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Επίσης διαβάστε...

Σ
την Περαία «τα άκουσε» και μάλι-
στα σε πολύ έντονο τόνο από πο-
λίτες, η πρόεδρος της Δημοκρα-

τικής Συμμαχίας Ντόρα Μπακογιάννη.
Στην Καλαμάτα ήταν η …σειρά του ανα-
πληρωτή υπουργού άμυνας Γιώργου Γε-
ωργίου (ΛΑ.Ο.Σ.) και του βουλευτή
Κώστα Μαρκόπουλου (Ν.Δ.).
Ολοένα και περισσότερο οι πολιτικοί
απουσιάζουν από όλες εκείνες τις εκδη-
λώσεις (κοπή πίτας, χοροί, κλπ) στις
οποίες έσπευδαν να παραβρεθούν, κυ-
ρίως προς …άγραν ψήφων.
Ούτε στην αγορά, τις μέρες των εορτών,
εμφανίζονται για να κάνουν τις καθιε-
ρωμένες δηλώσεις τους.
Που να τολμήσουν να πάνε στα καφε-
νεία των χωριών εκτός ελαχίστων (πήγε
ο Ροντούλης του ΛΑΟΣ για ένα τσιπου-
ράκι με τους συντοπίτες του επειδή χά-
ρηκε πολύ που έγινε υπουργός…).
Δεν χρειάζεται να αναφερθούν άλλες πε-
ριπτώσεις καθώς όλοι γνωρίζουν ότι οι
πολίτες είναι απογοητευμένοι, εκνευρι-
σμένοι, θυμωμένοι, αγανακτισμένοι με
τους πολιτικούς που έχουν την κύρια ευ-
θύνη για το σημείο που φθάσαμε.

ΝΕΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ 

Hρθε η ώρα των... εφοριακών

Πόνος και θυσίες

Σελ. 3

Χάνεται, μάλλον, ο 14ος μισθός, παγώνουν οι μισθοί για τρία χρόνια, τα 562 ευρώ επεκτείνονται
μέχρι τους 30άρηδες, σφαγή στο δημόσιο. Τελεσίγραφο φέρεται να δίνει ο Λουκάς Παπαδήμας
στους πολιτικούς αρχηγούς. «Ή συμφωνείτε και τα περνάμε από τη βουλή ή φεύγω και πάμε για

εκλογές σε καθεστώς άμεσης χρεοκοπίας».
Σελ. 9,13

ΔΙΑΦΟΡΑ …ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Aδειες λαϊκών «μαϊμού»,
μνημόνιο... βολέματος,
αλλαγές αντιδημάρχων

Σελ. 10,16,24
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Δεν φταίνε όλοι το ίδιο.
Δεν είναι όλοι ανίκανοι.
Δεν είναι όλοι τους κλέ-
φτες. Πως, όμως, να ζη-
τήσεις από τον πολίτη να
κάνει το διαχωρισμό και
έναν δίκαιο καταλογισμό,
όταν:
Στέλνει το παιδί του στο
σχολείο χωρίς πρωινό

επειδή δεν έχει χρήματα.
Κινδυνεύει να μείνει στο σκοτάδι επειδή δεν
μπορεί να πληρώσει το χαράτσι με τα τιμολό-
για της ΔΕΗ.
Κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του επειδή δεν
έχει να πληρώσει τη δόση του δανείου.
Είναι άνεργος ή εργαζόμενος που δεν …πλη-
ρώνεται.
Έχει καταθέσει τις πινακίδες του ΙΧΕ του
επειδή δεν μπορεί να πληρώσει τα δυσανά-
λογα τέλη.
Απολύσανε τη σύζυγο ή το παιδί από τις δου-
λειές τους.
Διαπιστώνει κάθε μέρα πόσο εισόδημα χάνει,
ενώ την ίδια στιγμή αυξάνεται η αξία του ηλε-
κτρικού ρεύματος, τα διόδια, τιμές βασικών
ειδών διατροφής.
Από την άλλη, όμως, πλευρά και με δεδομένο
ότι πρέπει να συνεχίσουμε να …υπάρχουμε,
θα καταργήσουμε τη δημοκρατία επιλέγοντας
κάποιο άλλο σύστημα. Θέλουμε …βασιλιά, …
συνταγματάρχη; Μάλλον όχι.
Άρα χρειαζόμαστε πάλι τα κόμματα. Χρειαζό-
μαστε τους πολιτικούς. Το ερώτημα είναι ποι-
ους; Τους ηθικούς, τους έντιμους, τους
ικανούς. Υπάρχουν; Φυσικά ναι. Το πολύ δύ-
σκολο είναι να τους εντοπίσουμε, αφού προ-
ηγουμένως ξεκαθαρίσουμε εμείς τι ακριβώς
ζητάμε…
Προσοχή μεγάλη, λοιπόν. Τη σημερινή κατά-
σταση να μην αφήσουμε να την εκμεταλλευ-
θούν ορισμένοι που μπορεί στο μυαλό τους
να έχουν άλλα πράγματα. Η δική μας δίκαιη
οργή πιθανόν να είναι εργαλείο στο χέρι κά-
ποιων που σίγουρα δεν θέλουν το καλό μας ή
κι αν ακόμη ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, το τελικό
αποτέλεσμα δεν θα είναι για το καλό του
τόπου.
Μπορούμε να θυμηθούμε τι έκαναν οι πολίτες
και άλλων χωρών, μηδέ εξαιρουμένης της γει-
τονικής μας Τουρκίας όταν διαπίστωσαν ποιοι
έτρωγαν με χρυσά κουτάλια και ποιοι δεν
είχαν καν φαγητό για να το φάνε, έστω και με
τα χέρια… Τους έδιωξαν όλους. Επέλεξαν άλ-
λους και έφθασαν στο σημείο να υποδέχονται
και Έλληνες για εργασία στη χώρα τους.
Μπορούμε και εμείς. Μόνο η οργή μας δεν
φθάνει για να λυθούν τα προβλήματα. Προ-
σοχή στους κινδύνους που ελλοχεύουν. Ας επι-
λέξουμε, επιτέλους τον σοβαρό, ικανό, εργατικό
και όχι το …κουστούμι, το …τζάκι, τον …φίλε
μου (ή αδελφέ μου…), το …άδειο βιβλιάριο εν-
σήμων, το ΙΧ πολυτελείας (με οδηγό παρα-
καλώ) που εσύ και εγώ πληρώνουμε κλπ…

Tου Αντώνη
Οραήλογλου

Προσοχή μεγάλη
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο
 κ

αι
ρό

ς
τη

ς 
εβ

δο
μ

άδ
ας

5ο/12οC 5ο/13οC 2ο/8οC 0ο/5οC -3ο/3οC -6ο/3οC -4ο/5οC

Σάββατο 4/2 Κυριακή 5/2 Δευτέρα 6/2 Τρίτη 7/2 Τετάρτη 8/2 Πέμπτη 9/2 Παρασκευή 10/2

✱ Χιόνι περιμέναμε στην Θεσσαλονίκη και
χιόνι δεν είδαμε. Ήταν τόσο καλή και δυνα-
μική η παρέμβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης
και τα έκτακτα μέτρα που πήρε ο Μπουτάρης
που πάει, τον έδιωξε τον χιονιά μακριά.
Κρίμα και ήταν μια ευκαιρία να δούμε κι εδώ
μια άσπρη μέρα και μας την έδιωξε.

✱ Περιμένουμε το επόμενο δημοτικό
συμβούλιο για να διαμαρτυρηθούμε, για
να χαμογελάσουμε λίγο βρε παιδί μου.
Άστα να πάνε δηλαδή.

✱ Πάντως στο προηγούμενο έγινε το έλα να
δεις. Ξεκίνησαν να λένε στον Μπουτάρη για
τον εορτασμό για την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης πριν 100 χρόνια αλλά ο
μπαρμπα-Γιάννης σταθερός έλεγε ότι δεν
έγινε καμιά απελευθέρωση το 1912. Στο
τέλος όλοι είπαν τι είπαν και ανέλαβε ο Γιάν-
νης να οργανώσει γιορτές τον Μάιο-Ιούνιο
και τον Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, αλλά κανένας
δεν ξέρει τι!. 

✱ Ο χαμός έγινε για δημοτικό σύμ-
βουλο που πλακώθηκε με δημοτικό
αστυνομικό υπάλληλο του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. Η περιγραφή του μπαρμπα-
Γιάννη δήμαρχου μάλιστα έσπαζε
κόκκαλα και έπεσε πολύ γέλιο όταν
έλεγε πως έγινε το γεγονός.

✱ Μπαρμπα-Γιάννη, βλέπω ότι η αντιδήμαρ-
χος Γούλα δεν μπορεί να επιβληθεί στην δη-
μοτική αστυνομία. Εγώ λέω να βάλεις αυτόν
τον χειροδύναμο Ελευθεριάδη από την Ξη-
ροκρήνη να τους βάλει σε τάξη.

✱ Είμαι δημοτικός σύμβουλος και δη-
λώνω γάϊδαρος αν θα αφήσω κάποιον
δημοτικό υπάλληλο σε χλωρό κλαρί. Θα
βγάλω και κονκάρδες και θα δεις.

