. Χτες Παρασκευή, εργαζό-
μενοι στα σώματα ασφαλείας, αστυνο-
μικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί,
πραγματοποίησαν ένστολη συγκέν-
τρωση στην Πλατεία Συντάγματος, αν-
τιδρώντας στις φημολογούμενες
περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. 

Οι συνδικαλιστές προανήγγειλαν πα-
νελλαδική διαμαρτυρία στην Αθήνα την
ερχόμενη Πέμπτη, ενώ θα δώσουν δυ-
ναμικά το «παρών» και στη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά σε
συνέντευξη Τύπου, δεν μπορούν να
δεχθούν άλλες μειώσεις ούτε στο επί-
πεδο του «ενός ευρώ», καθώς οι περι-
κοπές των ετήσιων αποδοχών τους
ανέρχονται ήδη από 28,74% έως
45,42%, ανάλογα με τον βαθμό και τα
χρόνια υπηρεσίας τους, ενώ αρνούνται
και τον χαρακτηρισμό «ειδικά μισθολό-
για».

Και οι Δικαστικοί
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι

δικαστικές ενώσεις της χώρας που
ανακοίνωσαν πανελλήνια πανδικα-
στική συγκέντρωση μπροστά στον
Άρειο Πάγο, την Τετάρτη, 5 Σεπτεμ-
βρίου, αντιδρώντας στο ενδεχόμενο
περαιτέρω μείωσης των αποδοχών
τους και επιδιώκοντας άμεση συνάν-
τηση με τον πρωθυπουργό, τον
υπουργό Δικαιοσύνης και τους πολιτι-
κούς αρχηγούς.

Οι δικαστικές ενώσεις καλούν επίσης
σε πανδικαστικές συγκεντρώσεις σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις εφετει-
ακές έδρες την πρώτη ημέρα του νέου
δικαστικού έτους, στις 17 Σεπτεμβρίου.

100 ΧΡΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1912 - 2012

ελεύθερη

ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Βασ. Όλγας & Μ. Μπότσαρη 11, Θεσσαλονίκη 546 43 • τηλ.: 2310 812.623 • eedebe.blogspot.com            www.elke-thess.gr
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Ε
μείς στην «Κ» αισθανόμα-
στε δικαιωμένοι όταν με-
γάλης κυκλοφορίας

εφημερίδες του εξωτερικού,
όπως η ιταλική Il Giornale,
ιδιοκτησίας του αδελφού του
πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού
Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μας επι-
βεβαιώνουν. Για τη γερμανική
οικονομική επέλαση στην Ευ-
ρώπη, τα πολλαπλάσια οφέλη
που έχει αποκομίσει από την
ύφεση στο νότο, το 4ο Ράιχ, φι-
λοξενήσαμε εκτενές ρεπορτάζ
στο φύλλο της 28ης Ιουλίου,
πέντε ημέρες πριν το σχε-
τικό πρωτοσέλιδο δημοσί-
ευμα της ιταλικής
εφημερίδας που προκά-
λεσε εντονότατες αντι-
δράσεις στην πατρίδα της
κ. Μέρκελ. Συμπέρασμα;
Πάμε καλά!

Το πρωτοσέλιδο της 28/7

Μέτρα απόλυτης λιτότητας
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ΓΙΑ «ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ, ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» ΜΙΛΗΣΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Επιμέλεια: Σταύρος Οραήλογλου

Π
ράξεις και όχι λόγια, ήταν το
σαφές μήνυμα του πρωθυ-
πουργού στη συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου της

Παρασκευής. Σε μια προσπάθεια να πεί-
σει τα μέλη του κυβερνητικού σχήματος
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και  για την αναγκαιότητα λήψης
των νέων επώδυνων μέτρων, ο Αντώνης
Σαμαράς έκανε λόγο για αποφάσεις «δύ-
σκολες, δυσάρεστες και επώδυνες αλλά
αναγκαίες», δεσμευόμενος για δεύτερη
φορά μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, 
-προηγήθηκε η ομιλία του στη συνε-
δρίαση της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ -
πως αυτά τα μέτρα θα είναι και τα τελευ-
ταία.  Κατέστησε μάλιστα σαφές, πως οι
αποφάσεις που θα ληφθούν «θα συνο-
δευτούν από πολιτικές ανάκαμψης, όπως
είναι η επιστροφή των χρεών του δημο-
σίου, η ενεργοποίηση των κοινοτικών
κονδυλίων, το ξεπάγωμα των χρηματο-
δοτούμενων έργων και η πάταξη της φο-
ροδιαφυγής με νέες μεθόδους». «Τα
μέτρα δεν είναι μάταια, σε δύο χρόνια θα
έχουμε μία διαφορετική Ελλάδα», πρό-
σθεσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως
το επόμενο έτος, το 2013, θα έχει ανα-
χαιτιστεί η ύφεση και θα έχει περιοριστεί
η ανεργία και τα λουκέτα», ενώ τόνισε

κατηγορηματικά πως «η χώρα θα παρα-
μείνει στο ευρώ». 

«Το λόμπι της δραχμής»
Από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά

δεν έλειψαν οι αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον όσων
επιδιώκουν με τη στάση τους την έξοδο
της χώρας μας από την Ευρωζώνη, επι-
σημαίνοντας πως η κυβέρνηση έχει
κάνει μεγάλη πρόοδο προς την κατεύ-
θυνση της ανάκαμψης και της αλλαγής
του κλίματος. «Το λόμπι της δραχμής
είναι πράγματι πολύ ισχυρό εντός και
εκτός Ελλάδας, αλλά έχασε την πρώτη
μεγάλη μάχη», σημείωσε ο κ. Σαμαράς,
τονίζοντας πως πλέον υπάρχει και ένα
λόμπι των συμμάχων της Ελλάδας. «Έχει
ενισχυθεί η διαπραγματευτική μας θέση
και έχουμε κερδίσει την αξιοπιστία μας»,

είπε, ενώ ξεκαθάρισε πως «θα σταθούμε
συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, αλλά
πρέπει και οι Ευρωπαίοι να σταθούν συ-
νεπείς, δίνοντας προτεραιότητα στην οι-
κονομική μας ανάπτυξη». 

Επιτάχυνση του έργου
Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους

υπουργούς για το μέχρι τώρα έργο τους
και για το γεγονός ότι στηρίζουν τις αλ-
λαγές και τις μεταρρυθμίσεις, ενώ ανα-
φερόμενος στα κονδύλια που θα δοθούν
στους ΟΤΑ είπε χαρακτηριστικά: «στραγ-
γίξαμε την τελευταία σταγόνα που
υπήρχε για να στηρίξουμε το έργο τους».

Παράλληλα κάλεσε τα μέλη του
υπουργικού συμβουλίου να επιταχύνουν
το βηματισμό τους, υλοποιώντας το κυ-
βερνητικό έργο, καθώς, όπως υπογράμ-
μισε, «αν είναι μόνο τα 11,5 δισ. των
περικοπών χωρίς πολιτική ανάπτυξης,
τότε θα συμπληρώσουμε οκτώ χρόνια
συνεχούς ύφεσης στα οποία θα έχουμε

απωλέσει σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ». Τό-
νισε ακόμη, ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί
με ορίζοντα τετραετίας, χαρακτήρισε
«ευαγγέλιο» την προγραμματική συμ-
φωνία των τριών εταίρων που στηρίζουν
την κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως όλα
όσα έχουν συμφωνηθεί θα έχουν υλο-
ποιηθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια. Κάλεσε
ακόμη τους υπουργούς να βρουν τρό-
πους για αύξηση των εσόδων του κρά-
τους λέγοντας τους: «ξέρω ότι φτάσαμε
μέχρι το κόκαλο, πρέπει να βρούμε τρό-
πους να αυξήσουμε τα έσοδα καθώς τα
11,5 δισ. είναι μόνο από περιορισμό δα-
πανών».

Τοποθετήσεις
Το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε

την τοποθέτηση του Κωσταντίνου Μεν-
δάκου στη θέση του προέδρου του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, ενώ στις θέσεις
των 4 αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου
τοποθετούνται οι Σπύρος Ζιάκος, Χαρά-

λαμπος Δημάδης, Βασίλης Λυκούδης και
Γιώργος Γιαννούλης. Αντιπρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλαμβάνει η Γα-
ρουφαλιά Καλαμπαλίκη.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κοινωνία στο απόσπασμα
Σε ιδιαίτερα οξείς τόνους απάντησε ο

ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία Σαμαρά. Ο εκπρόσω-
πος τύπου του κόμματος Π. Σκουρλέτης
τόνισε πως τα «σκληρά, οριζόντια μέτρα
ουσιαστικά στήνουν ένα μεγάλο μέρος
της κοινωνίας μας, κυριολεκτικά, στο
απόσπασμα» και σημείωσε πως «αυτό το
οποίο οφείλουμε ο καθένας να κάνει,
από το πόστο που υπηρετεί, είναι να μην
πατήσουν τη σκανδάλη».Πρόσθεσε
ακόμη οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων
στην οικονομία και στην κοινωνία θα ισο-
δυναμούν με μια εικόνα η οποία θα θυ-
μίζει τη μεταπολεμική περίοδο. Και,
δυστυχώς, δεν θα είναι το τελευταίο πα-
κέτο μέτρων, όπως μας είπε ο πρωθυ-
πουργός».

Δέσμευση Σαμαρά για 
διαφορετική Ελλάδα
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Επιτυχημένo Zoo Club 
Το Zoo Club  μετά την επιτυ-
χημένη 9ετή παρουσία του
βρεφονηπιακού σταθμού-νη-
πιαγωγείου στο Πανόραμα
Θεσσαλονίκης, συνεχίζει να
μεγαλώνει και δημιούργησε
έναν δεύτερο, πανέμορφο
χώρο στους Ελαιώνες Πυ-
λαίας, τα εγκαίνια του οποίου
πραγματοποιήθηκαν πρό-
σφατα με μεγάλη επιτυχία,
ενώ για τους μικρούς επισκέ-
πτες υπήρχαν ευχάριστες εκ-
πλήξεις και πολύ παιχνίδι.

Επάνω: Η Πηνελόπη Καλαϊτζοπούλου της Klinikum με τους Κατερίνα Αγγελίδου και
Σταύρο Ελοβάρη της Εταιρείας Weleda  
Αριστέρά: Η σύμβουλος επικοινωνίας Λήδα Παπαδοπούλου, η Ελένη Γιαννούδη, Αντι-
δήμαρχος Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη με τις  Δέσποινα Χατζοπούλου-Ορφανίδου, Γε-
ωργία Τσαμπούρη και τη Χαρούλα  Στεφανίδου 

«Κάνω μεγάλα 
όνειρα μονίμως…»

ΠηνελOΠη ΑνΑστΑσοΠοYλου

Πώς αποφάσισες να μπεις στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου
Τέχνης;
Η αφορμή ήταν το έργο «Γέρμα» του Λόρκα με τη Ρένη Πιτ-
τακή στον ομώνυμο ρόλο, που παρακολούθησα στο Θέατρο
Τέχνης, μαθήτρια ακόμη του Πολυκλαδικού Λυκείου. Ήταν
τόσο συγκλονιστική η παράσταση που όταν την έβλεπα, ξε-
χάστηκα ότι βρισκόμουν στο θέατρο και όταν τελείωσε και
χειροκρότησε το κοινό σοκαρίστηκα τόσο πολύ και με αυτό
τον τρόπο επανήλθα στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν απο-
φάσισα να σπουδάσω υποκριτική για να μπορώ κι εγώ να
«ταξιδεύω» τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο που «ταξίδεψα» κι
εγώ. Η μόνη μου επιθυμία ήταν να μπω στη Σχολή του Θε-
άτρου Τέχνης και το πέτυχα!

Έκανες μεγάλα όνειρα; Πόσα από αυτά πήραν σάρκα και οστά;
Κάνω μεγάλα όνειρα μονίμως, γιατί είναι ο μόνος τρόπος
για να ξεφεύγεις από την πραγματικότητα. Ζούμε άλλωστε
στο 2011 και οι καιροί είναι δύσκολοι για πρίγκηπες...Το
μόνο που σε κάνει να μπορείς να επιβιώνεις είναι τα όνειρα.
Πολλά από αυτά και ακόμη περισσότερα από αυτά που
ονειρεύτηκα, έγιναν πραγματικότητα. Και πολλά άλλα βρί-
σκονται στην υλοποίηση τους.

Ποια ήταν η πρώτη επαφή σου με την τηλεόραση;
Όταν πήρα μέρος το 2004 στις «Μάγισσες της Σμύρνης».

Ήμουν πολύ τυχερή που με επέλεξε ο Κώστας Κουτσομύ-
της να κάνω την παρθενική μου τηλεοπτική εμφάνιση σε
δουλειά του. Ήταν μια καλλιτεχνικά άρτια σειρά για την τη-
λεόραση. Στη συνέχεια ήρθαν και οι άλλες τηλεοπτικές προ-
τάσεις. Δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά, μετά από αυτό το
σήριαλ.

Συμβαδίζει η ποιότητα με την επιτυχία στα καλλιτεχνικά
πράγματα;
Θα μπορούσε...Κάποιες φορές συμβαδίζει και κάποιες
άλλες πάλι όχι. Η αλήθεια είναι ότι δε μπορείς να ξέρεις το
αποτέλεσμα εκ των προτέρων. Εσύ οφείλεις να κάνεις τη
δουλειά σου με αγάπη, συνέπεια και υπομονή και σίγουρα
δεν θα χάσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την έκβαση
όμως, το πώς θα την εκλάβει ο κόσμος, δε μπορείς να την
προδικάσεις.

Έχεις χτυπήσει πόρτες για ένα ρόλο;
«Βεβαίως, πώς αλλιώς;» Όταν ζητάς δουλειά, δε ζητάς δα-
νεικά. Στο δικό μας χώρο, πρέπει να δηλώνεις την παρουσία
σου συχνά. Συνηθίζω να λέω ότι: «τα καλά νέα είναι ότι έχεις
ταλέντο, σντίθετα τα άσχημα νέα είναι ότι όλοι έχουν τα-
λέντο.» Το θέμα είναι το πώς θα το διαχειριστείς. Εγώ, κάθε
έξι μήνες πηγαίνω και δίνω τα βιογραφικά μου και δηλώνω
«παρούσα».

Ποιο είναι το όνειρο σου για το μέλλον;
Αποφάσισα πρόσφατα να μην τα μοιράζομαι με άλλους,
γιατί, όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι τα όνειρα είναι προ-
σωπικά και κανείς δε μπορεί να σε νιώσει, όπως εσύ και
συγχρόνως θα μπει και στη διαδικασία να σε κρίνει. Η κρι-
τική είναι κάτι που απεχθάνομαι....

Τι σε κάνει χαρούμενη στην καθημερινότητά σου;
Η μουσική, τα ζώα μου, το ότι έχω ένα σπίτι δικό μου, ότι
κάνω τη δουλειά που αγαπώ, ότι είμαι υγιής και το ότι έχω
τα απαραίτητα για να ζήσω.

