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❱ Γίναμε αρκετά ώριμοι…
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❱ Προκλήσεις για την ελληνική δι-
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Σε ελεύθερη πτώση
ο τζίρος στην αγορά

καλα και ευλογημενα 

χριστοyγεννα

Σελ. 10
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια τα Χρι-
στούγεννα μεταλλάσσονται σε μια παγκόσμια γιορτή,
αποβάλλοντας ταυτόχρονα τον χριστιανικό τους χαρα-

κτήρα και ανταλλάσσοντας τα παραδοσιακά τους σύμβολα με
περισσότερο παγκοσμιοποιημένα. Οι φάτνες εξαφανίζονται,
ακόμη και από τη Θεσσαλονίκη, ενώ ο χοντρός άγιος με την
κόκκινη φόρμα δεν στολίζει πια μόνον τις ευρωπαϊκές πλατείες,
αλλά τον συναντά κανείς ακόμη και τους δρόμους του Τόκιο και
της Κωνσταντινούπολης. Οι ευχές Season’s Greetings ή Happy
Holidays έχουν εκτοπίσει σχεδόν πλήρως το Merry Christmas
στις χριστουγεννιάτικες κάρτες. Έτσι μια χριστιανική «παραφω-
νία», που θα χαλούσε λίγο αυτή την ισοπεδωμένη παγκόσμια
ομοιομορφία, μοιάζει ίσως απαραίτητη.

Τεχνικούς λόγους επικαλέστηκε ο
δήμαρχος μιλώντας στο δημοτικό

συμβούλιο. Συνέχισε να υπεραμύ-
νεται για το... πράγμα στην 

Αριστοτέλους που επανατο-
ποθετήθηκε και τον μη 

εορταστικό διάκοσμο στην πόλη. 

Σελ. 3

αναστατΩση στη νΔ Θεσσαλονικησ

Ερωτηματικά και οργή
από «περίεργο» έγγραφο

Επίσης διαβάστε...

Π
αν μέτρον άριστον έλεγαν οι αρ-
χαίοι μας πρόγονοι, αλλά όπως
συνήθως συμβαίνει, εμείς οι

απόγονοι τους κάνουμε ότι μπορούμε
για να απομακρυνόμαστε από τη σοφία
τους. Τελευταία, καλλιεργείται πολύ το
θέμα του εθελοντισμού και σαφώς η
πρώτη αντίδραση κάθε υγιώς σκεπτόμε-
νου ανθρώπου, είναι θετική. Τι ωραι-
ότερο να μπορείς και να προσφέρεις ,την
όποια βοήθεια στο συνάνθρωπο σου.

Όπως όλα τα πράγματα, όμως, υπάρχει
και η δεύτερη ανάγνωση που προκαλεί
ορισμένες σκέψεις, οι οποίες με τη σειρά
τους, καταλήγουν σε δύο βασικά συμπε-
ράσματα.

Το πρώτο έχει να κάνει με την επί-
δειξη. Όσο αυτή γίνεται για να βρει η
όποια ενέργεια εθελοντισμού μιμητές,
είναι θεμιτή. Όταν γίνεται για να εξασφα-
λίσουν ορισμένοι τη σχετικά ανέξοδη
προβολή τους με τους φαρισαϊσμούς,
τότε καταντά γελοία.

Σελ. 3

με βοYλευμα του συμβουλIου εΦετΩν για την υποΘεση βατοπεΔιου

Προφυλακιστέος ο Εφραίμ

ΔριμY κατηγορΩ απο τον γ. ΦλΩριΔη

«Υπάρχει τεράστια έλλειψη 
δημοκρατίας στο ΠΑΣΟΚ»

Σελ. 12

Σελ. 4 και 15

Σελ. 13Σελ. 12

Ούτε τη φλόγα στα κάστρα
δεν ανάβει ο Μπουτάρης

Σελ. 4 και 23
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Το δεύτερο και σημαντι-
κότερο έχει να κάνει με
τα όρια του εθελοντι-
σμού. Πόσο, δηλαδή,
σωστό είναι να θέλει κά-
ποιος να προσφέρει εθε-
λοντικά μια εργασία, την
οποία κάποιος άλλος
επαγγελματικά κάνει για
να εξασφαλίσει το μερο-

κάματό του;
Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνεται ότι προ-
βάλλεται ιδιαίτερα ο εθελοντισμός. Παράλ-
ληλα, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν, στα
δημοσιογραφικά γραφεία,  οι καταγγελίες δια-
φόρων κλάδων εργαζομένων, ότι κάποιοι θέ-
λοντας να εξασφαλίσουν την προβολή τους,
δέχονται να κάνουν εργασίες που ξεφεύγουν
κατά πολύ από τα όρια του εθελοντισμού.
Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, λόγω
πάντα της περίφημης οικονομικής κρίσης, βο-
λεύει κάποιους να δέχονται εθελοντές για προ-
σφορά ορισμένου έργου, αλλά παράλληλα …
αυξάνει κι άλλο τον αριθμό των ανέργων και
προκαλεί αναστάτωση με πιθανές απρόβλεπτες
συνέπειες μεταξύ των πολιτών.
Αν για παράδειγμα ένας δημόσιος υπάλληλος
σε μια υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών,
μπορεί να χειρισθεί κάμερα εθελοντικά και το
κάνει για να καλύψει ένα πρόγραμμα τηλεο-
πτικό, έστω και λιγότερο καλά από έναν επαγ-
γελματία εικονολήπτη, τότε ο τελευταίος μπορεί
να αντικαταστήσει τον πρώτο στο γραφείο του,
επίσης εθελοντικά και να εκδίδει τα πιστοποι-
ητικά. Έτσι θα μειωθούν κι άλλο οι δημόσιοι
υπάλληλοι, για να ηρεμήσει και η …τρόϊκα.
Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε όλοι εύκολα
να αντιληφθούμε το αλαλούμ που θα επικρα-
τήσει… Να αναφερθεί εδώ, ότι το τελευταίο
διάστημα, διαπιστώνεται πως ορισμένοι πολι-
τικοί ακολουθούν την τακτική να στρέφουν πο-
λίτες κατά πολιτών, αφήνοντας υπονοούμενα
για μη εργατικό δημόσιο υπάλληλο, για μη
σωστό επαγγελματία, για κακό επιστήμονα, εκ-
παιδευτικό, αστυνομικό κλπ. Σαφώς και υπάρ-
χουν, όπως και οι πολύ κακοί πολιτικοί, που
όλος ο κόσμος έχει αντιληφθεί τις τεράστιες ευ-
θύνες τους για το πώς κατάντησε η χώρα. Αυτό,
όμως, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι,
εκτός από τις γκεμπελικές μεθόδους ,πρέπει η
όποια αρχή να ακολουθεί το διαίρει και βασί-
λευε, καθώς αυτό ελλοχεύει τεράστιους κινδύ-
νους. Ιδιαίτερα όταν η ανεργία , η μείωση των
μισθών, η ακρίβεια και τα αλλεπάλληλα χαρά-
τσια έχουν κυριολεκτικά σμπαραλιάσει τα
νεύρα των πολιτών, τότε το «θολωμένο μυαλό»
μπορεί να οδηγήσει σε απαράδεκτες όσο και
απρόβλεπτες καταστάσεις.
Το παράδειγμα με τον εικονολήπτη δεν είναι
τυχαίο. Σήμερα, όμως, δεν θα γίνουν λεπτομε-
ρέστερες αναφορές στο γενικό θέμα εκμετάλ-
λευσης του εθελοντισμού με την ελπίδα ότι οι
σκεπτόμενοι πονηρά και με ιδιοτέλεια θα συμ-
μορφωθούν…

Tου Αντώνη
Οραήλογλου

Ο εθελοντισμός
Συνέχεια από τη σελ. 1
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✱ Καλήν ημέραν άρχοντες αν είναι ο ορισμός
σας και στις εκλογές που έρχονται το μαύρισμα
δεν θα το γλυτώσετε.

✱ Πήραμε δεν πήραμε την 6η δόση κανέ-
νας δεν κατάλαβε. Τι έγινε, έκλεισαν κι
άλλες τρύπες στο έλλειμμα και ψάχνουμε
τώρα να δούμε τι θα γίνει με την επόμενη
δόση;

✱ Εκλογές λέει θα γίνουν είτε το θέλει ο Παπα-
δήμος είτε όχι. Μεταβατική ήταν η κυβέρνηση ή
μπήκε, πήρε την γεύση και θα τραβήξει περισ-
σότερο; Είδωμεν.

✱ Υπάρχει, λέει ΓΓ Μακεδονίας – Θρά-
κης, κάποιος Γιώργος Χατζηκωνσταντί-
νου. Παρουσίασε μάλιστα το έργο που
επιτελέστηκε στη Γενική Γραμματεία Μα-
κεδονίας- Θράκης από την ανάληψη των
καθηκόντων του. Σοβαρά μιλάω, υπάρχει
και τέτοιος που πληρώνεται μάλιστα. Λέτε
να είναι καθηγητής; Εγώ πάντως δεν
ήξερα αν υπήρχε, όχι αν έκανε και έργο
κιόλας!!

✱ Με την άλλη την ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, την κυρία Μαίρη Παπαγεωργίου τι γίνεται;
Υπάρχει ακόμη στο πόστο, πήρε αρμοδιότητες
και ποιες, έκανε και ποιο έργο κι αυτή ή θα πε-
ριμένει να πάει και πάλι εκεί προς τα ορεινά των
Γρεβενών για υποψήφια και θα μετρήσει απλά
στα συντάξιμά της τα 2,5 χρόνια Κυβέρνησης;

✱ Στην Θεσσαλονίκη όλα δείχνουν ότι
ετοιμαζόμαστε για προεκλογική περίοδο
μετά τις εκλογές. Το πρώτο ερωτηματικό
είναι τι θα γίνει με τον τσάρο της οικονο-
μίας Βαγγέλη Βενιζέλο. Θα είναι, δεν θα
είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ και με
σταυρό, θα πάρει δεν θα πάρει το δαχτυ-
λίδι απ’ τον ΓΑΠ για αρχηγός; θα την βγά-
λει δεν θα την βγάλει καθαρή με το
Υπουργείο Οικονομίας;

✱ Πάντως η δεξαμενή του Βαγγέλη είναι με-
γάλη σε ψήφους. Πόσο μεγάλη, είναι σχετικό.
Αυτό καθώς υπάρχει και φαγούρα απ’ το πόστο
που κατέχει σήμερα. Υπάρχουν πολλοί που θέ-
λουν να παίξουν τον διάδοχο. Πρώτη και καλύ-
τερη η Εύα μας η Καϊλή, μετά ο Ζέρβας ο
Αντιδημαρχάρας και έπονται πολλοί άλλοι. Εμείς
περιμένουμε για να δούμε.

✱ Ο Καστανίδης τώρα που δεν είναι στην
Κυβέρνηση, όλα τα βρίσκει αρνητικά στην
σημερινή του Παπαδήμου. Αναγνωρίζει ότι

λάθη έγιναν και θα γίνουν
και άντε τώρα στις εκλογές
ψηφίστε μας πάλι, αφού
μπορούμε να αλλάξουμε και
να γίνουμε καλύτεροι. Την
άλλη φορά στο Ολύμπιον
θέλει και αδιάβροχο.

✱ Ο Βούγιας χάθηκε και δεν εμ-
φανίζεται καθόλου. Χάσαμε τον
Σπύρο οεο….

✱ Φυσικά η Τεκτονίδου άλ-
λαξε τον πολιτικό χάρτη της
χώρας με την στάση της. Αφού με την πα-
ρουσία της, η τρόικα δεν θα ασχοληθεί κα-
θόλου με την 7η δόση θα την δώσει χωρίς
μέτρα. Με τι χάρη η Βούλα λέει το «ναι»
στις ψηφοφορίες.

✱ Υπάρχουν και οι βουλευτές της Β’ με μεγάλη
παρουσία και υπευθυνότητα κι αυτοί. Εκείνος ο
Γερανίδης τι πολιτικό βάρος; Αφού περιμένει να
γίνει ο Βαγγέλης πρωθυπουργός για να πάρει κι
αυτός θέση να αλλάξει την Ελλάδα. Αλήθεια σας
λέω.

✱ Στην ΝΔ λέει ετοιμάζονται και ράβουν
μάλιστα και κουστούμια. Τους μπέρδεψε
όμως ο Παπαδήμος και δεν ξέρουν αν θα
είναι χειμωνιάτικα ή καλοκαιρινά. Για
καλό και για κακό ο φίλος μας ο Γκιουλέ-
κας και ο φίλος μας ο Καλαφάτης, που
έχουν άλλωστε και το μεγαλύτερο πολι-
τικό βάρος, ας το πάρουν σε «μπιζάκι»
για να προσαρμόζεται και στον καιρό και
στην εποχή και στην θέση. Χα..χα

✱ Ποιος είναι ο πατέρας βουλευτή της ΝΔ, που
έχει πάρει κυλικεία Νοσοκομείων στην Θεσσα-
λονίκη αλλά δεν δίνει τις υποχρεώσεις του αν
και ευνοϊκά ρυθμίστηκαν και έγιναν μειώσεις
στις προηγούμενες υποχρεώσεις; Υπάρχει καμιά
ευνοιοκρατία και άνωθεν εντολή; Τα ξέρει ο
φίλος Αντώνης Σαμαράς για να πάρει θέση και
γρήγορα; 

✱ Στην ΝΔ ψάχνουν γυναίκες λέει για
υποψήφιες στην Α’ Θεσσαλονίκης. Ρώ-
τησα την θεία μου την Κλειώ και αποδέ-
χτηκε. Το τηλέφωνό της είναι στην
γραμματεία της εφημερίδας μας και στην
διάθεση της τοπικής ΝΔ σε πάσα ζήτηση.

✱ Ένα έχω να πω, ότι χρονιάρες μέρες έβαλαν
οι δολοπλόκοι τον Δήμαρχο Βασίλη Παπαγεωρ-
γόπουλο στον τοίχο νομίζοντας ότι έτσι θα καλύ-

ψουν την λάσπη που έριξαν εδώ και 6 χρόνια.
Δεν γίνονται έτσι οι κατηγορίες και δεν δένονται.
Είναι τακτική παραπληροφόρησης, μέθοδος
γκαιμπελίσκων και θα έχει σαν αποτέλεσμα την
μαζική συγκάλυψη του σκανδάλου. Πρώτη εί-
δηση γίναμε αλλά και πρώτη είδηση θα γίνουμε
σαν Θεσσαλονίκη, για όσα και σήμερα συνεχί-
ζουν να γίνονται στον δήμο, αν δεν βάλουμε
μυαλό.

✱ Το δέντρο του μπάρμπα-Γιάννη βού-
λιαξε. Μεγάλη είδηση, από την Αθήνα
μέχρι την Ορεστιάδα, μόνο αυτό συζητούν.
Αλήθεια σας λέω.

✱ Ο μπάρμπα-Γιάννης είπε ότι συμβαίνουν κι
αυτά. Εγώ δήμαρχε έργο δεν βλέπω παρά μόνο
ευκαιρία για λίγη τηλεθέαση και καμιά φωτο-
γραφία για τον εναλλακτικό, τον μεγάλο, τον
ασυμβίβαστο, τον διαφορετικό, τον έναν, τον αλ-
λιώτικο, τον... 

✱ Το μόνο που μας έμεινε σ’ ένα χρόνο
είναι οι φωτογραφίες με Τούρκους και Ισ-
ραηλινούς και όλους τους πρέσβεις, η
καύση των νεκρών, το έγκλημα και τιμω-
ρία και οι χίλιες και μία νύχτες σε φίλους
και συνεργάτες και ένα κέντρο που ασφυ-
κτιά απ’ τα προβλήματα. Φίλε Γιάννη, ελ-
πίζουμε να καταλάβεις τι λέμε και να
δώσεις γρήγορα ένα τέλος. Α!! ξέχασα και
τον Ηλία στα συμβούλια.

✱ Για τον Πανίκα-Νομάρχη-Περιφερειάρχη
έχουμε μόνο ευχές και γρήγορα πάλι να έχει
ημέρες δόξης λαμπρές και μεγάλες. Σε ζητάμε
και σε περιμένουμε Ζορρό της καρδιάς μας,
γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στα πρωινά μας
τώρα που δεν έχουμε δουλειά.

✱ Απ’ τον «καρφίτσα» ευχές για καλά
Χριστούγεννα σε όλους και να μας συμπα-
θούν, όσοι πικράναμε.

Άποψη

«…μας πήρε το ρεύμα»

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο... καρφίτσας
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Του Μιλτιάδη Κωνσταντίνου
Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ.

Δ
εν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τε-
λευταία χρόνια τα Χριστού-
γεννα μεταλλάσσονται σε μια

παγκόσμια γιορτή, αποβάλλοντας ταυ-
τόχρονα τον χριστιανικό τους χαρα-
κτήρα και ανταλλάσσοντας τα
παραδοσιακά τους σύμβολα με περισ-
σότερο παγκοσμιοποιημένα. Οι φάτ-
νες εξαφανίζονται, ακόμη και από τη
Θεσσαλονίκη, ενώ ο χοντρός άγιος με
την κόκκινη φόρμα δεν στολίζει πια
μόνον τις ευρωπαϊκές πλατείες, αλλά
τον συναντά κανείς ακόμη και τους
δρόμους του Τόκιο και της Κωνσταντι-
νούπολης. Οι ευχές Season’s Gree-
tings ή Happy Holidays έχουν
εκτοπίσει σχεδόν πλήρως το Merry
Christmas στις χριστουγεννιάτικες
κάρτες. Έτσι μια χριστιανική “παραφω-
νία”, που θα χαλούσε λίγο αυτή την
ισοπεδωμένη παγκόσμια ομοιομορ-
φία, μοιάζει ίσως απαραίτητη. Ίσως
δεν θα ήταν κακή ιδέα, μέσα σε όλη
αυτή τη φωταψία, να ρίξει κανείς μια
ματιά πίσω, στις πηγές, αναζητώντας

κάποιο νόημα εκεί που όλα ξεκίνησαν,
να ξαναδιαβάσει το πρώτο κεφάλαιο
από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.
προσομοιάζει γλωσσικά το βιβλίο της
Γενέσεως. Ο όρος ‘‘γένεσις’’ σημαίνει
δημιουργία, και ανταποκρίνεται πλή-
ρως στο περιεχόμενο του πρώτου βι-
βλίου της Αγίας Γραφής που
περιγράφει μια διπλή δημιουργία, τη
δημιουργία του κόσμου και τη δημι-
ουργία του λαού του Ισραήλ. Το πρώτο
μέρος του βιβλίου αυτού (κεφ. 1 – 11)
συγκροτείται από διάφορες αφηγήσεις
που αναφέρονται σε επεισόδια της
προϊστορίας της ανθρωπότητας, συν-
δεδεμένες μεταξύ τους με γενεαλογι-
κούς καταλόγους, ώστε να προκύπτει
μια ενιαία περιγραφή της πορείας των
σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό
από τη δημιουργία μέχρι την εποχή
του γενάρχη των Ισραηλιτών, Αβραάμ.
Στόχος των αφηγήσεων είναι να κατα-
δειχτεί το πώς ο άνθρωπος, διασπών-
τας την κοινωνία του με τον Θεό,
επιτρέπει την είσοδο του κακού στον
κόσμο, για να οδηγηθεί σταδιακά στην
πλήρη διάσπαση της κοινωνίας των
ανθρώπων μεταξύ τους. Το δεύτερο

μέρος του βιβλίου της Γενέσεως αρχί-
ζει με την ιστορία του Αβραάμ ο
οποίος επιδεικνύει απόλυτη πίστη και
υπακοή στο θείο θέλημα και ο Θεός
κάνει μαζί του μια νέα αρχή, με στόχο
την τελική πλήρη αποκατάσταση των
σχέσεων Θεού και ανθρώπου. Αρχί-
ζοντας, λοιπόν, το πρώτο βιβλίο της
Καινής Διαθήκης με τη φράση «Βίβλος
γενέσεως» και ξεκινώντας τον γενεα-
λογικό κατάλογο με το όνομα του
Αβραάμ, παραπέμπει συνειρμικά τον
αναγνώστη να συσχετίσει το περιεχό-
μενο του βιβλίου αυτού με εκείνο του
πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής, και
να το κατανοήσει ως εξαγγελία μιας
νέας διπλής δημιουργίας: του και-
νούργιου κόσμου, αυτού που αποκα-
λείται ‘‘Βασιλεία του Θεού’’, και του
καινούργιου Ισραήλ, της Εκκλησίας.
Έτσι, η επιγραφή «Βίβλος γενέσεως»
φαίνεται να μην αφορά μόνον στον
Ιησού Χριστό, αλλά και σε όλους όσοι
μιμούμενοι την πίστη του Αβραάμ,
συγκροτούν τον νέο λαό του Θεού.

Αλλά και για τον σύγχρονο αναγνώ-
στη η γενεαλογία του Ιησού, παρά το
ανιαρό και μονότονο ύφος της, περιέ-

χει και ένα άλλο ξεχωριστό μήνυμα.
Διαβάζοντας κανείς τον κατάλογο των
προγόνων του Ιησού θα διαπιστώσει
με έκπληξη ότι, παρ᾽ όλο που περιέχει
και ονόματα γυναικών, κάτι μη αναμε-
νόμενο για τα δεδομένα μιας ανδρο-
κρατούμενης κοινωνίας, απουσιάζουν
από αυτόν τα ονόματα των μητέρων
του Ισραήλ, της Σάρρας, της Ρεβέκκας,
της Ραχήλ. Ακόμη μεγαλύτερη όμως
έκπληξη θα δοκιμάσει κανείς όταν δια-
πιστώσει πως, σε μια εποχή που ο Ισ-
ραήλ υπερηφανευόταν για τη φυλετική
και ηθική του καθαρότητα, οι γυναίκες
που περιλαμβάνονται στον γενεαλο-
γικό κατάλογο του Ιησού δεν θα μπο-
ρούσαν να περιγραφούν με αυτά τα
χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον γλα-
φυρό τρόπο καθίσταται από την πρώτη
στιγμή σαφές ότι η πρόσκληση για με-
τοχή στον νέο λαό του Θεού είναι
ανοιχτή για όλους και η αποδοχή της
δεν προϋποθέτει κανένα ειδικό ‘‘προ-
σόν’’, παρά μόνον την πίστη πως το
παιδί που η Μαρία φέρει στα σπλάχνα
της προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα
και αυτός θα σώσει τον λαό του από τις
αμαρτίες του.

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ «ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ» ΚΑΙ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης, 
Βαγγέλης Στολάκης

Τ
έσσερις μήνες έχουν περάσει
από τις παραμονές του Δε-
καπενταύγουστου, όταν χι-

λιάδες «αγανακτισμένοι» που
συγκεντρώνονταν γύρω από το
Λευκό Πύργο αναχωρούσαν για
τις καλοκαιρινές τους διακοπές,
προειδοποιώντας την τότε κυβέρ-
νηση Παπανδρέου ότι το Σεπτέμ-
βριο θα επανέρχονταν δριμύτεροι.
Έκτοτε κύλησε αρκετό νερό στο
αυλάκι. Οι μήνες πέρασαν, αύριο
έχουμε Χριστούγεννα, αλλά οι χι-
λιάδες συμπολίτες μας που συγ-
κεντρώνονταν στο πάρκο του
Βασιλικού Θεάτρου, διαμαρτυρό-
μενοι για το Μνημόνιο και το Με-
σοπρόθεσμο, ούτε επανεμφανί-
στηκαν, ούτε προχώρησαν σε μα-
ζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
όπως υποστήριζαν λίγο πριν πα-
ρασυρθούν από τη θερινή ρα-
στώνη. 