Πάντως Μπουτάρη-δήμαρχε δεν κατάλαβα τι
έγινε με τον Φούχτελ στην Γερμανία. Τελικά
θα έρθει να μας οργανώσει στην Θεσσαλο-
νίκη ή σε έβαλε εσένα στο πόδι του για να
κανονίζεις;

✱ Εμ! Οι άλλοι στον Εύοσμο και στην
Σταυρούπολη οι δημαρχάρες. Έκαναν
αλλαξοκωλιές διορισμούς. Δύο κολλη-
τούς του Λαφαζανίδη πήρε ο Παπαδό-
πουλος στον δικό του δήμο σαν
υπαλλήλους και δύο του Παπαδόπουλου
(και μάλιστα την κόρη του) πήρε ο Λα-
φαζανίδης στον δικό του. Λες και είναι
τσιφλίκι τους και μετέφεραν το σπίτι

τους στον δήμο με τα λεφτά μας.
Ντροπή είναι το λιγότερο, έστω κι αν
όλοι πρέπει να δουλέψουν όπως μας
εξήγησαν χωρίς αιδώ μάλιστα.

✱ Στον Λαγκαδά δεν επανήλθε ακόμη η τάξη
στην πλειοψηφία του Δήμου. Ανακάτεμα και
φωνές διαμαρτυρίας από δημοτικούς συμ-
βούλους του Αναστασιάδη. Μπράβους λέει
είχε στον διαγωνισμό για τα σκουπίδια. 

✱ Στον ίδιο δήμο λέει ο Αναστασιάδης
έβαλε  στην Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης κάποιον
που έχει υποθέσεις με ακάλυπτες επι-
ταγές και άλλα μυρωδάτα πραγματάκια.
Περιμένουμε απαντήσεις και την άλλη
εβδομάδα θα έχουμε και ονόματα.

✱ Στην Καστοριά, εκεί στην Δυτική Μακεδο-
νία, έχουμε άλλα λουλούδια. Διαβάζουμε και
βλέπουμε στις τοπικές εφημερίδες ότι αντι-
δήμαρχος πήρε μηχανήματα του Δήμου και
έσκαψε για να βρει λίρες δίπλα στον αρχαι-
ολογικό χώρο στον Λιμνιαίο οικισμό στο Δι-
σπηλιό. Λένε και πολλά άλλα και στο
Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν πολλά και
για παραιτήσεις. Πλάκα έχουν και ακόμη δεν
τους έδειραν.

✱ Σε άλλο δήμο της Κεντρικής Μακε-
δονίας ακούγονται πολλά για μεγάλη
δουλειά που έστησε ο Δήμαρχος για τις
επεκτάσεις του σχεδίου. Ο αθεόφοβος
θα πάρει το 20% από τις δύο δουλειές
που θα δώσει και μιλάμε για εργολα-
βίες που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομ-
μύρια.

✱ Μεγάλη επίθεση
έγινε στην Μπακο-
γιάννη στον δήμο
Θερμαϊκού από αγα-
νακτισμένους πολί-
τες στην Περαία. Την
στόλισαν πολύ και
με κοσμητικά για
όλους και για όλα.
Καλά που υπάρχουν
και τα μικρά κανάλια
και βλέπουμε καμιά
αντίδραση.

✱ Είδαμε φωτο-
γραφίες της γυ-
μνάστριας Μαρίας
Μήτσιου που θέλει
να πάρει την
ψήφο μας στις
εκλογές σαν βου-

λευτής με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονί-
κης. Αυθεντική θα είναι η ψήφος μας
και θα βάλουμε στην μπάντα όλες τις
άλλες ξανθές. Με τέτοιες παρουσίες
νομίζω ότι τα κόμματα θα αλλάξουν την
μοίρα τους και την διάλυσή τους και θα
«σηκώσουν» το ηθικό των ψηφοφόρων
τους.

✱ Σύμφωνα με πληροφορίες από πολιτικούς
κύκλους και ΜΜΕ, βουλευτής της αντιπολί-
τευσης, που κατά το παρελθόν έχει απασχο-
λήσει τα ΜΜΕ με σχέση που διατηρούσε με
γνωστό δικηγόρο διανύει τους πρώτους
μήνες της εγκυμοσύνης της. Οι πληροφορίες
λένε, ότι η ωραία βουλευτής περιμένει παιδί
από κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης.
Γνωρίστηκαν στην βουλή, όταν η βουλευτής
ζήτησε χάρη για θέματα που ασχολείται και
έτσι έγινε και ειδύλλιο που οδήγησε στον
χωρισμό του υπουργού απ’ την οικογένειά
του. Ο υπουργός πρωταγωνιστεί αυτές τις
μέρες καθημερινά στις πολιτικές εξελίξεις
του τόπου μας. Τι σχέση έχει η Θεσσαλονίκη;
Αμ! Έχει, έχει…..

✱ Ο Παναγιώτης Νομάρχης κέρδισε
στον Άρειο Πάγο να ακυρωθεί η από-
φαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης για
την οποία τον έπαυσε το κράτος των
Αθηνών. Περιφερειάρχης πότε θα γί-
νεις πάλι Πανίκα για να ελευθερώ-
σουμε την Μακεδονία;

✱ «Πάντως εγώ θέλω να ελευθερωθώ και
πάλι και περιμένω να μου δώσει την άδεια ο
Μπουτάρης», Θεσσαλονίκη 2012.

Άποψη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

Ο... καρφίτσας
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Συνολικά το ποσό περίπου
των 5 εκατομμυρίων ευρώ
καταλογίζει σε τέσσερις
ανώτατους υπαλλήλους του
υπουργείου οικονομικών,
πορισματική έκθεση που
μόλις ολοκληρώθηκε στη
Θεσσαλονίκη και παραδόθηκε
στον εισαγγελέα. Αφορά τη
συνέχεια του μεγάλου κόλ-
που με τις παράνομες επι-
στροφές ΦΠΑ, το οποίο είχε
συγκλονίσει την Ελλάδα πριν
αρκετά χρόνια.

Του Αντώνη Οραήλογλου

Η
«Κ» την προηγούμενη
εβδομάδα άρχισε με-
γάλη έρευνα για το τε-
ράστιο σκάνδαλο, ένα

τμήμα του οποίου είχε διελευκαν-
θεί, άλλο ένα όμως, είχε μείνει στο
σκοτάδι. Αφορούσε τη συμμετοχή
των κρατικών υπαλλήλων και
συγκεκριμένα αυτών του υπουρ-
γείου οικονομικών. Είναι η υπό-
θεση με την παράνομη επιστροφή
ΦΠΑ που ζημίωσε το ελληνικό δη-
μόσιο πολλά δισεκατομμύρια.

Η υπόθεση έγινε γνωστή με το
όνομα του πρωταγωνιστή της
Νίκου Κασιμάτη, ο οποίος εκτίει
ήδη ποινή φυλάκισης 504 χρόνων
(ο αριθμός είναι σωστός)! Μαζί του
έχουν καταδικασθεί και πολλοί
άλλοι, όχι, όμως οι εφοριακοί που
αποδεικνύεται ότι είχαν κι αυτοί
σχέση. Ας πάρουμε, όμως, τα
πράγματα από την αρχή.

Το ιστορικό
Λίγο μετά το 1992 φαίνεται ότι

είχε αρχίσει να στήνεται η μεγάλη
κομπίνα στη Θεσσαλονίκη και
άλλες κοντινές πόλεις. Επιχειρή-
σεις, που ήταν όμως, «μαϊμού»,
υποβάλλουν στις εφορίες αιτήσεις
και ζητούν επιστροφή του ΦΠΑ
που υποτίθεται ότι κατέβαλαν για
τις εξαγωγές που έκαναν. Άλλοι
ζητούν περισσότερα από όσα δι-
καιούνται και άλλοι ζητούν ενώ
δεν δικαιούνται ούτε δραχμή αφού
δεν έκαναν εξαγωγή προϊόντων. Τι
εξαγωγή, όμως, να κάνουν, αφού
δεν υπήρχε καν επιχειρηματική
δράση, απλά μια …σφραγίδα.

Οι εφοριακοί έπαιρναν τις αιτή-
σεις, σε ορισμένες μάλιστα, δεν
υπήρχε καν το ποσό που ζητούσε
ο ιδιώτης και τις …ενέκριναν.
Έγραφαν και ένα ποσό, χωρίς να
γίνει έλεγχος. Το ποσό εισέπραττε
ο ιδιώτης και ακολουθούσε η…
διανομή των παρανόμως εισπραχ-
θέντων ποσών.

Αιτήσεις που περιλαμβάνονται
στην έρευνα μας, δεν έχουν καν
τηλέφωνο του υποτιθέμενου επι-
χειρηματία ή ακριβή διεύθυνση. Κι
όμως, είχαν εγκριθεί από τους αρ-
μοδίους εφοριακούς όλων των
βαθμίδων.

Όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις,
συνελήφθησαν λογιστές και επι-
χειρηματίες (εντός και εκτός εισα-
γωγικών). Δικάσθηκαν και πολλοί
καταδικάσθηκαν. Σήμερα εκτίουν
τις ποινές τους.

Οι αποκαλύψεις
Στις αρχές του 2010 οι έγκλει-

στοι άρχισαν να μιλούν. Ανέφεραν
ονόματα συνεργών τους και άρχι-
σαν έρευνες. Εδώ να σημειωθεί
ότι οι έρευνες αυτές έπρεπε να γί-
νουν νωρίτερα και αυτεπάγγελτα,
καθώς δεν μπορούσε αυτή η κομ-
πίνα να γίνει μόνο από ιδιώτες,
χωρίς δηλαδή συμμετοχή εφορια-
κών. Φέρεται να έγιναν κάποιες
έρευνες, σε λίγες περιπτώσεις,
αλλά τότε (γύρω στο 2005) μάλλον
δεν προέκυψαν ευθύνες.

Ο Νίκος Κασιμάτης το Μάϊο του
2010 αναφέρει πολλά ονόματα και
ο εισαγγελέας εφετών ζητά πορι-
σματικές εκθέσεις από 16 συνο-
λικά οικονομικούς επιθεωρητές,
οι οποίοι χρεώνονται υποθέσεις
ανά δύο.