Ποιος σε ισορροπεί; Τι σε πορώνει;
Με ισορροπεί η καλύτερή μου φίλη η Μαριλένα, η οποία με
γειώνει και με επαναφέρει στην πραγματικότητα, γιατί μπο-
ρεί να είχαν πάρει αέρα τα μυαλά μου όχι στα επαγγελμα-
τικά, αλλά στα προσωπικά μου. Με πορώνει το να ακούω,
να δημιουργώ μουσική και να παίζω με τη μπάντα μου που
ονομάζεται MAMACITA ON FIRE.

Αν σου ζητούσα να μου περιγράψεις τρεις εικόνες ευτυχίας,
ποιες θα ήταν αυτές;
Όταν αντίκρυσα το πρώτο παιδί της κολλητής μου ήταν μία
από τις ευτυχισμένες στιγμές μου. Επίσης, όταν με πήρε η
Γεωργία από το Θέατρο Τέχνης για να μου πει ότι πέρασα
στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και όταν ερωτεύτηκα και με
ερωτεύτηκαν για πρώτη φορά.

Εντέλει, την καριέρα τι την κάνει; Τα «ναι» ή τα «όχι» που
λέει κανείς;
Την καριέρα, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ δεν την κά-
νουν ούτε τα «ναι» ούτε τα «όχι». Όπως προανέφερα,
την κάνουν η αγάπη, η συνέπεια και η υπομονή που
έχεις για τη δουλειά σου. Καθώς επίσης, απαραίτητη
προυπόθεση σε όλα αυτά είναι, να συνυπάρχει και το
πάθος...

Τι επιθυμείς πολύ και δε σου έχει συμβεί;
Ένα παιδί! Θα ήθελα να είμαι νέα, όταν κάνω παιδιά, για να
μπορώ να τα καταλαβαίνω και να συμβαδίζω μαζί τους στα
προβλήματα και τις ανησυχίες τους, την περίοδο της εφη-
βείας τους.

Η πρώτη της παρθενική τηλεοπτική εμφάνιση ήταν
στην άρτια καλλιτεχνική σειρά του Κώστα Κουτσο-
μύτη «Οι μάγισσες της Σμύρνης». Έκτοτε, όπως
δηλώνει η ίδια, δεν έμεινε ποτέ χωρίς δουλειά και
η παρουσία της είναι «έντονη» στο θέατρο, στην
τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Η Πηνελόπη
Αναστασοπούλου κάνει μεγάλα όνειρα, γιατί όπως
ομολογεί, είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφεύγεις
από την πραγματικότητα, προσβλέπει στο μέλλον
με αισιοδοξία, αγαπά με πάθος τη δουλειά της και
αποκαλύπτει ότι θέλει να κάνει οικογένεια και μά-
λιστα πολύ σύντομα!

Συνέντευξη στο Βασίλη Παπαβασιλείου



Του Δημήτριου Ν. Τσαϊλά*

Α
πό τα πιο επί-
σημα χείλη,
αυτά του Πρω-

θυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ακούστηκε σε πρόσφατη
συνέντευξή του ότι ο τάφος του
σουλτάνου Σουλεϊμάν Σαχ που
βρίσκεται στη Συρία και η περι-
βάλλουσα περιοχή γύρω από
αυτόν, ανήκει στην τουρκική κυ-
ριαρχία. Γι’ αυτό τον λόγο, όπως
σημειώνει, δεν μπορούν να
αγνοήσουν οποιαδήποτε εχθρική
ενέργεια κατά του εν λόγω μνη-
μείου, εκλαμβάνοντας την μάλιστα
ως επιθετικής ενέργειας στο έδα-
φός τους, καθώς και επίθεσης
κατά του ΝΑΤΟ. Συνεχίζοντας γί-
νονται περισσότερο προκλητικοί,
αναφέροντας ότι ο καθένας ξέρει
το καθήκον του, και θα συνεχίσει
να κάνει ό, τι είναι απαραίτητο. Ξε-
περνώντας κάθε όριο, έφτασαν
στο σημείο, το μνήμα του σουλτά-
νου   των Σελτζούκων, να το ανα-
κηρύξουν αυτόβουλα  ως φυλάκιο
του ΝΑΤΟ στη Συρία. 

Η Τουρκία βασίζεται στη συμ-
φωνία που υπεγράφη στην Άγ-
κυρα στις 20 Οκτωβρίου 1921
μεταξύ της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας και της Γαλλίας (γνω-
στή ως η Συνθήκη της Άγκυρας),
όπου η Γαλλία ως διαχειρίστρια
αποικιοκρατική δύναμη στη
Συρία, εγγυάται το δικαίωμα της
Τουρκίας να διαθέτει στρατιωτικό
προσωπικό για τη φύλαξη του
μαυσωλείου με την ονομασία
Τούρκ Μεζαρί (Turk Mezari), του
Σουλεϊμάν Σαχ (Suleiman Shah),
παππού του ιδρυτή της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, Οσμάν,
στην περιοχή Τζαμπέρ Καλέζι
(Jaber-Kalesi), όπου μάλιστα
επιτρέπεται η έπαρση της τουρ-
κικής σημαίας.

Έτσι η Τουρκία διαθέτει ένα
στρατιωτικό άγημα εντός του κυ-
ρίαρχου εδάφους στη Συρία και
έχει απειλήσει ότι θα αναλάβει την
απαραίτητη στρατιωτική δράση με
σκοπό την προστασία του χώρου
που είναι αρμόδια για τη φύλαξη,
σύμφωνα με τις διεθνείς συνθή-
κες.

Η Τουρκία θεωρεί την περιοχή
περί τον τάφο του Σουλεϊμάν Σαχ
ότι ανήκει στη δική της εθνική κυ-
ριαρχία, και όχι ως κυρίαρχο έδα-
φος της Συρίας και μάλιστα
σύμφωνα με έγκυρες πηγές πλη-
ροφόρησης, τον περασμένο μήνα
ενίσχυσε το σώμα των Τούρκων
στρατιωτών φύλαξης με δεκα-
πέντε (15) επιπλέον άτομα.

Η νεο-οθωμανική Τουρκία είναι
αποφασισμένη να επαναεπιβεβαι-

ώσει την επιρροή και την εξουσία
της, ως περιφερειακή δύναμη, ιδι-
αίτερα στην περιοχή της Μεσοπο-
ταμίας που είχε κατακτήσει πριν
700 χρόνια και απώλεσε πριν από
έναν αιώνα περίπου, μετά την ελ-
ληνική εξέγερση παλιγγενεσίας
του 1821. Επιπλέον, προσπαθεί  να
εμπλέξει την Βορειοατλαντική
Συμμαχία σε αυτή την εκστρατεία
επέκτασης στον Αραβικό κόσμο,
αυτοανακηρύσσοντας την οποι-
αδήποτε πράξη που πιστεύει ότι
είναι αντίθετη στα συμφέροντά της
ως ενέργεια κατά του ΝΑΤΟ - μά-
λιστα φτάνει στο σημείο να απειλεί
να παρέμβει στρατιωτικά στη
Συρία με την υποστήριξη των 27
συμμάχων του ΝΑΤΟ. 

Το Κουρδικό
Εκτιμάται ότι αυτές οι ενέργειες

γίνονται, με σκοπό να συμπληρώ-
σουν και να ενισχύσουν το ρόλο
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην πα-
ροχή στρατιωτικής βοήθειας
καθώς και πολιτικής κάλυψης
προς την Άγκυρα στον τρέχοντα
φθοροποιό πόλεμο  που έχει ξε-
σπάσει εναντίον των Κούρδων του
Εργατικού Κόμματος του Κουρδι-
στάν (ΡΚΚ) στην Τουρκία και το
Ιράκ, με τη Συρία να ακολουθεί
σύντομα αφού τελευταία η Τουρ-
κία ανέπτυξε στρατεύματα, άρ-
ματα μάχης, τεθωρακισμένα
οχήματα και συστοιχίες πυραύλων
δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα της

Συρίας δίνοντας τροφή σε σενάρια
για παιχνίδια πολέμου.

Μάλιστα προς επιβεβαίωση
αυτών των εκτιμήσεων, έχουν
φτάσει στο σημείο να συγκρίνουν
τη σημερινή αντι-κουρδική εκ-
στρατεία με την τελική επίθεση του
τακτικού στρατού της Σρι Λάνκα
εναντίον των Τίγρεων του Ταμίλ,
πριν από τρία χρόνια, που είχε ως
αποτέλεσμα τη λήξη του μακρο-
χρόνιου πόλεμου και του πλήρους
αφανισμού των τελευταίων.

Τα σχέδια του ΝΑΤΟ
Από την άλλη πλευρά, το ΝΑΤΟ

επιδιώκει να βρει τις προφάσεις
για να οργανώσει την εισβολή
συμμαχικών στρατευμάτων στη
Συρία σε μία προσπάθεια να ανα-
βιώσει η κυριαρχία των παλαιών
αποικιοκρατικών δυνάμεων σε
ολόκληρη την επικράτεια της
Μέσης Ανατολής. Σκέφτομαι ότι
το ΝΑΤΟ περιμένει, την κατάλ-
ληλη στιγμή, τη σωστή πρόφαση
και τη δικαιολογία με μια ανθρω-
πιστική αιτιολόγηση, που είναι τα
βασικά συστατικά για τη δημιουρ-
γία ενός “καπνοφράγματος για
δήθεν τερματισμό του πολέμου”
ενώ πίσω από αυτό θα συνεχί-
ζουν τις πάγιες γεωπολιτικές
στρατηγικές ισορροπίας ισχύος
και νομή της επιρροής στην πε-
ριοχή. Οι γνωστές από τα παλιά
αποικιοκρατικές δυνάμεις όπως
η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η

Ιταλία, και κυρίως οι Ηνωμένες
Πολιτείες, εκτιμάται ότι θέλουν να
δορυφοροποιήσουν τη Μέση
Ανατολή και κεντρική Ασία.

Το Ισραήλ
Στο μαλακό υπογάστριο, επίσης,

ο επιστήθιος σύμμαχος των ΗΠΑ
στην περιοχή, το Ισραήλ, επιτείνει
τις προσπάθειες του για επιδεί-
νωση της έκρυθμης κατάστασης
στη Συρία, διότι εκτιμά ότι θα ωφε-
ληθεί από μια αλλαγή του καθε-
στώτος της Συρίας επειδή θα
σήμαινε ότι πλέον η Συρία δεν θα
υποστήριζε άλλο τη Χεζμπολάχ
(Hezbollah) στο Λίβανο και ότι μια
νέα κυβερνητική δύναμη θα επέ-
τρεπε τη μόνιμη παραμονή του Ισ-
ραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν. 

Ακόμη, ένα νέο καθεστώς στη
Συρία, πιστεύεται, από τους Ισραη-
λινούς, ότι δεν θα παρέχει περαι-
τέρω υποστήριξη στις παλαιστι-
νιακές δυνάμεις αντίστασης στο
εσωτερικό του Ισραήλ.  Σε αυτή
την περίπλοκη κατάσταση η Τουρ-
κία σε μια πιθανή στρατιωτική ει-
σβολή εναντίον της Συρίας, δεν θα
κάνει περίπατο αλλά γνωρίζει ότι
θα υποστεί πολύ σοβαρές απώ-
λειες. 

Επίσης η κυβέρνηση της Άγκυ-
ρας, εκτιμά ότι δεν είναι κατάλλη-
λος ο χρόνος για να πραγματοποι-
ήσει ανεξάρτητα μια τέτοια κίνηση,
επειδή μια στρατιωτική εκστρατεία
της Τουρκίας μέσα στο συριακό
έδαφος θα εγείρει τις αναμνήσεις
των γειτονικών λαών με τις βαθιές
και άλυτες διαφωνίες, και θα υπο-

σκαφτεί από τους Κούρδους. 

Αποτυχία της Δύσης;
Έτσι, οποιαδήποτε προσφορά

από την Τουρκία που τροφοδοτεί
την αβεβαιότητα στη Συρία και την
περιοχή, πιστεύουμε ότι θα είναι
το αίτιο που θα αναφλέξει μια τε-
ράστια πυρκαγιά που θα καταπιεί
πρώτιστα την Τουρκία. Βέβαια
υφίσταται μια αυξανόμενη παρέμ-
βαση δυτικών δυνάμεων και περι-
φερειακών συμμάχων στις
εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας
ξοδεύοντας μάλιστα τεράστια χρη-
ματικά ποσά για να εντυπωθεί
στην κοινή γνώμη η άποψη ότι η
ασφάλεια και τα στρατιωτικά σχέ-
διά των Δυτικών είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. 

Μέχρι τώρα όμως διαφαίνεται η
δυτική αποτυχία να νικηθεί η συ-
ριακή κυβέρνηση του Προέδρου
Μπασάρ Αλ Άσαντ (Bashar Al-
Assad), και εξ’ αιτίας αυτού το
ηγεμονικό σύστημα συνεχίζει με
εντατικούς ρυθμούς τις προσπά-
θειες να αναμιχθεί στρατιωτικά
στην αραβική χώρα. Όμως όλες
αυτές οι παλαιοαποικιοκρατικές
δυνάμεις οφείλουν να επανεκτιμή-
σουν με περίσσιο ορθολογισμό
την έννοια της ισορροπίας ισχύος
στο γεωπολιτικό πάζλ της Μέσης
Ανατολής και κεντρικής Ασίας
ώστε να αποφευχθεί ένας Αρμα-
γεδδών.

*O Δημήτριος Ν. Τσαϊλάς είναι
Αρχιπλοίαρχος (εα) ΠΝ και Γενικός
Διευθυντής του Strategy International
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Ξεκινά εισβολή από μαυσωλείο;

Η νεο-οθωμανική Τουρκία είναι αποφασισμένη
να επαναεπιβεβαιώσει την επιρροή και την

εξουσία της, ως περιφερειακή δύναμη, ιδιαίτερα
στην περιοχή της Μεσοποταμίας που είχε 

κατακτήσει πριν 700 χρόνια και απώλεσε πριν
από έναν αιώνα περίπου, μετά την ελληνική

εξέγερση παλιγγενεσίας του 1821

Αίτημα από βιοτέχνες 
για ιατρική περίθαλψη

Αίτημα για διατήρηση του δικαιώματος ιατρικής
περίθαλψης,  τουλάχιστον για δύο χρόνια, για
τους βιοτέχνες που οφείλουν εισφορές στον

ασφαλιστικό τους φορέα κατέθεσε το Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τον
υπουργό και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Γιάννη Βρούτση.

Συγκεκριμένα, το ΒΕΘ ζητά «οι επιχειρηματίες που δεν
έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, να διατη-
ρούν το δικαίωμα της ιατρικής και γενικότερα της
νοσοκομειακής τους περίθαλψης για χρονικό διάστημα,
τουλάχιστον δύο ετών, από την ημερομηνία που οφεί-
λουν τις εισφορές τους».