Τι είναι αυτό που κρατά τους
«Αγανακτισμένους» αλλά και τα
μέλη του κινήματος «δεν πλη-
ρώνω» μακριά από τις πλατείες;
«Η απογοήτευση και όχι μόνο»
απαντά στην «Κ» η Δήμητρα Κω-
στάκη, υπεύθυνη επιτροπής
αγώνα του «Δεν πληρώνω» στη
Θεσσαλονίκη. «Τόσο σε εμάς όσο
και στους «Αγανακτισμένους» κα-
ταγράφεται μείωση του ενδιαφέ-
ροντος. Είναι αλήθεια πως το
τελευταίο χρονικό διάστημα δεν
κινείται κάτι. Εμείς από την πλευρά
μας εκτιμούμε ότι ως πολίτες δεν
πρέπει να αφήνουμε τις εξελίξεις
να δρομολογούνται από μόνες

τους, γιατί αυτό θα είναι χειρότερο
για όλους μας». 

Αναμενόμενη η μείωση 
«Η αλήθεια είναι πως δεν μας

αιφνιδίασε η μείωση του ενδιαφέ-
ροντος του κόσμου για αυτού του
είδους τα κινήματα», παραδέχεται
η κ. Κωστάκη, επισημαίνοντας
πως «όταν γίνεται συζήτηση για
εκλογές ή δημοψηφίσματα, ο κό-
σμος επιλέγει το ρόλο του θεατή
και όχι του πρωταγωνιστή». 

«Καταλαβαίνουμε», συνεχίζει,
«ότι ο κόσμος παρακολουθεί αμή-
χανος την κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί γύρω του και
προσπαθεί να αντιληφθεί προς τα
πού οδηγούνται οι πολιτικές εξε-
λίξεις. Ίσως κάποιοι ελπίζουν πως
με μια νέα κυβέρνηση θα έρθει η
πολυπόθητη οικονομική ανά-
πτυξη. Εμείς, όμως, δεν έχουμε
τέτοιες αυταπάτες και καλούμε τον
κόσμο να αντισταθεί. Ίσως, από
την άλλη πλευρά, ο κόσμος να αι-

σθάνεται και απογοητευμένος
επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν
υπάρχουν πολλοί διέξοδοι, γιατί το
κράτος βρίσκει πάντα τον τρόπο
να εισπράξει αυτό που θέλει να ει-
σπράξει». 

Σύμφωνα με την ίδια, η φλόγα
δεν έχει σβήσει στη ψυχή των πο-
λιτών.  «Αναμφίβολα μας προβλη-
ματίζει το γεγονός ότι ο κόσμος
εξακολουθεί να ζει με αυταπάτες,
ότι περιμένει να σωθεί χάρη στις
πολιτικές εξελίξεις. Εμείς γνωρί-

ζουμε ότι μόνη λύση είναι να
βγουν οι πολίτες στους δρόμους
και να διεκδικήσουν. Μόνο αν ο
κόσμος ξεσηκωθεί και ενώσεις τις
δυνάμεις του μπορεί να επηρεάσει
τις εξελίξεις. Προσωπικά πιστεύω
πως όσο ο κόσμος βιώνει στο
σώμα, στο σπίτι του, την εκμετάλ-
λευση, δεν θα παραμείνει θεατής
αλλά θα αντιδράσει στο άμεσο
μέλλον».

Κορεσμός 
Για κορεσμό μιλά από την

πλευρά της η «αγανακτισμένη»
Εύη Αδαμοπούλου. «Το κίνημα
των “Αγανακτισμένων” δεν εξαφα-
νίστηκε. Πράγματι παρατηρείται
ένας κορεσμός και τη θέση της
πλατείας παίρνουν οι γειτονιές και
οι τοπικές συνελεύσεις εναντίον
του ειδικού τέλους ακινήτων. Αυτή
τη στιγμή ο κόσμος αντιδρά στο
χαράτσι», σημειώνει, χαρακτηρί-
ζοντας ενθαρρυντικό το γεγονός
πως ο κόσμος ανταποκρίνεται θε-
τικά στο κάλεσμα. «Ήδη έχουμε
πετύχει τις πρώτες μας νίκες που
έχουν να κάνουν με την καθυστέ-
ρηση της επιβολής του νέου
φόρου. Πλέον έχουμε δίπλα μας
τους δήμους και τις τοπικές κοι-
νωνίες που με μαζικές αγωγές
επιχειρούν να μπλοκάρουν στην
πράξη το συγκεκριμένο μέτρο».

Κίνημα του χαρατσιού 
ή του… καναπέ;

Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού
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➤ Με καθυστέρηση σχεδόν μιας ώρας ξεκίνησε η
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την περα-
σμένη Πέμπτη. Βέβαια, αν καθυστερούσε και λίγο
ακόμα δεν θα ενοχλούσε κανέναν, καθώς οι περισ-
σότεροι ήρθαν πολύ αργότερα� Από τους πρώτους
που κάθισαν στα έδρανα ήταν οι Μ. Στεργίου, Στ.
Αβραμίδης και Γ. Δημαρέλος ενώ με αρκετή ώρα
καθυστέρηση έφθασαν οι Κ. Γκιουλέκας, Κ. Καζαν-
τζίδης, Β. Καρακωστάνογλου και Γ. Γεράκης. 
➤ «Δεν ξέρω πόσο καρντάσι αισθάνεστε εσείς… αλλά
τι το θέλατε κ. δήμαρχε το ότι είμαστε αδέρφια με
τους Τούρκους;» είπε ο Στ. Παπαθεμελής. Καμία
απάντηση από τον Γ. Μπουτάρη…

➤ Ποιος δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσα-
λονίκης δηλώνει γλυκατζής; Μάλιστα έχει μια ιδι-
αίτερη προτίμηση, όπως είπε και ο ίδιος, στα…
ανώμαλα. Για αυτό και πήρε 2-3 από την κούτα με
τα γλυκά, που έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο
δημοτικός σύμβουλος, Θέμης Σεβαστιάδης για την
ονομαστική του εορτή. Για τους άλλους άφησε; 
➤Το… κακό παράδειγμα έδωσε ο Χάρης Αηδονόπου-
λος καθώς κάπνιζε, μέσα στην αίθουσα, μόλις λίγα
λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης. 

* Γίδια χαρακτήρισε ορισμένους που κυκλοφορούν
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ο κυρ Γιάννης.
Αν τον ακούγανε… δεν ξέρω τι θα του απαντού-
σαν�
➤ Μάλλον πλησιάζουν εκλογές. Δεν εξηγείται αλ-
λιώς η επιμονή του Στέλιου Παπαθεμελή να μιλήσει
τόση ώρα. Το δεκάλεπτο που του αναλογεί πέρασε
και ο κ. Αβραμόπουλος του έκλεισε το μικρόφωνο.
«Μας έχετε φιμώσει» απάντησε ο κ. Παπαθεμελής. 

➤ Για ποιο λόγο δυσανασχετούσε συνεχώς η Π.
Δρίτσα και ήταν όλο ουφ και ουφ; Και τι έλεγε συ-
νεχώς με τον Κ. Γκιουλέκα; 
➤ Στην καταγγελία ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης εδώ
και ένα χρόνο δεν έχει προμηθεύσει τους εργαζόμε-
νους στον τομέα Καθαριότητας με μέσα ατομικής
προστασίας προχώρησε ο πρόεδρος των εργαζομέ-
νων Ηλίας Μανουσαρίδης. Όπως μάλιστα είπε, οι ερ-
γαζόμενοι δεν έχουν κάνει ούτε ιατρικές εξετάσεις,
ούτε τα προβλεπόμενα εμβόλια. «Γιατί το δημοτικό
συμβούλιο δεν παίρνει θέση;» αναρωτήθηκε ο κ. Μα-
νουσαρίδης.

➤ Με το άναμμα μιας μεγάλης φλόγας στον Πύργο
Τριγωνίου την 1η Ιανουαρίου του 2012, θα ξεκινού-
σαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρό-
νων ελεύθερης Θεσσαλονίκης… όμως απ’ ό,τι
φαίνεται, η φλόγα έσβησε πριν καν ανάψει!Όπως
είπε ο κ. Μπουτάρης, δεν υπάρχει η κατάλληλη
υποδομή!
➤ Ο πρόεδρος των εργαζομένων αναφέρθηκε και
στην μη έγκαιρη καταβολή του δώρου Χριστουγέν-
νων στους συμβασιούχους εργαζόμενους αλλά και
σε όσους έχουν λήξει οι συμβάσεις τους και δι-
καιούνται να το λάβουν. «Πρόκειται για ποινικό αδί-
κημα. Πήγαμε και καταγγείλαμε το γεγονός στην
αστυνομία», είπε ο κ. Μανουσαρίδης. Λίγο αργότερα
ο δήμαρχος εξήγησε ότι για 8η φορά υπήρξε πρό-
βλημα με τις μισθολογικές καταστάσεις. «Διέταξα
ΕΔΕ προκειμένου να δούμε τι γίνεται» είπε ο κ.
Μπουτάρης. «Γιατί δεν γίνονται λάθη και στις δικές
σας μισθολογικές καταστάσεις;», αναρωτήθηκαν ερ-
γαζόμενοι, οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα. 

➤ Σαν μια εμποροπανήγυρη σε επαρχιακή πόλη,
που δεν θυμίζει σε τίποτα Χριστούγεννα, χαρακτή-
ρισε τη Θεσσαλονίκη ο Κ. Γκιουλέκας. Όπως είπε
η πόλη είναι βουτηγμένη στο σκοτάδι (οι περισσό-
τερες λάμπες είναι καμένες) και γεμάτη σκουπί-
δια. «Δεν ξέρω αν επαίρεστε για το έργο σας αλλά
λυπάμαι ειλικρινά που βυθίσατε την πόλη στο
σκοτάδι», είπε χαρακτηριστικά. 

Tου Σάκη Τζακόπουλου

Τ
ελειώνει η βδο-
μάδα πριν από
τα Χριστού-
γεννα, αυτή που

την αποκαλούμε εδώ και δεκαετίες
εορταστική. Είναι αυτή που η αγορά
περιμένει για να ξεπεράσει τα προ-
βλήματά της. Φέτος ,όμως, η κίνηση
είναι μικρότερη και οι αγορές των
προϊόντων είναι λιγότερες σε σύγ-
κριση με τις αγορές πολλών δεκαε-
τιών. Όμως και για πολλούς Έλληνες
δεν είναι καθόλου εορταστική αφού
μοιάζει περισσότερο με μια μελαγχο-
λική Μεγάλη Εβδομάδα.

Και πέρσι ήταν, αλλά φέτος η κατά-
σταση χειροτέρεψε. Χιλιάδες άνθρω-
ποι είδαν τα εισοδήματά τους να
μειώνονται, χιλιάδες άλλοι τα έχασαν
εντελώς. Η ζωή τους ανατράπηκε από
τη μια στιγμή στην άλλη και οι ανθρώ-
πινες ισορροπίες της καθημερινότη-
τας άλλαξαν. Πράγματα που μέχρι
λίγο καιρό ήταν δεδομένα και αυτο-
νόητα δεν είναι πλέον. Όσοι δεν τα
ζουν, είναι δύσκολο να τα καταλά-
βουν.

Βλέπουμε και ακούμε παιδιά να
υποχρεώνονται να σταματήσουν το
φροντιστήριο, γιατί το οικογενειακό
εισόδημα δεν φτάνει. Πολλοί άνθρω-
ποι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν
ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες τους
και εξαρτούν την επιβίωσή τους από
τη φροντίδα συνανθρώπων τους,
αφού η κρατική πρόνοια μειώθηκε
δραματικά.

Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, γιατί
όπως λένε η χώρα δεν έχει πιάσει
ακόμη πάτο. Άλλωστε οι περισσότεροι
απ’ όσους διαχειρίζονται τις τύχες της
χώρας μας ή θέλουν να τις διαχειρι-
στούν δεν δείχνουν να καταλαβαίνουν
όσα βιώνει ο μέσος πολίτης αυτής της
χώρας.

Μάλιστα οι πολιτικοί μας, που εναλ-

λάχθηκαν στην διαχείριση της εξου-
σίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια της
κρίσης είναι σήμερα συνεταίροι στην
ίδια κυβέρνηση. Παρόλα αυτά, χωρίς
να μάθουν απ’ τα προηγούμενα λάθη
τους,  περί άλλων τυρβάζουν. Οι μισοί
σπαταλούν χρόνο, ενέργεια και φαιά
ουσία με το «κολοσσιαίο» ζήτημα του
χρόνου των εκλογών και οι άλλοι
μισοί με την εκλογή, σαν ζήτημα
«εθνικής σημασίας», του νέου αρχη-
γού τους, αφού όμως αποχωρίσει ο
τωρινός.

Είναι για ακόμη μια φορά στον
κόσμο τους, την πιο δύσκολη στιγμή
όπως κι οι ίδιοι λένε, σε μια ώρα που
η χώρα παραπαίει μεταξύ χρεοκοπίας
και κατάρρευσης και οι πολίτες ζαλι-
σμένοι ζούνε ανεβαίνοντας τον Γολ-
γοθά τους.

Γιορτινές και χρονιάρες μέρες
όμως. Στολίσαμε ήδη τα δέντρα, τα
μπαλκόνια και τις πλατείες. Θα γεμί-
σουν πάλι τα σπίτια μας ευχές και

έστω για λίγο η καθημερινότητα θα
γίνει γιορταστική. Έβλεπα τα λαμπιό-
νια και τις γιρλάντες. Άλλες πρότερες
χρονιές οι ευχές ήταν απλές και τρε-
μόσβηναν σαν τα λαμπιόνια στην φω-
ταγώγηση του στολισμού. 

Περισσότερη χαρά ζητούσαμε τότε,
περισσότερες δουλειές, περισσότερη
ελπίδα σε όσα είχαμε σταθεροποιήσει
στην ζωή μας. Στην Θεσσαλονίκη για
χρόνια ευχόμασταν έργα για να πάμε
στον δρόμο της ανάπτυξης. Το μετρό
και η υποθαλάσσια ήταν έργα φετίχ
και στα λόγια υποσχέσεις που περιμέ-
νουμε μέχρι σήμερα αλλά σήμερα δεν
είναι η πρώτες μας ευχές. 

Στα φετινά μας στολίδια θέλουμε
και ζητάμε την ζωή μας πίσω. Να
φύγει η μελαγχολία, η μαυρίλα και η
ζάλη. Να ξεκινήσει η πραγματική ανά-
πτυξη, που θα φέρει σιγουριά, δου-
λειές και επενδύσεις. Να βρουν όσοι
μας κυβερνούν τον τρόπο για να δώ-
σουν το όραμα σ’ αυτά που πρέπει να
αλλάξουν. Να βρούμε όλοι εμείς τον
καλό μας εαυτό, να κοιτάξουμε τον
γύρω μας αφού είναι συνέταιρός μας
στο κτίσιμο του καινούριου δρόμου
που θα κτίσουμε.

Όταν μάλιστα έρθει ο Αϊ Βασίλης, το
έλκηθρο να είναι γεμάτο με δώρα για
κάθε φτωχό κι αναξιοπαθούντα συ-
νάνθρωπό μας. Ο τάρανδος μάλιστα
να σκίσει το νέφος της αναξιοκρατίας,
του ρουσφετιού, της διαφθοράς, της
διαπλοκής και του εγωπαθούς ωχα-
δελφισμού. 

Ζητώ συγγνώμη γιατί σας μελαγχό-
λησα. Ίσως σ’ αυτό να φταίει η φετινή
μελαγχολική εβδομάδα των Χριστου-
γέννων. Άλλωστε δεν διακρίνεται και
πουθενά στο βάθος κανένα λαμπερό
άστρο, κανένα λαμπερό μυαλό. που
να μας οδηγήσει στο ξέφωτο.

Χρόνια Πολλά σε όλους και καλά
Χριστούγεννα, περιμένοντας να φωτί-
σει για όλους το άστρο και των φετι-
νών Χριστουγέννων.

Στα φετινά μας στολίδια
θέλουμε και ζητάμε την
ζωή μας πίσω. Να φύγει

η μελαγχολία, η μαυρίλα
και η ζάλη. Να ξεκινήσει
η πραγματική ανάπτυξη,

που θα φέρει σιγουριά,
δουλειές και επενδύσεις.

Να βρουν όσοι μας
κυβερνούν τον τρόπο

για να δώσουν το όραμα
σ’ αυτά που πρέπει να

αλλάξουν

Τα φετινά Χριστούγεννα

Από το δημαρχείο





Karfitsa WEEKEND6 ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Όταν η Μέρκελ

«τάχωσε» στο

Γιώργο
Του Γιάννη Ντάσκα

Η
Γερμανίδα
καγκελάριος
Μέρκελ λέ-

γεται οτι εξοργισμένη σε μία σύ-
νοδο κορυφής όταν άκουσε τον
Ελληνα πρωθυπουργό Παπαν-
δρέου να της λέει οτι οι Ελληνες
είναι κράτος με κανόνες και δια-
φάνεια στην οικονομική διαχεί-
ριση σηκώθηκε έξαλλη,πήγε σε
μια διπλανή καρέκλα πήρε την
τσάντα της και την πήγε στον Ελ-
ληνα πρωθυπουργό λέγοντάς του:
«Πέστε μου σας παρακαλώ ποιάς
φίρμας είναι αυτή η τσάντα».Απο-
ρημένος  και αποσβολωμένος ο
Ελληνας πρωθυπουργός ψέλλισε
ένα «δεν σας καταλαβαίνω».
Η Γερμανίδα έξαλλη φώναζε οτι
οι Ελληνίδες βυλευτίνες και οι συ-
ζυγοι των Ελλήνων Υπουργών δεν
κρατούν τσάντες που να μην
έχουν μερικές χιλιάδες ευρώ και
αυτά τα χιλιάρικα προέρχονται
απο παχυλές αμοιβές οι οποίες
εξασφαλίζονται με δανεικά.
Είναι εμπεδωμένη στους ξένους η

πεποίθηση οτι οι Ελληνες απο την
Ολυμπιάδα και μετά έκαναν ορ-
γιώδη οικονομικά πάρτι με τα δα-
νεικά και αγύριστα.
Πράγματι μια οικονομική ελίτ
έκανε.Αλλά αυτό ούτε νέο
είναι,ούτε άσχετοι είναι οι ξένοι.
Και το 1947-48 η Ελλάδα απέ-

κτησε τις γνωστές φίρμες σουπερ
μάρκετ με τη λεπτομέρεια οτι οι
ιδρυτές τους ήταν διαχειρισές δα-
νεικών και ξένης βοήθειας μαζί με
πολιτικούς.
Υπάρχουν βιβλία ντοκουμέντα που
περιγράφουν την διαχρονική λεη-
λασία και το μακρύ χέρι των
ξένων στην κακή διαχείριση.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός μπο-
ρούσε, αν είχε κότσια, να σηκωθεί
πάνω να γράψει τη λέξη «ΖΗ-
ΜΕΝΣ» σε ένα χαρτί και να ορμή-
σει στη Μέρκελ ενώπιον όλων
φωνάζοντας: «Ξέρετε απο πότε
αυτή η φίρμα την οποία προχθές
βραβεύσατε διαφθείρει τη χώρα
μου και άτομα με δοσιλογική συ-
νείδηση; Απο το 1950.Και μου ζη-
τάτε τώρα τα ρέστα για τα
φαινόμενα που εσείς και οι
Αμερικανοί εκθρέψατε; Ξέρετε
ποιός επέβαλε στη χώρα μου
το Ολυμπιακό πάρτι και ποιό
ρόλο είχατε εσείς και οι Αμε-
ρικάνοι;»
Θα το βούλωνε η εν λόγω μαι-
νάδα.Αλλά για να το κάνει αυτό
Ελληνας πρωθυπουργός πρέπει να
είναι Κιγκινάτος στην εντιμότητα
και ουμπαλοφόρος στη συνείδηση
την ελληνική.
Και οι προηγούμενοι δεν ήταν...

-Μην ανησυχείτε, σας στέλνουμε τον Γιώργο…

Πολλές μεταγραφές
Ντόρα Μπακογιάννη και Γιάννης
Γκλαβάκης έδωσαν τα χέρια
στην πρόσφατη επίσκεψη της
προέδρου της Δημοκρατικής
Συμμαχίας, στη Θεσσαλονίκη. Ο
πρώην ευρωβουλευτής θα είναι
υποψήφιος βουλευτής του κόμμα-
τος στην Α΄ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με έγκυρες
πληροφορίες της εφημερίδας. Η αποχώρηση του κ.
Γκλαβάκη από τη Νέα Δημοκρατία και η ένταξη του
στη Συμμαχία, ήταν γνωστή. Μένει, τώρα, να διευ-
κρινισθεί γιατί προτιμήθηκε η Θεσσαλονίκη από την
Πέλλα, που είναι η έδρα του πολιτικού.

Ταπεινά συγγνώμη…   
Η στήλη ζητά συγγνώμη από όλους εκείνους τους
προοδευτικούς του δήμου Θεσσαλονίκης και τους
«προσκυνημένους», για το γεγονός πως ως γνήσιοι
«φασίστες» (κατά την αγαπημένη φράση του Δημάρ-
χου μας) επιτρέψαμε να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Βό-
ρεια Ήπειρος» σε ρεπορτάζ της εφημερίδας.
Δεσμευόμαστε να μην το ξανακάνουμε, γιατί ελλο-
χεύει ο κίνδυνος να μας… τιμωρήσει, με τον τρόπο
που μόνο αυτός ξέρει, εκείνη η γλυκιά ψυχή που κά-
ποτε έκλαιγε έξω από γραφεία δημάρχων. Γιατί, βλέ-
πετε, είχε το κουσούρι να μην μπορεί να αντισταθεί
σε γυναικείους ποδόγυρους. Προοδευτικός τώρα και
αυτός. Πριν δυο χρόνια ήταν συντηρητικός. Βρε πως
αλλάζουν οι καιροί…

Γίναμε Αμερική….
Τι Αμερικανιές είναι αυτές στη Λεωφόρο Συγγρού;
Το ταμείο είναι μείον ή πενία τέχνας κατεργάζεται;
Μάθαμε ότι οι νέοι σύμβουλοι του προέδρου Αν-
τώνη εισηγήθηκαν τη χρήση της λεγόμενης κάρτας
VIP. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι πρόθυμοι Νεοδημο-
κράτες με γεματούτσικο  πορτοφόλι, θα έχουν την
ύψιστη τιμή να γευματίζουν με τους δυο αντιπρο-
έδρους του κόμματος (και εν ενεργεία υπουργούς
για να μην ξεχνιόμαστε) καταβάλλοντας το… ευτε-
λές αντίτιμο των 2.000 ευρώ ετησίως. Πρόεδρε,
καλός ο Αβραμόπουλος και ακόμα καλύτερος ο
Δήμας. Δεν αντιλέγω. Εγώ όμως που θέλω να
φάω με την Έλενα Ράπτη ή την Έλενα Κουντουρά,
τι θα πληρώσω;

Δ
υνατά στη μάχη του σταυρού στην Α΄
Θεσσαλονίκης μπαίνει ο Κώστας Κιλτί-
δης. Σε συγκέντρωση φίλων του, στις

αρχές της εβδομάδας, έδωσε εξηγήσεις για
την απόφαση του να φύγει από τη ΝΔ, να απο-
χωρίσει στη συνέχεια από τη ΔΗ.ΣΥ και να πο-
ρευτεί, τελικά, χέρι-χέρι με τον Γιώργο
Καρατζαφέρη. Το στοίχημα είναι μεγάλο για
τον Κιλκισιώτη πολιτικό ο οποίος αφήνει τα
εύκολα στην παλιά εκλογική του περιφέρεια
και βάζει πλώρη για τα ψηλά, κόντρα σε δυ-
νατούς συμπαίκτες όπως ο Άγγελος Κολοκο-

τρώνης. Μεταξύ άλλων
επέμεινε ότι ο ελληνικός
λαός πρέπει να μάθει όλη την
αλήθεια για την «τραγική θέση
της χώρας», όπως είπε, ενώ έκλεισε την ομι-
λία του υποστηρίζοντας πως «τα ψέματα κα-
ταθάπτουν τους λαούς και ο εκφυλισμός των
θεσμών γκρεμίζει τα κράτη».  Παρεμπιπτόν-
τως, ο Κώστας Κιλτίδης ορίστηκε από τον
Γιώργο Καρατζαφέρη επικεφαλής της ομάδας
προγράμματος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συνα-
γερμού.    