Η πρώτη που ολοκληρώθηκε
και παραδόθηκε στον εισαγγελέα
καταλογίζει ευθύνες σε τέσσερις
υπαλλήλους. Πρόκειται για προ-
ϊστάμενο εφορίας, υπηρετούσε
τότε σε κοντινή πόλη της Θεσσα-
λονίκης, έναν επόπτη, που σήμερα
είναι προϊστάμενος σε ΔΥΟ της
Θεσσαλονίκης και δύο ελεγκτές.

Οι οικονομικοί επιθεωρητές
Μ.Α. και Ε.Σ. καταλογίζουν στους
τρεις πρώτους από 1.500.000
ευρώ και στον δεύτερο ελεγκτή
μόνο 150.000 ευρώ, καθώς προ-
κύπτει ότι προέκυψε ζημία στο ελ-
ληνικό δημόσιο από τις πράξεις
και παραλείψεις τους.

Η συνέχεια
Με βάση την έκθεση ο εισαγγε-

λέας εφετών Θεσσαλονίκης θα
ασκήσει ποινική δίωξη και θα δια-

βιβάσει την υπόθεση στον ανα-
κριτή, οποίος θα καλέσει στη συ-
νέχεια τους εμπλεκόμενους σε
απολογία. Να σημειωθεί τα εγκλή-
ματα αυτά παραγράφονται σε 15
χρόνια, εκτός αν εκδοθεί βού-
λευμα, οπότε τα χρόνια φθάνουν
τα 20. Επομένως, δεν υπάρχουν
μεγάλα περιθώρια και η δικαιο-
σύνη πρέπει να κινηθεί γρήγορα.

Ερωτηματικό προκύπτει αν θα
κληθεί και η επιθεωρήτρια που
είχε κάνει έλεγχο το 2005 και είχε
διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε πρό-
βλημα.

Σημασία έχει ότι, έστω και με
μεγάλη καθυστέρηση, ξετυλίγεται
το κουβάρι και θα απονεμηθεί δι-

καιοσύνη για όλους όσους συμμε-
τείχαν στη μεγάλη κομπίνα.

Ήταν γνωστό και λογικό ότι ο
Κασιμάτης και οι άλλοι ιδιώτες δεν
μπορούσαν να στήσουν μόνοι την
τεράστια κομπίνα. Δυστυχώς,
όμως, έλεγχοι δεν γινόντουσαν και
αρκετοί εμπλεκόμενοι εφοριακοί
έπαιρναν προαγωγές. Παράλληλα,
έκτιζαν βίλες και αγόραζαν ακριβά
ΙΧΕ ή σκάφη.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η
περίπτωση του πρόσφατα συλλη-
φθέντα διευθυντή του ΣΔΟΕ για
την μεγάλη υπόθεση της τοκογλυ-
φίας και των εκβιασμών. Το όνομα
του το είχε αναφέρει πριν δύο
χρόνια ο Κασιμάτης, αλλά κανείς

δεν έδωσε σημασία και ο ήδη
προφυλακισμένος ανώτατος δη-
μόσιος υπάλληλος, έπαιρνε προ-
αγωγές.

Πολλά ονόματα
Όπως ήδη αναφέρθηκε, συνο-

λικά 16 οικονομικοί επιθεωρητές
ερευνούν τις υποθέσεις. Τα ονό-
ματα εφοριακών, διαφόρων βαθ-
μίδων, εμπλέκονται στις υποθέ-
σεις και παράλληλα ανθρώπων
που ασχολήθηκαν με την πολιτική.
Για την ώρα δεν μπορούμε να τα
αναφέρουμε, αν και τα έχουμε
διαβάσει στις χιλιάδες σελίδες των
δικογραφιών που έχουν σχηματι-
σθεί. Αφού, όμως, έγινε η αρχή με
την πρώτη πορισματική έκθεση,
λογικά σύντομα θα ακολουθήσουν
και οι άλλες.

Τίποτα, λοιπόν, δεν μπορεί να
χαρακτηρισθεί πλέον ως έκπληξη,
αλλά ως απονομή δικαιοσύνης,
καθώς τα χρήματα που κλάπηκαν
σε αυτήν και άλλες παρόμοιες
υποθέσεις, καλούνται σήμερα να
πληρώσουν με αίμα οι πολίτες. Οι
τελευταίοι φώναζαν και τότε, όταν
διαπίστωναν πως ζούσαν απλοί
υπάλληλοι που ούτε …λαχείο
είχαν κερδίσει, ούτε η θεία από την
Αυστραλία τους είχε αφήσει …με-
γάλη κληρονομιά. Οι αρμόδιοι,
όμως, κώφευαν. Ίσως επειδή
συμμετείχαν και οι ίδιοι στις κομ-
πίνες. Ίσως επειδή υπήρχαν στο
παιχνίδι και πολιτικοί…

Η δικαστική έρευνα θα τους
αποκαλύψει όλους. Οι αναγνώ-
στες της «Κ» θα ενημερώνονται
για όλες τις εξελίξεις.

Ήρθε η ώρα των …εφοριακών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

«Nein» στις γερμανικές αποζημιώσεις

Ά
δοξο τέλος είχε η δικαστική
διαμάχη των κατοίκων του
Διστόμου με το Γερμανικό

κράτος, καθώς το Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης έκρινε πως η
Ιταλία δεν σεβάστηκε την ετεροδι-
κία (δικαστική ασυλία) όταν έκρινε
ότι το Βερολίνο θα έπρεπε να κα-
ταβάλλει αποζημιώσεις στα θύ-
ματα ναζιστικών εγκλημάτων. 

«Το Δικαστήριο θεωρεί ότι η άρ-
νηση των ιταλικών δικαστηρίων
να αναγνωρίσουν την ετεροδικία
συνιστά παράβαση των υποχρεώ-
σεών τους απέναντι στο γερμανικό
κράτος» ήταν η ετυμηγορία του δι-
καστή Χισάσι Οουάντα, με την
οποία δικαιώθηκε η προσφυγή
που είχε καταθέσει η γερμανική
πλευρά σε βάρος της Ιταλίας, ζη-
τώντας να μην αναγνωρίζει απο-
φάσεις ξένων δικαστηρίων όταν
αυτές έχουν να κάνουν με το φρι-
κιαστικό παρελθόν του ναζισμού. 

Η υπόθεση έφτασε στο Διεθνές

Δικαστήριο της Χάγης όταν η ελ-
ληνική πλευρά προσέφυγε στα
Ιταλικά δικαστήρια για να προχω-
ρήσει σε κατάσχεση περιουσια-
κών στοιχείων του Γερμανικού
δημοσίου στην Ιταλία, σε εφαρ-
μογή απόφασης του πρωτοδικείου
Λιβαδειάς εναντίον της οποίας
όμως έγινε δεκτή άσκηση ανακο-
πής από ελληνικό δικαστήριο. 

Σύμφωνα με τον γραμματέα της

Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων
Γερμανικής Κατοχής, Μιλτιάδη
Σφουντούρη, «η απόφαση του Δι-
καστηρίου είναι αρνητική σε όλα
της τα σημεία. Υπάρχει ένας δικο-
νομικός κανόνας ότι τα εγκλήματα
έγιναν, τα δικαιώματα υπάρχουν,
αλλά θα πρέπει να τα διεκδική-
σουν κράτη. Δηλαδή διάδικοι και
διεκδικητές πρέπει να είναι μόνο
κράτη».
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➤ Διαβάζω σε ανακοίνωση της Ένωσης για τα δι-

καιώματα των πεζών, που θα κάνουν αύριο στις 12

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συμβολή της οδού

Μελενίκου με την πλατεία Ροτόντα: «οι πολίτες δεν

περπατούν ελεύθερα πουθενά. Σε δρόμους, διαβά-

σεις, πεζοδρόμια και πλατείες, αυτοκίνητα και δίκυ-

κλα εφορμούν και ο πεζός-ραγιάς σκύβει το κεφάλι

του και παραμερίζει…».

➤ Θυμάμαι τα ίδια έλεγαν και οι σημερινοί δι-
οικούντες το δήμο, πριν εκλεγούν βέβαια. Σή-
μερα μόνο ο δήμαρχος συνεχίζει να τα λέει,
αλλά δεν κάνει τίποτα εκτός από τις απειλές του
ότι …θα σκάσει τα λάστιχα των οχημάτων που
σταθμεύουν παράνομα.

Ρωτάω αν μπορεί η δημοτική αρχή να …επιτρέψει και

την κίνηση των πεζών σε αυτήν την πόλη χωρίς να

πλουτίσει η …λαστιχοβιομηχανία ή να αυξηθεί η κί-

νηση στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για πε-

ριποίηση τραυμάτων οδηγών που έπεσαν πάνω στο

…γνωστό πλέον δημοτικό σύμβουλο;

➤ Εκείνο πάλι «του έχωσε ένα μπουκέτο στη
μούρη» που είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Γιάννης Μπουτάρης στο δημοτικό συμβούλιο,
αναφερόμενος στο …δεξί κροσέ του δημοτικού
συμβούλου στο πρόσωπο του δημοτικού αστυ-
νομικού, τι ήταν;

➤ Μη βιαστείτε να πείτε «του ξέφυγε». Όχι ο δήμαρ-

χος ξέρει τι κάνει. Απευθύνετε σε Έλληνες, ένα τμήμα

των οποίων, αφήνει στη δεύτερη θέση το παραγόμενο

έργο του πολιτικού, προτάσσοντας το να είναι «αλάνι».