Το ΒΕΘ προχώρησε στο εν λόγω αίτημα καθώς όπως
αναφέρει στην επιστολή του «οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις δίνουν καθημερινά έναν άνισο αγώνα για την επι-
βίωσή τους με συνέπεια κάποιοι εξ αυτών, για ένα
χρονικό διάστημα, να μην είναι συνεπείς με τις υποχρε-
ώσεις τους προς τον ΟΑΕΕ».
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ET1

06:30 Ουράνιο τόξο    
07:30 Ράστα Μαους 
08:00 Μάρθα το σκυλάκι που
μιλά 
08:45 Sonic underground     
09:10 Ακαδημία μονομάχων 
09:45 Πανικός στο δάσος 
11:30 Εκπαιδευτική τηλεόρα-
ση 
13:30 Μουσική παράδοση 
14:20 Θέατρο από το αρχείο
της ΕΡΤ 
16:00 Το αλάτι της γης 
18:00 Ημερολόγια 2 
19:00 Η κρυμμένη εικόνα 
20:00 Hotel τριτων      
21:00 Χρυσές ολυμπιακές
στιγμές 
22:00 Γουεντιο και Λουσι 
23:30 Ακαδημία μονομάχων 
23:45 Καπιταλισμός, ιστορία
αγάπης 

ΝΕΤ 

07:00 Ενημέρωση στη ΝΕΤ 
10:00 Μετά τις 10 
11:00 Οκτώ ημέρες για την
υγεία στην Ευρώπη 
12:00 Ειδήσεις 
12:30 Μediterraneo     
13:00 9 +1 μούσες     
14:00 27 της Ευρώπης      
15:00 Ειδήσεις     
16:00 Σαμπρινα, η μικρή μά-
γισσα     
16:30 Carousel      
17:00 School tube      
18:00 Ειδήσεις     
18:15 Οι ολύμπιοι  
19:15 Κάνε μια ευχή      

21:00 Ειδήσεις     
22:00 Στην υγειά μας     
00:00 5λεπτο δελτίο ειδήσεων  

ΕΤ3 

06:30 Αληθινά σενάρια   
07:30 Εντομοσκόπιο 
07:40 Ο παππούς στην τσέπη
μου       
08:05 Ελεύθερο ραδιόφωνο
roscoe      
08:30 Νεαροί εξερευνητές
στην Αφρική      
09:30 Καλή ψαριά  
10:00 Τελευταίος ταξιδιώτης      
11:00 Μνήμη μου σε λένε
Πόντο 
12:00 Άξιον εστί  
13:00 Ειδήσεις     
13:30 Διασπορά     
15:00 Εξυπνη ζωή     
16:00 Του νερού τα παραμύ-
θια     
17:00 Ειδήσεις     
17:05 Ελλήνων δρώμενα  
18:00 2 πετάλια δρόμος  
19:00 Τέσσερις νύφες κι ένας
γαμπρός      
21:00 Τα τραγούδια της οθό-
νης     
22:00 Ειδήσεις     
23:00 Το ξύπνημα του σκλά-
βου      
00:30 Ονείρου Ελλάς

MEGA 

06:00 Τα μυστικά της Εδέμ  
07:00 Στο φως του φεγγαριού 
08:30 Και πάλι φίλοι 
09:45 Απλή μέθοδος των
τριών 

11:00 Big bang
12:00 Ταξιδεύοντας 
13:10 Παρέα στη κουζίνα 
14:00 Ειδήσεις 
14:50 L.A.P.D.
15:50 Κούκλες 
17:00 Junior masterchef
18:00 Με λένε Βαγγέλη 
19:00 Είσαι το ταίρι μου 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Επτά θανάσιμες πεθε-
ρές 
23:40 Safe sex
00:50 Ειδήσεις 

ΑΝΤ1 

07:00 Θα βρεις το δασκαλό
σου 
08:00 Greek
09:00 Ugly Betty 
10:00 Army wives 
11:00 Desperate housewives 
12:00 Private practice 
13:00 Ειδήσεις
15:30 Λίτσα. Com 
16:50 Πόλεμος των άστρων 
17:50 Ειδήσεις 
18:00 Εργαζόμενη γυναίκα 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Mourlen Rouge 
00:20 Ok the mad 

ALPHA 

06:00 Άλλαξέ το
08:15 MacGyver 
10:00 Μες στην καλή χαρά -
Best of
14:00 Μεσημεριανό Δελτίο
Ειδήσεων
14:15 Got to Dance
15:30 Ρώτα την Αγάπη

17:00 Νοηματικό Δελτίο Ειδή-
σεων
17:10 Everybody Loves Ray-
mond
18:10 King of Queens 
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδή-
σεων
19:55 tospirto.net Πυροδοτεί
την Τέχνη
20:00 Oliver's Twist
21:00 Αλ Τσαντίρι Νιουζ 
23:00 Αρκεί Μια Στιγμή
01:15 Η Κατασκήνωση

STAR 

06:00 Παιδικό πρόγραμμα 
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Wild wild west
15:45 Τα φιλαράκια 
16:50 Ο πρίγκιπας του Bel air 
17:45 Ειδήσεις
18:50 Smallville  
19:45 Ειδήσεις
21:00 Θέα από ψηλά
22:45 Zodiac

ΣΚΑΙ 

06:45 Καλημέρα 
11:00 Eco news
11:30 Ιδέες που θα σώσουν
τον Πλανήτη
12:00 Goal Χωρίς Σύνορα
13:00 Kings of Nitro
14:00 Ποδηλατοδράσεις
14:30 Σκληροί Άντρες ή Κότες;
15:30 Το Κάστρο του Τακέσι
17:00 Life Unexpected
18:00 Really Big Things
19:00 Μύθος ή Πραγματικό-
τητα
20:00 Survivorman: Sierra

Nevada
20:55 Ειδήσεις 
22:00 Wild New World
23:00 Όταν ο Καιρός Άλλαξε
την Ιστορία:The Great Chicago
Fire
00:00 Deadly Women

TV100

07:00 Η παγκόσμια οικογέ-
νεια 
07:30 Κηπουρική 
08:00 Το Ασχημόπαπο και
εγώ 
09:00 Για τα πιάτα σου μόνο 
09:30 Άγρια ίχνη στην Αφρική 
10:00 Ιστίο 
10:30 Εναλλακτικές πηγές
ενέργειας 
11:00 Έκφραση με νόημα 
11:30 Αρπακτικά ζώα 
12:30 Επτά τοις 100 
13:30 Η πανίδα της Ιβηρικής
χερσονήσου 
14:00 Κύπρος μια περιδιάβα-
ση 
14:30 Η Κρήτη στο πέρασμα
του χρόνου 
15:30 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι 
16:30 Μακάριος η πορεία του 
17:00 Ανοιχτά μικρόφωνα
17:30 Μουσική σκηνή Θεσσα-
λονίκης 
19:00 Ειδήσεις
19:30 Μεγάλα Παγκόσμια
Μυστήρια 
20:00 No Limits 
21:30 Η Υγεία των παιδιών 
22:00 Fatsabook 
22:30 Ο χρόνος 
00:30 Ειδήσεις 

ET1

07:30 Ράστα Μαους 
08:00 Μάρθα το σκυλάκι που
μιλά 
08:45 Sonic underground     
09:10 Ακαδημία μονομάχων 
09:45 Πανικός στο δάσος 
11:30 Εκπαιδευτική τηλεόραση 
13:30 Μουσική παράδοση 
14:20 Θέατρο από το αρχείο της
ΕΡΤ 
16:00 Το αλάτι της γης 
18:00 Ημερολόγια 2 
19:30 Ο πρώτος υπολογιστής
του κόσμου     
21:00 Χρυσές ολυμπιακές στιγ-
μές 
22:00 Αντιμέτωποι με το θάνα-
το 
23:30 Ράλι Αιγαίου 
23:45 Καπιταλισμός, ιστορία
αγάπης 

ΝΕΤ 

07:00 Ενημέρωση στη ΝΕΤ 
10:00 Μετά τις 10 
11:00 Οκτώ ημέρες για την
υγεία στην Ευρώπη 
12:00 Ειδήσεις 
12:30 Με αρετή και τόλμη    
13:00 9 +1 μούσες     
14:00 27 της Ευρώπης      
15:00 Ειδήσεις     
16:00 Σαμπρινα, η μικρή μά-
γισσα     
16:30 Carousel      
17:00 School tube      

18:00 Ειδήσεις     
18:15 Οι ολύμπιοι  
19:15 Κάνε μια ευχή      
21:00 Ειδήσεις     
22:00 Ο θρύλος του εκλεκτού      
00:00 Φαντάσματα   

ΕΤ3 

06:30 Αληθινά σενάρια   
07:30 Θεία λειτουργία  
07:40 Ο παππούς στην τσέπη
μου       
08:05 Ελεύθερο ραδιόφωνο
roscoe      
08:30 Νεαροί εξερευνητές
στην Αφρική      
09:30 Καλή ψαριά  
10:00 Τελευταίος ταξιδιώτης      
11:00 Μνήμη μου σε λένε Πόν-
το 
12:00 Άξιον εστί  
13:00 Ειδήσεις     
13:30 Μητέρα γη    
15:00 Κυριακή στο χωριό      
16:00 Του νερού τα παραμύθια     
17:00 Ειδήσεις     
17:05 Ελλήνων δρώμενα  
18:00 Balkan express   
19:00 Χωρίς αυτοκίνητο       
20:00 Αριστοτέλης ο επιπόλαι-
ος      
22:00 Ειδήσεις     
23:00 Κινγκ Κονγκ       
00:30 Ονείρου Ελλάς

MEGA 

06:00 Τα μυστικά της Εδέμ  
07:00 Στο φως του φεγγαριού 

08:30 Και πάλι φίλοι 
09:45 Απλή μέθοδος των τριών
11:00 Big bang
12:00 Λάκης  γλυκούλης 
13:10 Παρέα στη κουζίνα 
14:00 Ειδήσεις 
14:50 L.A.P.D.
15:50 Κούκλες 
17:00 Junior masterchef
18:00 Με λένε Βαγγέλη 
19:00 Είσαι το ταίρι μου 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Επτά θανάσιμες πεθερές 
23:50 Ποιος μας πιάνει 
00:50 Ειδήσεις 

ΑΝΤ1 

07:00 Θα βρεις το δασκαλό σου 
08:00 Greek
09:00 Ugly Betty 
10:00 Army wives 
11:00 Desperate housewives 
12:00 Private practice 
13:00 Ειδήσεις
15:30 Λίτσα. Com 
16:50 Πόλεμος των άστρων 
17:50 Ειδήσεις 
18:00 Εργαζόμενη γυναίκα 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Η διαδρομή  
00:20 Ok the mad 

ALPHA 

06:00 Άλλαξέ το
08:15 MacGyver 
10:00 Μες στην καλή χαρά -
Best of
14:00 Formula 1 

17:00 Νοηματικό Δελτίο Ειδή-
σεων
17:10 Everybody Loves Ray-
mond
18:10 King of Queens 
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσε-
ων
19:55 tospirto.net Πυροδοτεί
την Τέχνη
20:00 Oliver's Twist
21:00 Chart show your count-
down 
00:30 Γυναίκες σε ελεύθερη
πτώση 

STAR 

06:00 Παιδικό πρόγραμμα 
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Wild wild west
15:45 Τα φιλαράκια 
16:50 Ο πρίγκιπας του Bel air 
17:45 Ειδήσεις
18:50 Smallville  
19:45 Ειδήσεις
21:00 Η συμμορία των δώδεκα 
23:30 Mad city 
06:45 Καλημέρα 
10:00 Κυριακή με Δράση
13:00 Κηπουρέματα 
14:00 Γεύσεις στη Φύση
15:00 Μπες Στο Κλίμα 
16:00 Μαστορέματα 
17:00 Άγρια Ινδονησία
18:00 Really Big Things
19:00 Lonely Planet, Colombia
20:00 Κυρίαρχοι των Θαλασ-
σών
20:55 Ειδήσεις 
22:00 Υπερκατασκευές: Το

Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδί-
νου
23:00 Πραγματικές Αποδρά-
σεις
00:00 Prehistoric Predators

TV100

07:00 Η παγκόσμια οικογένεια 
07:30 Κηπουρική 
08:00 Το Ασχημόπαπο και εγώ 
08:30 Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο 
09:00 Για τα πιάτα σου μόνο 
09:30 Άγρια ίχνη στην Αφρική 
10:00 Ιστίο 
11:00 Κύπριοι ζωγράφοι 
11:30 Αποστολή στην Αρκτική 
12:30 Επτά τοις 100 
13:30 Η πανίδα της Ιβηρικής
χερσονήσου 
14:00 Κύπρος μια περιδιάβαση 
14:30 Η Κρήτη στο πέρασμα
του χρόνου 
15:00 Ειδήσεις 
15:30 Έρευνα για το Μέλλον
16:00 Αρχαιολογία & Ανθρω-
πολογία 
17:00 Ανοιχτά μικρόφωνα 
19:00 Ειδήσεις 
19:30 Μεγάλα παγκόσμια μυ-
στήρια 
20:00 No Limits 
22:15 Fatsabook 
22:45 Βαθιά κοφτά ανθρώπινα 
00:30 Ειδήσεις

Σάββατο στην tv

Κυριακή στην tv

Την προηγούμενη βδομάδα η «Κ»

είχε γράψει πρώτη πως τα πλατό

της ΕΡΤ3 ενίοτε μετατρέπονται και

σε ρινγκ! Αναφερόμαστε στην γνω-

στή πλέον υπόθεση της δημοσιο-

γράφου, που χτύπησε στο κεφάλι

με…βούρτσα χτενίσματος τη μακι-

γιέζ του καναλιού, επειδή η τελευ-

ταία έβαφε καλύτερα την

παρουσιάστρια του δελτίου ειδή-

σεων. Οι σχέσεις των δυο γυναι-

κών ποτέ δεν ήταν και οι

καλύτερες, ωστόσο κανείς στη Λε-

ωφόρο Στρατού μπορούσε να φαν-

ταστεί τις…εξελίξεις! Πληροφορίες

αναφέρουν πως η δημοσιογράφος

θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο

Πειθαρχικό Όργανο της ΕΣΗΕΜ-Θ

στο τέλος του μήνα.  

Πολύ έξυπνη η ιδέα κατά τη διάρκεια

της απευθείας μετάδοσης του δη-

μοτικού συμβουλίου Θεσσαλονί-

κης, να περνάνε στο κάτω μέρος

της οθόνης σύντομες ειδήσεις σε

κρόουλ. Αν πάλι αυτός που τις πλη-

κτρολογούσε στην TV100 ήξερε

και την ορθογραφία του ρήματος

«δυσχεραίνω» όλα θα ήταν καλύ-

τερα!