Τ
ο ένα "λουκέτο" μετά το άλλο βάζουν οι τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης η Ιπποκράτους έχει ξεχάσει προ μηνών να στείλει χρή-
ματα στις παραπάνω οργανώσεις για τα πάγια έξοδα λειτουργίας τους με αποτέλεσμα όλοι

οι λογαριασμοί να εξοφλούνται από τις συνδρομές μελών και φίλων. Είναι χαρακτηριστικό δε,
όπως είχε γράψει και η «K», πως στο στρατηγείο του Κινήματος στην πόλη, επί της Βασιλέως
Ηρακλείου, λειτουργεί μόλις μια τηλεφωνική γραμμή, από τις πέντε, καθώς οι υπόλοιπες "κόπη-
καν" από τον ΟΤΕ. Μήπως οι παράγοντες του κόμματος θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα στα
τοπικά στελέχη; Μήπως άραγε οι δημοσκοπήσεις "κλείνουν" το μαγαζάκι; Μήπως λέμε...

❱❭Κλείνουν οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο
ι βόλτες στην αγορά είναι …επικίνδυνες
(… κυκλοφορούν ώριμες ντομάτες, ξινι-
σμένα γιαούρτια κλπ). Τα τηλεφωνήματα,

όπως και οι κάρτες είναι ακριβές. Τα μηνύματα στα
κινητά είναι ακίνδυνα, στοιχίζουν λιγότερα και έτσι
ολοένα και περισσότεροι πολιτικοί προτιμούν να εύ-
χονται καλές γιορτές στους πολίτες κάνοντας μαζι-
κές αποστολές.

Οι καιροί, όμως, είναι δύσκολοι (για λόγους που
αντιλαμβανόμαστε ή καλύτερα …αισθανόμαστε
όλοι). Έτσι και τα μηνύματα εκνευρίζουν, όπως φί-
λους της στήλης που τηλεφώνησαν να διαμαρτυρη-

θούν για εκείνο το «μαζί συνε-
χίζουμε» που επέλεξε ο πρώην

βουλευτής Αδάμ Ρεγκούζας, που
μάλλον δεν λέει να το βάλει κάτω

και θέλει να …δοκιμάσει την τύχη του και
στις προσεχείς εκλογές. Μου είπε ο ένας «ρωτήστε
τον κ. Σαμαρά, όταν μιλούσε για ανανέωση, το Ρεγ-
κούζα εννοούσε;», άλλος έθετε τη ρητορική ερώ-
τηση «αυτοί είναι οι νέοι άνθρωποι με τις φρέσκιες
ιδέες;». Ο τρίτος κάτι ψέλλισε για τους «εθνοσωτή-
ρες της πλάκας» και κάτι ακόμη που είχε …μπίπ και
δεν το ακούσαμε καλά στο τηλέφωνο…

Έμπαινε Κώστα…

Οι μαζικές ευχές

KOYIZ
Ποιος νεαρός πολιτευτής της ΝΔ δεν το κου-
νάει ρούπι χωρίς τον προσωπικό του φωτο-
γράφο;

ΑΠΟΡΙΑ
Αληθεύει πως γυναίκα που παίζει στα δά-
κτυλα την επικοινωνία στη Θεσσαλονίκη και
είχε πάρει το βάπτισμα του πυρός στις πρό-
σφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, δέχτηκε
πρόταση να είναι υποψήφια στην Α΄ Θεσσα-
λονίκης; Για να σας διευκολύνουμε στην ανα-
ζήτηση, το όνομά της παραπέμπει στο…
γαλάζιο.

ΑΠΟΡΙΑ
Τόσο χάλια είναι τα οικονομικά των κομμά-
των, που χρηματοδοτούνται αδρά από τον
κρατικό κορβανά, ώστε οι εργαζόμενοι του
ΠΑΣΟΚ να κάνουν φέτος μαύρα Χριστού-
γεννα; Θυμίζουμε ότι μέχρι προχτές σοσια-
λιστικά απλήρωτοι εδώ και δυο μήνες, με το
δώρο Χριστουγέννων να είναι στον αέρα. 

Ο Γιώργος 
είναι πονηρός...
Ενεργός δηλώνει στα πολιτικά
πράγματα του τόπου ο πρώην
αντινομάρχης, Γιώργος Τσα-

μασλής.  Οι πληροφορίες λένε
πως δεν πρόκειται να εγκαταλεί-

ψει την αυτοδιοίκηση για χάρη της
κεντρικής πολιτικής σκηνής, παρά τις επα-

νειλημμένες κρούσεις που του έγιναν. Το αν-
τίθετο μάλιστα. Σκοπεύει να ενεργοποιηθεί
παραπάνω και σύντομα θα σκάσει βόμβα…

Τυχερός 
ο «μπουμπούκος» 
Άδωνι, καλά έκανες και πήγες στην Περαία. Φαντάσου
τώρα να γινόταν καμία πλάκα και να σε στέλνανε οι
συμβουλάτορες σου στην Πεντάλοφο του Κιλκίς. Εκεί
να δεις γέλια. Πανέμορφο το χωριό και από τα πρώτα
στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Φαντά-
ζεσαι, λοιπόν, τι θα γινόταν αν χρειαζόταν να το επι-
σκεφθείς; Το γάλα, το γιαούρτι και το ρυζόγαλο θα σου
έρχονταν βροχή… Όχι τίποτε, αλλά μετά θα έπρεπε η
καημένη η Ευγενία να ξεμεσιαστεί πάνω από τη σκάφη
για να σου καθαρίσει τα υπουργικά κουστούμια…

KOYIZ

Ποιες γυναίκες της ΝΔ

δεν θέλουν να έχουν

ούτε… πυρετό, μαζί;

Πόσο μάλλον μια

κομματική γραμ-

ματεία!
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Εκδήλωση φίλων του Ζωγραφείου Λυκείου

Ηπολυμελής χορωδία
της Αδελφότητας
Προκοπιέων Μακε-

δονίας-Θράκης, αλλά και το
χορευτικό τμήμα του πολιτι-
στικού συλλόγου Αγίου Βα-
σιλείου, ενθουσίασαν τους
προσκεκλημένους στην
όμορφη Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση του Ομίλου φίλων
Ζωγραφείου λυκείου Κων-
σταντινουπόλεως. Η χορωδία
έψαλε κάλαντα διαφόρων
περιοχών του Ελληνισμού
και ερμήνευσε τραγούδια
από τις αλησμόνητες πατρί-
δες ενώ το χορευτικό ξεσή-
κωσε όλους όσους
παραβρέθηκαν στην εκδή-
λωση. Οργανώθηκε από το
νεοεκλεγέν ,πρώτο επίσημο
διοικητικό συμβούλιο του
Ομίλου, το βράδυ της Τετάρ-
της στην αίθουσα του ξενο-
δοχείου Mediterranean
Palace της Θεσσαλονίκης ,
από όπου και τα φωτογρα-
φικά στιγμιότυπα. 

Τ
ον πρώην πρόεδρο της Βουλής
και σημερινό βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Απόστολο Κακλα-

μάνη και τον γραμματέα της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α'
Θεσσαλονίκης Χρήστο Παπαστερ-
γίου καταγγέλλουν μέλη της νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Ευόσμου-Κορδελιού για «αντιδη-
μοκρατική συμπεριφορά και φίμωση», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρουν του παλιού προ-
έδρου του ΠΑΚ Διονύση Καρυπίδη. Σε πρό-
σφατη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με ομιλητή τον
κ. Κακλαμάνη, ο κ.  Καρυπίδης ζήτησε να
κάνει παρέμβαση και δεν τον άφηναν με απο-
τέλεσμα την αντίδραση της νεολαίας η οποία
καταγγέλλει πως οι ιθύνοντες της εκδήλωσης
κρατούσαν κλειστά τα μικρόφωνα, όταν ο τε-
λευταίος προσπάθησε να τοποθετηθεί. «Είστε
πολύ μικροί για να φιμώσετε την ζωντανή
ιστορία του ΠΑΣΟΚ και του ΠΑΚ, Είστε τόσο
ελάχιστοι που δεν έχετε το θάρρος να ακού-

σετε την πραγματικότητα από το
στόμα ενός μεγάλου αγωνιστή, που
έζησε από την αρχή όλη την πο-
ρεία προς την αλλαγή που εσείς
σήμερα ξεπουλάτε» αναφέρουν οι

νεολαίοι μεταξύ άλλων στην ανα-
κοίνωσή τους. Αλήθεια,  γιατί ο γραμ-

ματέας της νεολαίας παραμένει στη θέση
του από τη στιγμή που δεκάδες φορές έχει
εκφραστεί δημόσια αρνητικά τόσο για την κυ-
βέρνηση Παπανδρέου όσο και για το σημε-
ρινό ΠΑΣΟΚ; Γιατί δεν παραιτείται; Και από την
άλλη, γιατί ενώ οι παράγοντες της Βασιλέως
Ηρακλείου γνωρίζουν την κατάσταση δεν
ενεργοποιούν τα κομματικά όργανα προκει-
μένου να δοθεί τέλος στην κόντρα; Και σε ό,τι
αφορά την εν λόγω εκδήλωση, αλήθεια
«σύντροφοι» της Ιπποκράτους, πόσες κλήσεις
κάνατε προκειμένου να κινητοποιήσετε το
κομματικό ακροατήριο; Για τέτοιες περιπτώ-
σεις μήπως…λεφτά υπάρχουν; 

Η
πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας
Ντόρα Μπακογιάννη, έκανε χθες την ακό-
λουθη δήλωση:«Ο ελληνικός λαός με

αγωνία διαπιστώνει ότι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ, την
ώρα που θα έπρεπε ενωμένοι να δίνουν τη μάχη
για να μπορέσουν να στηρίξουν τη χώρα σε μια
εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση, παίζουν
παλαιοκομματικά παιχνίδια και έχουν στο μυαλό

τους μόνο προεκλογικούς σχεδιασμούς. Λυπάμαι
γι’ αυτό.

Το αποτέλεσμα είναι να αποδυναμώνεται η
χώρα την πιο κρίσιμη στιγμή, όπου η διαπραγμά-
τευση για τη σωτηρία της πρέπει να είναι επιτυ-
χής. Εύχομαι ο κ. Παπαδήμος να μπορέσει να
πείσει τους αρχηγούς των κομμάτων ότι πρέπει,
επιτέλους, να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους». 

Παλαιοκομματισμοί…

Η κυρία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας παρακάλεσε στις σελίδες με τα «έργα και τις
ημέρες» των πολιτικών μας, να μην φιλοξενούμε τις φωτογραφίες τους, γιατί της προκαλούν οργή και
αγανάκτηση. «Τι άλλο να βάλουμε», ρωτήσαμε. «Θα σας στείλω εγώ μια φωτογραφία με γλυκά που κά-
ναμε με την κόρη μου. Από το να τους βλέπουμε, καλύτερα να νοιώσουμε τις γιορτές , που ούτε αυτό δεν
μας προσέφεραν φέτος στη Θεσσαλονίκη, με τις αηδίες στην πλατεία Αριστοτέλους…»

«Μέσα σε δύο χρόνια η ΔΕΗ έχει επιβάλλει 13 αυξήσεις-χαράτσια στα τιμο-
λόγια της, επιβαρύνοντας τους εξοντωμένους οικογενειακούς προϋπολο-
γισμούς. Με την ίδια λογική προετοιμάζει μια νέα ληστρική αύξηση που
θα πλήξει κυρίως τους μικροκαταναλωτές». Η δήλωση έγινε από τον εκ-
πρόσωπο Τύπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας Δημήτρη Ζαφειριάδη και τα
δικά μας νεύρα έγιναν …τσατάλια.

Μόνο 13 αυξήσεις; 

-Μαζεύει ευλογίες…

ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΟΚ
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Ρεπορτάζ: Σταύρος Οραήλογλου

Α
νάστατοι είναι οι Έλληνες
της Βορείου Ηπείρου,
μετά τη νέα πρόκληση της
Αλβανικής κυβέρνησης

να καταργήσει την εθνικότητα από
τα επίσημα έγγραφα όλων των μει-
ονοτήτων. Με απόφαση του Συν-
ταγματικού Δικαστηρίου της
γείτονος χώρας, του ίδιου που είχε
ακυρώσει τη συμφωνία για την
ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας,
η Αλβανία αιφνιδιαστικά επιχειρεί
να «εξαφανίσει» την ελληνική
εθνική μειονότητα, υποκύπτοντας
σε ακραίους εθνικιστικούς κύ-
κλους που δρουν στα ανώτατα κλι-
μάκια της κυβέρνησης Μπερίσα.
Και όλα αυτά λίγο πριν τη μεγάλη
απογραφή του πληθυσμού που
εξελίχθηκε σε πελώριο φιάσκο,
λόγω της βούλησης των Αλβανών
να εξαλείψουν με δόλιες μεθοδεύ-
σεις τη δυναμική της ελληνικής μει-
ονότητας στη Βόρεια Ήπειρο. 

Η «Κ» επικοινώνησε με τους αν-
θρώπους της «Ομόνοιας» στην Ελ-
λάδα, του φορέα που εκφράζει
κατά κύριο λόγο το Βορειοηπειρω-
τικό Ελληνισμό, αναζητώντας τα
αίτια της συνεχιζόμενης ανθελληνι-
κής στάσης των Αλβανών. 

«Μέχρι το τέλος»
«Οι Έλληνες της Αλβανίας υπο-

λογίζονται σε 250-300 χιλιάδες ενώ
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του Αλβανικού κράτους είναι μόλις
58.000. Με το νέο νόμο δεν έχουμε
δικαίωμα να βάλουμε την εθνικό-
τητα στα έγγραφά μας, με την επί-
κληση της δήθεν προστασίας των
προσωπικών δεδομένων» αναφέ-
ρει ο πρόεδρος του παραρτήματος
της «Ομόνοιας» στη Θεσσαλονίκη,
Χρήστος Μπρέγκου. Όπως τονίζει,
«είμαστε αποφασισμένοι να φτά-
σουμε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
για να βρούμε το δίκιο μας. Το αλ-
βανικό κράτος ξεκίνησε μια εκ-

στρατεία σε βάρος μας μετά την
απογραφή του πληθυσμού, με
προφανή στόχο να αποδειχτεί πως
δεν υπάρχουν Έλληνες μειονοτικοί
στην Αλβανία και να αποτραπεί η
διεκδίκηση από μέρους μας για την
ανακήρυξη περαιτέρω μειονοτι-
κών ζωνών. Είμαι αισιόδοξος,
όμως, πως στην Ευρώπη θα την
κερδίσουμε και τη μάχη αυτή».

«Ούτε επί Χότζα…»
Πιο καυστικός, απέναντι στο Αλ-

βανικό καθεστώς, είναι ο γενικός
αντιπρόσωπος της «Ομόνοιας»-αρ-
μόδιος για την Ελλάδα- Γεώργιος
Τζουμάκας. Όπως λέει:  «Κανένα

καθεστώς, ακόμη και αυτό του
Εμβέρ Χότζα δεν είχε τολμήσει να
βγάλει την εθνικότητα από τα έγ-
γραφα των Ελλήνων της Αλβανίας.
Έρχεται τώρα η κυβέρνηση Μπε-
ρίσα, παραμονές της απογραφής
του πληθυσμού, να στήσει αυτό το
δικαστήριο – παρωδία για να πάψει
την αναγραφή της ελληνικής εθνι-
κής καταγωγής. Πρόκειται για μια
ξεκάθαρη μεθόδευση. Ο στόχος
τους είναι σαφής, η συρρίκνωση
του Ελληνισμού της Αλβανίας. Για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν
κάθε δόλιο μέσο». 

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο: «Εν-
δεικτικά σας λέω πως στα έντυπα

της απογραφής, ενώ στην αγγλική
γλώσσα αναγραφόταν το ερώτημα
“ποιας εθνικότητας είστε”, στην αλ-
βανική γλώσσα το ερώτημα γινό-
ταν σε “ποια εθνοπολιτιστική ομάδα
ανήκετε”. Και όλα αυτά τα τεχνά-
σματα για να ξεγελάσουν τους ευ-
ρωπαίους παρατηρητές και ενώ οι
ίδιοι έχουν αναγνωρίσει την
ύπαρξη της ελληνικής εθνικής μει-
ονότητας. Εμείς, όπως ξέρετε», συ-
νεχίζει ο κ. Τζουμάκας, «αποφα-
σίσαμε να απέχουμε από την απο-
γραφή για να μην την νομιμοποι-
ήσουμε, να μην αναγνωρίσουμε το
στημένο αποτέλεσμά της. Χαρακτη-
ριστικό είναι, πως ενώ η απογραφή

έγινε στα τέλη Οκτωβρίου, μέχρι
σήμερα δεν έχουν βγει επίσημα
αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ακόμη,
πως επί κυβερνήσεως Μπερίσα
είχαν φυλακιστεί οι «5» της Ομό-
νοιας στη δεκαετία του ΄90, με
αποκλειστικό στόχο την κατατρο-
μοκράτηση του Ελληνισμού. Στις
επανειλημμένες παραστάσεις δια-
μαρτυρίας μας στην αλβανική κυ-
βέρνηση και τη βουλή γύρω από το
ζήτημα αυτό που ανέκυψε, δεν
έχουμε πάρει καμιά επίσημη απάν-
τηση. Αντίθετα, μας απαντούν αντ’
αυτών οι εθνικιστές του κόμματος
«Ερυθρόμαυρη Συμμαχία» και το
κόμμα των τσάμηδων». 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η μειονότητα πάλι 
στο στόχαστρο

Προκλήσεις για την ελληνική διπλωματία

Η
Αθήνα αντιμετωπίζει πολλές
προκλήσεις που περιορί-
ζουν την ικανότητά της στην

επίτευξη των διπλωματικών στό-
χων που έχει θέσει και ίσως υπάρ-
ξει μια δυσκολία να γίνουν
κατανοητές οι προθέσεις της Ελλά-
δος.

Πρώτον, η διεθνής παρουσία
μας και η συνεχείς υποβάθμιση της
επιρροής της, έχουν ως αποτέλε-
σμα τόσο οι όμοροι γείτονες μας
όσο και οι εταίροι μας στην ΕΕ να
περιμένουν περισσότερα από την
Αθήνα. Είναι ασαφές κατά πόσο η
Ελλάδα είναι έτοιμη να ανταποκρι-
θεί σε αυτές τις απαιτήσεις, φο-
βούμενη μια συσσώρευση πάρα
πολλών βαρών, αυτό όμως θέτει
ερωτήματα σχετικά με την προβλε-
πτικότητα της Ελλάδος και την

αξιοπιστία της. 
Δεύτερον, η προσέγγιση της Ελ-

λάδος για το ζήτημα της ονομασίας
των Σκοπίων, η οποία μπορεί να
είναι άκαμπτη και επιθετική κατά
καιρούς, υπονομεύει την ικανότητά
της να εμφανιστεί μετριοπαθής και
καλοπροαίρετη.

Τρίτον, οι πάρα πολλές παθογέ-
νειες των ελληνικών διακυβερνή-
σεων της μεταπολιτεύσεως
δυσκολεύουν την ικανότητα της
κυβέρνησης να διαχειριστεί τα
εθνικά προβλήματα. Αυτό το κυ-
βερνητικό έλλειμμα περιπλέκει τη
διακυβέρνηση της Αθήνας καθώς
διαφαίνεται η αδυναμία πλήρους
συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις
της, καθιστώντας την Ελλάδα έναν
αναξιόπιστο παίκτη. 

Μια τέταρτη πρόκληση αφορά τις

αδυναμίες του Ελληνικού συστή-
ματος λήψης αποφάσεων. Τα προ-
βλήματα της υπερβολικής
διόγκωσης των δημοσίων υπηρε-
σιών και της έλλειψης του συντο-
νισμού σε όλη την διοικητική
διοίκηση, την υπηρεσία πληροφο-
ριών, και των στρατιωτικών επιτε-
λείων μειώνουν την ικανότητα της
να ανταποκριθεί γρήγορα και απο-
τελεσματικά σε κρίσεις εθνικές και
διεθνών διαστάσεων.

Η Ελλάδα δεν έχει εργασθεί σο-
βαρά στο ισχύον διεθνές σύστημα
για την επίτευξη των στόχων εξω-
τερικής πολιτικής της. Βλέπει πε-
ρισσότερους περιορισμούς παρά
ευκαιρίες στη χρήση του τρέχοντος
συστήματος για την προώθηση των
συμφερόντων της. Η διεθνής συμ-
περιφορά της Ελλάδος δεν καθο-

δηγείται ιδεολογικά όπως θα
όφειλε, και δεν εφαρμόζει εξωτε-
ρική πολιτική που να αποσκοπεί
στην απόκτηση ισχύος, αλλά προ-
σπαθεί να σφυρηλατεί την εξισορ-
ρόπηση των συνασπισμών, ή
αποδέχεται μοντέλα για την οικο-
νομική ανάπτυξη και την ασφάλεια
που της επιβάλουν οι εταίροι της.
Δεν προσπαθεί να αναθεωρήσει ρι-
ζικά την τρέχουσα κατάσταση των
αποτυχημένων κανόνων, προτύ-
πων, και θεσμών. Αντίθετα, προ-
σπαθεί να προωθήσει τα
συμφέροντά της, με μια νέα προ-
σέγγιση που μέχρι σήμερα, έχει
αποδειχθεί ανεπιτυχής. 

Ο διπλός στόχος της Ελλάδας
πρέπει να είναι προσανατολισμέ-
νος προς την οικονομική ανάπτυξη
και την εσωτερική σταθερότητα. Να

χρησιμοποιήσει τη διπλωματία της
για να διευρύνει την πρόσβασή της
στις αγορές, την τεχνολογία, και
τους πόρους για να τροφοδοτήσουν
την εγχώρια ανάπτυξη. Να αναπτύ-
ξει  νέες διπλωματικές σχέσεις και
να αναβαθμίσει τις υφισταμένες σε
πολλά κέντρα εξουσίας, συμπερι-
λαμβανομένων παγκόσμιων και
περιφερειακών οργάνων. Επίσης,
να τολμήσει μεταρρυθμίσεις σε
εθνικό επίπεδο για να εξυγιανθεί ο
δημόσιος τομέας. Οι πολιτικοί μας
ηγέτες να αποφασίσουν την προ-
σέγγιση της εξωτερικής πολιτικής
μέσα από το πρίσμα των εσωτερι-
κών υποθέσεων, για να βοηθηθεί
το σύνθετο έργο της οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης στο
εσωτερικό της χώρας.

Νέαρχος

«Ενθαρρύνουν
τον εθνικισμό»
Το παράδοξο δε, κατά τον κ.
Τζουμάκα,  «είναι πως ο Αντι-
πρόεδρος του Συνταγματικού
Δικαστηρίου που εξέδωσε την
παραπάνω απόφαση, ανήκει
ταυτόχρονα και στην ηγετική
ομάδα των «ερυθρόμαυρων»,
των ακραίων εθνικιστών δη-
λαδή. Για μας είναι βέβαιο πως
στόχος του Μπερίσα είναι οι
ψήφοι των ακραίων στοιχείων
στην Αλβανία ενόψει των εκλο-
γών του 2013. Να ξέρετε όμως,
πως για την ελληνική μειονό-
τητα στην Αλβανία, είτε ο Μπε-
ρίσα κερδίσει είτε ο αρχηγός
των σοσιαλιστών, ο Έντι Ράμα,
κάνει την ανατροπή, η στάση του
επίσημου αλβανικού κράτους
δεν πρόκειται να αλλάξει. Η πο-
λιτική στην Αλβανία επιβιώνει
ενθαρρύνοντας τον εθνικισμό». 
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➽ Τα «Ξυλάδικα» ένωσαν και φέτος όλες
τις τάσεις (των «μπλε» και  «πράσινων»
πολυκατοικιών) στο καθιερωμένο εορτα-
στικό γλέντι που διοργανώνουν ο Νεοδη-
μοκράτης Λεωνίδας Φάκας (ο οποίος
παρόλα αυτά επιμένει ότι η ΔΗΣΥ είναι
πάντα στη ψυχή του) και ο εκπρόσωπος
του παλαιού ΠΑΣΟΚ στην πόλη, δημο-
σιογράφος, Μιχάλης Αλεξανδρίδης.