Να μιλάει τη γλώσσα του πεζοδρομίου, να συχνάζει

σε μπαράκια, να μην του κρατούν την ομπρέλα όταν

βρέχει, να αποφεύγει τη γραβάτα, να προτιμά το

σκουλαρίκι  και άλλα παρόμοια.

➤ Μην ξεχνάτε, μεταξύ πολλών άλλων, εκείνο
το «χέσε μας ρε Βασίλη» που είπε στο δημοτικό
συμβούλιο απευθυνόμενος σε δημοτικό σύμ-
βουλο. Ξέρετε πόσοι τον συμπάθησαν περισσό-
τερο από τότε;

➤ Ξέρει λοιπόν πολύ καλά που απευθύνεται ο άν-

θρωπος. Χαρακτηρίζει «κολοχώρι» τη Χαλκιδική, μα-

λώνει με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο δήμο

και έτσι …κερδίζει πόντους αναγνωρισιμότητας. Από

ποιους κερδίζει τους πόντους; Από πολίτες φυσικά

και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς…

➤ Για τους υπόλοιπους πολίτες που δεν έχουν
πάρει …κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας και εν
προκειμένω της ελληνικής, εμείς απλώς μετα-
φράζουμε τη φράση του δημάρχου. Σημαίνει
«τον χτύπησε με τη γροθιά του στο πρόσωπο».
Καμία σχέση, δηλαδή, με ένα μπουκέτο όμορφα
τριαντάφυλλα…

➤ Συγχαρητήρια στους δημάρχους Ελευθερίου-Κορ-

δελιού και Παύλου Μελά. Απέδειξαν ότι εκτός από την

ενασχόληση τους με τα κοινά, είναι και πολύ καλοί οι-

κογενειάρχες. Φροντίζουν τα παιδιά τους…

➤ Από την έρευνα του δήμου Θεσσαλονίκης
προέκυψε ότι 600 μαθητές σχολείων του δήμου
δεν τρώνε πρωινό, επειδή οι γονείς τους δεν
έχουν λεφτά. Το δημοτικό συμβούλιο αποφά-
σισε και συγχαρητήρια για αυτό, να διατεθούν
32.000 ευρώ ώστε να προσφέρεται πρωινό σε
παιδιά. Εκείνη η δημοτική σύμβουλος, ονόματι
Μαρία Ακριτίδου, όταν το θέμα για λιποθυμίες
παιδιών λόγω μη σωστής σίτισης, είχε πρωτο-
εμφανισθεί, είχε δηλώσει ότι τα περιστατικά
μπορεί να οφείλονται σε «δίαιτες και κακές
διατροφικές συμπεριφορές». Τώρα έχει μετα-
νιώσει για τα όσα έλεγε; Σκέφθηκε να παραι-
τηθεί; Έκανε τον κόπο να πάει να δει πως ζουν
ορισμένοι συμπολίτες της πριν βγάλει συμπε-
ράσματα;

Του Σάκη Τζακόπουλου

Ε
ίχαμε συνηθίσει
να βλέπουμε
πολιτικούς να
είναι οπαδοί και

θιασώτες του μνημονίου και άλλους με
τα λόγια τους να χαρακτηρίζονται αντι-
μνημονιακοί. Βλέπαμε συνεπείς συνομι-
λητές της τρόικας και άλλους να την
επικρίνουν. Τέλος είχαμε αυτούς που πί-
στευαν ότι η Ελλάδα χρειάζεται θυσίες
μετά από πρόσθετο διεθνή δανεισμό και
άλλους που επιμένανε ότι εδώ και χρόνια
το μείγμα πολιτικής στην Ελληνική οικο-
νομία ήταν λανθασμένο.

Έτσι πορευτήκαμε μπροστά στην κρίση
και ξαφνικά για ακόμη μια φορά φτάσαμε
πάλι στο αδιέξοδο της κατάρρευσης των
πάντων και στην αποτυχία μέτρων και
πολιτικής που μέχρι τώρα λήφθηκαν.
Στην πίεση της νέας δανειακής σύμβασης
οι παραπάνω διαχωριστικές γραμμές αν-
τικαταστάθηκαν είτε λόγω της πολιτικής
ελαφρότητας της σημερινής κυβέρνησης
συνεργασίας είτε λόγω των επικείμενων
εκλογών, από ένα  λαϊκιστικό πολιτικό
λόγο μακριά από την κοινή λογική.

Ακούμε υπουργούς που εκθείαζαν την
πολιτική των μέτρων κυνικά να μας λένε
ότι ψήφισαν το Μνημόνιο χωρίς να το
έχουν διαβάσει, άλλους να ομολογούν
ότι το έχουν διαβάσει στο «φτερό», κά-
ποια μέλη της  κυβέρνησης να ισχυρίζον-
ται πως κατέστρεψαν την Ελλάδα με την
πολιτική που ακολούθησε η Κυβέρνηση
που συμμετείχαν, είδαμε πρώην Πρω-
θυπουργό να χαρακτηρίζει το Μνημόνιο
πολιτικό λάθος, τα ΜΜΕ μας είπαν για
«έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας» και τέλος
κάποιοι κινδυνολόγησαν για επικίνδυνες
λαϊκιστικές συσπειρώσεις στις επικείμε-
νες εκλογές. Και όλοι αυτοί έγιναν προ-
στάτες των δικαιωμάτων του Ελληνικού
λαού και επιδείκνυαν  πράξεις και παρα-
λείψεις «πάντα των άλλων», μιλώντας για
το τέλος της μεταπολίτευσης, με μονα-
δικό σκοπό την δημοσιότητα μέσω της
μετάνοιας για όλα όσα ψήφισαν και απο-
δέχτηκαν για να εξασφαλίσουν μια θέση
στο υπό μετάλλαξη κοινοβουλευτικό και
πολιτικό σκηνικό. 

Η αμνησία μας
Προσπαθούν να σβήσουν εν μία νυκτί

τις διαχωριστικές γραμμές για να ξεχά-
σουμε. Επιχειρούν να διαγράψουν, το

παρελθόν και τη μνήμη στη χώρα και πι-
στεύουν, ότι οι πολίτες πάσχουν συλλο-
γικά από πολιτική και κοινωνική αμνησία.
Και όλα αυτά στην Ελλάδα της κατάργη-
σης των συλλογικών Συμβάσεων, της
ανεργίας, των απολύσεων, της περικο-
πής των συντάξεων και του κατώτατου
μισθού, του υποβιβασμού του βιοτικού
επιπέδου, της απειλής επιτροπείας. Στην
Ελλάδα που οι διαχωριστικές γραμμές
μπαίνουν καθημερινά πλέον από την ίδια
την κοινωνία.

Οι διαχωριστικές γραμμές στην αυ-
ριανή πολιτική πραγματικότητα θα γίνον-
ται ολοένα και περισσότερο ορατές. Δεν
θα σηματοδοτούν πια μόνο την αναδιά-
ταξη των πόλων εξουσίας αλλά θα απο-
τελούν τον υπερασπιστή της ελληνικής
κοινωνίας για έξοδό του από την κρίση.
Δεν θα σηματοδοτούν πλέον μόνο τα
μέτρα και τις εντεινόμενες διαμαρτυρίες
των χαμηλόμισθων και των συνταξιού-
χων. Θα σηματοδοτούν την συνειδητο-
ποίηση των πολιτικών ότι ο ελληνικός
λαός δεν έχει να δώσει τίποτα άλλο,
εκτός απ’ την φτώχια και  τη μιζέρια του. 

Η πρόταση της Γερμανίας να οριστεί
Επίτροπος στην Ελλάδα που θα ελέγχει
και θα εγκρίνει τα δημοσιονομικά, ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενη απαίτηση. Λει-
τούργησε όμως συσπειρωτικά για τον
Παπαδήμο και τους τρεις πολιτικούς αρ-
χηγούς και έβαλε κοινές «κόκκινες
γραμμές», ίσως για πρώτη φορά. Κάποιοι
είπαν ότι και η πρόταση επιτροπείας ήταν
θυσία στην συμπαιγνία για να περάσουν
τα μέτρα του μνημονίου που θα ψηφι-

στούν. Κάποιοι είδαν πίσω από την άρ-
νηση του πολιτικού συστήματος έναν λε-
ονταρισμό αφού ξέρουν ότι η επιτροπεία
θα ανακαλύψει την ανεπάρκεια του πο-
λιτικού μας συστήματος. 

Μόνο η Τρόϊκα;
Τον τελευταίο καιρό δημιουργείται από

όλους τους διεθνείς οργανισμούς η
άποψη, ότι παρά την ανικανότητα και τις
αστοχίες της ελληνικής κυβέρνησης
αλλά και τις αγκυλώσεις της κοινωνίας,
είναι λάθος το πρόγραμμα που ακολου-
θεί η Τρόικα στην Ελλάδα και η επιμονή
της οδηγεί σε βαθύτερη ύφεση. Αλλά δεν
φταίει μόνο η τρόικα για αυτό. Ήταν
πάντα γνωστά τα δημοσιονομικά προ-
βλήματα της χώρας, οι αδυναμίες του
κράτους και οι παθογένειες του συστή-
ματος. Οι Έλληνες υπουργοί και οι συ-
νεργάτες τους όμως, έπρεπε να
προσπαθήσουν με σθεναρά επιχειρή-
ματα να πείσουν τους εκπροσώπους της
Τρόικας ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν.
Διαπιστώνει εύκολα κάποιος πόσο εκτός
πραγματικότητας είναι οι απόψεις και της
κυβέρνησης και των δανειστών για την
ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
Γιατί μπορεί είτε εσκεμμένα είτε από ανι-
κανότητα, η Τρόικα να επιμένει στην υλο-
ποίηση ενός προγράμματος που δε
βγαίνει. Την ευθύνη, όμως, την έχει η
κάθε κυβέρνηση που πρέπει να βρει
απάντηση στην ώρα της διαπραγμάτευ-
σης για τη νέα δανειακή σύμβαση και να
βάλει στόχους που είναι εφικτοί για την
ελληνική οικονομία. Αλλιώς θα αναγκα-
στούμε να δώσουμε  εγγυήσεις και να
ξεπουλήσουμε την χώρα μας.