Ενημερωτική εκπομπή στη ζώνη

10:00-13:00 σχεδιάζουν να εντά-

ξουν οι υπεύθυνοι του προγράμμα-

τος του Mega για τη νέα

τηλεοπτική σεζόν. Και η παρουσιά-

στρια αυτής… Η δημοσιογράφος

Μαρία Σαράφογλου, που πρό-

σφατα εντάχθηκε στο δυναμικό του

Μεγάλου Καναλιού από τη δημό-

σια ΝΕΤ και στη θέση της προσε-

λήφθη η Ανθή Σαλαγκούδη, κόρη

του παλιού βουλευτή της ΝΔ. Η

ίδια είναι και δημοτική σύμβουλος

στο δήμο Θεσσαλονίκης.

Νέες απολύσεις δημοσιογράφων και

τεχνικών ανακοίνωσε τη βδομάδα

που πέρασε η ιδιοκτησία της εφη-

μερίδας «Καθημερινή», παρά τη

συμφωνία εργαζομένων-εργοδο-

τών, πως εάν γίνονταν δεκτές μει-

ώσεις της τάξης του 10% στις

αποδοχές των πρώτων, όπως και

έγινε, μέσα στο 2012 δεν θα υπήρ-

χαν άλλες απολύσεις. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ετοιμά-

ζονται μηνύσεις κατά ορισμένων

στο κτίριο της οδού Νικολάου Γερ-

μανού, επειδή είπαν ψέματα…Σύν-

τομα η στήλη θα κάνει περισ-

σότερες αποκαλύψεις.

Το είδαμε και αυτό! Τοπικός τηλεο-

πτικός σταθμός της Θεσσαλονίκης

μπορεί να έχει απλήρωτους τους

εργαζομένους του, διαθέτει

όμως μια άκρως ανανεωμένη

ιστοσελίδα με ειδήσεις, συνεν-

τεύξεις αλλά και ψηφιοποιημένο

αρχείο εκπομπών προηγούμε-

νων ετών! 

Άλλος πάλι τηλεοπτικός σταθμός, ο

ιδιοκτήτης του οποίου μας απασχό-

λησε στο παρελθόν για τη σχέση

του με γνωστή τηλεπερσόνα και τα

κοσμήματα που της έκανε δώρο,

θυμήθηκε να μεταδώσει εκπομπές

ενημερωτικού χαρακτήρα της πε-

ρασμένης σεζόν. Μόνο που τότε η

δημοσιογράφος που παρουσίαζε

την εκπομπή δεν ήταν…απολυ-

μένη. Αφού προς στιγμής σκεφτή-

καμε να της ευχηθούμε καλή αρχή!

Ιδιοκτήτης καναλιού της Θεσσαλονί-

κης, (η στήλη έχει αναφερθεί πολ-

λάκις στο πρόσωπό του), επιμένει

να έχει…γνώμη για όλα, αλλά να

μην είναι εντάξει στις οικονομικές

του υποχρεώσεις. Επίσης λησμονεί

πως ο σταθμός του φέρει τον τίτλο

του «ενημερωτικού». Γι’ αυτό άλλω-

στε έλαβε και την άδεια εκπομπής

ψηφιακού σήματος. Η ενημέρωση

ωστόσο, φαίνεται πως έχει πάει πε-

ρίπατο…

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αύριο ο

γνωστός δημοσιογράφος Στέλιος

Κούλογλου, καθώς θα είναι βασι-

κός ομιλητής στις εκδηλώσεις μνή-

μης για το Ολοκαύτωμα του

Χορτιάτη. 

Μισθούς δυο μηνών και επίδομα

αδείας έχουν να λαμβάνουν από

την ιδιοκτησία του «Αγγελιοφό-

ρου» οι εργαζόμενοι δημοσιογρά-

φοι, τεχνικοί και διοικητικοί. 

Αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου

ετοίμασε η ΕΡΤ με αφορμή τη συμ-

πλήρωση 15 ετών από το θάνατο

της μεγάλης ρεμπέτισσας. Βέβαια

επειδή χρήματα ως γνωστόν δεν

υπάρχουν, δεν πρόκειται για ένα

φρεσκογυρισμένο αφιέρωμα, αλλά

ένα επεισόδιο από τη σειράς «Ρεμ-

πέτισσες» του Κώστα Χατζηδούλη

από το 1987, το οποίο έχει ψηφιο-

ποιηθεί και βρίσκεται στο αρχείο

της ΕΡΤ. 

«Ο φετινός χειμώνας θα είναι

σκ...», επαναλαμβάνει κάθε πρωί

στην εκπομπή του στο Ράδιο Θεσ-

σαλονίκη ο ιδιοκτήτς του σταθμού,

Στέφανος Διαμαντόπουλος. Όπως

είναι λογικό πολλοί ακροατές προ-

χωρημένης ηλικίας καλούν στο

σταθμό και ζητούν από το γνωστό

παραγωγό να σταματήσει να χρη-

σιμοποιεί τη συγκεκριμένη έκ-

φραση. Ωστόσο η απάντηση που

έχει είναι έτοιμη και συνάμα απο-

στομωτική, καθώς επισημαίνει ότι

ο όρος που χρησιμοποιεί είναι…

πολιτικός. 

Ακούσατε, ακούσατε!
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ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. «ΠΑΡΩΝ» ΛΕΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ο Βούγιας «φρενάρει» Μπουτάρη;

Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι
της Άννας Ευθυμίου*

Μ
νημόνιο, μνημόνιο,
μνημόνιο... Πράγματι,
το μνημόνιο είναι αυτό

που οδήγησε στη συρίκνωση της μεσαίας
τάξης και την εξαθλίωση του βιωτικού επιπέ-
δου πολλών συμπολιτών μας. Ωστόσο, δεν
είναι μόνο αυτό που έχει δυσμενείς επιπτώ-
σεις στην καθημερινότητά μας. 

Είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, που έχουν
πέσει θύματα κλοπής ή ληστείας, έστω και
μία φορά; Είναι λίγοι οι συμπολίτες μας, που
έχουν φοβηθεί να διασχίσουν κατοικημένες
περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων; Είναι
λίγοι οι συμπολίτες μας, που αποκλείστηκαν
από μία θέση εργασίας λόγω της μαύρης ερ-
γασίας των παράνομων μεταναστών;

Από την άλλη, όμως, σε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ελληνική
κοινωνία είναι ρατσιστική ή ξενοφοβική,
παρά τον αρνητισμό που δημιουργεί το

υψηλό ποσοστό μεταναστών που σωρεύτηκε
ξαφνικά σε μια έως πρότινος σχεδόν μονο-
πολιτιστική και μονοθρησκευτική χώρα,
όπως η Ελλάδα. Και αυτό, διότι η πατρίδα
μας έγινε ξαφνικά μια κοινωνία με ποσοστό
άνω του 12% στο συνολικό πληθυσμό, μετα-
νάστες. Θεωρείται φυσικό, να υπάρχει του-
λάχιστον επιφυλακτικότητα εκ μέρους της
Ελληνικής κοινωνίας. 

Αναγκαία, λοιπόν, προβάλει η λήψη μέ-
τρων, τα οποία θα σέβονται τόσο τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα των μεταναστών όσο και
την ασφάλεια, την ευημερία και την κοινω-
νική ειρήνη των ημεδαπών πολιτών, συν-
δυάζοντας την σταθερότητα σε συσχετισμό
με την πολύπλευρη ανάπτυξη της κοινωνίας
μας. 

Οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και της
Κυβέρνησης σχετικά με τη λαθρομετανά-
στευση είναι σαφείς, συγκριμένες και άμεσα
υλοποιήσιμες. Ειδικότερα, στην πρώτη προ-
τεραιότητα βρίσκεται η κατάργηση του

νόμου για την ιθαγένεια, που καθιέρωσε το
ΠΑΣΟΚ και κατέστησε την Ελλάδα πόλο
έλξης για χιλιάδες παράνομους μετανάστες.
Παράλληλα, καθίσταται απαραίτητος ο απο-
τελεσματικός έλεγχος των συνόρων, ώστε να
παύσει η ανεξέλεγκτη είσοδος λαθρομετανα-
στών και να δοθεί το μήνυμα στην Ευρώπη
ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να φυλάει
τα σύνορά της. Εξάλλου, τον Οκτώβριο ανα-
μένεται η ολοκλήρωση του φράχτη αποτρο-
πής εισόδου των λαθρομεταναστών στον
Έβρο, ενώ ήδη με εντολή του αρμόδιου
Υπουργού 1.800 συνοριοφύλακες μαζί με
πλωτά μέσα μετακινούνται στον Έβρο, σε μια
προσπάθεια της Κυβέρνησης να αντιμετωπί-
σει ριζικά το πρόβλημα της λαθρομετανά-
στευσης.

Άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση «Ξένιος
Ζευς» της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλ-
ληψη των παράνομων μεταναστών με ορατά
αποτελέσματα. Στη σωστή κατεύθυνση οδη-

γεί και η δημιουργία σύγχρονων κέντρων
υποδοχής και παραμονής λαθρομετανα-
στών, που θα τηρούν όλα τα αναγκαία κρι-
τήρια, όπως να είναι εκτός αστικού ιστού, να
υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, ώστε να μην
επιβαρυνθεί με υπέρογκες δαπάνες η Πολι-
τεία, να υπάρχουν σημαντικά ανταποδοτικά
κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες.

Πέρα από αυτά, για τη διατήρηση και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πρέπει
να ληφθούν μέτρα κατά της μαύρης εργασίας
παράνομων μεταναστών σε επιχειρήσεις σε
συνδυασμό με την πάταξη του παρεμπορίου,
που αφενός οδηγεί στο κλείσιμο χιλιάδων
επιχειρήσεων και αφετέρου αποτελεί επι-
πλέον πόλο έλξης και για νέους μετανάστες.

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

www.annaesthymiou.blogspot.com

Tου Βαγγέλη Στολάκη 

Π
α ρ α τ ρ ά γ ο υ -
δων…συνέχεια
στην «Πρωτο-

βουλία» του δημάρχου Θεσσαλο-
νίκης μετά τις δηλώσεις του Γιάννη
Μπουτάρη κατά τη διάρκεια της
τελευταίας συνεδρίασης του δη-
μοτικού συμβουλίου, πως στις
επόμενες δημοτικές εκλογές θα
διεκδικήσει εκ νέου το δημαρ-
χιακό θώκο. Παρά το προχωρη-
μένο της ώρας η δήλωση του κ.
Μπουτάρη προκάλεσε συζητήσεις
στους διαδρόμους του Δημαρ-
χείου, την ώρα που εν ενεργεία
δημοτικοί σύμβουλοι μιλώντας
στην «Κ» προεξοφλούν πως δεν
θα πολιτευτούν ξανά εάν του ψη-
φοδελτίου ηγηθεί και πάλι ο σημε-
ρινός δήμαρχος.

Και μπορεί η συζήτηση για τις
επόμενες δημοτικές εκλογές να
θεωρείται για πολλούς πρώιμη,
ωστόσο στην παράταξη του δη-
μάρχου οι επίδοξοι…μνηστήρες
έχουν ξεκινήσει ζυμώσεις εδώ και
αρκετό καιρό. Η απόφαση του
Γιάννη Μπουτάρη να διεκδικήσει
εκ νέου την ψήφο των Θεσσαλονι-
κέων δημιουργεί τριγμούς στην
«Πρωτοβουλία», ενώ αντιδήμαρ-
χοι και δημοτικοί σύμβουλοι δε δι-
στάζουν να διαφοροποιηθούν
ακόμα και δημόσια για τις αποφά-
σεις που λαμβάνονται και για το
κατά πόσο η διοίκηση του δήμου
κάνει πράξη τα όσα προεκλογικά
υποσχέθηκε!

Μιλώντας στην «Κ» δημοτικός
σύμβουλος της συμπολίτευσης

θέτει το ερώτημα κατά πόσο «ο
Γιάννης Μπουτάρης μπορεί να
είναι εκ νέου υποψήφιος»;  «Στις
εκλογές θα κληθούν να ψηφίσουν
οι δημότες Θεσσαλονίκης και όχι
οι αναγνώστες των New York
Times, οι οποίοι έχουν την εντύ-
πωση ενός δημάρχου πρότυπο»
αναφέρει χαρακτηριστικά συμπλη-
ρώνοντας πως «μέχρι στιγμής οι
περισσότερες προεκλογικές δε-
σμεύσεις της παράταξης έχουν
πέσει στο κενό». «Προσωπικά έχω
πάρει την απόφαση να μην κα-
τέβω στις επόμενες εκλογές εάν
του ψηφοδελτίου ηγηθεί ο Μπου-
τάρης» καταλήγει.

«Παγωμένες» σχέσεις 
με ΔΗΜΑΡ

Την ίδια ώρα, όπως εκτιμούν οι
δημοσκόποι, δεδομένου του σκη-
νικού της κεντρικής πολιτικής σκη-
νής «ο δήμος Θεσσαλονίκης
δύσκολα θα κερδηθεί από υποψή-
φιο του λεγόμενου προοδευτικού
χώρου». Το ΠΑΣΟΚ πλέον έχει
χάσει τη δυναμική του, ο ΣΥΡΙΖΑ
ανεδείχθη δεύτερο κόμμα, ενώ η
ΔΗΜΑΡ αναμένεται να έχει απώ-
λειες λόγω της συμμετοχής της
στην κυβέρνηση συνεργασίας. Την
ίδια ώρα, θεωρείται αβέβαια πι-
θανή επαναστήριξη της υποψηφιό-
τητας Μπουτάρη από το κόμμα του
Φώτη Κουβέλη, λόγω της θερμής
προεκλογικής στήριξης του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης προς την
Ιπποκράτους. Υπενθυμίζεται πως ο
κ. Μπουτάρης αναγκάστηκε να
ανασκευάσει δηλώσεις του πως «ο
δήμος Θεσσαλονίκης στηρίζει

ΠΑΣΟΚ και Βενιζέλο» μετά την έν-
τονη αντίδραση της Δημοκρατικής
Αριστεράς Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά τη διαδοχολογία,
οι επίδοξοι…μνηστήρες της θέσης
του επικεφαλής της «Πρωτοβου-
λίας» αυξάνονται. Ενδιαφέρον,
μετά τον πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμό-
πουλο, ο οποίος έχει χάσει πλέον
την εκτίμηση προσκείμενων στο
σοσιαλδημοκρατικό χώρο,  και τον
αντιδήμαρχο Αστικού Σχεδιασμού,
Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέα
Κουράκη, φέρονται να εκδηλώ-
νουν οι αντιδήμαρχοι Κωνσταντί-
νος Ζέρβας και Σπύρος Πέγκας. Οι
τελευταίοι μάλιστα, σύμφωνα με
πληροφορίες τυγχάνουν της προ-
τίμησης αντιδημάρχων όπως της
Μαρίας Πασχαλίδου και της Καλυ-

ψώς Γούλα, που εμφανίζονται
«ενοχλημένες» από τη δράση των
κκ. Αβραμόπουλου και Κουράκη. 