➽ Από τη Νέα Δημοκρατία  των «λαϊ-
κών» και των «φιλελεύθερων»  είδαμε τον
Κώστα που χωράει παντού, τον Κώστα
της καρδιάς μας, τον Κώστα Γκιουλέκα.
Μαζί του ήρθε και όλο το επιτελείο του
που μονοπώλησε και το ενδιαφέρον του. 

➽ Εκεί ήταν και η Χρύσα Αράπογλου
από το ΠΑΣΟΚ, η οποία προτίμησε το
δεξιό δωμάτιο του δευτέρου ορόφου της
οδού Πίψου όπου έγινε το γλέντι. Στους
παρόντες και ο άρτι αφιχθείς από το Κιλ-
κίς Κώστας Κιλτίδης, ο γνωστός φίλος
του Κώστα Καραμανλή Γιάννης Τουσιά-
κης που είχε στήσει «πηγαδάκι» με τη
Χρύσα Αράπογλου, και ο πρόεδρος της
ΔΗΣΥ στη Θεσσαλονίκη Πάρις Μπίλ-
λιας. 

➽ Κάπου εκεί, το μάτι μας «έπιασε» και
τον αντι-Ζορπίδη, Λευτέρη Γεωργιάδη,
ο οποίος επαναλάμβανε ότι δεν διαθέτει
τραπεζικούς λογαριασμούς. Και ο νοών
νοείτω…

➽ Να μην ξεχάσουμε στους παρόντες
τον αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Τζιτζι-
κώστα και τους υποψήφιους αυτοδιοικη-
τικούς Τάσο Κώνστα και Μελίνα
Δερμεντζοπούλου, ενώ υπήρχαν και
πολλοί που δήλωναν μέλη του… κόμμα-
τος «δεν ψηφίζω». 

➽ Α, εκεί ήταν και ο Νίκος Ταχιάος, ο…
εκπρόσωπος της λαϊκής δεξιάς Γιάννης
Πάϊδας, η επί χρόνια συνεργάτιδα του
Μιλτιάδη Έβερτ και υπεύθυνη πολιτικού
σχεδιασμού της Ν.Δ. Μένη Λυσαρίδου,
ο παλιός Νεοδημοκράτης και πρώην
πρόεδρος του ΤΕΕ Σάκης Τζακόπουλος
καθώς και πολλοί δημοσιογράφοι. 

➽ Παρόντας και ο γνωστός δημοσιογρά-
φος της ΕΡΤ-3 Παντελής Σαββίδης, ο
οποίος περιέγραφε στους παρευρισκό-
μενους πως παρέμεινε την Πέμπτη απο-
κλεισμένος για 12 ώρες στην Εγνατία
Οδό λόγω της κακοκαιρίας. (Περισσό-
τερο από την ταλαιπωρία πρέπει να τον
πείραξε ότι δεν έφαγε τις… τσιγαρίδες).

➽ Αν ξεχάσαμε κάποιους, ζητούμε συγ-
γνώμη. Περιμένουμε από τους διοργανω-
τές τον πλήρη κατάλογο των
καλεσμένων.

ΥΓ: Ντελίβερι στα σουβλάκια από τον
Δημήτρη Εικοσιδυό ο οποίος καλείται
την επόμενη χρονιά να φέρει και άλλα
και να μην τα τρώει στο δρόμο…

➽ Άντε και του χρόνου παιδιά… 

➽ Μέρι Κρίστμας!!!

Υπερκομματικά
σουβλάκια…

ΣΤΑ 25 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μπάτε σκύλοι αλέστε
Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης

«Ξ
έφραγο αμπέλι»
θυμίζουν οι πύλες
εισόδου της χώ-
ρας, με αποτέλε-

σμα το παρεμπόριο να ανθεί στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως και των
υπολοίπων μεγάλων πόλεων και την Πολι-
τεία που αναζητά απεγνωσμένα έσοδα, επι-
βαρύνοντας μισθωτούς και συνταξιούχους,
να χάνει φόρους δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Ανώτατες πηγές του ΣΔΟΕ εξήγησαν
στην «Κ» το… ταξίδι των λαθραίων εμπο-
ρευμάτων στην Ελλάδα και αναλύουν τους
λόγους για τους οποίους η Πολιτεία έχει -
κατ’ουσίαν- σηκώσει τα χέρια ψηλά με τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς να αδυνατούν
πλέον να ανταποκριθούν στην αποστολή
τους. 

«Το παρεμπόριο αποτελεί ένα τεράστιο
κεφάλαιο. Δυο είναι οι τρόποι με τους οποί-
ους φτάνουν τα προϊόντα αυτά στην Ελ-
λάδα. Όταν έρχονται μέσω χωρών της Ε.Ε.
δεν υπάρχει τελωνειακός έλεγχος. Ταξι-
δεύουν ελεύθερα. Ακόμα και αν στη δια-
δρομή οι αρχές ελέγξουν το όχημα, η
διαδικασία περιορίζεται στα τυπικά, δηλαδή
στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του ο
οδηγός και τα οποία προφανώς είναι νό-
μιμα. 

Μόνο αν υπάρχουν υποψίες ή πληροφο-
ρίες για το περιεχόμενο του φορτίου, τότε
ακολουθούμε το όχημα μέχρι τον τελικό
προορισμό του. Εκεί γίνεται η εκφόρτωση
και διαπιστώνουμε την παράβαση.

Στην περίπτωση  που η εισαγωγή τους γί-
νεται από τρίτες χώρες, η ευθύνη εντοπι-
σμού των λαθραίων προϊόντων αφορά στα
τελωνεία των λιμανιών όπου εκτελωνίζον-
ται τα κοντέινερ. Στην περίπτωση αυτή,
όμως, λόγω του μεγέθους των κοντέϊνερ
και των ελλείψεων σε προσωπικό, οι αρχές
δεν προλαβαίνουν να ελέγξουν πλήρως το
φορτίο για τον πρόσθετο λόγο ότι το ξεφόρ-
τωμα του κοντέινερ είναι μια διαδικασία κο-
στοβόρα αλλά και χρονοβόρα».

«Δεν προλαβαίνουμε»
Όπως μας εξήγησε το ανώτατο στέλεχος

του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος, η υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη κάνει
ελέγχους στην «καρδιά» του προβλήματος
που είναι οι αποθήκες όπου καταλήγουν τα
προϊόντα. «Έχουμε τόσες πολλές αρμοδιό-
τητες που δεν προλαβαίνουμε να ασχολη-
θούμε και με το λιανεμπόριο» μας εξήγησε.  

«Χρειάζεται πολιτική βούληση»
Για τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλ-

λόγου Θεσσαλονίκης, Παντελή Φιλιππίδη, η
πάταξη του λαθρεμπορίου είναι μια υπό-
θεση που ξεπερνά τις αρμοδιότητες της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης ή των Αστυνομικών
Αρχών. «Για να λυθεί το θέμα του παρεμ-
πορίου-λαθρεμπορίου χρειάζεται πολιτική
βούληση, πράγμα που δεν το βλέπουμε
εδώ και χρόνια. Παρόλα αυτά δεν βρίσκεται
λύση. Χρειάζονται, λοιπόν, πολλαπλά χτυ-
πήματα στην καρδιά του προβλήματος. Να
ερευνηθούν, για παράδειγμα, οι αποθήκες
όπου συγκεντρώνονται αυτού του είδους
τα προϊόντα, για τις οποίες όλοι γνωρίζουμε
ότι βρίσκονται, κυρίως, στις οδούς Αναγεν-
νήσεως, Σαπφούς και Προμηθέως και οι
οποίες κάνουν και εμπόριο λιανικής. Ο

έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει από την
«πηγή», από τα «κεφάλια» και όχι από τον
φουκαρά τον πλανόδιο που βρίσκεται στο
δρόμο». 

Τζίρος δισεκατομμυρίων
Όπως τονίζει, «αφού η Πολιτεία υποστη-

ρίζει ότι κυνηγάει φόρους που δεν αποδί-
δονται στο κράτος, ας κάνει από αυτούς την
αρχή, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα των
αρμοδίων, το παρεμπόριο αποτελεί μια δε-
ξαμενή με τζίρο 25 δισεκατομμύρια ευρώ
το χρόνο». 

Ως λύση, ο κ. Φιλιππίδης προτείνει τη σύ-
σταση μιας υπηρεσίας η οποία θα έχει ως
κύριο έργο της την πάταξη του φαινομένου,
συγκεντρώνοντας τις αρμοδιότητες όλων
των εμπλεκόμενων μέχρι σήμερα φορέων.
«Το ΣΔΟΕ προσπαθεί να κάνει κάποιους
ελέγχους, δραστηριοποιήθηκε, προχώρησε
και σε κατασχέσεις. Το ίδιο και η αστυνομία.
Μόνο που δεν αρκούν αυτές οι προσπά-
θειες, καθώς ασχολούνται επικουρικά με το
παρεμπόριο και η πάταξή του δεν είναι το
κύριο έργο τους. Μόνο έτσι θα υπάρξει αυ-
τοτελής λόγος των αρμοδίων».

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

Για σκευωρία μιλά ο Β. Παπαγεωργόπουλος
Της Χρύσας Κυριακού 

Σ
τα χέρια του κρατά ο
πρώην δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Βασίλης Παπαγε-

ωργόπουλος τη δικογραφία με
τα στοιχεία που δημοσιοποιήθη-
καν τις τελευταίες ημέρες και
διώκεται ποινικά για νομιμοποί-
ηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. «Μόλις πήρα
στα χέρια μου την δικογραφία, η
αλήθεια έλαμψε!» αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο κ. Παπαγε-
ωργόπουλος. Σύμφωνα με τον
ίδιο, με μια απλή ανάγνωση απο-
δεικνύεται ο δόλος, η συκοφαν-
τία και ο σχεδιασμός για την

πολιτική του δολοφονία. «Η προ-
σπάθεια διοχέτευσης χαλκευμέ-
νων στοιχείων στην Ελληνική
Δικαιοσύνη για να την εκτρέ-
ψουν από την προσπάθεια της
να βρεθεί η αλήθεια και να τιμω-
ρηθούν οι ένοχοι, αποδεικνύει
την αγωνία συγκεκριμένων κύ-
κλων να διασωθεί ο κύριος ένο-
χος της υπεξαίρεσης στο δήμο
Θεσσαλονίκης», τονίζει.

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος μί-
λησε μάλιστα για απηνή διωγμό
εναντίον του από την τοπική ορ-
γάνωση του ΠΑΣΟΚ και εξήγησε
ότι το εισόδημα που δήλωσε με
την οδοντίατρο σύζυγό του
ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ. «Τα

τελευταία 29 χρόνια καταθέτω
όλα μού τα εισοδήματα στο
πόθεν έσχες και στις φορολογι-
κές δηλώσεις» δήλωσε. Την ερ-
χόμενη Τετάρτη ο πρώην
δήμαρχος θα δώσει συνέντευξη
Τύπου, όπου θα παρουσιάσει τα
πρώτα ευρήματα «αυτής της
επαίσχυντης σκευωρίας» όπως
χαρακτηριστικά λέει, τα οποία
στη συνεχεία θα διαβιβάσει
στους αρμόδιους εισαγγελείς για
να λάβουν γνώση.

Μ. Ζορπίδης
Για την ίδια πράξη, ασκήθηκε

δίωξη και εναντίον του πρώην
αντιδημάρχου Οικονομικών και

νυν προέδρου του ΕΕΘ Μιχάλη
Ζορπίδη. Όπως τόνισε σε δηλώ-
σεις του, τα 6 εκ. ευρώ, είναι λο-
γαριασμοί της εταιρίας του, εδώ
και 35 χρόνια. 

«Είναι πολλά; Είναι όλα δικαιο-
λογημένα, με τους λογιστές,
στην εφορία… Αν δεν το καταλα-
βαίνουν, να πάμε να τους το εξη-
γήσουμε», υποστήριξε ο κ.
Ζορπίδης και συμπλήρωσε:
«Είχα την ατυχία να γίνω αντιδή-
μαρχος και τραβάω του Χριστού
τα Πάθη. Και έχω επίσης μια
δεύτερη ατυχία: να έχω επιχεί-
ρηση. Δε γίνεται να υποφέρουμε
εμείς, για λεφτά που έκλεψε κά-
ποιος άλλος».
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Της Χρύσας Κυριακού 

Π
αρόλο που το
υπουργείο Παι-
δείας διαψεύδει

τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας
σχετικά με τα συσσίτια στα σχολεία, δά-
σκαλοι και καθηγητές της Θεσσαλονίκης
μιλούν στην «Κ», εκφράζουν την έντονη
ανησυχία τους για το φαινόμενο ασιτίας,
που εμφανίστηκε τον τελευταίο καιρό σε
σχολεία της χώρας και ζητούν την εφαρ-
μογή του μέτρου. Όπως υποστηρίζουν
πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα επιβίωσης, τονίζοντας ότι
είναι σύνηθης η εικόνα μαθητών, οι
οποίοι δεν τρώνε τίποτα καθόλη τη διάρ-
κεια της σχολικής ημέρας. 

«Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες τέ-
τοιων φαινομένων. Έχουμε φτάσει
ακόμη και σε σημείο να αγοράζουμε
κουλούρια και να τα μοιράζουμε στη
σχολική τάξη, καθώς βλέπουμε ότι τα
παιδιά δεν έχουν χρήματα ούτε για τα
αυτονόητα», είπε στην «Κ» δάσκαλος σε
δημοτικό σχολείο στο δήμο Κορδελιού
– Ευόσμου. «Οι μαθητές όχι μόνο δεν
έχουν τα χρήματα για να αγοράσουν ένα
τοστ από το κυλικείο, αλλά δεν έχουν
καν τη δυνατότητα να φέρουν φαγητό
από το σπίτι τους» τόνισε καθηγήτρια σε
λύκειο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

Πιλοτικά 
Δημοσιεύματα προηγούμενων ημε-

ρών έκαναν λόγο για συσσίτια σε σχολεία
με τη μορφή κουπονιών. Όπως χαρακτη-

ριστικά ανέφεραν, το υπουργείο Παιδείας
θα δίνει κουπόνια των 2 ή 3 ευρώ στους
μαθητές περιοχών με χαμηλούς οικο-
νομικούς και κοινωνικούς δείκτες και με
αυτά θα μπορούν να τρώνε στα κυλικεία
των σχολείων. Ωστόσο, σύμφωνα με την
υφυπουργό Παιδείας, Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, δεν τίθεται τέτοιο θέμα και στις
σκέψεις του υπουργείου είναι η δυνατό-
τητα παροχής μικρο-γευμάτων στους
μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία

που βρίσκονται στις Ζώνες Εκπαιδευτι-
κής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). «Οι Ζώνες
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)
αφορούν περιοχές της χώρας μας, οι
οποίες παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες
κοινωνικών ανισοτήτων και υψηλά πο-
σοστά σχολικής διαρροής. Σε αυτές τις
περιοχές το υπουργείο Παιδείας παρεμ-
βαίνει εκπαιδευτικά, κοινωνικά και στο-
χευμένα, αναπτύσσοντας κατάλληλα
εκπαιδευτικά προγράμματα, τάξεις υπο-

δοχής των μαθητών και στήριξη των
αδύναμων οικογενειών (κοινωνικοί λει-
τουργοί, ψυχολογική υποστήριξη)», τό-
νισε η κ. Χριστοφιλοπούλου. Όπως
υποστήριξε στόχος είναι η ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και η βελτίωση των
συνθηκών εκπαίδευσης για όλους τους
μαθητές. «Στο  πλαίσιο αυτών των σχο-
λείων-δράσεων ΖΕΠ (περίπου 300 που
ανήκουν στις ΖΕΠ σε όλη την Επικράτεια),
εντάσσεται- αποκλειστικά και μόνο- η
δυνατότητα παροχής μικρο-γευμάτων
στους μαθητές, την οποία και επεξεργα-
ζόμαστε», συμπλήρωσε. 

Στη Θεσσαλονίκη
Το πιλοτικό πρόγραμμα του υπουρ-

γείου αναμένεται να ξεκινήσει στις
αρχές του νέου έτους ενώ ήδη έχουν
επιλεγεί νηπιαγωγεία και δημοτικά στις
περιοχές του Ταύρου, της πλατείας
Βάθης, των Εξαρχείων, των Κάτω Πα-
τησίων, των Αχαρνών, αλλά και σχολεία
σε Μοσχάτο, Νίκαια, Ασπρόπυργο, Ζε-
φύρι και Αυλώνα για να ενταχθούν στο
πρόγραμμα. Όσον αφορά στο νομό Θεσ-

σαλονίκης, δεν υπάρχει ακόμη καμία
απολύτως ενημέρωση. Σε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον διευθυντή της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Θ.
Καρτσιώτη υποστήριξε ότι δεν μπορεί
να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση και
η μόνη ενημέρωση που έχει είναι από
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Μιλώντας στην «Κ» ο διευθυντής της
Α’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Νίκος Αγαθαγ-
γέλου τόνισε ότι τα οικονομικά προβλή-
ματα, που αντιμετωπίζουν πολλές
οικογένειες λόγω της οικονομικής κρί-
σης, μεταφέρθηκαν και στα σχολεία.
«Πολλά παιδιά πλέον δεν παίρνουν μαζί
τους χαρτζηλίκι στα σχολεία. Δεν έχουν
χρήματα ούτε να αγοράσουν ένα κουτί
γάλα. Τα βλέπουμε καθημερινά αλλά
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», είπε
ο κ. Αγαθαγγέλου. «Το υπουργείο Παι-
δείας θα πρέπει να μεριμνήσει και να
βρει λύση. Θα ήταν πολύ θετικό, αν θα
μπορούσε να καθιερώσει συσσίτια με τη
μορφή κουπονιών στα σχολεία», συμ-
πλήρωσε. 

Εκπαιδευτικοί ζητούν
συσσίτια στα σχολεία

  



Με το βλέμμα στραμμένο στον
πέμπτο όροφο με τη μεγάλη
αίθουσα και όχι στο δεύτερο,
όπου συνηθίζει να συνεδριά-
ζει το Πολιτικό Συμβούλιο του
ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του κόμμα-
τος αναμένουν να ακούσουν
τις αποφάσεις του Γιώργου
Παπανδρέου. Το κλίμα στην
Ιπποκράτους είναι ιδιαίτερα
εκρηκτικό μετά την απόφαση
του αρχηγού του Κινήματος να
αναβάλει για την επόμενη
Τρίτη τη σύγκληση του κομμα-
τικού οργάνου και μάλιστα με
διευρυμένη μορφή. 

Του Βαγγέλη Στολάκη 

Η
ανακοίνωση
πως στη συνε-
δρίαση εκτός
των μελών

του Πολιτικού Συμβουλίου θα συμμετέ-
χουν οι σημερινοί υπουργοί της κυβέρ-
νησης Παπαδήμου αλλά και όσοι
συμμετείχαν στην κυβερνητική επιτροπή
επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπαν-
δρέου, δηλαδή περισσότεροι των 60 ατό-
μων, προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων
με τα στελέχη του κόμματος να ζητούν
από τον τέως Πρωθυπουργό να «ανοίξει
επιτέλους τα χαρτιά του».

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του
βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Σπύρου
Βούγια στην «Κ» πως «ανεξάρτητα από
την ημερομηνία διεξαγωγής της διευρυ-
μένης συνεδρίασης του Πολιτικού Συμ-

βουλίου ο κ. Παπανδρέου οφείλει να ξε-
καθαρίσει και να προτείνει ένα σαφές και
χρονικά καθορισμένο πλαίσιο για τη δια-
δικασία ανάδειξης του ηγέτη που θα οδη-
γήσει το Κίνημα σε εκλογές σύμφωνα με
το καταστατικό». Σύμφωνα με τον ίδιο «οι
εκκρεμότητες δημιουργούν συνθήκες
εσωστρέφειας στα στελέχη και τα μέλη
του Κινήματος. Το αρνητικό αυτό κλίμα
πρέπει να αντιστραφεί και να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή συσπείρωση ενόψει
των επερχόμενων εκλογών». 

«Να μην χαθεί κι άλλος χρόνος» ζητά

και η Εύα Καϊλή και συμπληρώνει πως
«ακόμα και οι εσωκομματικές καθυστε-
ρήσεις είναι πλέον εις βάρος της
χώρας».

«Ο Παπανδρέου καθυστερεί…»
Παράγοντες της Θεσσαλονίκης διακρί-

νουν διάθεση αναβλητικότητας για τις
εσωκομματικές διαδικασίες και σχολιά-
ζουν πως «ο Γιώργος Παπανδρέου φαί-
νεται πως επιθυμεί να αλλάξει την
κομματική ατζέντα ώστε στο τέλος να μη
βγει κανένα αποτέλεσμα». Σύμφωνα
πάντως με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα
θέματα που αναμένεται να συζητηθούν
θα είναι η παρούσα οικονομική κατά-
σταση της χώρας, η πορεία της κυβέρ-
νησης, το έργο της προηγούμενης
κυβέρνησης και η πορεία του ΠΑΣΟΚ

μελλοντικά. 
«Η απόφαση του κ. Παπανδρέου να

μεταφέρει την ημερομηνία διεξαγωγής
της συνεδρίασης και να αυξήσει τον
αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτή μας
δείχνει πως δεν θέλει να απαντήσει στο
ερώτημα εάν σκοπεύει να παραμείνει
στη θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ή αν
θα κινήσει τις διαδικασίες που ορίζει το
καταστατικό» αναφέρει στην «Κ» στέλε-
χος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
Α’ Θεσσαλονίκης.

Πυρά Φλωρίδη
Από την πλευρά του το μέλος του Πο-

λιτικού Συμβουλίου και συχνός επικρι-
τής της κυβέρνησης Παπανδρέου,
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος με δή-
λωσή του χαρακτήρισε «έωλο» το επι-
χείρημα της πραγματοποίησης
συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβου-
λίου την ίδια ημέρα,   μίλησε  για «απα-
ξίωση» των οργάνων του κόμματος, και
για «κυβέρνηση χωρίς λαϊκή νομιμοποί-
ηση», ενώ δε λησμόνησε να αναφερθεί
και στους «δελφίνους» του ΠΑΣΟΚ, χα-
ρακτηρίζοντάς τους «υποψήφιους αρχη-
γίσκους».

Αιχμές εναντίον «πράσινων» βουλευ-
τών άφησε και ο πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του «Κοινωνικού
Συνδέσμου» Γιώργος Φλωρίδης από το
βήμα εκδήλωσης του νέου πολιτικού
ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας
στην «Κ» την απόφαση Παπανδρέου να
αλλάξει την ημερομηνία αλλά και τη
σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου
αναφέρει πως στο «κόμμα υπάρχει τε-

ράστια έλλειψη δημοκρατίας».
«Δεν εντυπωσιάζομαι ούτε κατα-

κρίνω» αναφέρει ο βουλευτής Β’ Θεσ-
σαλονίκης κ. Γιώργος Αρβανιτίδης και
συμπληρώνει πως «πρέπει να ξεκινήσει
η συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ από εδώ και
πέρα». 

«Δεν νοιάζεται κανένας για το ποιος
θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ» σχολιάζει με τη σειρά της η
βουλευτής Βούλα Τεκτονίδου και υπο-
γραμμίζει πως «δεν έχουν σημασία τα
ονόματα αλλά η επανασύνδεση με την
κοινωνία». 