Και οι παραπάνω γραμμές  θα οριοθε-
τούν πλέον την κοινωνία από τους πολι-
τικούς και θα διαχωρίζουν την πολιτική
ευθύνη από την επιδίωξη της νομής και
κατοχής της εξουσίας με κάθε τίμημα,
την κοινωνική συνοχή από το  ίδιο πολι-
τικό συμφέρον. Είναι αυτές που θα διώ-
ξουν τα σημερινά προβλήματα της
φαυλότητας, της φοροδιαφυγής, του
χρέους, του κουρέματος, του δανεισμού,
της φτώχειας και της ανεργίας.

Και αυτές τις διαχωριστικές αυτές
γραμμές θα τις επαναχαράξει ο Έλληνας
πολίτης με μεγαλύτερη σαφήνεια και
ορατότητα στις προσεχείς εκλογές. Θα
αλλάξει πολιτική και πολιτικό προσωπικό
και θα τελειώσει με τους λαϊκιστές της
κρίσης. 

Διαχωριστικές 
γραμμές για πάντα

Γιατί μπορεί είτε
εσκεμμένα είτε από

ανικανότητα, η Τρόικα να
επιμένει στην υλοποίηση

ενός προγράμματος που δε
βγαίνει. Την ευθύνη, όμως,
την έχει η κάθε κυβέρνηση

που πρέπει να βρει
απάντηση στην ώρα της
διαπραγμάτευσης για τη

νέα δανειακή σύμβαση και
να βάλει στόχους που είναι

εφικτοί για την ελληνική
οικονομία. 
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Όταν ο 

Αρχιεπίσκοπος

ομιλεί για 

το θάνατο
Του Γιάννη Ντάσκα

«Δ
εν μπορεί να
μην υπάρ-
χουν άλλοι

δρόμοι.Οι δόσεις του φαρμάκου είναι
θανατηφόρες και το δραματικό είναι
οτι  οι έξωθεν εκβιαστές μας ζητούν
να αυξήσουμε τις θανατηφόρες αυτές
δόσεις.Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν
ανεξέλεγκτες καταστάσεις και κοινωνι-
κές εκρήξεις είναι μέγας»

Αργησε αρκετά αλλά μπορούμε και

τώρα να χειροκροτήσουμε τον λόγο

του Αρχιεπισκόπου την περασμένη

Πέμπτη προς τον πρωθυπουργό και

εκπρόσωπο των δανειστών μας .

Ο Ιερώνυμος έβαλε ουσιαστικά τον

Λουκά πάνω στο ικρίωμα να τον βλέ-

πει ο λαός που υποφέρει και να κατα-

λαβαίνει ποιοί είναι οι εντολοδόχοι.

Υποστηρίζουμε ότι άργησε γιατί

εκεί πάνω μαζί με τον Λουκά θα πρέ-

πει να βρίσκονται και ο Κώστας Σημί-

της,ο Κώστας Καραμανλής και ο

Γιώργος Παπανδρέου.

Στο ερώτημα ποιός κατέστρεψε τη

χώρα που έθεσε ο εκπρόσωπος της

Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης

και η δραματική έκκληση Βενιζέλου

για την σωτηρία της πατρίδας την

υστάτη στιγμή έχουν δυο παραδο-

χές.Οτι η χώρα έχει καταστραφεί και

οτι χρειάζονται επώδυνα μέτρα για να

κρατηθεί στην εντατική ακίνητη

μήπως και αργότερα μπορέσει να βγει

απο την εντατική.

Επομένως η καταστροφή έχει συν-

τελεσθεί.

Οταν ο Ιταλός ισόβιος γερουσιαστής

και τώρα πρωθυπουργός  Μοντι δη-

λώνει οτι «οι νέοι πρέπει να καταλά-

βουν οτι δεν θα έχουν μόνιμη

δουλειά για όλη τους τη ζωή και άλ-

λωστε αυτό είναι μονότονο» η απάν-

τηση είναι οτι οι νέοι πρέπει να

σπάσουν την μονοτονία τους και ένας

τρόπος είναι να ψάξουν να δουν αν

μπορούν να ασκήσουν το προσωρινό

επάγγελμα του δήμιου.

Οταν ένας ισόβιος κάνει τέτοιες δη-

λώσεις, όταν οι δικοί μας ισόβια πλού-

σιοι πολιτικοί της παραπάνω

κατηγορίας μιλούν για συντελεσθείσα

καταστροφή μας συγχωρείτε, αλλά δεν

είναι καθόλου σκληρό να ομιλεί κα-

νείς για ικριώματα.

Οταν στην Κηφισιά των πλουσίων,

200 άτομα πάνε στο Δήμο για το ημε-

ρήσιο φαγητό εξαιτίας της κομπιναδό-

ρικης διαχείρισης πολιτικών και

τραπεζιτών,όταν σε ένα νομό ένα

άτομο έπαιρνε 19 επιδόματα αναπη-

ρίας  απο διαφορετικές υπηρεσίες για

ανύπαρκτη αναπηρία, συγνώμη,  τα

ικριώματα επιβάλλονται. Μην εκπλα-

γείτε. Η Αίγυπτος δεν είναι μακριά...

«Έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη ο πρώην βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Γλαβίνας. Υπηρέτησε επί
σειρά ετών την τοπική αυτοδιοίκηση από τη θέση
του δημάρχου Σοχού, ενώ από το 1981 έως το
1996 εκλεγόταν βουλευτής της Β’ Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης. Γνωστός για το χιούμορ του, ήξερε

πάντα πως να αντιμετωπίζει καλές αλλά και δύ-
σκολες καταστάσεις και έχαιρε πάντα της εκτίμησης
πολιτικών φίλων αλλά και αντιπάλων. 
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλλεί αύριο, Κυ-
ριακή, στις 13:00 στην εκκλησία Αγίου Γεωργίου
στο Σοχό Θεσσαλονίκης. 

Απεβίωσε ο Γ. Γλαβίνας

To περήφανο 7% του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη Συμφώνησαν... 
Μαθαίνουμε πως η στήριξη της υποψηφιότητας του
«αδιάβαστου» Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από τον Νίκο
Κριθαρίδη και το δημοτικό σύμβουλο Νεάπολης-Συ-
κεών, Μιχάλη Πάππου «κλείδωσε» σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο στην πλατεία Αριστοτέλους. Λέτε στο ίδιο
ραντεβού να δόθηκαν και τα ανταλλάγματα; Στο ένα,
δηλαδή στην προεδρεία του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης,  αναφερθήκαμε εκτενώς σε
προηγούμενο φύλλο. Μένει να εντοπίσουμε και το
άλλο! 

Το είχαμε γράψει... 
Προ μηνών είχαμε γράψει πως το ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης βρίσκεται στα πρόθυρα...οικονομικής
κρίσης. Είχαμε αποκαλύψει, μάλιστα, πως οι
Νομαρχιακές Επιτροπές Α' και Β' περιφέρειας
μόλις και μετά βίας έχουν χρήματα για να καλύ-
ψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, καθώς οι «κά-
νουλες» της Ιπποκράτους έχουν στερέψει εδώ
και δυο χρόνια. Πρόσφατα, έγινε γνωστό πως η
Νομαρχιακή Α’ Θεσσαλονίκης  βρίσκεται αντι-
μέτωπη με τον κίνδυνο συντηρητικής κατάσχε-
σης της περιουσίας της, εξαιτίας χρεών από την
προεκλογική περίοδο του 2009. Την ίδια ώρα, η
μια τοπική οργάνωση στην πόλη κλείνει μετά
την άλλη. Άλλη μια επιβεβαίωση της «Κ»...

«Μετρούν» την Εύα! 
Σε προηγούμενο φύλλο είχαμε
γράψει για την ενδεχόμενη
υποψηφιότητα της Εύας Καϊλή
στο δήμο Θεσσαλονίκης όταν
με το καλό αποσυρθεί στα αμ-
πέλια του ο κυρ Γιάννης. Είμα-
στε σε θέση να γνωρίζουμε ότι το
όνομα της όχι μόνο «παίζει» δυνατά στην Ιππο-
κράτους, αλλά οι ιθύνοντες του ΠΑΣΟΚ έχουν στα

χέρια τους δημοσκοπήσεις που τη φέρνουν ψηλά
στις προτιμήσεις των Θεσσαλονικέων. Για αυτό
ορισμένα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ άρχισαν τις
φωτογραφίες μαζί της. Όσο για τον πρόεδρο Πα-
ναγιώτη, έχει κι αυτός δικαίωμα στο όνειρο…

Γιατί στο δημαρχείο;

Κάντο μας πιο λιανά! 
Εσύ ο πολιτευτής της ΝΔ το 2009, που συνεχίζεις
σαν να μην τρέχει τίποτα ενόψει των εθνικών
εκλογών, μπορείς να μας εξηγήσεις (γιατί εμείς οι
λίγο μεγαλύτεροι δεν καταλαβαίνουμε) τι εννοείς
όταν λες πως απευθύνεσαι «αυστηρά σε νέους αι-
ρετούς, φοιτητές, σπουδαστές και ενεργούς πολί-
τες»; Αποκλείονται οι υπόλοιποι; Και που’σαι, αυτό
το σύνθημα με τους «ενεργούς πολίτες» στην Ελ-
λάδα της ταβέρνας και της αντίστασης του καναπέ,
δεν πουλάει! Οπότε…