«Η κλίκα του δημάρχου είναι
γνωστή και αυτό γίνεται αισθητό
και ενοχλεί» αναφέρει από την
πλευρά της άλλη δημοτική σύμ-
βουλος της «Πρωτοβουλίας», η
οποία εκφράζει την πεποίθηση
πως ο Γιάννης Μπουτάρης δεν θα
είναι ξανά υποψήφιος. 

Για δήμαρχος ο Βούγιας;
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες ο πρώην υπουργός και
πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
Σπύρος Βούγιας εξετάζει σοβαρά
το ενδεχόμενο στις επόμενες δη-
μοτικές εκλογές να διεκδικήσει το
δήμο Θεσσαλονίκης. Συνομιλητές
του κ. Βούγια αναφέρουν στην

«Κ» πως «στην περίπτωση που ο
Γιάννης Μπουτάρης αποφασίσει
να ηγηθεί ψηφοδελτίου τότε ο
πρώην βουλευτής μπορεί να είναι
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Διαφορετικά θα είναι υποψήφιος
δήμαρχος» σχολιάζουν. Ερωτώ-
μενος για την πιθανή υποψηφιό-
τητα Βούγια, ο δημοτικός
σύμβουλος Ανέστης Τελίδης ανα-
φέρει πως ο πρώην υπουργός
πάντα έχει ως σημείο αναφοράς τη
Θεσσαλονίκη και φέρνει ως παρά-
δειγμα την πρότασή του για τη
διεκδίκηση του τίτλου της ευρω-
παϊκής πρωτεύουσας νεολαίας
2014. «Ήταν μια εξαιρετική ιδέα
και εάν δεν ήταν ο Βούγιας και οι
συνεργάτες του ενδεχομένως να
μην κερδίζαμε το διαγωνισμό»
σχολιάζει. 
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ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΠΡΕΓΚΟΒΙΤΣ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

Α
πό σήμερα και έως την ερχόμενη Κυ-
ριακή 9 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσουν οι
εκδηλώσεις της «Βαλκανικής Πλα-

τείας», το πρόγραμμα της οποίας παρουσίασε
ο δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Σίμος Δανιη-
λίδης. Μεταξύ των εκδηλώσεων ξεχωρίζουν
η αυριανή συναυλία του τραγουδοποιού Διο-
νύση Σαββόπουλου και η συναυλία του Γκό-
ραν Μπρέγκοβιτς την προσεχή Δευτέρα. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου
ο κ. Δανιηλίδης υποστήριξε ότι «είναι ανα-
γκαίο να επισημάνουμε στους κυβερνώντες
της χώρας μας με τον πιο έντονο τρόπο ότι
από παντού μπορεί να είναι θεμιτό ή επιτρε-
πτό να υπάρξει περιορισμός για την αντιμε-
τώπιση των οικονομικών προβλημάτων της
χώρας, αλλά όχι από τα ζητήματα της παι-
δείας και του πολιτισμού». «Ειδικά σε μια
χώρα που εδώ και πολλές δεκαετίες άνθρω-
ποι του πολιτισμού τονίζουν ότι η βαριά βιο-
μηχανία της χώρας μας είναι και πρέπει να
είναι η παιδεία και ο πολιτισμός», είπε χα-
ρακτηριστικά. 

Mε 27 σπουδαία τραγούδια στις απο-
σκευές του, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα
δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα της «Βαλκα-

νικής Πλατείας» από τον επιβλητικό χώρο
των Συμμαχικών Κοιμητηρίων στην οδό Λαγ-
καδά. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Big Band
του Δημοτικού Ωδείου Ενότητας Νεάπολης
παρουσιάζοντας ένα ποικίλο πρόγραμμα. Η
συναυλία θα ξεκινήσει αύριο στις 9 το βράδυ
και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.  

Ο καταξιωμένος Σέρβος συνθέτης και η
μπάντα του «Για Γάμους και Κηδείες» έρ-
χονται με αποσκευές γεμάτες από παλαιότε-
ρες αγαπημένες επιτυχίες αλλά και την
καινούργια του δισκογραφική δουλειά. Η συ-

ναυλία θα δοθεί τη Δευτέρα στο ανοικτό Θέ-
ατρο Νεάπολης (περιοχή Στρεμπενιώτη) στις
9 το βράδυ (τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ και 5
ευρώ μαθητικό – φοιτητικό – ανέργων). 

Το ερχόμενο Σάββατο η Ορχήστρα Ποι-
κίλης Μουσικής των Δημοτικών
Ωδείων Νεάπολης-Συκεών θα παρουσιά-
σει μια συναυλία-αφιέρωμα στο μεγάλο Θεσ-
σαλονικιό συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή στο
ανοικτό Θέατρο Νεάπολης (περιοχή Στρεμπε-
νιώτη) στις 9 το βράδυ και η είσοδος για το
κοινό είναι ελεύθερη. 

Πάμε σινεμά;

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 3: ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Κινούμενα Σχέδια, 2012, ΗΠΑ, Έγχρωμη  

Σκηνοθεσία: ΕΡΙΚ ΝΤΑΡΝΕΛ 
Πρωταγωνιστούν: ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΟΙ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΛΑΜ-
ΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΟΥΛΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ, ΦΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ,
ΣΠΥΡΟΣ ΖΟΥΠΑΝΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ , ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΙΡΓΚΙΣ, ΘΑΝΟΣ
ΚΑΛΛΙΡΗΣ, ΛΙΛΑ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΛΑ-
ΤΗΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, ΗΡΩ ΜΠΕΖΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ,
ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΣ

Περίληψη: Έπειτα από την
τεράστια εισπρακτική επιτυχία
της πρώτης ταινίας του 2005
(Madagascar), αλλά και της
δεύτερης του 2008 (Mada-
gascar: Escape 2 Africa) η
τρίτη συνέχεια ήταν πολυανα-
μενόμενη, καθώς οι αγαπη-
μένοι μας ήρωες προσπαθούν
ακόμα να επιστρέψουν... σπίτι
τους, στη Νέα Υόρκη! Ένας εκ
των σκηνοθετών, ο Τομ Μακ
Γκραθ, σχολιάζει αναφορικά
με την επιτυχία των ταινιών
«Αυτό που πραγματικά απο-

γειώνει τις ταινίες αυτές είναι το συναίσθημα. Γιατί καλά είναι τα αστεία,
αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η συναισθηματική εμπλοκή και ταύ-
τιση.» Ο έτερος της σκηνοθετικής ομάδας (κι εκ των σεναριογράφων) Έρικ
Νταρνέλ συμπληρώνει «Ως θεατής θέλεις να εμπλέκεσαι με τους χαρα-
κτήρες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους… Άλλωστε, εξαρχής η επιθυμία
των ηρών ήταν να βρουν τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο.» 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΑΘΟΣ - BEL AMI
Δράμα, 2012, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Έγχρωμη 

Σκηνοθεσία: ΝΤΕΚΛΑΝ ΝΤΟΝΕΛΑΝ
Πρωταγωνιστούν: ΚΡΙΣΤΙΝ ΣΚΟΤ ΤΟΜΑΣ, ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΡΙΤΣΙ,
ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ, ΚΟΛΜ ΜΙΝΕΪ

Περίληψη: Παρίσι, 1890: Ο
Ζορζ Ντιρόι (Ρόμπερτ Πάτιν-
σον) τριγυρνάει από κακόφη-
μους δρόμους σε σαλόνια της
υψηλής κοινωνίας χρησιμο-
ποιώντας τις σαγηνευτικές του
ικανότητες για να αναρριχηθεί
από την φτώχεια στα πλούτη,
για να αφήσει την αγκαλιά μιας
πόρνης και να καταλήξει σε
όμορφες, παθιασμένες και
πλούσιες γυναίκες… Και όλα
αυτά σε ένα κόσμο όπου η πο-
λιτική και τα μέσα ενημέρωσης

αποκτούν επιρροή, το σεξ είναι δύναμη και η φήμη γίνεται εμμονή.

Που μπορείτε να τη δείτε:
❱ Village Mediterranean Cosmos 
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Tηλ. 231 0 4999999
15:20 - 17:20 - 19:20 υποτ. - Σαββατοκύριακο και 13:20 υποτ.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Άρχισαν τα «Θέρμης Δρώμενα»

Μ
ια πολιτιστική πρόταση γεμάτη με
συναυλίες και δρώμενα παρουσιά-
ζει και φέτος το φεστιβάλ του δήμου

Θέρμης «Θέρμης Δρώμενα», που ξεκίνησε
στις 14 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις
23 Σεπτεμβρίου. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες
από την ελληνική μουσική σκηνή, νέα παιδιά
με ενδιαφέρουσες προτάσεις, παραστάσεις
καραγκιόζη για τους μικρούς φίλους, Street
Mode γιορτή νεολαίας με φεστιβάλ γκράφιτι,
ανοικτές εκδηλώσεις σε όλα τα δημοτικά
διαμερίσματα. Πόλο έλξης αποτελούν οι συ-
ναυλίες στο Φράγμα Θέρμης, όπου φέτος θα
φιλοξενηθούν η Ελένη Βιτάλη, ο Πέτρος Γαϊ-

τάνος, ο Γιάννης Χαρούλης και ο Σωκράτης
Μάλαμας.
Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει: 
ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ: Τετάρτη 12/9 21:30 Συ-
ναυλία Πέτρου Γαϊτάνου
ΘΕΡΜΗ : 21/8- 18/9 Δημοτική Πινακοθήκη
Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης 
7-8/9  ΚΟΣΜΟΣΩΤΗΡΙΑ 2012- Σύλλογος Μαν-
δριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης
ΤΡΙΑΔΙ: Παρασκευή 7/9  21:00 Θερινός Κινη-
ματογράφος
Σάββατο 8/9 20:00 Δημοτικό Σχολείο Τριαδίου
Παραδοσιακό θρακιώτικο γλέντι
ΝEO ΡΥΣΙΟ: Σάββατο 1/9-  Κυριακή 2/9 20:30

Αθλητικό Κέντρο Γιορτή Τρύγου 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ: Δευτέρα 3/9 21:00 πλατεία Χάψα
Εβίβα Ρεμπέτες 
ΣΟΥΡΩΤΗ: Τρίτη 4/9 20:00 Νηπιαγωγείο Πα-
ράσταση Καραγκιόζη με τον Γιάννη Χατζή
ΑΓIOΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: Παρασκευή 7/9 Δημοτικό
σχολείο Παραδοσιακό γλέντι
ΤΡΙΛΟΦΟΣ: Δευτέρα 3/9 20:00 πάρκο Στεφα-
νιά Παράσταση Καραγκιόζη με τον Γ. Χατζή
ΚΑΡΔΙΑ: Δευτέρα 3/9 21:00  Θερινό Σινεμά.  
7/9 - 8/9 20:00 Τοπική γιορτή 
ΛΑΚΚΙΑ: Παρασκευή 7/9 20:00 Κεντρική
πλατεία Παράσταση Καραγκιόζη με τον Γιάννη
Χατζή

Που μπορείτε να τη δείτε:
❱ Village Mediterranean Cosmos 3 (Dolby Digital)
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Tηλ. 231 0 4999999
120:00 - 22:10 - 00:20

«Βαλκανική πλατεία» 

Φωτογραφία από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών Σίμος
Δανιηλίδης

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ Μ. ΜΗΤΣΙΑ 

Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη
Mε κάθε επισημότητα και με τη συμμετοχή

σημαντικών ανθρώπων του πολιτισμού θα
πραγματοποιηθούν φέτος στο δήμο Πυ-
λαίας-Χορτιάτη οι 68ες εκδηλώσεις μνήμης
για το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, όπου θα τι-
μηθεί η μνήμη των 149 τραγικών θυμάτων

της 2ας Σεπτεμβρίου του 1944.
Στις φετινές εκδηλώσεις θα συμμετά-

σχουν ο τραγουδιστής Μανώλης Μητσιάς,
που θα ερμηνεύσει από το πλούσιο διαχρο-
νικό πολιτιστικό ρεπερτόριο του στην κεν-
τρική συναυλία των εκδηλώσεων, σήμερα

Σάββατο, στις 9 το βράδυ στο Πέτρινο Σχο-
λείο του Χορτιάτη και ο γνωστός δημοσιο-
γράφος Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος θα
είναι ο βασικός ομιλητής στο Επιμνημόσυνο
Ιερατικό Τρισάγιο, που θα γίνει αύριο το πρωί
στο Μνημείο των θυμάτων.
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Πρωτάθλημα πράξη δεύτερη 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Τυχερός ΟΣΦΠ, 
«ζόρικα» ο ΠΑΟ

Δ
ύο όψεις είχε το νόμισμα για τις δύο
εναπομείνασες ελληνικές ομάδες
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τον

Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
Ο Πειραιώτες, αν και ευρισκόμενοι στο

τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, είδαν την
τύχη να τους χαμογελάει αφού θα κλη-
θούν να αντιμετωπίσουν την πρωταθλή-
τρια Γαλλίας Μονπελιέ, που αντιμετωπίζει
σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, ενώ οι
ισχυρές ομάδες με τις οποίες θα διασταυ-
ρωθούν οι ερυθρόλευκοι, είναι η Άρσεναλ,
που «ψάχνεται» μετά τη φυγή του Φαν
Πέρσι και η Σάλκε, που ναι μεν είναι δυ-
νατή ομάδα, αλλά είναι αντιμετωπίσιμη.

Από την άλλη τα νέα δεν ήταν καλά για
τον ΠΑΟ στο Γιουρόπα Λιγκ, καθώς στη
φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει την
ισχυρή Τότεναμ από την Αγγλία, ενώ ο δεί-
κτης δυσκολίας αυξάνεται ακόμα περισ-
σότερο, όταν προστίθεται και η Λάτσιο.
Μοναδικός, φαινομενικά, ανίσχυρος αντί-
παλος είναι ο σλοβένικη Μάριμπορ, που
θα παίξει το ρόλο του «σάκου του μποξ»
στον όμιλο.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Και το  Γλύκο
κάλεσε ο Σάντος

Τ
ην αποστολή για τα παιχνίδια της
Εθνικής Ανδρών με τη Λετονία (7/9)
και Λιθουανία (11/9), ανακοίνωσε ο

ομοσπονδιακός τεχνικός Φερνάντο Σάν-
τος. Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε
στην 23άδα για πρώτη φορά τον τερματο-
φύλακα του ΠΑΟΚ Παναγιώτη Γλύκο, ενώ
το Δικέφαλο θα εκπροσωπήσει και ο Στέ-
φανος Αθανασιάδης.

Η υπόλοιπη αποστολή πλαισιώνεται από
τους Καρνέζη, Τζόρβα, Τοροσίδη, Βύντρα,
Μαλεζά, Κ. Παπαδόπουλο, Παπασταθό-
πουλο, Σιόβα, Σπυρόπουλο, Χολέμπας,
Τζιόλη, Κατσουράνη, Μανιάτη, Δημούτσο,
Χριστοδουλόπουλο, Φορτούνη, Μαυρία,
Νίνη, Σαμαρά, Γκέκα και Μήτρογλου. 