Οι υπερασπιστές
Πάντως, στο «πράσινο» επιτελείο η

ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι καθώς οι
υπέρμαχοι του Παπανδρέου είναι έτοιμοι
να υπερασπιστούν με κάθε τρόπο τις επι-
λογές του τέως πρωθυπουργού. «Ο
Γιώργος Παπανδρέου έχει όλα τα δι-
καιώματα να αποσαφηνίσει το τι θα
κάνει» σχολιάζει το μέλος του Πολιτικού
Συμβουλίου κ. Μαρία Παυλίδου και δη-
λώνει πως «πρέπει να παραμείνει καθώς
είναι ο μόνος εγγυητής της ενότητας του
κόμματος, την ώρα που οι δελφίνοι απο-
καλύπτονται και ο κάθε κατεργάρης που
υπέσκαπτε το έργο της Κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάει στον πάγκο του». 

Σε αντίθεση ο κ. Δημήτρης Σακελλά-
ρης, επίσης μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου αναφέρει πως «αν δεν αλλάξει
ρότα το κόμμα τότε δεν έχει λόγο ύπαρ-
ξης, όπως θέση στο νέο ΠΑΣΟΚ δεν
έχουν ο Παπανδρέου αλλά και οι υπουρ-
γοί των κυβερνήσεών του». 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟY

Στα όριά του το ΠΑΣΟΚ

Μ
ε μοναδικές προσφορές στο
Mobile Internet, το Καρτο-
Συμβόλαιο και την περια-

γωγή υποδέχεται φέτος τα
Χριστούγεννα η COSMOTE. Με κάθε
νέα σύνδεση στα προγράμματα CO-
SMOTE Internet On The Go 2GB, CO-
SMOTE Internet On The Go 3GB,
καθώς και στο πρόγραμμα CO-
SMOTE Internet Any Way 2GB, που
θα ενταχθούν σε Οικογενειακό Πα-
κέτο COSMOTE ή σε σχήμα CO-
SMOTE SMART PLAY, μέχρι τις 31
Ιανουαρίου, οι συνδρομητές της
εταιρείας μπορούν να απολαμβά-
νουν γρήγορο Mobile Internet μόνο
από 15€, για πάντα. Αλλά και για
όσους επιθυμούν να σερφάρουν
στο Internet από τον υπολογιστή
τους, χωρίς δέσμευση, η COSMOTE
προσφέρει 1 μήνα δωρεάν Mobile
Internet με κάθε ενεργοποίηση πα-
κέτου COSMOTE Internet On The Go
με κάρτα, στην έκδοση Full Pack.

Για όσους ταξιδεύουν στην Ευ-
ρώπη, η COSMOTE προσφέρει 20%
έκπτωση στο πάγιο τέλος κλήσης
της υπηρεσίας COSMOTE Traveller
και 50% έκπτωση στην υπηρεσία
COSMOTE Travel & Surf για σερφά-
ρισμα στο Internet με απόλυτο
έλεγχο του κόστους. Η προσφορά
ισχύει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2012.

Στο ρυθμό των Χριστουγέννων
κινείται και το COSMOTE ΚαρτοΣυμ-
βόλαιο. Δωρεάν 1500 SMS προς
COSMOTE, 50 SMS προς λοιπά δί-

κτυα και 100MB για σερφάρισμα
στο Internet, θα απολαμβάνουν
κάθε μήνα, για έξι ολόκληρους
μήνες, όσοι συνδρομητές κάνουν
νέα σύνδεση και επιλέξουν ένα από
τα Smartphones Samsung Galaxy
550, Samsung Galaxy Y και Sony
Ericsson XPERIA Mini. 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η CO-
SMOTE συνεχίζει να παρέχει, για 2η
χρονιά, σε ανέργους και συνταξιού-
χους, έκπτωση 15% στο μηνιαίο
πάγιο όλων των προγραμμάτων
συμβολαίου για ιδιώτες, για έναν
ολόκληρο χρόνο.

Νέα υπηρεσία
O OTE για την καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των πελατών του εμπλουτίζει
τις online υπηρεσίες (My e-services)
που τους παρέχει, μέσω του ote.gr.
Με τη νέα πρωτοποριακή υπηρεσία
Online Eνεργοποίηση Ψηφιακών
Ευκολιών οι πελάτες μπορούν με
ένα κλικ στον υπολογιστή τους να
έχουν τον έλεγχο των ψηφιακών ευ-
κολιών τους και να ενεργοποιούν
μέσω internet τις ψηφιακές ευκο-
λίες, που τους ενδιαφέρουν, στο τη-
λέφωνό τους. Θέλετε αναγνώριση,
εκτροπή, απόκρυψη κλήσης, προ-
σωπικό τηλεφωνητή; Με ένα κλικ,
στην κατηγορία My e-services στο
ote.gr, εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια επιλέγετε την ψηφιακή ευ-
κολία που επιθυμείτε και η οποία
ενεργοποιείται αυτόματα σε 1 ώρα.

Τα Χριστούγεννα της Cosmote

Προφυλακιστέος ο Εφραίμ

Σ
οβαρή εξέλιξη στην υπόθεση αν-
ταλλαγής ακινήτων της Μονής Βα-
τοπεδίου με το ελληνικό δημόσιο

σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, καθώς
το τριμελές συμβούλιο Εφετών αποφά-
σισε, με βούλευμά του, να κρίνει προ-
φυλακιστέο τον πρωταγωνιστή της
υπόθεσης, ηγούμενο της Μονής, γέ-
ροντα Εφραίμ. 

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα
της πολύκροτης υπόθεσης, μιας και
πριν από λίγες ημέρες, κατά τη διάρκεια
της ολοκλήρωσης της απολογίας του
μοναχού, υπήρξε διαφωνία μεταξύ της
ανακρίτριας Ειρήνης Καλού και του ει-
σαγγελέα, σχετικά με την προφυλάκιση
ή μη του Εφραίμ. Ωστόσο, μερικά
24ωρα αργότερα, το Συμβούλιο Εφετών
τάχθηκε υπέρ της πρότασης της ανακρί-
τριας η οποία είχε ζητήσει την προφυ-
λάκιση του ηγούμενου της Μονής.

Εκείνος που είχε εκφράσει αντίθετη
άποψη ήταν ο εισαγγελέας Παναγιώτης
Ματζούνης ο οποίος, αφού πρώτα
άκουσε την απολογία του γέροντα, τάχ-
θηκε  κατά της προφυλάκισής του, προ-
τείνοντας την  επιβολή περιοριστικών
όρων  όπως η απαγόρευση εξόδου από
τη χώρα, η εμφάνιση δυο φορές το

μήνα σε αστυνομικό τμήμα καθώς και
χρηματική εγγύηση ύψους 200.000
ευρώ. 

Στη φυλακή 
Ύστερα από αυτήν την εξέλιξη, ο γέ-

ροντας Εφραίμ θα πρέπει να οδηγηθεί
άμεσα στη φυλακή, ενώ με αυτόν τον
τρόπο ολοκληρώνεται η προδικασία
μιας υπόθεσης η οποία συγκλονίζει την
πολιτική ζωή του τόπου την τελευταία
διετία με αλλεπάλληλες  ανατροπές.

Σύμπτωση ή όχι, πριν από σχεδόν ένα

χρόνο (στις 22 Δεκεμβρίου του 2010) το
Εφετείο Θράκης είχε κρίνει ένοχο τον
ηγούμενο Εφραίμ, τον μοναχό Αρσένιο
και την πρώην πρόεδρο του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Ροδόπης, Μαρία
Ψάλτη, για τις κατηγορίες της παράβα-
σης καθήκοντος, παραβίασης δικαστι-
κού απορρήτου και της ηθικής
αυτουργίας στην υπόθεση του Βατοπε-
δίου. Τότε, το δικαστήριο είχε επιβάλλει
στον ηγούμενο Εφραίμ ποινή φυλάκι-
σης δέκα μηνών με τριετή αναστολή για
ηθική αυτουργία. 
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«Μια αποτίμηση
της χρονιάς
που φεύγει»  

Του Θεόδωρου Καράογλου
Βουλευτή ΝΔ 
Β’ Θεσσαλονίκης

Α
ναμφισβήτητα, η πλειοψηφία
των Ελλήνων πολιτών θα προ-
σπαθεί να διαγράψει από τη

μνήμη της τη χρονιά, που φεύγει. Μια
χρονιά, κατά την οποία η αποδεδειγ-
μένα πλέον αποτυχημένη πολιτική της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε
στο χείλος του γκρεμού χιλιάδες νοι-
κοκυριά, χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιά-
δες συμπολίτες μας. Δεν θα μπορούν,
όμως, να διαγράψουν τις επιπτώσεις
αυτής της πολιτικής σε κάθε πτυχή της
ελληνικής κοινωνίας.

Η ανασκόπηση για τη φετινή χρονιά
είναι τουλάχιστον θλιβερή. Φοροεπι-
δρομή, αύξηση της ανεργίας, λουκέτα
σε επιχειρήσεις, διάλυση της μεσαίας
τάξης, παρατεταμένη ύφεση, έλλειψη
ρευστότητας, επιδείνωση της εγκλημα-
τικότητας, απελπισία των μικρομε-
σαίων, κατήφεια και εθνική
κατάθλιψη. Η εγκληματική πολιτική,
που ακολούθησε η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου
οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας. Οι επισημάνσεις και οι
διαρκείς προειδοποιήσεις της Νέας
Δημοκρατίας και του Προέδρου μας
Αντώνη Σαμαρά, αποδείχθηκαν ορθές
και η στάση μας δικαιώθηκε. Εάν η
Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου ακο-
λουθούσε κατ’ελάχιστον, αυτά τα
οποία προτείναμε όλο αυτό το διά-
στημα, η πορεία της χώρας θα είχε
πάρει άλλη κατεύθυνση.

Η χώρα έζησε πρωτόγνωρες στιγμές
στην ιστορία της. Για πρώτη φορά αμ-
φισβητήθηκε η ευρωπαϊκή της πορεία,
επλήγη η εθνική μας αξιοπρέπεια και
το διεθνές κύρος της. Όλα αυτά εξαι-
τίας των αδιεξόδων, τα οποία δημι-
ούργησε η Κυβέρνηση Παπανδρέου.

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η παρά-
ταξη μας και ο Πρόεδρός μας Αντώνης
Σαμαράς κληθήκαμε να διαφυλάξουμε
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της
Ελλάδας και το μέλλον του τόπου μας.
Οι στόχοι, που θέσαμε και η δημιουρ-
γία μεταβατικής Κυβέρνησης, που πε-
τύχαμε, συμβάλλουν στη διαφύλαξη
της πορείας της πατρίδας μας, στην
αποκατάσταση της αξιοπρέπειας της
χώρας μας και στην επαναφορά στον
δρόμο της ανάπτυξης και της ευημε-
ρίας. 

Αφήνοντας, λοιπόν, πίσω μας μια
οδυνηρή χρονιά, προχωρούμε όλοι
μαζί με την κοινωνία, έτσι ώστε το
2012 να είναι μια διαφορετική χρονιά,
μια χρονιά ανάκαμψης και εθνικής
ανάτασης. 

άποψηΗ ΛΙΣΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ «ΓΕΝΝΗΣΕ» ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΔ

Προγραμματισμός ή «γραμμή»;

Γίναμε αρκετά ώριμοι …
Του Κυριάκου Βελόπουλου
Βουλευτή του ΛΑΟΣ

Μ
ια από τις σωστότε-
ρες φράσεις που
ακούστηκαν ποτέ

από το στόμα κυβερνητικού εκπροσώπου
είναι η φράση ότι ο πρωθυπουργός δεν
θέλει υπουργούς "μερικής απασχόλησης".
Και πραγματικά, στην παρούσα συγκυρία
που όχι κάθε 24ωρο αλλά και κάθε ώρα
δεν μπορεί να πηγαίνει χαμένη λόγω των
ισχυρών και πολύπλοκων προβλημάτων
που έχει κληθεί να επιλύσει η κυβέρνηση
Παπαδήμου, υπουργοί μιας κυβέρνησης
μερικής απασχόλησης ή υπουργοί που
έχουν το βλέμμα στις ερχόμενες εκλογές
δεν είναι και η καλύτερη προοπτική για να
ολοκληρώσουν το δύσκολό της έργο. Είχα
από την αρχή εκφράσει την άποψη πως το
πολυπληθές και δυσκίνητο σχήμα της ήδη
θα αποτελέσει μία τροχοπέδη η οποία θα

ανατρέψει πολύ σύντομα  το κλίμα ανακού-
φισης και τις ελπίδες των πολιτών, γεγο-
νός που επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες
δημοσκοπήσεις στις οποίες επανήλθαν οι
αρνητικές κρίσεις των περισσότερων πολι-
τών για την κυβέρνηση Παπαδήμου , ενώ
οι λέξεις «απογοήτευση», «οργή» και
«φόβος» συνεχίζουν να κρατούν εξέχουσα
θέση στο μυαλό του έλληνα πολίτη. 

Η ανάγκη για  έναν ανασχηματισμό
ίσως περισσότερο κοντά στα πρότυπα της
κυβέρνησης Μόντι στην Ιταλία,  δηλαδή
ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα που να μπο-
ρεί απερίσπαστο να λειτουργήσει με ταχείς
ρυθμούς ώστε να εφαρμοστούν όλα τα
αναγκαία  μέτρα για το PSI και φυσικά την
παραμονή της χώρας μας εντός της ευρω-
ζώνης δείχνει να αποτελεί πια την πιο εν-
δεδειγμένη λύση στα αδιέξοδά μας. 

Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου
αρχηγού του ΠΑΣΟΚ ίσως είναι και η κα-
τάλληλη ευκαιρία για να προχωρήσει ο

πρωθυπουργός σε αυτό το νέο σχήμα. 
Ειδάλλως οι καθυστερήσεις μαθηματικά

θα μας οδηγήσουν σε μια νέα αποτυχία
και στο εφιαλτικό σενάριο της εξόδου μας
από την Ευρωζώνη.

Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου όλα  θα
έχουν τελειώσει και κριθεί. Εκεί που σχε-
διάζεται το απόλυτα προστατευμένο περι-
βάλλον,  στον στενό πυρήνα για το
νόμισμά μας  η Ελλάδα θα πρέπει να είναι
παρούσα εφόσον έχει γίνει σαφές πως
μετά το ’15 δεν θα υπάρχει καμία άλλη
βοήθεια. Αυτό που πρέπει όμως να συνει-
δητοποιήσουμε αν θέλουμε να πάρουμε
τις τύχες μας στα χέρια μας είναι πρέπει να
προχωρήσουμε με γρήγορο βήμα σε νέες
δομές στη διοίκηση του κράτους, νέους
τρόπους στην άσκηση της πολιτικής και κυ-
ρίως σε έναν διαχωρισμό  της λειτουργίας
του κράτους από το κόμμα, πολιτικές συ-
νήθειες τριών δεκαετιών που διαμόρφω-
σαν και τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας.

Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης, 
Σταύρος Οραήλογλου

Χ
ριστουγεννιάτικο εκνευ-
ρισμό και αναστάτωση
έχει προκαλέσει σε στε-

λέχη της ΝΔ στην Α΄ Θεσσαλο-
νίκης, εν μέσω άτυπης
προεκλογικής περιόδου, έγ-
γραφο του προέδρου της ΝΟΔΕ
Κεντρικού Τομέα του κόμμα-
τος, Αναστάσιου Εμμανουηλίδη,
με το οποίο ορίζονται οι ομιλη-
τές των εκδηλώσεων των Δη-
μοτικών Τοπικών Οργανώσεων
της Νέας Δημοκρατίας στη
ζώνη ευθύνης του. 

Στον κατάλογο αυτό αναφέ-
ρεται ρητά ότι «βασικοί ομιλη-
τές θα είναι οι βουλευτές και
χαιρετισμό θα απευθύνουν
μόνο (η λέξη «μόνο» είναι γραμ-
μένη με κεφαλαία) οι υποψήφιοι
βουλευτές» που αναφέρονται
στον προγραμματισμό. Πέρα
από τα ονόματα των εν ενερ-
γεία βουλευτών και του Αντιπε-
ριφερειάρχη Θεσσαλονίκης,
Απόστολου Τζιτζικώστα, στη
λίστα συμπεριλαμβάνονται και
οι πολιτευτές του 2009: Β. Κα-
ρακωστάνογλου, Ο. Αγγελίδης,
Γ. Παπαϊωάννου Γάκη, Π. Κοκκό-
ρης, Χ. Κελεσίδου, Α. Νούκα. Ε.
Φελεκίδου, Β. Ευταξά, Β. Σα-
καλή-Νάνου, Γ. Ορφανός, Ξ.
Μηλιαρά-Βλαχάκη και Α. Δια-
λυνά. Όλοι αυτοί, λοιπόν, φαίνε-
ται πως αποκτούν πλεονέκτημα
έναντι όλων εκείνων που αν και
έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να
συμπεριληφθούν στα ψηφο-
δέλτια του κόμματος, εν τούτοις
δεν βλέπουν τα ονόματα τους
στον κατάλογο που έχει καταρ-
τίσει ο κ. Εμμανουηλίδης. Για
παράδειγμα απουσιάζουν τα
ονόματα κομματικών στελε-

χών, όπως του Δημήτρη Πανο-
ζάχου και του Στράτου Σιμόπου-
λου που έχουν παραιτηθεί από
τις θέσεις που κατείχαν στην
παράταξη με σκοπό να είναι
υποψήφιοι. Ακόμη λείπει το
όνομα του Παντελή Καζαντζίδη,
γιου του πρώην αντιδημάρχου,
Κώστα Καζαντζίδη, που επίσης
έχει εκφράσει σχετικό ενδιαφέ-
ρον ή και του Στάθη Αβραμίδη
που πρόσφατα συναντήθηκε με
τον Αντώνη Σαμαρά και έχει
πείρα καθώς συμμετείχε στο
ψηφοδέλτιο του 2009. Το ίδιο
φυσικά ισχύει και για οποιονδή-
ποτε άλλο έχει εκφράσει παρό-
μοιο ενδιαφέρον. 

Το ερώτημα, λοιπόν, που
προκύπτει, είναι εάν ο κ. Εμμα-
νουηλίδης κινήθηκε αυτοβού-
λως στην κατάρτιση της λίστας
ή αν κάποιοι του υπέδειξαν τα
12 ονόματα των πολιτευτών.
Στην πρώτη περίπτωση η κί-
νηση του κ. Εμμανουηλίδη θα
μπορούσε να εκληφθεί ως
άδικη για αυτούς που μένουν

εκτός λίστας αφού προσφέρει
συγκριτικό πλεονέκτημα και
κομματικό ακροατήριο στους
12 που… προτείνει. Εάν ισχύει η
δεύτερη περίπτωση, είναι προ-
φανές πως η Λεωφόρος Συγ-
γρού έχει ήδη καταλήξει σε μια
«μαγιά» υποψηφίων τους οποί-
ους θέλει και να προβάλει. 

«Δεν αποτελούν πρόκριμα»
Σύμφωνα, πάντως, με τον

πρόεδρο της ΝΔ Θεσσαλονίκης,
Δημήτρη Τσάμη,  η λίστα του
Εμμανουηλίδη δεν αποτελεί
πρόκριμα υποψηφιοτήτων.
«Πρόκειται», όπως είπε στην
«Κ», «για τα ονόματα όλων
εκείνων των υποψηφίων που
στελέχωσαν τα ψηφοδέλτια το
2009. Αν είχατε στα χέρια σας
και το αντίστοιχο έγγραφο του
2009, σε εκείνο θα διαβάζατε τα
ονόματα όλων εκείνων που
ήταν υποψήφιοι βουλευτές στις
εθνικές εκλογές του 2007. Δεν
έχω καμία πίεση από τη Λεω-
φόρο Συγγρού για να ολοκλη-

ρώσω τη λίστα. Έχω προσω-
πικό άγχος να κλείσω τις υπο-
ψηφιότητες το συντομότερο
δυνατό».

Είναι σαφής η στάση του νέου
προέδρου της Διοικούσας Επι-
τροπής, ο οποίος, άλλωστε, σε
πρόσφατη συνέντευξη του στην
εφημερίδα μας, είχε τονίσει
πως «η κατάρτιση των συνδυα-
σμών είναι σε φάση ουσιαστι-
κής επεξεργασίας» και πως
«υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον».  

Λάθος διατύπωση;
Το ερώτημα, ωστόσο, που

μένει να απαντηθεί είναι το εξής.
Αν για τη Νέα Δημοκρατία η
λίστα δεν αποτελεί «πρόκριμα
υποψηφιοτήτων», τότε γιατί το
έγγραφο (με ημερομηνία 19 Δε-
κεμβρίου και θέμα: «ορισμός
ομιλητών στις εκδηλώσεις των
ΔΗΜ.Τ.Ο.»)  κοινοποιείται, με-
ταξύ άλλων, και στους «υποψή-
φιους βουλευτές Α΄ περιφέ-
ρειας Θεσσαλονίκης» και δεν
τους αποκαλεί «πρώην υποψή-
φιους βουλευτές» ή «πολιτευ-
τές;».

Λάθος διατύπωση; Ίσως. Σε
κάθε περίπτωση γεγονός παρα-
μένει πως η ΝΔ, παραμονές Χρι-
στουγέννων, δείχνει να μην έχει
καταλήξει ακόμη στα πρόσωπα
που θα δώσουν τη μάχη της αυ-
τοδυναμίας. Την ίδια ώρα που ο
Αντώνης Σαμαράς καθιστά
σαφές προς κάθε κατεύθυνση
πως δεν συζητά παράταση της
θητείας της κυβέρνησης Παπα-
δήμου, περιορίζοντας την προ-
εκλογική περίοδο σε δυο μήνες. 

Οι εξελίξεις, τις προσεχείς
ημέρες, αναμένονται με μεγάλο
ενδιαφέρον., χωρίς να αποκλει-
σθεί κανένα απολύτως ενδεχό-
μενο …
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Φεστιβάλ γαστρονομίας στον 
πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας

Εγκαίνια νέου campus

Παιδικά χαμόγελα στον  Άγιο Στυλιανό

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γαστρονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο διοργανώσε  για τις ανάγκες του ερευ-
νητικού προγράμματος «Ευρωπαϊκή Χάρτα χωρικής διακυβέρνησης

διαμέσου της περιαστικής διατροφικής αλυσίδας για μια τοπική αειφόρο
ανάπτυξη» επίδειξη τοπικών αγροτικών προϊόντων. Στην εκδήλωση έλα-
βαν μέρος οι συνεταιρισμοί: Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παρα-
δοσιακών Προϊόντων Αγίου Αντώνιου, Αγροτικός, Συνεταιρισμός
Καλαμωτού «ΚΥΨΕΛΗ», Γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός "ΒΑΛΜΑΔΑ"
και ο Γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός Μελισσοχωρίου «ΕΥΓΕ».

Σε ένα opening party με εικαστικά δρώμενα, πολύ μουσική και χα-
ρούμενη ατμόσφαιρα  γιόρτασε  την έναρξη της νέας ακαδημαϊ-
κής χρονιάς ο ΑΚΤΟ, στις νέες του εγκαταστάσεις, 26ης

Οκτωβρίου 38-40 και Α. Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Οι υπεύθυνοι του
Campus υποδέχτηκαν σπουδαστές και καθηγητές του κολεγίου καθώς
και γνωστούς εκπροσώπους των τεχνών, της ακαδημαϊκής κοινότητας
και των ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης σε μια  ξεχωριστή βραδιά.

«Όταν θέλεις, μπο-
ρείς» Η μεγάλη
αλήθεια, επιβε-

βαιώθηκε για ακόμη μία
φορά με την πρωτοβουλία
του ΕΥ CLUB για τη διοργά-
νωση εκδήλωσης ενημέρω-
σης και δωρεάν πελματο-
γράφησης στα παιδιά του
Αγίου Στυλιανού αλλά και σε
παιδιά και εφήβους της Θεσ-
σαλονίκης. Πλήθος πολιτών
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα
που όχι μόνο έσπευσε να
αξιοποιήσει την προσφορά,
αλλά προσέφερε κι εκείνο με
τη σειρά του μωρομάντηλα
και πάνες για τα παιδιά του
ιδρύματος.