Επίσκεψη της Ντόρας 
Μειώθηκαν πολύ οι δήμοι, αλλά
στο νομό Θεσσαλονίκης είναι
πάλι αρκετοί. Η Ντόρα Μπα-
κογιάννη, πάντως, στη διή-
μερη παραμονή της στην
πόλη, επισκέφθηκε μόνο ένα
δήμο. Αυτόν του Θερμαϊκού και
ενημερώθηκε για τα τεκταινόμενα στην περιοχή,
καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
δήμος. Επιπροσθέτως, είχε σύσκεψη με Δημοτι-
κούς και Τοπικούς Συμβούλους, καθώς και εκ-
προσώπους φορέων και συλλόγων για τα
ζητήματα που απασχολούν τους κλάδους δρα-
στηριοποίησής τους. Εκτός του Γιάννη Αλεξαν-
δρή, οι άλλοι δήμαρχοι δεν την κάλεσαν ή δεν
ήθελε η πρόεδρος του ΔΗΣΥ να πάει;

Έρχεται ο Καρατζαφέρης

Ο
πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γεώργιος Καρα-
τζαφέρης, θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για να παραστεί
σε εκδήλωση που διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή Βορείου Ελ-

λάδος, τηρώντας το έθιμο κοπής της Βασιλόπιτας. Στη διάρκεια της εκδή-
λωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλλάς στις 7 το απόγευμα, ο
πρόεδρος θα απευθύνει χαιρετισμό ενώ θα κάνει αναφορά και στα θέματα της τρέχουσας
επικαιρότητας. Λέτε να ανακοινώσει αποχώρηση από τον κυβερνητικό συνασπισμό;

AΠΟΡΙΑ
Βαγγέλη, Μιχάλη ή μήπως Στέφανο; Ποιόν θα
στηρίξουν άραγε οι Σπύρος Βούγιας και
Χρύσα Αράπογλου στις εσωκομματικές διαδι-
κασίες του ΠΑΣΟΚ; Οι δυο τους είναι οι μόνοι
«Παπανδρεϊκοί» που μέχρι στιγμής παραμέ-
νουν σιωπηλοί. Το αυτί μας πάντως, κάτι έχει
πάρει... 

Δεν μπορεί, κάτι σημαίνει. Τόσους χώρους διαθέτει η Θεσσαλονίκη γιατί η τοπική ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε το δημαρχιακό μέγαρο για την κοπή της βασιλόπιτάς της;
Θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα, διαβάζω στη σχετική ανακοίνωση, στις 8 το βράδυ στο ισόγειο
του μεγάρου και ομιλητής θα είναι Α. Λυκουρέντζος. Ίσως εκεί μάθουμε για ποιο λόγο
προτίμησαν το νέο δημαρχείο που αναγέρθηκε μεν στα χρόνια των «μπλέ», αλλά τώρα το
διοικούν οι «πράσινοι» (και διάφοροι άλλοι βέβαια, που τους στηρίζουν…)

Άλλη μια δικαίωση για την «Κ»

Π
ρώτοι είχαμε γράψει πως ο Μίκης Θε-
οδωράκης, ο Κώστας Ζουράρις και ο
συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης

επρόκειτο να συναντηθούν στο σπίτι του γνω-
στού μουσικοσυνθέτη προκειμένου
να συζητήσουν για το μέλλον της
«Σπίθας». Όπερ και εγένετο! Και η
συνάντηση έσβησε τη «Σπίθα» και
δημιούργησε την Ενιαία Λαϊκή Δη-
μοκρατική Αντίσταση ή αλλιώς
«ΕΛΑΔΑ». Πρόσφατα ο Μίκης ανα-
κοίνωσε τη δημιουργία του νέου
κόμματος, χωρίς ωστόσο να ξεκαθα-
ρίσει εάν προτίθεται να «κατέβει»
στις εθνικές εκλογές. Μαζί του και ο
Μανώλης Γλέζος που υπογράφει το

νέο αυτό εγχείρημα. Για άλλη μια φορά το ρε-
πορτάζ μας επιβεβαιώθηκε! Τι έχουν να πουν
τώρα άραγε αυτοί που πριν λίγο καιρό χαρα-
κτήριζαν «προβοκατόρικα» τα άρθρα μας; 

AΠΟΡΙΑ
Μήπως η ερώτηση που κατέθεσε στον
υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας η Εύα Καϊλή, με θέμα την κα-
ταστροφή του αρχείου που διαθέτει το
υπουργείο, δεν οφείλεται μόνο στην αυξη-
μένη ευαισθησία της για τα θέματα Ναυτι-
λίας, αλλά είναι εσωκομματικός δάκτυλος;

Διαβάζουμε στην «ταυτότητα» των εφημερίδων και περιοδικών ονό-
ματα ιδιοκτήτη, γενικού διευθυντή, αρχισυντάκτη, διορθωτή κειμέ-
νων, υπευθύνου διαφήμισης και άλλων. Τον όρο «επιστημονική
τεκμηρίωση» πάντως πρώτη φορά τον διαβάσαμε στο περιοδικό του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ο …επιστη-
μονικά τεκμηριωτής τι ακριβώς κάνει;

Μιλάμε για τεκμηρίωση…
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Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως στο πλευρό του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για
την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τάσσεται και ο αδελφός... αρχηγού νεοσύστατου κόμματος,

από Μακεδονία μεριά! Αν τελικά οι συζητήσεις των δυο ανδρών έχουν αίσιο τέλος, τότε
οι εξελίξεις για τον υπουργό Ανάπτυξης, τους βουλευτές αλλά και το ίδιο το Κίνημα θα

είναι ραγδαίες!

Κι άλλος με το Μιχάλη;

Φίλος της στήλης που πηγαίνει τακτικά σε κοπές πίτας σωματείων, μας πληροφόρησε πως
κομμάτι για τους βουλευτές δεν βγαίνει, καθώς οι ίδιοι είναι χαμένοι από  προσώπου γης.

Όσο για να κόψουν πίτες οι ίδιοι; Ξεχάστε το! Μόνο τον φίλο μας τον Μαγκριώτη βλέπουμε να
τολμά και αυτό γιατί σκέφτεται σοβαρά, από ότι μαθαίνουμε, να την κόψει στα έγκατα της γης,
δίπλα στο Μετροπόντικα, γωνία Δελφών με Μαρτίου. Εκεί θα είναι ασφαλής…

Εξαφανισμένοι

Εμείς στην «Κ» αισθανόμαστε πολύ
ωραία που βοηθάμε τους βουλευτές να
κάνουν τη δουλειά τους. Πληροφορού-

μαστε ότι καταθέτουν ερωτήσεις στη βουλή
για θέματα τα οποία αναδεικνύουμε εμείς με
τα ρεπορτάζ μας. Διαπιστώνουμε, βέβαια, ότι
ορισμένοι  βουλευτές δεν αναφέρουν από
ποια εφημερίδα έμαθαν για το θέμα. Αυτό

δεν μας ενοχλεί, καθώς μπορεί να μην ευθύ-
νονται οι βουλευτές που εμφανίζουν ως
δική τους προσπάθεια τον εντοπισμό των
προβλημάτων, αλλά οι συνεργάτες στα γρα-
φεία τους. Και εμείς, από σήμερα, θα ενημε-
ρώνουμε τους αναγνώστες μας ποια θέματα
φθάνουν στη βουλή, χωρίς να αναφέρουμε
ποιος βουλευτής το προώθησε…

Δηλώνει παρών

Την προσεχή Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου 2012 στις 13.00 , θα

πραγματοποιηθεί στον χώρο εκδη-
λώσεων ‘Πούλκας’ στο Δερβένι, η
πρώτη συνάντηση- συνεστίαση
γνωριμίας των μελών και φίλων
του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας.
Οι υπεύθυνοι του Συνδέσμου στη
σχετική πρόσκληση τους αναφέ-
ρουν: «Με κοινό αίσθημα ευθύνης
απέναντι στις επόμενες γενιές, σε
μια χώρα που παραπαίει εξαιτίας

πολιτικών σφαλμάτων, με πυξίδα
την αγάπη για την πατρίδα μας και
τις δημοκρατικές αρχές που τη διέ-
πουν, σας καλούμε να βρεθείτε
κοντά μας, να ενώσουμε το έργο
μας με στόχο ένα καλύτερο αύριο σε
μια πραγματικά ελεύθερη χώρα». 

Οι ενδιαφερόμενοι προσκλήσεις
μπορούν να προμηθευτούν από το
γραφείο του Συνδέσμου Εγνατία 35,
7ος  όροφος Θεσσαλονίκη από τις
10 π.μ. έως τη 1 μ.μ.

Και να’ταν μόνο αυτά… 

Τ
η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων
κατήγγειλε με ερώτησή του στη Βουλή ο Άγγελος Κολοκοτρώνης. Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ ετοι-
μάζεται για τη δύσκολη μάχη στην Α΄ Θεσσαλονίκης και ως έμπειρος δημοσιογράφος «πιάνει»

θέματα που απασχολούν τον κόσμο που περιμένει, πολλές φορές, μέχρι και δύο χρόνια για να πάρει
τα λεφτά που δικαιούται.