Μ
ετά και την πρεμιέρα της προ-
ηγούμενης εβδομάδας το πρω-
τάθλημα της Σούπερ Λιγκ
μπαίνει σιγά σιγά στους κανονι-

κούς του ρυθμούς, με τη δεύτερη αγωνι-
στική που ξεκίνησε από χθες με την
αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ
Γιάννενα στο ΟΑΚΑ.

Παιχνίδια ιδιαίτερης σημασίας δεν υπάρ-
χουν, εάν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι της
Δευτέρας στο Περιστέρι όπου Ατρόμητος και
ΠΑΟΚ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους, μετά
τον αποκλεισμό τους από το Γιουρόπα Λιγκ,
από Νιουκάστλ και Ραπίντ Βιέννης αντί-
στοιχα.

Βέβαια το κλίμα στα δύο στρατόπεδα είναι
εντελώς διαφορετικό μετά και την πρόωρη
ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας.

Στους Περιστεριώτες, που ούτως ή άλλως
κυνηγούσαν το θαύμα απέναντι σε μια
ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ όπως οι ανθρακω-
ρύχοι της Νιουκάστλ, επικρατεί ενθουσια-
σμός για τη σπουδαία εμφάνιση τόσο στον
πρώτο αγώνα, όσο και στο δεύτερο στην Αγ-
γλία, όπου η πρόκριση χάθηκε στις λεπτομέ-
ρειες.

Από την άλλη στον ΠΑΟΚ, διάχυτη είναι η
κατήφεια μετά και το «χαστούκι» του απο-
κλεισμού του Δικεφάλου στη Βιέννη από τη
Ραπίντ, με τους ασπρόμαυρους να μην κα-
ταφέρνουν να μπουν στους ομίλους του Γι-
ουρόπα Λιγκ μετά από δύο συνεχόμενες
επιτυχείς προσπάθειες.

Όπως είναι λογικό καταλογίζονται ευθύνες
στο Γιώργο Δώνη για τις επιλογές του στο
συγκεκριμένο αγώνα, ενώ έντονη είναι η
κριτική για μεγάλα κενά στην άμυνα, τα
οποία ναι μεν είχαν διαπιστωθεί, ωστόσο
επιβεβαιώθηκαν την περασμένη Πέμπτη με
το σκληρότερο τρόπο.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ που επιστρέφει

στο Περιστέρι ως αντίπαλος, θα κληθεί να
αντιμετωπίσει την ομάδα που ίδιος δημιούρ-
γησε, έχοντας στα χέρια του έναν Δικέφαλο
που θα στερηθεί των υπηρεσιών του Σαλι-
πιγγίδη για ένα μήνα λόγω τραυματισμού, τη
στιγμή που ο στυλοβάτης του κέντρου, Πάμ-
πλο Γκαρσία είναι ακόμα ανέτοιμος. 

Άρης Ελλήνων για την πρώτη νίκη
Την πρώτη του εμφάνιση σε επίσημο

αγώνα απέναντι στο κοινό του θα κάνει την
Κυριακή ο Άρης στον αγώνα απέναντι στον
ΟΦΗ, αναζητώντας τους πρώτους του βαθ-
μούς στο πρωτάθλημα.

Ο Μάκης Κατσαβάκης τόνισε πως η ομάδα
του πρέπει να σεβαστεί τους Κρητικούς, ενώ
ζήτησε και τη συμπαράσταση του κόσμου,
ειδικά για τους νέους παίκτες που δεν έχουν
ξανασυναντήσει τέτοια ατμόσφαιρα στην κα-
ριέρα τους.

Εκείνο που χαρακτηρίζει ωστόσο το φε-
τινό Άρη είναι η μεγάλη παρουσία Ελλήνων
παικτών, καθώς οι κίτρινοι ήταν η μόνη
ομάδα που χρησιμοποίησε μόνο γηγενείς
ποδοσφαιριστές στην πρεμιέρα απέναντι
στον Πανιώνιο.

Στους άλλους αγώνες, ο Ολυμπιακός ανα-
μένεται να έχει εύκολο έργο απέναντι στο
Λεβαδειακό, η ΑΕΚ θα ψάξει την πρώτη νίκη
στην Ξάνθη απέναντι στην ομώνυμη ομάδα.
Ακόμα, ο Πλατανιάς στον πρώτο εντός έδρας
αγώνα στην ιστορία του στη Σούπερ Λιγκ θα
αντιμετωπίσει τον Πανθρακικό, η Βέροια θα
διασταυρώσει τα ξλίφη με τον Πανιώνιο στην
έδρα της, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης θα προ-
σπαθήσει να διπλασιάσει τις νίκες του απέ-
ναντι στην Κέρκυρα.

Το μέλλον της ΔΕΘ  στην ΕΤ3

Τ
ις αναπτυξιακές προοπτικές και
τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
που ανθούν στη Βόρεια Ελλάδα,

παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
θα παρουσιάσει η ΕΤ3, την Πέμπτη, 6
Σεπτεμβρίου 2012, στις 23.00. Λίγο
πριν ανοίξει η αυλαία της 77ης Διε-
θνούς Έκθεσης, με την έκτακτη ενημε-
ρωτική εκπομπή «Το μέλλον της Δ.Ε.Θ

– Η ώρα της καινοτομίας» με το Θωμά
Τσίμπα, το τρίτο κανάλι της δημόσιας
τηλεόρασης θα παρουσιάσει επιχειρή-
σεις που αντιστέκονται στην κρίση και
δημιουργούν πλούτο και θέσεις απα-
σχόλησης, με καινοτόμες ιδέες, σε ένα
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η
βιομηχανία, η υψηλή τεχνολογία, η
καινοτομία, ο τουρισμός, ο αγροτικός

τομέας κ.ά. 
Καλεσμένοι στο στούντιο, ο υπουρ-

γός Μακεδονίας – Θράκης Θεόδωρος
Καράογλου και εκπρόσωποι των παρα-
γωγικών φορέων θα παρουσιάσουν τη
δυναμική της ελληνικής οικονομίας και
πως μπορεί να κερδηθεί το στοίχημα
της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας
και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

Tο πρόγραμμα 
Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου  

ΒΕΡΟΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 18:15 NS2

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 18:15 NS3

SKODA ΞΑΝΘΗ - A.E.K. 20:30 NS2
Κυριακή, 02 Σεπτεμβρίου  

ΑΡΗΣ - Ο.Φ.Η. 18:15 NS3

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ 18:15 NS1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20:30 NS1
Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ. 20:30 NS1
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Είμαι ο δικός σου
προπονητής ζωής

Της Ηλιάνας Κυνηγοπούλου*

E
χετε ακούσει τι είναι
το life coaching; Οι
περισσότεροι πι-

στεύω πως όχι. Και όμως
αυτό ανθεί στα ανεπτυγ-

μένα κράτη του Δυτικού κόσμου εδώ και 20 χρό-
νια. Όλοι όμως έχετε ακούσει για τον Ότο
Ρεχάγκελ τον coach της Εθνικής μας Ομάδας
Ποδοσφαίρου που την οδήγησε στην κατάκτηση
του Πανευρωπαϊκού κυπέλου το 2004.Τι κάνει
αυτός ο coach; Προπονεί την ομάδα του, την εμ-
ψυχώνει και παροτρύνει τους παίκτες του, να
βγάζουν τον καλύτερο εαυτό τους φτάνοντας στο
μέγιστο την απόδοσή τους για να πετύχουν τον
στόχο τους. Και ποιος είναι αυτός ο στόχος; Η
νίκη, η άνοδος της ομάδας τους σε ανώτερη κα-
τηγορία, η κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Αυτός είναι ο coach μιας αθλητικής ομάδας.
Ποιος είναι όμως ο life coach, ο προπονητής
ζωής;

Ένας προπονητής ζωής, λειτουργεί όπως ο
προπονητής της αθλητικής ομάδας. Δηλαδή εμ-
ψυχώνει, καθοδηγεί, υποκινεί, παροτρύνει και
βγάζει τον καλύτερο εαυτό του ατόμου ή της κοι-
νωνικής ή εργασιακής ομάδας που αναγνωρίζει
τις ανάγκες της να απευθυνθεί σε αυτόν για στή-
ριξη.

Μην τρομάζετε: δεν είναι ψυχίατρος, ούτε ψυ-
χολόγος ή ψυχαναλυτής. Είναι σύμβουλος προ-
σωπικής ανάπτυξης, ο προπονητής ζωής που
είναι δίπλα σας για κάθε εμπόδιο ή δυσκολία
βρείτε στην ζωή σας. Στις σχέσεις σας, οικογε-
νειακές, εργασιακές, φιλικές, αισθηματικές, στην
καριέρα σας, στον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό, στην κοινωνική σας ζωή, στην ετοιμότητα
και δεξιότητα να θέσετε τους σωστούς για εσάς
στόχους. Και κυρίως, να διαχειριστείτε την αλ-
λαγή που έφερε η οικονομική και κοινωνική
κρίση στην πόρτα μας.

Σκεφτήκατε ποτέ πως σας λείπουν τα κατάλ-
ληλα εργαλεία να ξαναφέρετε τη ζωή σας στον
«σωστό» για σας δρόμο; Τι ακριβώς είναι αυτό
που χρειάζεστε; Πώς θα μπορούσατε να ανα-
γνωρίσετε αυτές τις ανάγκες σας; 

Σκεφτείτε ότι ίσως σήμερα  έφτασε η ώρα να
γνωρίσετε και εσείς  και να αποκτήσετε τον προ-
σωπικό σας επαγγελματία life coach που θα σας
βοηθήσει  να ξετυλίξετε την δυναμική σας μέσω
της αυτοεπίγνωσης και να πάρετε τις σωστές
αποφάσεις για την ζωή σας. 

Μην ξεχνάτε πως για να κατακτήσετε τους
στόχους σας πρέπει πρώτα να τους αναγνωρί-
σετε.

*Η Ηλιάνα Κυνηγοπούλου είναι σύμβουλος
προσωπικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
info@bealive.gr - www.bealive.gr

ΛΟΓΩ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ

Κρίση και στα ΙΕΚ

Χ
αρακτηρι-
στικό είναι
το παρά-

δειγμα των ΙΕΚ και μάλιστα
των δημοσίων, όπου κανείς
θα περίμενε να υπάρχει αυξη-
μένη κίνηση, ωστόσο είναι
πολλές οι περιπτώσεις υπο-
ψήφιων σπουδαστών που το
σκέφτονται να κάνουν αίτηση,
καθώς και στην επιλογή ενός
δημόσιου ΙΕΚ τα έξοδα δεν
είναι λίγα.

«Είναι μεγάλο πρόβλημα το
ποσό των διδάκτρων της
ταξης των 367 ευρώ που δίνει
κάθε παιδί για το εξάμηνο»,
εξηγεί στην «Κ» ο υποδιευ-
θυντής του 1ου ΙΕΚ Θεσσαλο-
νίκης Γιώργος Τζήκας.

«Είναι πολλά τα παιδιά που
κυριολεκτικά αδυνατούν να
καταβάλουν το συγκεκριμένο
ποσό και δεν ήταν λίγες οι
φορές πέρυσι που με προσω-
πικές μας κινήσεις ως διδα-
κτικό και διοικητικό προσωπι-
κό προσπαθήσαμε να κάνουμε
κάποιας μορφής έρανο ώστε
να μπορέσουν οι συγκεκριμέ-
νοι σπουδαστές να συνεχίσουν
τις σπουδές τους».

Το συγκεκριμένο ζήτημα
οφείλεται σε πολλές περιπτώ-
σεις σπουδαστών που αν και
δεν έχουν περάσει σε κάποια
σχολή της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, έχουν τα έξοδα
ενός φοιτητή, αφού εάν κατά-
γονται από άλλες πόλεις έχουν
επωμιστεί και έξοδα διαμονής. 

Μάλιστα, οι διευθυντές των
ΙΕΚ έχουν ζητήσει από το
υπουργείο Παιδείας να προ-
χωρήσει σε κατάργηση των
διδάκτρων.

Όπως και να έχει πάντως,
στο 1ο ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης

υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένο
ενδιαφέρον για σχολές όπως
η φυσιοθεραπεία, η κομμω-
τική και η αισθητική, που
όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Τζήκας, αυτήν την
περίοδο είναι φορτωμένες.

Πρόβλημα η απόσταση
Ένα άλλο δημόσιο ΙΕΚ, αυτό

της Επανομής, αντιμετωπίζει
πέραν από το πρόβλημα της
οικονομικής δυσχέρειας των
σπουδαστών και αυτό της
απόστασης.

«Είναι ασύμφορο για πολ-
λούς σπουδαστές να έρθουν
εδώ και να παρακολουθήσουν
τα μαθήματα, καθώς βρισκό-
μαστε πολύ μακριά από το πο-
λεοδομικό συγκρότημα της
Θεσσαλονίκης όπου διαβιούν

οι περισσότεροι», επιση-
μαίνει ο διευθυντής του
ΙΕΚ Επανομής Χρήστος
Μούτσης.

Όπως τονίζει ο ίδιος,
είναι πολλές οι περιπτώ-
σεις σπουδαστών, που
αν και έγινε δεκτή η αί-
τηση τους να παρακο-
λουθήσουν τα μαθήμα-
τα για την ειδικότητα
που επιθυμούν, δεν το
κάνουν καθώς το να έρ-
θουν μέχρι το ΙΕΚ είναι
ολόκληρο ταξίδι.

«Είχαμε για παρά-
δειγμα μια κοπέλα από
το Κορδελιό που αναγ-
καζόταν να έρχεται κα-
θημερινά από το σπίτι
της μέχρι την Επανομή,
προκειμένου να παρα-
κολουθήσει τα μαθή-
ματα. Με αυτόν τον
τρόπο αφιέρωνε καθη-
μερινά ολόκληρη τη
μέρα της εδώ, χωρίς να
μπορεί να κάνει τίποτε
άλλο», σημειώνει ο κ.
Μούτσης.

Τα νέα οικονομικά δεδομένα φαίνεται ότι αλλάζουν
εξ΄ ολοκλήρου και τον εκπαιδευτικό χάρτη στη χώρα
μας αφού η οικονομική στενότητα που αντιμετωπί-
ζουν πολλές οικογένειες θέτει εν αμφιβόλω τις με-
ταλυκειακές σπουδές των παιδιών τους.

Του Λευτέρη Ζαβλιάρη

Διευκολύνσεις 
από τα ιδιωτικά

Τα υψηλότερα δίδακτρα που
απαιτούν τα ιδιωτικά ΙΕΚ και

κολλέγια, είναι τις περισσότερες
φορές απαγορευτικά για τους πε-
ρισσότερους ενδιαφερόμενους.

«Τα τελευταία χρόνια είναι
πολλοί οι ενδιαφερόμενοι που
έρχονται είτε μόνοι τους, είτε με
τους γονείς τους και ρωτούν να
μάθουν εάν υπάρχουν προγράμ-
ματα υποτροφιών ή έστω και δό-
σεων, ώστε να γίνεται ομαλότερα
η καταβολή των διδάκτρων», το-
νίζει στην «Κ» η υπεύθυνη επι-
κοινωνίας του ιδιωτικού
κολλεγίου «CITY», Ιωάννα Κα-
πνοπούλου. 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτή-
ριο υπάρχει πρόγραμμα υποτρο-
φιών για όσους έχουν υψηλό
βαθμό λυκείου, που μειώνει τα
δίδακτρα από 15%, έως 35%.