Eπιμέλεια:
Βασίλης ΠαπαβασιλείουΑγάπη και «Στοργή»

Χωρίς δεύτερη σκέψη η δημοφιλής τραγουδίστρια Έλενα Παπαρί-
ζου επισκέφτηκε το παιδοογκολογικό της β’ παιδιατρικής κλινι-
κής των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Ιπποκρατείου αποδεχόμενη την

πρόσκληση του Δ.Σ. και της προέδρου κ. Τίμης Μπακατσέλου του συλ-
λόγου Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «Η Στοργή». Η γλυκιά Έλενα χά-
ρισε στα παιδιά πολλά δώρα αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη της.

Η κ. Τίμη Μπακατσέλου,  η δημοφιλής τραγουδίστρια, ο Γιάννης Κουτράκης, η Αλεξάνδρα Γωγούση-Σκαν-
δάλη και ο υπεύθυνος Τύπου της Πύλης Αξιού Γιάννης Μπαμπαλής

Ο καλλιτέχνης  Διονύσης Τσάσης, η  Εύα Μαυρίδου
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΑΚΤΟ και ο σκη-
νογράφος  Χρήστος Μπρούφας

Η σύμβουλος επικοινωνίας  Λήδα Παπαδο-
πούλου, ο  καλλιτέχνης και καθηγητής του
Α.Π.Θ   Γιάννης Φωκάς και η κριτικός τέ-
χνης  Σάνια Παπά

Η αντιπρόεδρος του Αγίου Στυλιανού Άννα Αγγελίδου Πο-
λυχρονιάδου με τον εκπρόσωπο του ΕΥ CLUB Άρη Τσαυλό-
πουλο, το συνεργάτη του ΕΥ CLUB τεχνικό-ορθοπεδικό
Βασίλη Φινέλη και την εργοφυσιολόγο που έκανε την πελ-
ματογράφηση.

Επίδειξη παραγω-
γής παραδοσιακής
πίτας από γυναικείο
συνεταιρισμό

Ανδρέας Κουράκης,
Όλγα Ιακωβίδου,
Νάνσυ Υφαντίδου
της διοργανώτριας
PR BIZZ

Το Δ.Σ. της «Στοργής» με τον παιδίατρο Βαγγέλη Παύλου και την Έλενα Παπαρίζου
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ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΕΩΣ 35% ΣΕ ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ

Του Βαγγέλη Στολάκη

Μ
ε πτώση του τζίρου,
που όπως όλα δεί-
χνουν θα ξεπεράσει το
30% συγκριτικά με

πέρσι, αναμένεται να αποχαιρετή-
σουν το «σφιχτό» 2011 έμποροι και
καταστηματάρχες της Θεσσαλονί-
κης. Αν και η κίνηση της αγοράς την
πρώτη εβδομάδα των εορτών
έδωσε θετικά δείγματα, σύμφωνα
με στοιχεία του Εμπορικού Συλλό-
γου Θεσσαλονίκης, οι επιχειρημα-
τίες κρατούν μικρό «καλάθι» και
όπως δηλώνουν στην «Κ» δεν
«τρέφουν φρούδες ελπίδες πως το
κλίμα μπορεί να αντιστραφεί». 

Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε
ακόμα και οι εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της εβδομάδας σε διάφορα
σημεία της πόλης τόνωσαν την
αγορά, καθώς δεν έδωσαν το κίνη-
τρο στον κόσμο να αφήσει πίσω τα
προβλήματα της καθημερινότητας
και να ξεχυθεί στα μαγαζιά για τα
ψώνια της τελευταίας στιγμής,
όπως έκανε στο παρελθόν. Σύμ-
φωνα με τον πρόεδρο του Εμπορι-
κού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ.
Κώστα Χαντζαρίδη «ο κόσμος είναι
φοβισμένος, διστακτικός και απαι-
σιόδοξος για το μέλλον». Όπως
αναφέρει στην «Κ», δεν μπορεί να
υπάρξει καμία σύγκριση με πέρσι
σε ό,τι αφορά την κίνηση της αγο-
ράς λόγω της συνεχόμενης μεί-
ωσης της αγοραστικής δύναμης
των καταναλωτών. Ο ίδιος εκτιμά

πως η πτώση του τζίρου στο τέλος
του έτος θα αγγίξει το 20% στα είδη
ένδυσης και υπόδησης, ενώ στις
τοπικές αγορές η πτώση μπορεί να
ξεπεράσει το 35%.

Οι έμποροι
Από την πλευρά τους, οι επιχει-

ρηματίες ελπίζουν πως η τελευταία
εβδομάδα του έτους θα γλιτώσει
έστω κάτι από τα σπασμένα της

χρονιάς και επιδίδονται σε μπαράζ
προσφορών προκειμένου να προ-
σελκύσουν τους καταναλωτές.
«Δεν υπάρχουν μεγάλες προσδο-
κίες. Το τοπίο και οι καταστάσεις
που βιώνουμε είναι απογοητευτι-
κές» δηλώνει στην «Κ» η κ. Ελένη
Κ., ιδιοκτήτρια καταστήματος γυναι-
κείων ενδυμάτων στην Τσιμισκή.
«Δυστυχώς φέτος το εορταστικό
ωράριο δεν έκανε καμία διαφορά

στην κίνηση της αγοράς. Οι μέρες
αυτές ήταν όπως όλες οι άλλες, πε-
σμένες» αναφέρει και συμπληρώνει
πως «τα αυξημένα ποσοστά πτώ-
σης στον τζίρο εμπνέουν ανησυχία
για το αύριο εκατοντάδων επιχειρή-
σεων». Το ίδιο ανήσυχος είναι και ο
αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Θεσσαλονίκης, κ. Παντελής
Φιλιππίδης, ο οποίος σχολιάζει πως
«η επόμενη χρονιά θα φέρει πολλά
λουκέτα». «Τα πράγματα μέρα με τη
μέρα γίνονται όλο και πιο άγρια.
Πρέπει επιτέλους το κράτος να
βοηθήσει και να νομοθετήσει προς
την κατεύθυνση της κατανάλωσης»
προσθέτει.

Μπαράζ προσφορών
Μια ματιά πάντως στις βιτρίνες

των καταστημάτων αρκεί για να
διαπιστώσει κανείς την προσπάθεια
και την αγωνία των επιχειρηματιών
να κρατηθούν «ανοιχτοί». Μπου-
φάν από 25 ευρώ, παντελόνια και
μπλούζες με 10 ευρώ ακόμα και
παπούτσια από 5 ευρώ μπορεί να
βρει κανείς, εάν κάνει μια βόλτα
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Η

αγορά λειτουργεί με όρους υγιούς
ανταγωνισμού» αναφέρει ο πρό-
εδρος του Κέντρου Προστασίας
Καταναλωτών, κ. Παναγιώτης
Τσεμπερλίδης και σχολιάζει πως
«οι καταναλωτές πρέπει να επωφε-
λούνται από τις προσφορές και τις
εκπτώσεις». Ο ίδιος επίσης δηλώνει
πως μέχρι στιγμής το ΚΕΠΚΑ δεν
συνάντησε κάποιο πρόβλημα στις
συναλλαγές των καταναλωτών με
τους καταστηματάρχες πέραν από
μεμονωμένα περιστατικά που αφο-
ρούσαν αλλαγές προϊόντων και
επιστροφή χρημάτων. 

Και εάν στο παρελθόν τις ημέρες
αυτές συνηθίζαμε να είμαστε
«ανοιχτοχέρηδες» όταν κάναμε
δώρα, στην Ελλάδα του Μνημονίου
η ευχαρίστηση αυτή έχει γίνει υπο-
χρέωση. «Τα δώρα έχουν περιορι-
στεί. Ο κόσμος αγοράζει τα
απολύτως απαραίτητα για τον
εαυτό του, για να διαθέσει χρήματα
για δώρα σε άλλους» αναφέρει ο κ.
Χατζαρίδης και συμπληρώνει πως
τα δώρα που αγοράστηκαν φέτος
είναι περισσότερο συμβολικά και
μικρής αξίας. 

«Μουδιασμένη» η αγορά
της Θεσσαλονίκης

ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

Χριστούγεννα σε περίοδο κρίσης
Ρεπορτάζ: Τατιάνα Κερασίδη

Μ
ειωμένη κατά 40% έως και 50%
είναι η κίνηση της αγοράς εν
όψει εορτών σε σχέση με την

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα
με τον πρόεδρο του σωματείου Αρτο-
ποιών Θεσσαλονίκης, Νεόφυτο Παπα-
δόπουλο, το κλίμα φέτος είναι υποτονικό
με έντονη πτώση της κίνησης αλλά και
του τζίρου. «Μετά τα χαράτσια, τις περι-
κοπές και τον υψηλό δείκτη ανεργίας, οι
πολίτες δεν έχουν θετική ψυχολογία με
αποτέλεσμα η Χριστουγεννιάτικη αγορά
να μη κινείται καθόλου καλά. Τα έξοδα
μας είναι πολύ περισσότερα από τα
έσοδα, ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια οι
τιμές μας είναι ίδιες, παρά τις αυξήσεις
που έχουμε υποστεί στις πρώτες ύλες,
το ρεύμα και τα ενοίκια», τόνισε ο κ. Πα-
παδόπουλος. «Πολλές κυρίες μάλιστα
επιλέγουν να προμηθευτούν τις πρώτες
ύλες και να φτιάξουν μόνες τους τα Χρι-
στουγεννιάτικα γλυκά γλιτώνοντας έτσι
κάποια ευρώ. Οι προβλέψεις δείχνουν
ότι η χρονιά θα κλείσει πολύ δυσάρεστα
τόσο για εμάς όσο και για τους κατανα-
λωτές!», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του
σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης. 

Η ίδια εικόνα και στην αγορά των
κρεάτων. Σύμφωνα με κρεοπώλες της
Θεσσαλονίκης, η κίνηση είναι υποτονική

και αναμένεται να κορυφωθεί την πα-
ραμονή των Χριστουγέννων. «Οι Έλλη-
νες είναι άνθρωποι της τελευταίας
στιγμής. Το πιο πιθανό είναι να έρθουν
για ψώνια την παραμονή», είπε στην
«Κ» ιδιοκτήτης κρεοπωλείου στην
αγορά Μοδιάνο. 

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει
να βάλουν οι καταναλωτές για το Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι. Σύμφωνα με
έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο
Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)
από τις 16 έως τις 20 Δεκεμβρίου, το
γιορτινό μας τραπέζι φέτος θα στοιχίσει
από 56,69 ευρώ έως 128,18 ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση από 0,89% έως

4,31%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε

στη δημοσιότητα το ΚΕ.Π.ΚΑ., για το ίδιο
προϊόν, οι τιμές (κατώτερη – ανώτερη)
διαφέρουν, κατά πολύ. Το αποτέλεσμα
είναι ότι ένα τραπέζι, με προϊόντα υψη-
λών τιμών, είναι ακριβότερο κατά
126,10% από ένα τραπέζι, με τα ίδια
προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που,
όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες
τιμές. Το ίδιο τραπέζι, αν αντικαταστή-
σουμε τη γαλοπούλα, με κόκορα (ελλη-
νικό έθιμο), θα στοιχίσει, από 46,69
ευρώ έως 106,98 ευρώ, δηλαδή μέχρι
και 17,64% φθηνότερα, από το αντί-
στοιχο τραπέζι, με γαλοπούλα.

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 2011 

ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΠΟ      ΕΩΣ ΑΠΟ      ΕΩΣ

Καρότα 0,5 0,67 1,70 0,34 0,85

Παντζάρια 0,5 0,99 1,00 0,50 0,50

Λάχανο 2 0,28 0,60 0,56 1,20

Μαρούλι 0,5 1,00 2,00 0,50 1,00

Λεμόνια 0,5 0,69 1,90 0,35 0,95

Αντίδια 0,5 1,00 1,80 0,50 0,90

Πατάτες 3 0,48 0,85 1,44 2,55

Κάστανα 0,5 2,49 5,80 1,25 2,90

Ξερά κρεμμύδια 0,5 0,48 0,89 0,24 0,45

Μαϊντανός 1 0,33 0,50 0,33 0,50

Άνιθος 1 0,34 0,50 0,34 0,50

Κρεμμυδάκια 1 0,49 0,80 0,49 0,80

Μήλα 0,5 0,69 2,60 0,35 1,30

Πορτοκάλια 1 0,69 2,00 0,69 2,00

Ακτινίδια 0,5 0,69 4,00 0,35 2,00

Μανταρίνια 0,5 0,80 2,40 0,40 1,20

Αχλάδια 0,5 0,69 3,60 0,35 1,80

Γαλοπούλα εγχώρια 4 5,50 10,00 22,00 40,00

Χοιρινό εγχώριο 2 3,99 6,80 7,98 13,60

Κιμάς 0,5 5,69 8,80 2,85 4,40

Βούτυρο 250gr 1 1,95 3,80 1,95 3,80

Ελαιόλαδο 1lt 0,5 3,63 7,50 1,82 3,75

Τυρί φέτα 1kg 0,5 5,95 11,40 2,98 5,70

Σάλτσα ντομάτα 400gr 1 1,30 2,23 1,30 2,23

Κρασί 1 1,33 19,80 1,33 19,80

Μελομακάρονα 0,5 5,30 13,00 2,65 6,50

Κουραμπιέδες 0,5 5,80 14,00 2,90 7,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 56,69    128,18
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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 

ΩΜΕΓΑ 2310511855 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310517417 
MERCEDES CLuB 2310525000
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2310866366

χρήσιμα τηλ. ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 
BRITISH AIRWAYS 8011156000 
EASY JET 2103530300
ALITALIA 2310471372 
MALEV 2310475740 
VIMAVIA 2310519289
CYPRuS AIRWAYS 2310272531
SWISS AIRLINES 2310471481
JATAIRWAYS 2310233188

αερογραμμές

Π
άμ

ε
σι

νε
μά

;


εφημερεύοντα νοσοκομεία

εφημερεύοντα φαρμακεία

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΧΕΠΑ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδο-
σίας,νευρολογικά,παιδιατρικά,χειρουργικά,ορθοπεδικά,χει-
ρουργικά,νευρολογικά,θωρακοχειρουργικά,καρδιοχειρουρ-
γικά,οφθαλμολογικά,ψυχολογικά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Για περιστατικά παθολογικά, καρ-
διολογικά,χειρουργικά,ορθοπεδικά,ουρολογικά,παιδιατρι-
κά,παιδοχειρουργικά,αγγειοχειρουργικά,

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Για περιστατικά νεογνολογικά,παιδιατρικά

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Για περιστατικά παιδοψυχολογικά

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά,
καρδιολογικά,ορθοπεδικά,οδοντιατρικά

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά
αιμοδοσίας, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χει-
ρουργικά ορθοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής, ουρολογικά,
νευροχειρουργικά θωρακοχειρουργικά, ΩΡΛ, οφθαλμολογι-
κά,παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά,
ψυχολογικά

ΣΑΒΒΑΤΟ
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 156, Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 34, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 120, ΚΑΡΑΚΑΣΗ 7-
9, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60, ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 23, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 49, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ
18, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 82, ΕΔΕΣΣΗΣ 1, ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59, ΑΝ-
ΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 3, ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 44,  ΑΡ-
ΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 29, ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 61, ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 28, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 33,
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 19, ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 99, ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ 97, ΡΗΓΑ ΦΕ-
ΡΑΙΟΥ 90, ΣΜΥΡΝΗΣ 14, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 74, Α.ΘΡΑΚΗΣ 10, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6,
ΛΕΙΤΟΥ 24, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10, ΛΙΑΔΟΣ 12,  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 94, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ
99, Β.ΟΛΓΑΣ, Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 159, ΑΙΓΑΙΟΥ 55, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10, ΣΥΓΓΡΟΥ 30,
ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 61, ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37, ΑΓΝ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39,
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 11, ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 93, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 82
ΜΠΟΤΣΑΡΗ (ΕΛΤΑ)

Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 42, ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ 21, ΙΘΑΚΗΣ 47, Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 15, ΤΣΙΜΙ-
ΣΚΗ 7, ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 48, ΠΟΝΤΟΥ 130, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 13, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
10, ΕΓΝΑΤΙΑ 102, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΠΕΣΤΩΝ 79, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 193, ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 128, ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ 68 

Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 156, ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 42, ΠΟΝΤΟΥ 130, ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ
13, ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ 68 & ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΠΑΠΑΦΕΙΟ)

KYPIAKH
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 156, Λ. ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 34,ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 120, ΚΑΡΑΚΑΣΗ 7-
9,Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 60, ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 23, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 49,ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΟΥ
18,ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 82, ΕΔΕΣΣΗΣ 1, ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 8, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59, ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 54, ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 3, ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 44, ΑΡΓΥΡΟΥ-
ΠΟΛΕΩΣ 29, ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 61, ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 28, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 33, Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ
19, ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 99, ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ ΧΑΡΙΣΗ 97, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 90, ΣΜΥΡΝΗΣ
14, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 74, Α.ΘΡΑΚΗΣ 10, Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 6, ΛΕΙΤΟΥ 24, ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΕΙΑΣ 10, ΛΙΑΔΟΣ 12,  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 94, 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 99, Β.ΟΛΓΑΣ,
Γ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 159, ΑΙΓΑΙΟΥ 55, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10, ΣΥΓΓΡΟΥ 30, ΑΝΩ ΤΖΟΥΜΑ-
ΓΙΑΣ 61, ΓΕΩΡΓΙΟΥ 37, ΑΓΝ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 39, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ
11, ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 93, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 82 ΜΠΟΤΣΑΡΗ
(ΕΛΤΑ)

Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 31, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78, ΕΓΝΑΤΙΑ 86, ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 38, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 39, ΟΛΥΜΠΟΥ 103, ΠΑΠΑΓΟΥ 100,
ΑΛΕΞ.ΜΠΙΝΙΩΡΗ 61, ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 56 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
80, Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 75, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27, Μ.ΑΣΙΑΣ 43 Κ. ΤΟΥΜΠΑ, ΑΝ.
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 84

Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 102, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78, 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ 103,
ΚΙΜΩΝΟΣ ΒΟΓΑ 56, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 27

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

ΕΠΤΑ ΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΙΛΙΝ
Δράμα, 2011, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, ’Εγχρωμη 

Σκηνοθεσία: ΣΑΙΜΟΝ ΚΕΡΤΙΣ
Πρωταγωνιστούν: ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΝΤΣ, ΕΜΑ ΓΟΥΑΤΣΟΝ,
ΚΕΝΕΘ ΜΠΡΑΝΑ, ΜΙΣΕΛ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΤΖΟΥΛΙΑ ΟΡΜΟΝΤ,
ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΥΠΕΡ

❱ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 8 (DTS)
Tσιμισκή 43 & Αριστοτέλους - Tηλ. 231 0
290290
18:40 - 20:50 - 23:00 - Σαβ
❱ Ster Cinemas Μακεδονία 5 (Dolby
Digital - DTS)
Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία - Πυλαία - Tηλ. 801
801 7837
Πεμ. Παρ. και Κυρ. έως Τετ. 18:40 - 20:50 -
23:00 - Σαβ. 18:40
❱ Village Mediterranean Cosmos 8
(Dolby Digital)
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Tηλ.
231 0 499999
18:20 - 20:30 - 22:40 - 00:45

Που μπορείτε να τη δείτε:

ΝΗΣΟΣ 2   
Κωμωδία, 2011, Ελλάδα, ’Εγχρωμη

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρωταγωνιστούν: ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ, ΤΑΝΙΑ ΤΡΥΠΗ, ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥ-
ΜΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΖΕΤΑ
ΔΟΥΚΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Για ραντεβού σε οποιοδήποτε πολυϊατρείο: 184
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αγγελάκη 37 2310 283907

2310-283295 (για ραντεβού)
ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ: Πολυτεχνείου 1 2310 543560

2310 544082, 2310 544130
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Αγλαΐας Σχινά 4 2310 810490 

2310 810492
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δραγούμη 61, 2310 540713
ΤΟΥΜΠΑΣ: Γρ. Λαμπράκη  2310 913166 

2310 912507

ΙΚΑ

Θέλοντας απεγνωσμένα να κερδίσει το σεβα-
σμό του Χόλιγουντ και να την πάρουν στα σο-
βαρά, η θρυλική ηθοποιός ταξιδεύει στο
Λονδίνο το 1956 για να πρωταγωνιστήσει στην
ταινία "Ο Πρίγκηψ και η Χορεύτρια", δίπλα στον
Λόρενς Ολίβιε. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα
που περιγράφονται στο βιβλίο του Κόλιν Κλαρκ,
ο οποίος ήταν βοηθός του Ολίβιε την εποχή
εκείνη, η ταινία εξερευνά μια πλευρά της Μον-
ρόε που δεν έχουμε ξαναδεί.

❱ Odeon ΠΛΑΤΕΙΑ 
Tσιμισκή 43 & Αριστοτέλους - Tηλ. 231 0
290290
21:00 - 23:20
❱ STER Cinemas City Gate 1 
Εμπορικό κέντρο City Gate Γιαννιτσών 61
(Γιαννιτσών - Tηλ. 801 801 7837
Κυρ. Τρ. Τετ. 15:15 - 17:30 - 19:45 - 22:00 -
00:20 - Σαβ. 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:45 -
Δευτ. 13:00 - 15:15 - 17:30 - 19:45 - 22:00
- 00:20 - Παρ. 17:30 - 19:45 - 22:00 - 00:20
- Πεμ. 17:30 - 19:45 - 22:00
❱ Ster Cinemas Μακεδονία 1 Εμπορικό
Κέντρο Μακεδονία - Πυλαία - Tηλ. 801 801
7837
Παρ. και Κυρ. έως Τετ. 18:00 - 20:15 - 22:30
- 00:45 - Σαβ. 18:00 - Πεμ. 18:00 - 20:15 -
22:30
❱ Village Mediterranean Cosmos 
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos -
Tηλ. 231 0 499999
21:00 - 23:10

Που μπορείτε να τη δείτε:

Τον Δεκέμβρη του 2009 ένα ολόκληρο νησί με μπροστάρηδες τις τέσ-
σερις «εξουσίες» ήρθαν στα μαχαίρια για μια διαθήκη. Η κατάληξη;
Κάποιοι από τους ήρωες οδηγήθηκαν στη φυλακή, κάποιοι έμειναν
στο νησί και κάποιοι πήραν των ομματιών τους. Κι ερχόμαστε στο σή-
μερα… υποτίθεται πέντε χρόνια μετά! Ο Μπάμπης (Βλαδίμηρος Κυ-
ριακίδης), ο Άγης (Δημήτρης Τζουμάκης) και η Αφροδίτη (Ζέτα Δούκα)
εκτίουν τις ποινές τους. Ο πρώτος σε λίγο αποφυλακίζεται με ανα-
στολή, ο δεύτερος έχει μπροστά του πολλά χρόνια, ενώ η χήρα απο-
φυλακίζεται κανονικά. Την ίδια στιγμή, ο παπά Λάμπρος (Μιχάλης
Μαρίνος) δεν έχει ποίμνιο πια. Εκτίει μια άλλου είδους ποινή, καθώς
η Ιερά Μητρόπολη του επέβαλε το επιτίμιο της «εθελοντικής προ-
σφοράς» σε κρατουμένους. Η μοίρα τα φέρνει έτσι που δύο μόλις
ημέρες πριν την αποφυλάκιση, Μπάμπης και Αφροδίτη, γίνονται κατά
λάθος μάρτυρες της εξομολόγησης ενός ετοιμοθάνατου βαρυποινίτη
στον παπά Λάμπρο. Μαθαίνουν για την ύπαρξη ενός μεγάλου θησαυ-
ρού στο νησί, από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, η θέση του οποίου
υπάρχει σημειωμένη σε κάποιο χάρτη διαιρεμένου σε δύο κομμάτια...