Τζάμπα μάγκες…

Τ
ώρα που το καράβι… βουλιάζει, άρχισαν οι παλικαριές στο
ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να περάσουν δυο και βάλε εβδομάδες
από την ημέρα που ανακοινώθηκε η κατάργηση της Γε-

νικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης για να αντιδράσουν
19 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τη Βόρεια Ελλάδα. Όταν κα-
ταργούνταν το υπουργείο, πριν δυο χρόνια, εσείς δεν κατα-
λαβαίνατε που πήγαινε η ιστορία; Και γιατί επιλέγετε να κάνετε
τώρα την… αντίσταση σας και όχι όταν έπρεπε;  Αλλά θα σας πούμε
εμείς γιατί κάνατε την πάπια. Γιατί τότε, οι περισσότεροι από εσάς κυνηγούσατε
καρέκλες και καλοβλέπατε την υπουργοποίηση σας. Τώρα, όμως, που έσφιξαν
τα πράγματα, αρχίσατε να… κελαηδάτε! Μια απορία μόνο, η Τζάκρη, ο Μπό-
λαρης και ο Ξυνίδης που υπηρέτησαν στο Διοικήτηριο, γιατί δεν υπέγραψαν; 

Οοικονομολόγος Παναγιώτης Δηλάρης ήταν υποψήφιος βουλευτής του
ΛΑΟΣ στην Α΄ περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στις αναμετρήσεις του 2004,

2007 και 2009. Μας ενημερώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος το 2012
«με σεβασμό για τα μέλη του ΛΑΟΣ», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Ποτέ μη λες ποτέ ...
«Δοσμένη στην αυτοδιοίκηση» δηλώνει στην «Κ» η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Άννα Μίχου,
απορρίπτοντας τα σενάρια που τη θέλουν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Θεσσαλονίκης στις προσεχείς εκλογές. Η
ίδια αναφέρει πως από τη στιγμή που εξελέγη στη θέση που βρίσκεται σήμερα, θα προσπαθήσει με όλες της τις δυ-
νάμεις «για το καλό της Περιφέρειας».  Μένει να το δούμε γιατί, ως γνωστόν, στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ… 

-Πουν’το, πουν’το το δακτυλίδι

-Ψάξε, ψάξε δεν θα το βρεις…

-Γιώργο μην το κοιτάς...Ήρθε η ώρα να φύγεις!

Παραμένει πράσινη…

Συνεστίαση γνωριμίας
μελών του Συνδέσμου

Είναι εμφανέστατη η προσπάθεια
της ΝΔ να μη φανεί ότι συνδιοικεί

με το ΠΑΣΟΚ, αλλά απλά στηρίζει για
ένα χρονικό διάστημα. Προφανώς για
το λόγο αυτό  οι πολίτες διαπιστώ-
νουν ότι η ενημέρωση από τα δημό-
σια μέσα ενημέρωσης συνεχίζεται

όπως και πριν τη …στήριξη. Το πλέον
δυσάρεστο είναι ότι έτσι που τα …κα-
τάφερε η στηριζόμενη κυβέρνηση ,οι
πολίτες εκνευρίζονται περισσότερο
όταν στην πράσινη ανάπτυξη, που
τότε υποσχόντουσαν, συνεχίζεται
τώρα και η …πράσινη ενημέρωση.

Πολιτικές… κυβιστήσεις!

Πρώτη φορά δικαστική απόφαση έκοψε… μαχαίρι χαμόγελα, ελπίδες
και φιλοδοξίες. Οι άνθρωποι είχαν επενδύσει πολλά στη δικαιοσύνη

αλλά ο Άρειο Πάγος δεν τους έκανε το χατίρι… Το πιο ωραίο, μάλιστα, είναι
ότι όπως συνηθίζεται άρχισαν οι κωλοτούμπες την επόμενη κιόλας ημέρα.
Ε, ρε γλέντια…

Δεν χρειάζεται η προέλευση

Που να τρέχουν;

Ο
ι πρώτοι, πάντως, που ησύχασαν στο άκουσμα
της είδησης πως το «Μακεδονία Παλλάς» δεν
θα βάλει λουκέτο, δεν ήταν οι υπάλληλοί του,

αλλά κάποιοι ζεν πρεμιέ πολιτικοί εξ Αθηνών (και
από τα δυο κόμματα εξουσίας) που αρέσκονται να
καταλύουν στο γνωστό ξενοδοχείο για να κάνουν εκεί
τις… πολιτικές τους συναντήσεις, πάντα μετά τις 10.30
το βράδυ. Για να είναι το μυαλό καθαρό, βλέπετε…

Υπομονή…

Κ
αλό θα είναι εκεί στη ΝΔ Θεσσαλονίκης,
με τα γκάλοπ που βλέπουν κατά καιρούς
το φως της δημοσιότητας, να μην ονει-

ρεύονται έξι ή ακόμα και εφτά βουλευτές στις
εθνικές εκλογές, γιατί με ποσοστά που βλέπουμε,
προκοπή δεν γίνεται. Και κάτι ακόμη… Αν η επό-
μενη Βουλή είναι εφτακομματική, με ποιόν θα
συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση; 
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Του Δημήτρη Γάκη

Τ
ρομάζω με τα όσα βλέπω γύρω
μου. Ανικανότητα, βλακεία, μι-
κρόνοια και ραγιαδισμός συνα-

γωνίζονται την δολοπλοκία, την
τεμπελιά, την αδικία και την κλεψιά. 
Αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός οδη-
γεί την χώρα στην καταστροφή.
Θα ήλπιζα ότι οι πολλοί, οι ικανοί και
οι αδικημένοι θα σήκωναν το ανά-
στημά τους και θα εξουδετέρωναν
τους αχρείους (= εκ του στερητικού α-
και του χρεία) οι οποίοι κυβερνώντας,
οδηγούν την χώρα στην εξαθλίωση,
την υποδούλωση και την καταστροφή. 
Θλίβομαι όμως και καταθλίβομαι  βλέ-
ποντας την συμπεριφορά της συντρι-
πτικής πλειοψηφίας των Νεοελλήνων,
εκ των οποίων προέρχεται η «σπείρα»
των «αχρείων» και η οποία δεν διαφέ-
ρει σε τίποτε από την εικόνα που είχε
η Ελληνική Κοινωνία των αρχών του
1900 και η οποία επέσυρε τεράστια
Εθνικά Δεινά για την Πατρίδα μας
στις επόμενες 10ετίες  του 20ου
Αιώνα.
Δεν με πιστεύετε;
Διαβάστε το παρακάτω ποίημα εκεί-
νης της εποχής…   

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ' όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά 'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;

Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα   -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον Ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που 'χει
στο 'να λουστρίνι, στ' άλλο τσαρούχι.

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

-Γεώργιος Σουρής (1853-1919)

Τούτο μόνο έχω να συμπληρώσω στο
ποίημα:
Ξυπνάτε, κι αρχίστε ν’ αντιδράτε,
τους αχρείους και σεισίφαλους κλωτσάτε
γιατί λίγο ακόμη αν τους αφήστε
με στομάχι άδειο θα ψοφήστε…

Υ.Γ. «Σεισίφαλος»= Ζουραρικός όρος
ετυμολογούμενος εκ του «σείω» και
του «φαλός» με τον  οποίο, μεταξύ των
άλλων χαρακτήρισε γνωστό, ευτραφή
πολιτικό που έμεινε στην Ιστορία για
την «υπεράσπιση» της Ελληνικής Ση-
μαίας στα Ίμια δίδοντας εντολή να
πουν οι στρατιωτικοί ότι την…  πήρε
ο αέρας!

Ω Ελλάς, ηρώων χώρα
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 

Συνεχίζεται η κατάληψη 

Σ
τη διάρκεια μιας όμορφης και ζε-
στής εκδήλωσης, σε αίθουσα κεν-
τρικού ξενοδοχείου Θεσσαλονί-

κης, την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα
τους έκοψαν και τα μέλη του δραστή-
ριου Συνδέσμου Φιλίας Ελλάς-Κύπρος.
Την πίτα ευλόγησε ο πατέρας Μεθόδιος,
που διακρίνεται στο στιγμιότυπο με ορι-
σμένα από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου (από αριστερά) κυρίες Μ.
Αντωνίου, Ερ. Βικοπούλου, Ρ. Βαντή, η
πρόεδρος Νανά Μπρέντα, Μ. Χρήστου
και Σ. Σαλονικίδου.

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν
και αυτή την εβδομάδα τις κινη-

τοποιήσεις τους δηλώνουν κάτοικοι
και περιβαλλοντικοί σύλλογοι της
δυτικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
διαμαρτύρονται για την κατασκευή
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορ-
ριμμάτων στην περιοχή της Ευκαρ-
πίας. 

Χθες το απόγευμα τα μέλη του
Δικτύου Φορέων Δυτικής Θεσσαλο-
νίκης κατά του ΣΜΑ πραγματοποί-
ησαν γενική συνέλευση,
προκειμένου να καθορίσουν τη
μορφή των νέων αγωνιστικών κι-
νητοποιήσεών τους ενώ σήμερα το
πρωί ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δ.
Παπαδόπουλος καλεί τους πολίτες

της περιοχής σε ομιλία με θέμα
«Ενημέρωση και επίσκεψη στον
προτεινόμενο χώρο κατασκευής
ΣΜΑ στο δήμο Παύλου Μελά». Τις
επόμενες ημέρες αναμένεται και η
η σύγκληση του περιφερειακού
συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας,
στο οποίο και θα συζητηθεί το επί-
μαχο θέμα του σταθμού μεταφόρ-
τωσης. 

Οι κάτοικοι έχουν αποκλείσει
εδώ και περίπου 15 ημέρες τον
χώρο, όπου έχει αρχίσει να κατα-
σκευάζεται ο Σταθμός Μεταφόρτω-
σης Απορριμμάτων, ενώ δεν
σκοπεύουν να αποχωρήσουν αν δεν
ικανοποιηθεί το αίτημά τους για αλ-
λαγή χωροθέτησης του έργου.