Οι ίδιες υποτροφίες παρέχον-
ται και σε άλλους σπουδαστές, αν
και εφόσον πληρούν συγκεκρι-
μένα οικονομικά κριτήρια.



Ο
πολυεκατομμυριούχος
επιχειρηματίας Μιτ Ρό-
μνεϊ θα είναι οριστικά ο
αντίπαλος του Μπαράκ

Ομπάμα στην εκλογική αναμέ-
τρηση της 6ης Νοεμβρίου στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Στο συνέδριο
των Ρεπουμπλικάνων ο Ρόμνεϊ
πήρε και τυπικά το χρίσμα, δίνον-
τας στην ομιλία του το στίγμα της
πολιτικής που θα ακολουθήσει
μέχρι τις εκλογές. Ο επιχειρημα-
τίας έδωσε απόλυτη προτεραι-
ότητα στο κομμάτι της οικονομίας
και υποσχέθηκε ανάκαμψη και
δημιουργία εκατομμυρίων θέ-
σεων εργασίας.

Ο Ρόμνεϊ παρουσίασε ένα σχέ-
διο πέντε σημείων για τη δημιουρ-
γία 12 εκατομμυρίων θέσεων
εργασίας, τονίζοντας πως η οικο-
νομία είναι το υπ' αριθμόν ένα μέ-
λημα των Αμερικανών, καθώς το
ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είναι
8,3%.

Παντού Ελλάδα…
Ο 65χρονος επιχειρηματίας

απευθυνόμενος στο ακροατήριο
του δεν δίστασε να χρησιμοποι-

ήσει την Ελλάδα ως… κακό παρά-
δειγμα, διαβεβαιώνοντας «κάθε
επιχειρηματία και καθέναν που
δημιουργεί θέσεις εργασίας ότι οι
επενδύσεις τους στην Αμερική δεν
θα εξαφανισθούν όπως αυτές
στην Ελλάδα, ότι θα μειώσουμε το
έλλειμμα και θα βάλουμε την Αμε-
ρική σε πορεία προς ένα ισοσκελι-
σμένο προϋπολογισμό».

Ο άνθρωπος Ρόμνεϊ
Θέλοντας να κερδίσει τους

«συντηρητικούς» ψηφοφόρους
αλλά και να αναδείξει το «ανθρώ-
πινο» πρόσωπο του, ο Ρόμνεϊ μί-
λησε σε απευθείας τηλεοπτική
μετάδοση για την ιστορία του, τις
ρίζες του, την οικογένειά του και
την πίστη του ως Μορμόνου, ενώ
υποσχέθηκε πως θα βοηθήσει
τους Αμερικανούς και τις οικογέ-
νειες τους.

«Είναι καιρός να βάλουμε πίσω
μας τις απογοητεύσεις αυτών των
τεσσάρων τελευταίων ετών, να
βάλουμε στην άκρη τις διαιρέσεις
και τα παράπονα» τόνισε. «Ο πρό-
εδρος Ομπάμα υποσχέθηκε να
σταματήσει την άνοδο της στάθμης

των ωκεανών και να γιατρέψει τον
πλανήτη» σημείωσε.

Μετά το τέλος του συνεδρίου
των Ρεπουμπλικάνων, ο Ρόμνεϊ
θα συνεχίσει την προεκλογική εκ-
στρατεία στη Φλόριντα και τη Βιρ-
τζίνια, δύο Πολιτείες πολύ
σημαντικές για τις προεδρικές
εκλογές. Η πολιτική σύγκρουση
Ομπάμα – Ρόμνεϊ αναμένεται να
κορυφωθεί αμέσως μετά το συνέ-
δριο που θα πραγματοποιήσει το
Δημοκρατικό Κόμμα στην πόλη
Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν το
ανερχόμενο αστέρι του Ρεπουμ-
πλικανικού Κόμματος, ο γερου-
σιαστής της Φλόριντα Μάρκο
Ρούμπιο, ο Τζεμπ Μπους, το μόνο
μέλος της οικογένειας Μπους που
ήταν παρόν στην Τάμπα, και πολ-
λοί νικητές των Ολυμπιακών Αγώ-
νων του Σολτ Λέικ Σίτι, που ο Μίτ
Ρόμνεϊ είχε σώσει το 2002 από τη
χρεοκοπία.

Παρών και ο Κλιντ Ίστγουντ
Τη στήριξη του στην υποψηφιό-

τητα Ρόμνεϊ εξέφρασε ο μεγάλος
αστέρας του Χόλυγουντ, βραβευ-

μένος με Όσκαρ, ηθοποιός και
σκηνοθέτης, ΚλΙντ Ίστγουντ.

Με μια δυναμική παρουσία που
προκάλεσε σωρεία θετικών αλλά
και αρνητικών σχολίων, ο Ίστγουντ
απευθυνόταν σε μια άδεια καρέ-
κλα, όπου (υποτίθεται ότι) καθόταν
ο πρόεδρος Ομπάμα. Κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του μάλιστα
σταματούσε συχνά για να επιπλή-
ξει την καρέκλα, λέγοντας «βού-

λωσέ το» στον (απόντα) Ομ-
πάμα.«Όταν κάποιος δεν κάνει τη
δουλειά του, θα πρέπει να τον
αφήσουμε να φύγει» δήλωσε ο
Ίστγουντ, ο οποίος υπήρξε υπο-
στηρικτής του Δημοκρατικού κόμ-
ματος επί σειρά ετών.

«Περισσότερο παρά ποτέ
έχουμε ανάγκη τον Ρόμνεϊ. Θα
πάω να τον ψηφίσω» τόνισε ο διά-
σημος ηθοποιός.
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Εκλογές με γεύση… Ελλάδας�

Σ
υζητήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ η πρόταση της Τουρκίας για τη
δημιουργία καταυλισμών προσφύγων

εντός του συριακού εδάφους. Ο υπουργός
Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου έθεσε το
θέμα, σημειώνοντας πως η Τουρκία δεν θα
μπορεί πλέον σε λίγο να αντιμετωπίσει το
κύμα προσφύγων από τη Συρία στο έδαφός
της, καθώς μέχρι σήμερα 80.000 Σύροι έχουν
καταφύγει στην Τουρκία, 4.000 περνούν τα
σύνορα καθημερινά και άλλοι 10.000 αναμέ-
νουν στα σύνορα για να μπορέσουν να τα πε-
ράσουν. 

Επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ,
οι εκτοπισμένοι στη Συρία υπολογίζονται σε
περισσότερους από 2 εκατομμύρια, ο Τούρ-
κος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε: «Απέ-
ναντι σε μια τέτοια ανθρωπιστική
καταστροφή, ο ΟΗΕ οφείλει να αρχίσει να δη-

μιουργεί χωρίς καθυστέρηση καταυλισμούς
για τους εκτοπισμένους εντός της Συρίας», οι
οποίοι θα πρέπει να χαίρουν απόλυτης προ-
στασίας», όπως τόνισε, χωρίς, όμως, να ανα-
φερθεί στους τρόπους προστασίας.

Προβληματισμός στον ΟΗΕ
Απέναντι στην πρόταση της τουρκικής κυ-

βέρνησης το Συμβούλιο Ασφαλείας εμφανί-
στηκε διστακτικό, με τον υπουργό
Εξωτερικών της Βρετανίας, Ουίλιαμ Χέιγκ να
τονίζει ότι θα υπάρξουν σημαντικές δυσκο-
λίες στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. Από την
πλευρά του, ο Γάλλος ομόλογός του δήλωσε
ότι θα χρειαστούν μεγάλης κλίμακας στρα-
τιωτικά μέσα για την προστασία των προσφύ-
γων και υπογράμμισε ότι εάν η σύγκρουση
επιδεινωθεί θα πρέπει να εξεταστούν διάφο-
ρες λύσεις.

Την ίδια ώρα, ο ο Αντόνιο Γκουτέρες, επι-
κεφαλής της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε ενώπιον
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, ότι ο αριθμός των Σύρων που ζητούν
καταφύγιο σε γειτονικές χώρες «αυξάνεται
ραγδαία» κάθε μέρα και συνολικά 229.000
Σύροι έχουν μέχρι στιγμής καταγραφεί ως
πρόσφυγες στην Τουρκία, το Ιράκ, τον Λίβανο
και την Ιορδανία.

Απορρίπτει η Ύπατη Αρμοστεία
Ο Γκουτέρες υπογράμμισε επίσης ότι η

ένοπλη σύγκρουση στη Συρία έχει οδηγήσει
σε μια «δραματική και αυξανόμενη ανθρω-
πιστική κρίση» στην περιοχή, απέρριψε,
όμως, κατηγορηματικά την ιδέα να δημιουρ-
γηθούν προστατευμένες ζώνες για τους αμά-
χους εντός του συριακού εδάφους,

αναφέροντας ότι αυτό είναι αντίθετο με το αν-
θρωπιστικό δίκαιο.

Ο Γκουτέρες υπενθύμισε «την αρχή που
αναγνωρίζεται διεθνώς, σύμφωνα με την
οποία κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να
αναζητήσει και να λάβει το καθεστώς πρό-
σφυγα σε μια άλλη χώρα».

«Αυτό το δικαίωμα δεν θα πρέπει να δια-
κυβευτεί, για παράδειγμα από την δημιουργία

υποτιθέμενων 'προστατευμένων ζωνών' ή
άλλων παρόμοιων ρυθμίσεων» πρόσθεσε.

«Η εμπειρία έχει δυστυχώς δείξει ότι είναι
σπανίως δυνατό να υπάρξει επαρκής προ-
στασία και ασφάλεια σε τέτοιες ζώνες» κατέ-
ληξε, υπαινισσόμενος τη σφαγή της
Σρεμπρένιτσα, το 1995 στη Βοσνία, η οποία
διαπράχθηκε σε θύλακα που επισήμως προ-
στατευόταν από τον ΟΗΕ.

ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Βλέπει δυσκολίες ο ΟΗΕ 
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ΩΜΕΓΑ 2310511855 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310517417 
MERCEDES CLUB 2310525000
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2310866366

χρήσιμα τηλ. ΚΤΕΛ

ραδιοταξί



εφημερεύοντα νοσοκομεία

εφημερεύοντα φαρμακεία

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΧΕΠΑ Για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακοχειρουργικά,
καρδιοχειρουργικά 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
νευρολογικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά,
ΩΡΛ, νευροχειρουρικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά,
αγγειοχειρουργικά, παιδοψυχολογικά 

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Για περιστατικά παθολογικά, καρ-
διολογικά, αιμοδοσιας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδι-
κά, πλαστικής χειρουργικής, ΩΡΛ, νευροχειρουργικά, θωρα-
κοχειρουργικά, καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγει-
οχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά,
ουρολογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά 

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

KYPIAKH
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128, ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ 34 Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 58,

ΖΑΧ.ΠΑΠΑ/ΝΙΟΥ 3 - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ -ΚΗΦΙΣΙΑ, Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6 - ΤΣΙΜΙΣΚΗ,

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 39 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 30,

ΑΓΓΕΛΑΚΗ 33, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39, Β.ΟΛΓΑΣ 65, ΤΥΡΟΛΟΗΣ 21 - ΑΝΩ

ΤΟΥΜΠΑ, ΕΡΜΟΥ 73, Γ.ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 39, ΠΑΡΑΦΕΝΤΙΔΟΥ 15-17, ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ

48, ΚΥΜΗΣ 2 & ΠΑΤΡΩΝ 45, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 55, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18, Α.ΦΛΕΜΙΓΚ

15, ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 3, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6, ΦΩΚΑ 24-ΤΣΙΜΙΣΚΗ 119 ΠΛ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΕΙΟΥ,

ΚΑΡΑΚΑΣΗ 90, ΠΟΝΤΟΥ 68 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 159 ΓΗΠ.

ΑΡΕΩΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 128, ΦΛΕΜΙΓΚ

37 - ΓΑΜΒΕΤΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 41, Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ,

ΚΡΗΤΗΣ 56, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 18 - Κ.ΒΟΓΑ 

Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 71, ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 201 ΤΕΡΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ,

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13, Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ

6, ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 2, Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 152, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 ΚΗΠΟΣ ΚΑΛΟΥ-Κ.

ΤΟΥΜΠΑ, Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 14 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 47, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

11, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 104, Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37, ΕΓΝΑΤΙΑ 142, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 204

Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 45 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 13, Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6, Κ.ΚΑ-

ΡΑΜΑΝΛΗ 152, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 14 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΕΓΝΑ-

ΤΙΑ 45 - ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 128, ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ 34 Ν. ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 58,

ΖΑΧ.ΠΑΠΑ/ΝΙΟΥ 3 - ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ -ΚΗΦΙΣΙΑ, Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 6 - ΤΣΙΜΙΣΚΗ,

ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 39 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 30, ΑΓ-

ΓΕΛΑΚΗ 33, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39, Β.ΟΛΓΑΣ 65, ΤΥΡΟΛΟΗΣ 21 - ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ,

ΕΡΜΟΥ 73, Γ.ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ 39, ΠΑΡΑΦΕΝΤΙΔΟΥ 15-17, ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 48, ΚΥΜΗΣ

2 & ΠΑΤΡΩΝ 45, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 55, ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 18, Α.ΦΛΕΜΙΓΚ 15, ΑΕΤΟ-

ΡΑΧΗΣ 3, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6, ΦΩΚΑ 24-ΤΣΙΜΙΣΚΗ 119 ΠΛ. ΙΠΠΟΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΚΑΡΑ-

ΚΑΣΗ 90, ΠΟΝΤΟΥ 68 - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 159 ΓΗΠ.

ΑΡΕΩΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 128, ΦΛΕΜΙΓΚ

37 - ΓΑΜΒΕΤΤΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 41, Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ,

ΚΡΗΤΗΣ 56, ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 18 - Κ.ΒΟΓΑ 

Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 77, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 3, ΣΟΛΩΝΟΣ 36-38 ΚΑΘΕΤΟΣ Μ. ΜΠΟ-

ΤΣΑΡΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 21- ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 23, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 14

ΕΚΚΛ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 84, ΑΛΕΞ.ΣΒΩΛΟΥ 25, ΕΓΝΑΤΙΑ 40, ΜΗ-

ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 101, Μ. ΨΕΛΛΟΥ 17- ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 59, ΚΑΝΑΡΗ

30, ΣΚΡΑ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ Β΄ ΚΑΠΗ), ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 9-ΑΓΙΩΝ

ΠΑΝΤΩΝ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ

Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ 21- ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 14 ΕΚΚΛ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ,

ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 84- ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΑΛΕΞ.ΣΒΩΛΟΥ 25, ΠΟΝΤΟΥ 65 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,

ΣΚΡΑ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ Β΄ ΚΑΠΗ) 

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 2103530300
OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 

Ο
ενδιαφερόμενος που επιθυ-
μεί να αναγνωρίσει τον πλα-
σματικό χρόνο παιδιών ως

χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
προσέρχεται στις Υπηρεσίες του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα στο
Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κα-
τοικίας του και υποβάλει σχετική αί-
τηση.

Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για
την εν λόγω αναγνώριση είναι
απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τί-
θεται συγκεκριμένη προθεσμία στο
νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να
ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης
μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως
του χρόνου ασφάλισης που έχει
πραγματοποιήσει ο ασφαλισμέ-
νος/η στο φορέα, προκειμένου
όμως να συνυπολογισθεί και να
αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρό-
νος αυτός από τον/την ασφαλι-
σμένο/η θα πρέπει να έχει
συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600
ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και

προαιρετικής ασφάλισης.
Η σχετική αίτηση αναγνώρισης

μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε
προγενέστερα ή μεταγενέστερα του
έτους του οποίου τις προϋποθέσεις
επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κα-
τοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα
με την αίτηση συνταξιοδότησης
αλλά σε καμία περίπτωση μετά την
ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότη-
σης, (εφόσον καθίσταται συνταξιού-
χος από αιτήσεως). Ευνόητο είναι
ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωρι-
στέος πλασματικός χρόνος θα είναι,
σε κάθε περίπτωση, αυτός που αν-
τιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προ-
ϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι
ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν.

Η αναγνώριση του πλασματικού
χρόνου παιδιών γίνεται στο Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ, κατόπιν εξαγοράς, με την
καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού
υπολογιζόμενου με ποσοστό 20%
για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, επί του 25πλασίου του

ΗΑΕ (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου
Εργάτη), όπως ισχύει κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.Το ποσό της
εξαγοράς καταβάλλεται στο σύνολό
του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Η καταβολή του ποσού της εξα-
γοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε
τρεις μήνες από την κοινοποίηση
της απόφασης με έκπτωση 15%,
είτε σε μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με
τους μήνες που αναγνωρίζονται.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα
από αυτόν στον οποίο κοινοποιείται
η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η
τυχόν καθυστέρηση καταβολής της
δόσης πέραν του μηνός, εντός του
οποίου πρέπει να καταβληθεί, συ-
νεπάγεται επιβάρυνση με πρόσθετα
τέλη κατά τα ισχύοντα στην νομοθε-
σία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε περίπτωση που κατατεθεί αί-
τηση συνταξιοδότησης πριν τον
χρόνο εξόφλησης της εισφοράς
εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα

από την σύνταξη και μέχρι την εξό-
φληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού
της σύνταξης. Συνεπώς είναι δυνατή
η παρακράτηση του ποσού εξαγο-
ράς από την σύνταξη.

Επισημαίνουμε ότι, εισφορές που
θα καταβληθούν για την αναγνώ-
ριση χρόνου με βάση τις μέχρι σή-
μερα ισχύουσες διατάξεις, δεν
επιστρέφονται ακόμα και εάν ο ανα-
γνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί
για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος.

Ο συνολικός χρόνος (συμπερι-
λαμβανομένου και του πλασματικού
χρόνου παιδιών) ο οποίος μπορεί
να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση
να συνυπολογιστεί, τόσο για τη θε-
μελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 του ν. 3863/2010,
όσο και για την προσαύξηση του
ποσού της σύνταξης, καθορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε:

• τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ

(48) μήνες για όσους θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους
έτους 2011

• πέντε (5) έτη ή εξήντα (60)
μήνες για όσους θεμελιώνουν συν-
ταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2012

• έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72)
μήνες για όσους θεμελιώνουν συν-
ταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του
έτους 2013

• επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις
(84) μήνες για όσους θεμελιώνουν
συνταξιοδοτικό δικαίωμα από
1.1.2014 και μετέπειτα.

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφά-
λισης που έχουν αναγνωριστεί
βάσει άλλων διατάξεων αφαιρούν-
ται από τον συνολικό χρόνο που
μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλι-
σμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα
με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδο-
τικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
3863/2010.

AΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αναγνώριση στην ασφάλιση πλασματικού χρόνου παιδιών Της Άννας 
Ευθυμίου

Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Εκπρόσω-
πος Τύπου της Ν.Δ. για θέματα Β. Ελ-
λάδας και Δημοτική Σύμβουλος στο
Δήμο Θεσσαλονίκης 
www.annaesthymiou.gr
www.annaesthymiou.blogspot.com
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Κίτρινη κάρτα!  
«Μπορεί να βρίσκομαι και χιλιόμετρα μακριά,
τα μάτια μου όμως είναι στο Λαγκαδά» είχε
αναφέρει κάποτε σε ένα δημότη του Λαγκαδά
ο Γ. Αναστασιάδης μας, αφήνοντας να εννοη-
θεί πως έχει παντού ανθρώπους
που τον ενημερώνουν για τα
πάντα. Ετσι, όταν  πριν λίγες
ημέρες ένας υπάλληλος των
Λουτρών συναντήθηκε τυ-
χαία στο δρόμο με τον
πρώην αντιδήμαρχο και νυν
ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο
Γιάννη Ταχματζίδη και μίλησαν για λίγο, ο δή-
μαρχος φέρεται να έστειλε άνθρωπο του γρα-
φείου του να ενημερώσει τον ανυποψίαστο
δημότη πως τέτοιες συναντήσεις δεν αρέσουν
στο δήμαρχο, γι’ αυτό και του έβγαλε… κί-
τρινη κάρτα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 

«Μας έπνιξε η δυσωδία» 
Έξω φρενών είναι οι κάτοικοι της περιοχής του
Κορδελιού με τη διοίκηση του δήμου, την οποία
θεωρούν υπεύθυνη για την ιδιαίτερα επιβαρυ-
μένη ατμοσφαιρική ρύπανση από τις παρακείμε-
νες βιομηχανίες. Όπως λένε, ο δήμαρχος θα
πρέπει επιτέλους να αναλάβει δράση
και να δοθεί μια λύση στο τόσο
σημαντικό πρόβλημα που αντι-
μετωπίζουν. «Κάθε βράδυ μετά
τα μεσάνυχτα δεν μπορούμε να
πάρουμε αναπνοή. Η δυσωδία
είναι έντονη. Κλείνουμε τα παρά-
θυρα αλλά και αυτό δεν είναι λύση!»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Έχουμε ήδη προ-
χωρήσει σε καταγγελίες στα αρμόδια υπουργεία.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε» απάντησε ο δήμαρχος,
Στ. Λαφαζανίδης. 

Ο δήμαρχος 
καλεί Χρυσή Αυγή 
Αναρωτιόμαστε εάν πρόκειται περί γκάφας,
εμμονής στην εθιμοτυπία ή κίνησης ματ! Ο
λόγος για το δήμαρχο Πυλαίας-Χορ-
τιάτη, Ιγνάτιο Καϊτετζίδη ο οποίος,
έκανε γνωστό στη διάρκεια της
πρόσφατης συνεδρίασης του
δημοτικού συμβουλίου της
περιοχής, δεχόμενος τα πυρά
της αντιπολίτευσης, πως στην
αυριανή επετειακή εκδήλωση
στο Χορτιάτη για το Ολοκαύτωμα,
προσκάλεσε και τους εκπροσώπους της Χρυ-
σής Αυγής. Οι περισσότεροι μίλησαν για…
άστοχη ενέργεια, άλλοι πάλι θεώρησαν πως
η πρόσκληση θα αποτρέψει τους οπαδούς του
κόμματος από… παρατράγουδα. Η πράξη του
δημάρχου αναμένεται να αξιολογηθεί αύριο.
Άλλωστε Κυριακή κοντή γιορτή!

Αντιπολίτευση
αλλιώς

Τ
ι και αν απέχουμε σχεδόν δύο ολό-
κληρα χρόνια από τη διεξαγωγή
των δημοτικών εκλογών, οι ενδια-

φερόμενοι για το δημαρχιακό θώκο πλη-
θαίνουν καθημερινά! Μάλιστα δεν είναι
λίγοι αυτοί που έχουν ήδη δημιουργήσει
τις προσωπικές τους ιστοσελίδες (που
σημειωτέον δεν κοστίζουν και τίποτα) και
«προσπαθούν» μέσω αυτών να ασκή-
σουν αντιπολίτευση! Φαίνεται πως άλλα-
ξαν οι εποχές που η αντιπολίτευση
γινόταν εντός των αιθουσών των συνε-
δριάσεων των δημοτικών συμβουλίων,
τώρα αρκεί μια δημοσίευση στο facebook
και το twitter, λες και όλοι οι ψηφοφόροι
ασχολούνται με αυτά. Η αλήθεια είναι ότι
σαφώς υπάρχει ένα τμήμα του πληθυ-
σμού που έχει σχέση με τις ιστοσελίδες,
αλλά αυτό (για την ώρα) στην Ελλάδα
είναι μικρό.   

Παλικάρι ο πρώην δήμαρχος Νεάπολης Νάκης Λαδόπουλος! Μπορεί
να μην διεκδίκησε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές την ψήφο των

συμπολιτών του αλλά όποτε χρειαστεί είναι παρών. Όπως συνέβη και
με την πρόσφατη πυρκαγιά του Αγίου Όρους, όπου χωρίς δεύτερη σκέψη

επιχειρούσε μαζί με τους πυροσβέστες στην κατάσβεση. Ο ίδιος βέβαια διατηρεί
το εξοχικό του στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, άρα όπως καταλαβαίνετε δεν είχε και
πολλές επιλογές. Σε κάθε περίπτωση ήταν στο πύρινο μέτωπο τις περισσότερες ώρες.
Τις άλλες, μιλούσε στους δημοσιογράφους και «έβγαινε» σε απευθείας συνδέσεις!

ΚΟΥΙΖ
Σε ποιο δήμο η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη

λήψη δανείου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την ισο-

σκέλιση του προυπολογισμού ενώ ο δήμαρχος

έκανε… τον Κινέζο λέγοντας κατά τη διάρκεια συ-

νεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου «για ποιο

δάνειο μιλάτε; Δεν θα πάρουμε κανένα δάνειο».

Δήμαρχε καλό είναι πριν τις συνεδριάσεις του σώ-

ματος να συννενοείστε μεταξύ σας! 

SMS
Πληροφορίες πως ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης

Βρούτσης κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε

με τους δημάρχους της χώρας για το ζήτημα των

παιδικών σταθμών, «πέρασε» το δήμαρχο Νεάπο-

λης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη για Συριζαίο εξαιτίας

της αλογοουράς του, εξετάζονται ως αναληθείς! 

Κ
λειστά κρατά τα χαρτιά του ο πρώην
δήμαρχος Ωραιοκάστρου. Σε ερώτηση
της «Κ» ο Νίκος Μπάτος απάντησε ότι

δεν έχει αποφασίσει ακόμη για τα επόμενα
σχέδια του και το μόνο που τον απασχολεί
τώρα είναι η ξεκούρασή του. «Είχα να πάω
διακοπές περίπου 22 χρόνια. Αυτό το καλο-
καίρι, όμως, το χάρηκα. Είχα μεγάλη ανάγκη
από ξεκούραση. Μετά από πολλά χρόνια
έκανα διακοπές για ένα μήνα», είπε χαρακτη-

ριστικά. Βέβαια, εκεί
πάνω στα ωραία κάστρα

πολλοί είναι αυτοί που περι-
μένουν πως και πώς να μιλήσει ο κ. Μπάτος
και να βάλει τέλος στη φημολογία για το εάν
τελικά διεκδικήσει εκ νέου το δημαρχιακό
θώκο! Ορισμένοι μάλιστα κρέμονται από το
στόμα του… προκειμένου να μετρήσουν τα
κουκιά και να βάλουν πλώρη οι ίδιοι για τη
θέση του δημάρχου! 

Στο περίμενε…

Έσβησε φωτιές

«Στην καθαριότητα
είχαμε πει ότι θα
κάνουμε την πόλη
να λάμπει, αυτά το
ξέρω ότι λέγονται
καμιά φορά και
μέσα σε έναν προ-
εκλογικό ενθουσια-
σμό», είπε σε
συνέντευξή του ο
κυρ Γιάννης. Έτσι
εξηγούνται όλα…

Δίπλα δίπλα ο δήμαρχος
Λαγκαδά και ο δημοτικός
σύμβουλος της μείζονος
αντιπολίτευσης, … απο-
δεικνύοντας για μια
ακόμη φορά πως οι δυο
τους διατηρούν πολύ…
στενές σχέσεις! κ.κ.
Αναστασιάδη και Πάσχο
μην τα βάζετε με όσους
λένε ότι ο… γάμος έχει
γίνει και στις επόμενες
εκλογές ο πρώην δήμαρ-
χος Λαχανά θα φιγουρά-
ρει στο ψηφοδέλτιο του
σημερινού δημάρχου! 

Κατασκευάστε το εσείς κι ας μην είναι… το πιο σύγχρονο! 

Μας κάνει και η προηγούμενη version! «Θα μιλήσω 
όταν έρθει η ώρα!»   

Α
υτό απάντησε ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Έργων
του δήμου Χαλκηδό-

νας, Γ. Μπίκος όταν ρωτή-
θηκε από την «Κ»  για τα
δημοσιεύματα που κάνουν
λόγο ότι αναλαμβάνει χρέη
δημάρχου από την 1η Νοεμβρίου
2012. Όπως έχει γραφτεί, ο σημερινός δήμαρ-
χος, Π. Δαϊκούδης θα παραιτηθεί από τη θέση
του και χρέη δημάρχου θα αναλάβει ο κ. Μπί-
κος, τηρώντας τελικά την προεκλογική συμ-
φωνία των δύο αντρών, που έκαναν λόγο για
2 συν 2 χρόνια στην καρέκλα του δημάρχου(
αυτές οι …μοιρασιές έχουν ένα άλλο ενδιαφέ-
ρον!). Βέβαια, η συμφωνία αυτή κινδύνευσε
να τιναχτεί στον αέρα πριν ένα χρόνο περίπου,
μετά τη διαμάχη των δυο ανδρών και την από-
φαση του κ. Δαϊκούδη να καθαιρέσει τον
Μπίκο από τη θέση του αντιδημάρχου, από-
φαση όμως που δεν έγινε τελικά δεκτή από
τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Και μπορεί ο κ. Μπίκος να μην
ανοίγει τα χαρτιά του, ωστόσο όπως ακούγεται
εκεί στη Χαλκηδόνα ο κ. Δαϊκούδης φέρεται
να κατάλαβε ότι αυτή η κόντρα δεν θα του βγει
σε καλό… και αποφάσισε να τηρήσει τη μεταξύ
τους συμφωνία… Πάντως, ορισμένοι, πολιτι-
κοί αλλάζουν πολύ εύκολα τις αποφάσεις
τους, όταν πρόκειται για την καρέκλα της
εξουσίας! 
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