Μ
πορεί τα παιχνίδια που
προηγήθηκαν για τους
«32» της διοργάνωσης να

ήταν είτε επεισοδιακά, είτε να μην
διεκδικούσαν δάφνες ποιότητας,
παρόλα αυτά η κληρωτίδα είχε…
κέφια στη φάση των «16»  και
έκανε τη χάρη στους ποδοσφαιρό-
φιλους, «βγάζοντας» ντέρμπι αλλά
και ζευγάρια που αναμφίβολα χα-
ρακτηρίζονται ενδιαφέροντα. 

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι
αυτό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, σε μια
επανάληψη του περυσινού ημιτελι-
κού. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά θα
υποδεχτεί στην κατάμεστη Τούμπα
το σύνολο του Νίκου Κωστένο-
γλου και θα επιδιώξει να πάρει την
πρόκριση που  θα τον φέρει πιο
κοντά στην επίτευξη του στόχου
που έχει θέσει ο Λάζλο Μπόλονι,
την κατάκτηση του κυπέλλου. 

Εξίσου «δυνατό» παιχνίδι ανα-
μένεται να γίνει στο Περιστέρι
όπου ο Ατρόμητος του Γιώργου
Δώνη θα υποδεχτεί τον Άρη που
θέλει να σώσει την παρτίδα, κάνο-
ντας καλή πορεία στη διοργά-
νωση. Άλλωστε του πάει το
κύπελλο καθώς ήταν ο προπέρσι-
νος φιναλίστ, ενώ η ομάδα του Πε-
ριστερίου η περυσινή. 

Βατοί αντίπαλοι 
για ΟΣΦΠ και ΠΑΟ

Εύκολη αποστολή αναμένεται

να έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπια-
κός που θα υποδεχτεί στο «Γ. Κα-
ραϊσκάκης» τον Θρασύβουλο, σε
ένα παιχνίδι που έχει ήδη χαρα-
κτηριστεί «τυπική διαδικασία». Αν-
τίθετα πιο δύσκολη αναμένεται να
είναι η αποστολή του Παναθηναϊ-
κού που θα κληθεί να περάσει το
εμπόδιο του Πανιώνιου στη Νέα
Σμύρνη. 

Αμφίρροπα θεωρούνται, επίσης,
τα ζευγάρια Παναιτωλικός-ΟΦΗ
και ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρίπο-
λης.

Όλα τα παιχνίδια στη φάση των
«16», όπως και στην επόμενη των

«8», είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχ-
θούν στις 11 και 18 Ιανουαρίου. Σε
περίπτωση ισοπαλίας θα ακολου-
θήσει παράταση και αν χρειαστεί η
διαδικασία των πέναλτι. Διπλοί
αγώνες θα διεξαχθούν στην ημιτε-
λική φάση του θεσμού και ο μεγά-
λος τελικός θα γίνει στο ΟΑΚΑ.
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Τα ζευγάρια

Ολυμπιακός - Θρασύβουλος
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
Ατρόμητος - Άρης
Κέρκυρα - Δόξα Δράμας
Ξάνθη - Πανσερραϊκός
ΠΑΟΚ (ή Εθνικός Αστέρας) - ΑΕΚ
Παναιτωλικός - ΟΦΗ
ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΡΗΣ

Ντέρμπι στους «16» του κυπέλλου Ελλάδος
ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ

Ε
ίχαμε συνηθίσει τα παιχνίδια
ΠΑΟΚ-Άρη ή Άρη-ΠΑΟΚ στο
μπάσκετ να βγάζουν τον πρωτα-

θλητή. Οι εποχές άλλαξαν, οι ομάδες
της Αθήνας ανέλαβαν τα σκήπτρα του
αθλήματος καθώς έχουν γεμάτα… πορ-
τοφόλια και πλέον οι δυο ομάδες της
πόλης μάχονται (στην καλύτερη περί-
πτωση) για την τρίτη και την τέταρτη
θέση του πρωταθλήματος. 

Παρόλα αυτά όμως ένας αγώνας με-
ταξύ των δυο «αιωνίων» της Θεσσαλο-
νίκης έχει πάντα μια δική του γοητεία.
Είναι το δικό μας El Classico που προ-
καλεί συζητήσεις, γεμίζει τις καφετέ-
ριες, ξυπνά αναμνήσεις από περασμένα
μεγαλεία που τα αναπολείς με συγκί-
νηση.

Άλλωστε, Άρης και ΠΑΟΚ είναι οι
ομάδες που έφεραν στα πέτρινα χρόνια
το μπάσκετ στην κορυφή της προτίμη-
σης του Έλληνα φιλάθλου και τον έβγα-
λαν στους δρόμους να πανηγυρίζει τις
μεγάλες ευρωπαϊκές τους νίκες, ακόμα
και αν δεν υποστήριζαν τις δυο αυτές
ομάδες.

Ιδιαίτερης βαθμολογικής 
σημασίας

Ανεξαρτήτου βαθμολογικής κατά-

στασης, αυτά τα παιχνίδια εξακολου-
θούν να έχουν ιδιαίτερη σημασία και
κρίνονται, τις περισσότερες φορές, στις
λεπτομέρειες. 

Το απόγευμα της Τετάρτης (28 Δε-
κεμβρίου), ο ΠΑΟΚ, ως γηπεδούχος,
θέλει να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα κά-
νοντας τη μεγάλη νίκη που ζήτησε ο
προπονητής του, Σούλης Μαρκόπου-
λος, ώστε η ομάδα να βγει από το αγω-
νιστικό τέλμα και να κυνηγήσει με
περισσότερες αξιώσεις τις υψηλότερες
θέσεις της βαθμολογίας. 

Ο Άρης, ως φιλοξενούμενος, θέλει
και αυτός από την πλευρά του ένα με-
γάλο «διπλό» που αφενός θα τον  βοη-
θήσει να αναρριχηθεί στον πίνακα της
Α1 και αφετέρου θα δώσει εμπειρίες
στους σχετικά άπειρους παίκτες του. 

Εμπειρία vs διάθεσης
Αναμφίβολα ο «δικέφαλος» του

Βορρά υπερτερεί σε εμπειρία, έχοντας
στη διάθεση του παίκτες όπως ο Γκορί,
ο Καλαμπόκης, ο Ράϊτ, ο Ντικούδης και
ο Γκίντενς. Στον αντίποδα ο Άρης θα αν-
τιπαρατάξει τον ενθουσιασμό, την καλή
ψυχολογία, την καλή φυσική κατάσταση
αλλά και το αξιόμαχο σύνολο που έχει
δημιουργήσει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. 

Και τώρα οι δυο τους
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ET1

7:00 Δώδεκα μήνες
08:00 Εκπαιδευτική τηλεό-
ραση 
10:00 Οικογένεια Πραουντ
10:30 Είμαι στο συγκρότημα 
11:30 Χανα Μοντανα
11:45 Κυνηγώντας τα Χρι-
στούγεννα 
13:00 Τα απίθανα Χριστού-
γεννα της Κιμ  
13:30 Φινεας και Φερμπ
16:00 Το χρονικό της Ναρνια 
18:30 Χρονικά της Μεσογεί-
ου  
19:00 Η εποχή των εικόνων 
20:00 Το σκάνδαλο του Ιμ-
πρεσιονισμού  
21:00 Καλά Χριστούγεννα 
23:00 Ethiojazz 
00:30 Νύχτα αγωνία 

ΝΕΤ

07:00 Σαββατοκύριακο στη
Νετ 
10:00 Η σιωπηλή σχολή της
Χάλκης  
11:00 Στα ίχνη του Τεν Τεν 
12:00 Ειδήσεις
12:30 Ινδία
13:00 Net week
14:00 Ανταποκριτές
15:00 Ειδήσεις
16:00 Challenges
16:15 Τα Χριστούγεννα της
Λιζ και του Τομ

18:00 Ειδήσεις
18:15 Ένα δέντρο μία φορά 
18:45 Στα άκρα
21:00 Ειδήσεις
22:00 Στην υγειά μας 
00:00 Ειδήσεις

ΕΤ3

08:30 Η Σάντι φυσικά 
09:30 Ιερά μονοπάτια 
10:00 Χριστουγεννιάτικες
βιτρίνες
11:00 Οι περιπέτειες του Πι-
νόκιο
12:40 Μικρά ταξίδια
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Διασπορά
15:00 Μνήμη μου σε λένε
Πόντο 
16:00 Του νερού τα παραμύ-
θια 
17:00 Ειδήσεις 
17:05 Κάποια μαγικά Χρι-
στούγεννα 
19:00 Το πιο λαμπρό αστέρι 
21:00 Το άστρο των Χριστου-
γέννων 
22:00 Ειδήσεις 
23:00 Με λένε Γιώργο 

MEGA 

09:45 Περί ανέμων και υδά-
των 
10:45 Η ώρα η καλή
11:45 Έρωτας και τιμωρία 
14:00 Ειδήσεις

14:50 Ο ποντικό μικρούλης 
16:20 Παρέα στην κουζίνα 
16:38 Ειδήσεις 
19:00 Γλυκές αλχημείες 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Σ’αγαπώ Μ’αγαπάς 
21:40 Ο αληθινός Αγιος Βα-
σίλης 
23:40 Tony Bennett 

ΑΝΤ1

07:00 Για μία γυναίκα και ένα
αυτοκίνητο 
08:00 Οι μεν και οι δεν 
09:00 Σαράντα κύματα 
10:00 Ο αισιόδοξος 
12:00 Θα βρεις το δάσκαλο
σου 
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Merry Madagascar 

14:10 Shrek the holiday 
15:50 kung fu panda holiday 
15:30 cook smart by coca
cola 
15:40 Λίτσα.com 
16:50 Ο πόλεμος των
άστρων 
17:50 Ειδήσεις 

18:00 Ο φαφλατάς 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Μόνος στο σπίτι 
23:15 Με το δεξί 
00:15 Άνοδος stage 

STAR 

07:40 Παιδικό πρόγραμμα 
13:00 Ειδήσεις 
13:00 Χριστούγεννα με τους
Lonney tunes 
14:30 Tα Χριστούγεννα του
τρελού θηριοτροφείου 
16:30 Μυστική αποστολή 
18:15 Barbie: Τα πιο γλυκά
Χριστούγεννα 
19:45 Eιδήσεις
21:00 Η μεγάλη του γέλιου
σχολή
24:30 Κάτω από τη λάμψη
του φεγγαριού 

ALPHA

06.00 Οδός Παραδείσου 7
(ε)
08.00 Πιάτσα Κολωνάκι (ε)
09.00 Χριστούγεννα με τον
Michael Buble
10.00 Μες την καλή χαρά
14.00 Μεσημεριανό δελτίο
ειδήσεων
14.15 How clean is your
house?
15.00 Botrini’ s Project
16.00 Hotel Inspector
17.00 Νοηματικό δελτίο ει-

δήσεων
17.05 Le Divorce
19.00 Κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων
20.00 Jamie’s Family Christ-
mas
20.30 Oliver’s Twist
21.00 Εθελοντής στον έρωτα
23.00 Η ιστορία της γέννη-
σης
01.00 Μητροπάνος – Ζήνα
(ε)
03.00 Le Divorce
05.15 Fahion Fever

ΣΚΑΙ 

07:45 Υπόγειοι κόσμοι 
09:00 Το μέλλον του πλανή-
τη 
11:00 Deadliest Catch
12:00 Goal χωρίς σύνορα 
14:00 Το ίδρυμα 
14:30 Τα πιο αστεία βίντεο
του κόσμου
16:00 Μύθος ή Πραγματικό-
τητα
17:00 Worst Weeκ
18:00 Really Big Things
19:00 Top Gear
20:00 Americas next top
montel 
21:00 Ειδήσεις 
21:45 Amstel Live: Γιατί έτσι
μας αρέσει 
00:15 CSI Las Vegas

ET1

06:00 Όρθρος και Χριστου-
γεννιάτικη Θεία Λειτουργία 
09:15 Από πέτρα και από
χρόνο 
09:45 Χαντι Μανι 
10:15 Μικροί Αινσταιν
10:45 Οι ήρωες της χιγκλτα-
ουν 
11:15 Τα μυστικά Χριστού-
γεννα του Νταγκ 
11:45 Πεπερ Ανν 
12:15 Χριστουγεννιάτικο
Σκίρτημα 
13:45 Παραμονεύοντας το
Βόρειο Σελάς 
15:00 Το αλάτι της Γης 
16:45 Νταμπο το ελεφαντάκι 
17:50 Οι αντικαταστάτες 
18:15 Λάχανα και χάχανα 
20:00 Μεσόγειος 
21:00 Ακαδημαϊκό συγκρό-
τημα Αλεξάντρωφ του κόκ-
κινου στρατού
23:00 Adaption 
01:00 Μικροφίλμ 

ΝΕΤ

08:00 Gifts to Gods
09:00 Ορατόριο των Χρι-
στουγέννων 
11:00 Στα ίχνη του Τεν Τεν 
12:00 Ειδήσεις 
12:30 Τραγούδια και τρα-
γουδιστές της Νάπολη 

13:15 Ο Άγιος Βασίλης μου 
15:00 Ειδήσεις 
16:00 Προσωπικά 
17:00 Η μηχανή του χρόνου 
18:00 Ειδήσεις 
18:15 Τα δέντρο του δωδε-
καήμερου 
19:00 Αφιέρωμα στο Νίκο
Γκάτσο 
21:00 Ειδήσεις 
22:00 Στα ίχνη του χαμένου
θησαυρού
00:00 Ειδήσεις 

ΕΤ3

06:00 Θεία Λειτουργία 
09:00 Θεία Λειτουργία από
το Οικουμενικό Πατριαρχείο
12:00 Ο τόπος και το τρα-
γούδι του 
13:00 Ονείρου Ελλάς
15:00 Κυριακή στο χωριό 
18:00 Με λένε Γιώργο 
20:00 Χριστούγεννα στην
Αλάσκα 
22:00 Ειδήσεις 
23:00 Αχ! Αυτή η γυναίκα
μου
01:00 Μουλεν Ρουζ-Στα πα-
ρασκήνια 

MEGA 

08:30 Άγρυπνος στο Σηατλ 
10:40 Περί ανέμων και υδά-
των 

11:40 Η ώρα η καλή 
12:40 Ταξιδεύοντας
14:00 Ειδήσεις 
14:50 Κοίτα ποιος μιλάει τώ-
ρα 
16:45 Παρέα στη κουζίνα 
17:08 Ειδήσεις 
17:10 Παιδική χαρά
18:00 Shakira: Live from
Paris 

19:00 junior master chef
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Με λένε Βαγγέλη 
22:00 Χριστούγεννα με το
ζόρι 
00:15 Ειδήσεις 

ΑΝΤ1

08:00 Οι μεν και οι δεν 
09:00 Σαράντα κύματα
10:00 Ο γεροντοκόρος 
12:00 Θα βρεις το δάσκαλο
σου 
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Χριστούγεννα στη πρί-
ζα 
15:30 Λίτσα.Com 
16:50 Ο πόλεμος των
άστρων 
17:50 Ειδήσεις 

18:20 Εργαζόμενη γυναίκα  
21:00 Dancing on the ice 
00:15  The X-Fastor USA 

STAR 

08:00 Παιδικό πρόγραμμα 
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Τομ και Τζερι 
14:30 Tα Χριστούγεννα του
τρελού θηριοτροφείου
16:15 Ταξίδι στο Λονδίνο 
18:15 Ιατρικές Υποθέσεις 
19:45 Ειδήσεις 
21:00 Τον αράπη και αν τον
πλένεις 
22:45 Ένα ψάρι που το έλε-
γαν Γουαντα 
01:00 Χριστουγεννιάτικη
χιονοθύελλα 

ALPHA

06.00 Οδός Παραδείσου 7
08.00 Φύγε εσύ, έλα εσύ
09.00 Χορεύοντας στη Σιω-
πή (ε)
10.00 Μες στην καλή χαρά
14.00 Μεσημεριανό δελτίο
ειδήσεων
14.15 Stars System
15.15 AP’s Most Outrageous
Animals
16.15 Dogs 101
17.10 Νοηματικό δελτίο ει-
δήσεων
17.15 Η τοσοδούλα

19.00 Κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων
20.00 Jamie cooks Christ-
mas
21.00 Κάλπικη κοντέσσα
23.00 Μοιραία απαγωγή
01.15 Onirama - Μύρωνας
Στρατής
03.15 Η τοσοδούλα

ΣΚΑΙ 

07:45 Υπόγειοι Κόσμοι
09:00 Home for the Holidays
10:30 Η Άγνωστη Βηθλεέμ
11:30 Γυρίσματα
12:30 Κηπουρέματα
13:30 Γεύσεις στη Φύση
14:30 Παρά Τρίχα
15:00 Ταξίδι στις πιο παρά-
ξενες γεύσεις
16:00 Lonely Planet
17:00 Όταν ο Καιρός Άλλαξε
την Ιστορία
18:00 Planet Science
19:00
Υπερκατασκευές:Biggest
Casino
20:00 Τα πιο αστεία βίντεο
του κόσμου
21:00 Ειδήσεις 
21:30 Το Ίδρυμα
22:00 Top Gear Special: Τα-
ξίδι στο Βιετνάμ
23:15 Οι Επιζήσαντες
00:15 CSI Las Vegas

Σάββατο στην tv

Κυριακή στην tv

Ακούσατε, ακούσατε!
✔ Μαθαίνουμε πως σιγά-σιγά ξεκινά η μετακόμιση του ρα-
διοφώνου του δήμου Θεσσαλονίκης που μέχρι και σήμερα στε-
γάζεται σε κτίριο επί της Αγγελάκη στο κτίριο της εταιρίας
Μακεδονικών Σπουδών, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η TV100.
Η μετακόμιση σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που είχε
θέσει η διοίκηση των σταθμών έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
το Νοέμβρη, αλλά πήρε αναβολή για τον Ιανουάριο. 

✔ Με εθελοντές θα λειτουργεί και ο δημοτικός ρα-
διοφωνικός σταθμός FM 100,6. Και οι εθελοντές θα
κάνουν το χόμπι τους, επιδιώκοντας ο καθένας αυτός
που θέλει, ενώ οι επαγγελματίες θα αυξάνουν τις λί-
στες των ανέργων ή θα δέχονται τις αλλεπάλληλες
μειώσεις των μισθών τους. Ωραία. Οι ενώσεις δημο-
σιογράφων και τεχνικών θα ανεχθούν για πολύ
ακόμη αυτές τις καταστάσεις; Οι εθελοντές πως θα
αντικρίζουν τους επαγγελματίες; Θα ήθελαν πηγαί-
νοντας στις δικές τους δουλειές, να βρουν άλλους
εθελοντές; 

✔ «Καλά Χριστούγεννα» εύχεται στα μέλη της η Ένωση Συν-
τακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Δυστυ-
χώς όμως, όσο και να θέλουμε να το αρνηθούμε οι φετινές
γιορτές δεν θα είναι ευχάριστες για τους δημοσιογράφους και
τους εργαζόμενους στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
πολλοί από τους οποίους παραμένουν επί μήνες απλήρωτοι,
άλλοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και άλλοι ζουν με το
φόβο της απόλυσης (όσοι δεν έχουν ήδη απολυθεί).

✔ Κορίτσια (όχι όλες…) της TV100. Τελικά μόνο σε
εσάς άρεσε ο διάκοσμος της πλατείας Αριστοτέλους
ενόψει Χριστουγέννων. Διαβάσαμε τις απόψεις των
Θεσσαλονικέων, μόλις βούλιαξε εκείνο το …πράμα
που έβαλαν στη θάλασσα και διαπιστώσαμε ότι δεν
συμφωνούν οι πολίτες μαζί σας και φυσικά τη διοί-
κηση του δήμου. Εσείς γιατί άραγε;

✔ Την ημέρα των Χριστουγέννων, αύριο Κυριακή, στις 18.00,
η ΕΤ3 παρουσιάζει ένα δίωρο εορταστικό τηλεοπτικό πρό-
γραμμα με τίτλο «Με λένε Γιώργο». Κεντρικό πρόσωπο είναι
ο μουσικός και δημοσιογράφος με τύφλωση Γιώργος Μπελί-
ρης. Η παρέα του Μπελίρη -δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί,
καλλιτέχνες, και εθελοντές από το χώρο της αναπηρίας- συ-
ζητά για την ανθρώπινη ποικιλομορφία, τη συνύπαρξη και τρα-
γουδά για τη ζωή. Το εορταστικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με παλιά και νέα τραγούδια
από τους Κώστα Καράλη, Δημήτρη Νικολούδη, Νίκο Πασχάλη,
Γιώργο Μπελίρη, Ελένη Αναγνώστου, Βασιλική Κωστοπούλου
και πολυμελή ορχήστρα.

✔ Εξ άλλου την Κυριακή στις 6 το πρωί, η ΕΤ3 θα με-
ταδώσει τη Θεία Λειτουργία από Ιερό Ναό της Θεσσα-
λονίκης και στις 9, σε απευθείας σύνδεση με το
Φανάρι,  τη Θεία Λειτουργία από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο. 

✔ Την ερχόμενη Τρίτη λήγει η διαδικασία της διαβούλευσης
μεταξύ των εργαζομένων στον «Αγγελιοφόρο» και της ιδιο-
κτησίας του εντύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες 25 εργαζό-
μενοι αναμένεται να πουν «ναι» στην εθελούσια έξοδο που
τους έχει προτείνει η εργοδοσία με το φόβο ότι εάν αρνηθούν
και απολυθούν, θα λάβουν περιορισμένη αποζημίωση. Το
κλίμα στην εφημερίδα παραμένει εκρηκτικό με το σύνολο των
διοικητικών, δημοσιογράφων και τεχνικών να αγωνιούν για
το εργασιακό τους μέλλον. Δυο μέρες αργότερα αναμένεται
να πραγματοποιηθεί η συνάντηση της ιδιοκτησίας με τις ενώ-
σεις των εργαζομένων και θα γίνουν γνωστές οι τελικές απο-
φάσεις της επιχείρησης. Μέχρι στιγμής θεωρείται δεδομένη
η αναστολή του καθημερινού «Αγγελιοφόρου» και αναμένεται
να ανακοινωθούν απολύσεις της τάξης του 5% (12-14 άτομα)
του συνόλου των υπαλλήλων. Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης της
εφημερίδας με δικαστικό κλητήρα επέδωσε εξώδικο-επι-
στολή σε 4 αρχισυντάκτες ζητώντας τους να απομακρυνθούν
από τις θέσεις τους και να υποβαθμιστούν σε συντάκτες, κάτι
που στην πράξη σημαίνει μείωση των αποδοχών τους που αγ-
γίζει το 22%. Όπως πληροφορούμαστε και οι 4 υπέγραψαν…
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Στήριξη
για επίλυση
του Κυπριακού

Τα… παράπλευρα οφέλη από τη
συνεργασία της με την, αμερικα-

νικών συμφερόντων, εταιρεία εξό-
ρυξης πετρελαίου Noble Energy
στο περίφημο, πλέον οικόπεδο 12
της ΑΟΖ της φαίνεται πως απολαμ-
βάνει το τελευταίο χρονικό διά-
στημα η Κύπρος. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχαν στην
Ουάσιγκτον η υπουργός Εξωτερι-
κών της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ερατώ Καζάκου – Μαρκουλή με
την επικεφαλής της αμερικανικής
διπλωματίας Χίλαρι Κλίντον επιβε-
βαιώθηκε η υποστήριξη των Ηνω-
μένων Πολιτειών στην
ελληνοκυπριακή πλευρά για την
επίλυση του Κυπριακού στις δια-
πραγματεύσεις που διεξάγονται
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Στο επί-
κεντρο της «πολύ φιλικής, παρα-
γωγικής και ενδιαφέρουσας
συζήτησης» όπως τη χαρακτήρισε
η κ. Μαρκουλή, τέθηκε η επέκταση
της συνεργασίας Κύπρου – ΗΠΑ
στον τομέα της ενέργειας και η πε-
ραιτέρω εκμετάλλευση του ορυ-
κτού πλούτου που βρίσκεται εντός
της κυπριακής ΑΟΖ. Ιδιαίτερα ση-
μαντικό είναι το γεγονός, πως σύμ-
φωνα με την κύπρια υπουργό
εξωτερικών, ανοίγει ο δρόμος για
συνεργασία της Κύπρου με το Λί-
βανο και την Αίγυπτο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Οι ΗΠΑ κόβουν τον «αέρα» στα Σκόπια

«Φ
ρένο» στις πανηγυρικές
δηλώσεις της ηγεσίας της
ΠΓΔΜ, μετά την  πρόσφατη

απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου
της Χάγης, βάζει ο Αμερικανός πρέ-
σβης στα Σκόπια, Πολ Γουόλερς,
οποίος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον
Νίκολα Γκρουέφσκι οτι η ένταξη του
γειτονικού κρατιδίου στο ΝΑΤΟ είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διευθέ-
τηση του ονόματος. 

Μιλώντας στο εβδομαδιαίο περιο-
δικό «Κάπιταλ» των Σκοπίων, ο αμερι-
κανός διπλωμάτης κατέστησε σαφές
στην κυβέρνηση της ΠΓΔΜ πως η ετυ-
μηγορία της Χάγης δεν έλυσε τη βα-
σική διαφορά μεταξύ Σκοπίων και
Αθήνας και άρα οι δυο χώρες θα πρέ-
πει να εντείνουν τις προσπάθειες τους
προκειμένου να βρεθεί κοινά αποδε-
κτή λύση. «Ούτε η Διεθνής Κοινότητα,
ούτε οι ΗΠΑ μπορούν να λύσουν το ζή-
τημα και γι' αυτό θα διεμήνυα στις δύο
πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται
σοβαρά στο πλαίσιο του ΟΗΕ προκει-

μένου να βρουν αμοιβαία αποδεκτή
λύση. Η διαδικασία στον ΟΗΕ υπό τον
Μάθιου Νίμιτς συνεχίζει να αποτελεί
τον μοναδικό τρόπο, μέσω του οποίου
μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Γουόλερς. 

Ναι μεν, αλλά…
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον ίδιο, «οι

αποφάσεις του ΝΑΤΟ είναι γνωστές και
επαναλαμβάνονται σε αρκετές περι-
πτώσεις, ακόμη και μετά την απόφαση
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης:
η FYROM θα λάβει πρόσκληση για έν-
ταξη στο ΝΑΤΟ, όταν διευθετηθεί η εκ-
κρεμότητα της ονομασίας. Εμείς,
προτρέπουμε τις δυο χώρες να συνερ-
γάζονται και να βρουν μια λύση που θα

είναι αποδεκτή από αμφότερες τις
πλευρές. Και φυσικά συνεχίζουμε να
προτρέπουμε τη ΠΓΔΜ να συνεχίσει να
εφαρμόζει τις αναγκαίες μεταρρυθμί-
σεις προκειμένου να είναι κατάλληλα
προετοιμασμένη για ένταξη στο ΝΑΤΟ
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μεταρρυθμίσεις
Το θέμα του ονόματος δεν είναι το

μόνο στο οποίο εστίασε την προσοχή
του ο κ. Γουόλερς. Μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας
του κράτους δικαίου στα Σκόπια όσο
και στην έλλειψη ελευθερίας έκφρα-
σης που διέκρινε στο γειτονικό κρατί-
διο. Για το πρώτο ζήτημα σημείωσε
πως οι πολίτες των Σκοπίων «είναι
πεπεισμένοι ότι η Δικαιοσύνη λειτουρ-
γεί με δυο μέτρα και δυο σταθμά»,
ενώ χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το
γεγονός ότι μεγάλα ανεξάρτητα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης του κρατιδίου,
αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λει-
τουργία τους το τελευταίο χρονικό
διάστημα. 

ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Στα άκρα οι σχέσεις
Τουρκίας - Γαλλίας

ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Εκρηκτική 
κατάσταση, 
χιλιάδες νεκροί

Εκρηκτική παραμένει για μία
ακόμη εβδομάδα η κατάσταση

στη Συρία, με δεκάδες νεκρούς να
προστίθενται καθημερινά στον κα-
τάλογο των θυμάτων του εμφύλιου
παραλογισμού και το καθεστώς
του προέδρου Άσαντ να εμμένει
στην αδιάλλακτη στάση του. Σύμ-
φωνα με στοιχεία του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 5.000
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους
από το Μάρτιο όταν και ξεκίνησαν
οι ταραχές μέχρι σήμερα σε όλη τη
χώρα, ενώ αμυδρές μόνο ελπίδες
για εκτόνωση της κατάστασης δίνει
η άφιξη ομάδας παρατηρητών του
Αραβικού Συνδέσμου, οι οποίοι θα
εξετάσουν από κοντά την κατά-
σταση και θα προωθήσουν την
εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνευ-
σης. Την ίδια ώρα, ο συριακός
στρατός προχώρησε στη διεξαγωγή
ασκήσεων με πραγματικά πυρά σε
μια σαφή, προειδοποιητική κίνηση
προς την Τουρκία, ενώ η κατάσταση
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο,
μετά την είδηση για τη σύλληψη 49
πρακτόρων των Τουρκικών υπηρε-
σιών πληροφοριών στη Συρία, με
την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε
ανατρεπτικές ενέργειες σε βάρος
του καθεστώτος.

Του Σταύρου Οραήλογλου

Τ
ην ικανοποίηση
της Αρμενίας και
την οργισμένη
αντίδραση της

Τουρκίας προκάλεσε η απόφαση της
Γαλλικής Βουλής να προχωρήσει, παρά
τις κλιμακούμενες απειλές και τις προ-
ειδοποιήσεις των γειτόνων μας στην
ποινικοποίηση της άρνησης της Γενο-
κτονίας των Αρμενίων. Πλέον, όσοι αμ-
φισβητούν τα όσα συνέβησαν το 1915
και οδήγησαν στην εξόντωση ενάμισι
εκατομμυρίου Αρμενίων που διαβιού-
σαν στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, θα βρίσκονται αντιμέτωποι
με τη γαλλική δικαιοσύνη και θα απει-
λούνται με ποινή φυλάκισης ενός έτους
αλλά και την επιβολή προστίμου ύψους
45.000 Ευρώ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η υιοθέ-
τηση της πρότασης του προέδρου Σαρ-
κοζί, οδηγεί στα άκρα τις ήδη τεταμένες
γαλλοτουρκικές σχέσεις, με την Άγκυρα
να προχωρά στην άμεση ανάκληση του
πρεσβευτή της στο Παρίσι και όλα τα
κόμματα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευ-
σης να καταδικάζουν με σκληρούς χα-
ρακτηρισμούς την απόφαση. 

Η κυβέρνηση Ερντογάν που είχε
απειλήσει με την επιβολή εμπορικών
κυρώσεων τη Γαλλία και σειρά αποκα-
λύψεων για το αποικιοκρατικό της πα-
ρελθόν, καλείται τώρα να διαχειριστεί
μια νέα κρίση, που δυσχεραίνει ακόμη

περισσότερο την πορεία της προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Μεγάλο κέρδος»
Με δηλώσεις του στην «Κ» ο κ.

Μπεντρός Χαλατζιάν εκπρόσωπος της
Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, υπο-
γράμμισε τη σπουδαιότητα της απόφα-
σης, τονίζοντας, όμως, πως για τους
Αρμένιους η ώρα της δικαίωσης δεν
έχει έρθει ακόμη: «Για εμάς, η πάγια
θέση μας είναι πως η Γενοκτονία των
προγόνων μας πρέπει να αναγνωριστεί
από την Τουρκία. Το γεγονός ότι ανα-
γνωρίζεται από άλλες χώρες και Διε-
θνείς Οργανισμούς είναι μια κίνηση
προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν απο-
τελεί όμως το στόχο των απανταχού

Αρμενίων. Σε ότι αφορά το σημαντικό
νομοσχέδιο που απετέλεσε αντικείμενο
ψηφοφορίας, στην άποψη ότι η ποινι-
κοποίηση της άρνησης της Γενοκτονίας
είναι υπερβολική, η Αρμενική Εθνική
Επιτροπή υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή
λειτουργεί εξισορροπητικά στην άθλια
προπαγάνδα της Τουρκίας που εμφανί-
ζει τους θύτες ως θύματα. Εμείς χαιρε-
τίζουμε την κίνηση της Γαλλίας και
θεωρούμε πως αποτελεί μεγάλο κέρ-
δος για τον αγώνα μας», κατέληξε. 

«Μην κάνετε 
τον πόνο μας εργαλείο»

Την ίδια ώρα, από την Τουρκία όπου
κατοικεί, ο Ορχάν Ντινκ, αδελφός του
δολοφονηθέντος Αρμένιου δημοσιο-

γράφου Χραντ Ντινκ, τάχθηκε κατά της
ψήφισης του νόμου. 

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή,
πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο
Ορχάν Ντινκ επισήμανε πως ο αδελφός
του είχε καταδικαστεί για την παρα-
βίαση του περίφημου άρθρου 301 του
Τουρκικού ποινικού κώδικα, ενός άρ-
θρου που «πνίγει» την ελευθερία του
λόγου καθώς απαγορεύει την προ-
σβολή του «Τουρκισμού». «Αυτός ήταν
και ο λόγος που δολοφονήθηκε. Έτσι
είναι φυσικό να είμαστε ενάντιοι στην
επιβολή αυτού του μέτρου στη Γαλλία»,
εξήγησε, «γιατί ακόμη και αν δολοφο-
νήθηκε εξαιτίας αυτού του ρατσιστικού
νόμου, ποτέ μας δεν νιώσαμε να μας
μισούν και είμαστε ενάντια σ’ αυτό το
νομοθέτημα, γιατί παραβιάζει τα αν-
θρώπινα δικαιώματα».

Ο Ντινκ προχώρησε και ένα βήμα πα-
ραπέρα, καλώντας την Αρμενική δια-
σπορά να μην υποστηρίξει την
προωθούμενη ποινικοποίηση και προ-
έτρεψε του Αρμένιους του εξωτερικού
«να σταθούν απέναντι στην παραβίαση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μην
κάνετε τον πόνο μας εργαλείο που θα
χρησιμοποιηθεί στην πολιτική», τόνισε,
κλείνοντας με ένα σαφές μήνυμα προς
τους πολιτικούς ηγέτες και των δύο
χωρών: «Όλοι πρέπει να κοιτάξουν τον
εαυτό τους στον καθρέφτη. Μια δημόσια
συζήτηση για το ποιος είναι χειρότερος,
δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα», σημεί-
ωσε.
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Ασιατικό παζάρι

Ογνωστός Χάρυ Κλίν
δεν άφησε ασχο-

λίαστο το θέμα με το
…πρωτότυπο δένδρο
του δήμου Θεσσαλο-
νίκης. Γράφει «ο βαρ-
δάρης και ο Θερμαϊκός
ξέρασαν το κακόγουστο πλωτό αχι-
νόδενδρο του Μπουτάρη που βυθίζε-
ται στην παραλία της θεοβρώμικης
κακόμοιρης εορταστικής, που λέει ο
λόγος, τραπεζοπλατείας Αριστοτέ-
λους, που θυμίζει περισσότερο ασια-
τικό παζάρι με τους κάθε λογής
λετσοαγιοβασίληδες, παραεμπόρους,
ζητιάνους, πορτοφολάδες κλπ».

Κάλιο αργά, παρά ποτέ…

«Μετά από 3 χρόνια τέθηκε σε λειτουρ-
γία ο υπερσύγχρονος Μαστογράφος

στο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο
Κορδελιού Ευόσμου, ο οποίος ενώ είχε εγκα-
τασταθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας
του Κέντρου παρέμεινε ανενεργός,  λόγω έλ-
λειψης Ακτινολόγου», αναφέρεται στη σχε-
τική ανακοίνωση του δήμου, από τη
διοίκηση του οποίου καταβλήθηκε η σχετική
προσπάθεια. Όταν διαβάζει κανείς τέτοιες ει-
δήσεις, ο προβληματισμός είναι αν πρέπει να
γελάσει με τον τρόπο λειτουργίας του ελλη-
νικού κράτους ή απλά να κλάψει για το πώς
κατάντησαν ορισμένοι που εμείς εκλέξαμε,
να μας διοικήσουν και να διαχειριστούν τη
δημόσια περιουσία.

Εσείς εκεί πάνω στα ωραία κάστρα, που επιθυμείτε την κάθοδό σας στις

επόμενες δημοτικές εκλογές (αν και στις προηγούμενες πατώσατε!) και

έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε απόψεις και δελτία τύπου δεξιά και αρι-

στερά… προσέξτε λίγο και την ορθογραφία σας. Μας βγήκαν τα μάτια!

Και μη βιαστείτε να απαντήσετε ότι η ορθογραφία δεν παίζει κανένα ρόλο

στο όραμά σας… σας ενημερώνουμε ότι ο δήμαρχος χρειάζεται να ξέρει

να γράφει! 

«Σ
υνεχίζει να αμείβεται ως σύμ-
βουλος του βουλευτή Θεσσα-
λονίκης Σπύρου Βούγια και

ποιες είναι οι ετήσιες αποδοχές του από
τη θέση αυτή που αμείβεται από κονδύ-
λια του κρατικού προϋπολογισμού; Συ-
νεχίζει να αμείβεται ως σύμβουλος του
βουλευτή και όλους αυτούς  τους μήνες
που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία;
Και πως γίνεται να υπηρετεί τη στρατιω-
τική του θητεία και ταυτόχρονα να κατέ-
χει την παραπάνω θέση που είναι
«πλήρους και αποκλειστικής απασχόλη-
σης»; 

Τα ερωτήματα τίθενται από την πλευρά
του δημάρχου Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Καϊ-
τεζίδη στον επικεφαλής της αντιπολίτευ-
σης του δήμου κ. Νυφούδη. Τα
διαβάζουμε σε δελτίο τύπου του δήμου,
όπου αρχικά δίνεται απάντηση στην κα-
ταγγελία του κ. Νυφούδη με τίτλο «7.011

ευρώ για τις επαφές του δημάρχου Πυ-
λαίας Χορτιάτη». Ο κ. Νυφούδης κατηγο-
ρεί το δήμαρχο ότι ξοδεύει τα χρήματα
αυτά για τις δικές του επαφές, ενώ η
απάντηση που του δίνεται είναι ότι το
ποσό αυτό αναφέρεται σε σύμβαση η
οποία «αφορά στην ηλεκτρονική ενημέ-
ρωση των πολιτών από το δήμο για χρη-
στικές- και μόνο – και πολύ ουσιαστικές
πληροφορίες σε θέματα της καθημερι-
νότητας (είναι γνωστό ότι ο δήμος ενη-
μερώνει ηλεκτρονικά τους πολίτες για τα
έκτακτα καιρικά φαινόμενα, τις χιονο-
πτώσεις, τις προγραμματισμένες διακο-
πές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης,
τις πολιτιστικές και σχολικές εκδηλώσεις
κ.ά)».

Όπως αποδεικνύεται η κόντρα μεταξύ
των δύο πολιτικών έχει πάρει διαστάσεις
και γίνονται καταγγελίες και από τις δύο
πλευρές, που πρέπει να απαντηθούν…

Μεγάλη κόντρα στο Πανόραμα

Ολόγος για πρώην πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου δήμου της Θεσσαλο-
νίκης, ο οποίος δεν σταματά να πηγαινοέρχεται στο εξωτερικό για τις κα-

ταθέσεις του! Όπως μάθαμε ο εν λόγω κύριος επισκέπτεται τράπεζα κοντινής
χώρας τουλάχιστον 1-2 φορές το μήνα. Τώρα ως άνεργος που βρίσκει τα
λεφτά, αυτό δεν το ξέρουμε! 

Προκαλεί 

S
M
S

Δένδρο που βουλιάζει…

Μ
πορεί να απογοητεύτηκε η συντριπτική πλει-
ονοψηφία των Θεσσαλονικέων και των επι-
σκεπτών της με τα νέα ήθη και έθιμα της

δημοτικής αρχής να εξαφανίσει από την πλατεία Αρι-
στοτέλους τη φάτνη με γέννηση του Θεανθρώπου, το
δένδρο και το καραβάκι, αλλά ένα φυσικό φαινόμενο
τους βοήθησε να ξεφύγουν για λίγο από τη γενικότερη
δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί. Ο δυνατός αέρας,
λοιπόν, κατάστρεψε την ανεπανάληπτη, μοναδική, φαν-
ταστική, υπέροχη …(προσθέστε ότι άλλο νομίζετε) κα-

τασκευή που παριστάνει το δένδρο μέσα στη θάλασσα, και οι πολίτες περιέγραψαν τη θλίψη και την οδύνη τους
στο διαδίκτυο. Μεταφέρουμε μερικά από όσα διαβάσαμε: « Σήκωσε το βουλιαγμένο, δεν μπορώ να περιμένω»
(σύνθημα γηπέδων), « Επείγον. Χάθηκαν στα αβαθή του Θερμαϊκού πλωτά δένδρα ( γαϊδουράγκαθα με στράς, λαμ-
πάκια κλπ) λόγω ανέμου σορόκου», « Δεν πειράζει που βούλιαξε δένδρο στο Θερμαϊκού. Στολίστε καραβάκι στο
Σεϊχ-Σου», « Μπατάρης; Μπουτάρης.», «Βούλιαξε ο φωτεινός πλωτός σκαντζόχοιρος, γνωστός με την κωδική ονο-
μασία Χριστουγεννιάτικο δένδρο Θεσσαλονίκης», «Ξέρουμε αν το ναυάγιο του δένδρου είχε θύματα; Μήπως πνίγηκε
κανένα στολίδι;»,  «Δένδρο που βουλιάζει, χόρτα δεν μαζεύει» και άλλα πολλά.
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Άρχισαν οι προετοιμασίες

Π
ροηγούνται, βέβαια, οι βουλευτικές εκλογές
αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά δεν
σημαίνει ότι δεν άρχισαν ήδη οι σχετικές ζυ-

μώσεις. Έγκυρες πληροφορίες της στήλης αναφέ-
ρουν ότι η Νέα Δημοκρατία, αφού έχασε το «κάστρο»
της Θεσσαλονίκης ύστερα από ένα τέταρτο του αιώνα,
ετοιμάζεται ήδη για δυναμική επάνοδο και έχει, μά-
λιστα, εντοπίσει τον μπροστάρη της προσπάθειας. Οι
ίδιες πληροφορίες θέλουν τον «μπροστάρη» να μην
είναι ο προηγούμενος υποψήφιος, που έχει τη μάχη
των βουλευτικών εκλογών και πιθανή αξιοποίηση στη
συνέχεια, σε κεντρικό επίπεδο. Ο νέος επικεφαλής
της παράταξης, μάλιστα αναμένεται να έχει μια πρώτη
συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος εντός των
προσεχών εβδομάδων. Το όνομα, όταν γίνει γνωστό,
θα προκαλέσει θόρυβο στη Θεσσαλονίκη…

Οι υποψήφιοι 
και τα χρέη!

Α
ληθεύει πως πρώην «πράσινος»
δήμαρχος δήμου της Θεσσαλονί-
κης σκέφτεται να είναι υποψήφιος

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β' εκλογική
περιφέρεια; Όπως μαθαίνουμε οι συζητή-
σεις με τη Βασιλέως Ηρακλείου βρίσκον-
ται σε ώριμο στάδιο και όπως όλα δείχνουν, ο
πρώην δήμαρχος και σημερινός επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης στο μετακαλλικρατικό δήμο
θα το ρίξει στη μάχη του σταυρού στις προσεχείς
βουλευτικές εκλογές. Ας ελπίσουμε να μην «πιστο-
λιάσει» τους συνεργάτες του, όπως έκανε και στις
τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές αφήνοντας χρέη
χιλιάδων ευρώ... Όχι φυσικά ότι ήταν ο μοναδικός… 

Τί έγινε; 

«Ηαπόλυτη ξεφτίλα ενός δημάρ-
χου είναι να σέρνεται πίσω

από τις εκδηλώσεις της αντιπολίτευ-
σης για λίγες σειρές προβολής και να
βγάζει προσωπικό δελτίο τύπου απο-
κρύπτοντας την ουσία της εκδήλωσης
που ήταν τα παιδιά και όχι όλοι αυτοί
που χρεωκόπησαν τη χώρα». Αυτό
έγραψε ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης στο δήμο Πυλαίας
Χορτιάτη στην ιστοσελίδα κοινωνικής
δικτύωσης facebook. Ο Ν. Νυφούδης
χρησιμοποιεί πολύ συχνά το διαδί-
κτυο (τώρα ειδικά που υπηρετεί τον
ελληνικό στρατό και βρίσκεται μακριά
από την πόλη) προκειμένου να ενημε-
ρώσει τους δημότες για τα τεκταινό-
μενα στο δήμο. Τώρα το ποιος τον
ακούει είναι μια άλλη ιστορία! 

Τ
α πυρά «αγανακτισμένου» δημότη δέ-
χτηκε ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτετζίδης. Συγκεκριμένα ο κ.

Γιάννης Παντελέων έστειλε
επιστολή προς το δήμαρχο
διαμαρτυρόμενος γιατί δεν
ενημερώθηκαν οι κάτοικοι
της περιοχής για το νέο
«φόρο-χαράτσι», όπως χα-
ρακτηρίζει το σχολειόσημο
για το οποίο είχαμε γράψει
προ ημερών. Ο οργισμένος
δημότης αναφέρει μεταξύ
άλλων στην επιστολή του
πως «τους δημότες κ. Δή-
μαρχε ενημερώνετε για  εκ-
δηλώσεις όπως η ημέρα των

μικρών ζώων, εορταστικές εκδηλώ-
σεις  κ.λ.π.  όμως, δεν θεωρήσατε σκόπιμη
την ενημέρωση των δημοτών σας για  αυτή

την αύξηση ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο της καταιγίδας των
φόρων που έχουν μέσα στην
πρωτοφανή κρίση εξουθενώ-
σει οικονομικά τους πολίτες.
Mπορεί  η προσφυγή στους
δημότες σας  να γίνεται
και  ενδιάμεσα των ανά τε-
τραετία εκλογών». Μάλιστα
ζητά να ενημερωθεί αν η δι-
οίκηση σκοπεύει να επιβάλ-
λει πρόσθετους φόρους στο
μέλλον υποκαθιστώντας την
Πολιτεία. 

«Αγανακτισμένος» για το σχολειόσημο 

Karfitsa WEEKEND

Η κάλτσα του δημάρχου, ασορτί με τη γραβάτα του «υπηρεσιακού»

SMS
Ας ελπίσουμε ότι η πόλη

μετά τη διοίκηση Μπουτάρη

να μην έχει την εικόνα του

«πρωτότυπου» χριστου-

γεννιάτικου δέντρου, που

την περασμένη βδομάδα

έγινε ένα με τα κύματα του

Θερμαϊκού! Άλλωστε, λένε

πως ο καλός ο καπετάνιος

στη φουρτούνα φαίνεται...

AΠΟΡΙΑ
Αλήθεια, τι έκανε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης στην παραλία της πόλης; Ο κυρ Γιάννης
εθεάθη να βολτάρει στα καφέ της περιοχής μόνος του χωρίς
τη συνοδεία φίλων ή συνεργατών. Οι κακές γλώσσες κάνουν
λόγο ότι πήγε ώστε να δει ιδίοις όμμασι το «ναυάγιο» του
δένδρου, το οποίο χάθηκε στα νερά του Θερμαϊκού μη αντέ-
χοντας τους ανέμους! Λέτε;   

KOYIZ
Ποιος επικεφαλής μείζονοςαντιπολίτευσης δήμου της δυ-τικής Θεσσαλονίκης κάνει λόγοσχεδόν καθημερινά για τη δυνα-μικότητα που έχει αναπτύξει;;;Δεν θέλουμε να τον προσγει-ώσουμε αλλά η δυναμικό-τητά του θα φανεί στιςεκλογές!
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