άποψη ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟ FAST TRACK…ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΓΙΩΡΓΟΥ;

Προς λύση ο «γόρδιος
δεσμός» του ΠΑΣΟΚ
Του Βαγγέλη Στολάκη

Τ
ο ερώτημα αναφορικά με το
πρόσωπο που θα διαδεχτεί τον
Γιώργο Παπανδρέου στην ηγε-

σία του Κινήματος, επιχειρούν να
απαντήσουν στο ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί
ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος
Βενιζέλος να τυγχάνει πλέον της στή-
ριξης του Ανδρέα Λοβέρδου, ωστόσο
έχει να αντιμετωπίσει την υποψηφιό-
τητα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που
δεν κάνει βήμα πίσω, αλλά και κά-
ποιας ενδεχόμενης υποψηφιότητας
εκ του «παπανδρεϊκού» μπλοκ. 

Βασικό ζητούμενο στο κόμμα πα-
ραμένει η ενότητα, που σύμφωνα με
στελέχη της Ιπποκράτους, εξακολου-
θεί να είναι εύθραυστη. Την προ-
ηγούμενη Πέμπτη συνεδρίασε η
«πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα
σε μια προσπάθεια να συζητηθεί η
αρνητική εικόνα της καταψήφισης
άρθρων του πολυνομοσχεδίου του
Υπουργείου Οικονομικών από ση-
μαντική μερίδα βουλευτών. Ζητή-
θηκε επίσπευση των εσωτερικών
διαδικασιών, πρόταση που δεν απέρ-
ριψε στη δευτερολογία του ο Γιώργος
Παπανδρέου, ο οποίος για ακόμα μια
φορά απέφυγε να δηλώσει ξεκάθαρα
πως δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. 

Ομιλία Παπανδρέου 
Κατά την ομιλία του ο μέχρι σήμερα

πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε
έναν μακροσκελή απολογισμό του
έργου του, άσκησε δριμεία κριτική στη
Νέα Δημοκρατία και υποστήριξε πως
«θα δώσει αγώνα από όποια θέση κι
αν βρίσκεται». 

Ο κ. Παπανδρέου είπε επίσης, ότι το
ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει τη σύσταση εξετα-
στικής επιτροπής για το έλλειμμα του
2009, ενώ αναφερόμενος στα περί εγ-
κατάστασης επιτρόπων στη χώρα,
αποκάλεσε την πρόταση «γελοιότητα
και προσβολή».

Της συνεδρίασης της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ,
προηγήθηκε συνάντηση του κ. Παπαν-
δρέου με τους Ευάγγελο Βενιζέλο, Αν-
δρέα Λοβέρδο και Κώστα Σκανδαλίδη
που φέρεται να συνέβαλλε στην επί-

τευξη της συμφωνίας των δυο τελευ-
ταίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο
πλευρό του Αντιπροέδρου της Κυβέρ-
νησης τάσσεται και η Άννα Διαμαντο-
πούλου, την ώρα που ο Γιάννης
Ραγκούσης σπάει την «πράσινη»
τρόικα και επιφυλάσσεται να τοποθε-
τηθεί για το ζήτημα εντός των επομέ-
νων ημερών. Μάλιστα ο αναπληρωτής
Υπουργός Εθνικής Άμυνας μέσω του
προσωπικού του λογαριασμού στο
tweeter δήλωσε πως «η χώρα και η
παράταξη χρειάζονται τώρα αλλαγή
υποδείγματος. Αλήθειες και όχι συγ-
κάλυψη της κρίσης τους. Τομή με το
παρελθόν». Μήνυμα που λαμβάνεται
ως σημάδι της απόστασης από το
LO.VE μέτωπο.

Και ενώ ο κ. Βενιζέλος στοχεύει
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών
πριν το τέλος Μαρτίου και στην επι-
κράτηση μιας και μοναδικής υποψη-
φιότητας, της δικής του, ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης και μια ενδεχόμενη υπο-
ψηφιότητα από το «παπανδρεϊκό»
μπλοκ (η Λούκα Κατσέλη που δηλώνει
ανοικτά «παρούσα» πρόσφατα συναν-
τήθηκε με τους κκ. Παπουτσή και Κα-
στανίδη) παρατείνουν τον πονοκέφαλό
του! Η Ιπποκράτους πλέον θυμίζει
«Βαβέλ», τα πηγαδάκια σιγά σιγά συ-
νέρχονται και οι μνήμες του 2007 ξυ-
πνούν. 

Στη Θεσσαλονίκη
Σε επίπεδο Θεσσαλονίκης, όπως

έχει γράψει η «Κ», ο κ. Βενιζέλος
φέρεται να τυγχάνει της υποστήριξης
του συνόλου των βουλευτών. Μετά
την συμπόρευσή του με τον Ανδρέα
Λοβέρδο ο τοπικός εσωκομματικός
χάρτης αλλάζει. Πληροφορίες θέ-
λουν πως το στρατόπεδο του Υπουρ-
γού Οικονομικών επιλέγουν οι: Εύα
Καϊλή, Γιάννης Μαγκριώτης, Βασίλης
Γερανίδης και Γιώργος Αρβανιτίδης.
«Αναποφάσιστοι» παραμένουν ο
Σπύρος Βούγιας και η Χρύσα Αράπο-
γλου, ενώ την επιλογή Καστανίδη θα
στηρίξει η Βούλα Τεκτονίδου. 

Στον κομματικό μηχανισμό οι:
Χρήστος Παπαστεργίου, Γιώργος Γε-
ράκης και Παντελής Κουκουλεκίδης
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα Βε-
νιζέλου. Μαζί τους και ο «εκσυγχρο-
νιστής» Γιώργος Πασχαλίδης (λόγω
Λοβέρδου), ο Μπάμπης Μπαρμπου-
νάκης, ο Νάκης Λαδόπουλος και οι
εκ της «Αριστερής Πρωτοβουλίας»
Κώστας Μαμέλης και Γιώργος Χαλ-
βατζόγλου. 

Τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη θα στηρί-
ξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, το
μέλος του Εθνικού Συμβουλίου
Νίκος Κριθαρίδης και το μέλος της
Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσα-
λονίκης και δημοτικός σύμβουλος
Νεάπολης-Συκεών, Μιχάλης Πάπ-
που, ενώ τα μέλη του Εθνικού Συμ-
βουλίου Θέμης Τζήμας και Αντώνης
Ελευθεριάδης φέρεται πως θα επι-
λέξουν την «παπανδρεϊκή» υποψη-
φιότητα. 

Η πίτα του Ελλάς-Κύπρος
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Δεν μας αξίζει
μία ακόμη 
μεγάλη εθνική
καταστροφή

Του Κυριάκου Βελόπουλου*

Ε
ίναι μερικές αλήθειες
που κάνουν την δια-
φορά. Είναι αλήθειες

που αφορούν την Ελλάδα και τον
κόσμο και που χρειάζεται να ειπω-
θούν.
Όταν πριν από 30 περίπου χρόνια ολο-
κληρωνόταν η σύνδεση της Ελλάδας
με την τότε ΕΟΚ, είχαμε βομβαρδιστεί
με μια πληθώρα  επιχειρημάτων που
παρουσίαζαν την Ευρώπη των ονεί-
ρων. Τον ευρωπαϊκό παράδεισο. 
Τα προϊόντα μας θα βρεθούν  σε μια
απέραντη αγορά 300 εκατομμυρίων.
Θα διασφαλιστούμε έναντι του κινδύ-
νου  από Τουρκία και άλλους εθνικούς
“κινδύνους’’.  Θα έχουμε νομισματική
σταθερότητα και προστασία από κρί-
σεις. 
Kαι τώρα αυτό που ζούμε είναι μια
άλλη πραγματικότητα. Κάτι δεν δού-
λεψε σωστά. 
Ζούμε την εκτίναξη του δημόσιου χρέ-
ους, του εμπορικού ελλείμματος, ελ-
λείμματος τρεχουσών συναλλαγών, τη
γιγάντωση των  κοινωνικών ανισοτή-
των, την υποβάθμιση  της Παιδείας,
την αποδιάρθρωση εργασιακών σχέ-
σεων, την υπόθαλψη λαθρομετανα-
στών και πάσης φύσεως εγκληματιών,
την γιγάντωση της ανεργίας, τη διά-
λυση κοινωνικών οργανισμών, την κα-
τάργηση προνοιακών παροχών και
θεσμών υποστήριξης των ανήμπορων
και κοινωνικά ασθενέστερων. 
Τελικά αργά ή γρήγορα  η  μυθολογία
μιας ουμανιστικής Ευρωπαϊκής Ένω-
σης  με τον τρόπο που την έφτιαξαν κα-
ταρρέει μπροστά στα μάτια μας και
πολλοί αναρωτιούνται για το αν τελικά
μια  ευφυής κόλαση θα ήταν πολύ προ-
τιμότερη από έναν “δήθεν” ευρω- πα-
ράδεισο γερμανικής κατασκευής.
Προσπαθώ, να είμαι αισιόδοξος. 
Ελπίζω πως ότι ζούμε, ότι βιώνουμε
σαν έθνος, θα μας συνεφέρει επιτέλους
και τελικά θα πορευτούμε με τις δυνά-
μεις μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα
αύριο για τα παιδιά μας. Αυτό έχει ση-
μασία…
Λέω και  - θα συνεχίσω να το λέω -
όσο βρίσκομαι στην πολιτική. Πρέπει
να μάθουμε από την  ανεπάρκεια και
την ανευθυνότητα των περισσότερων
σημερινών πολιτικών αλλά και να γυ-
ρίσουμε την πλάτη στους μικροκομμα-
τικούς ή προσωπικούς εγωισμούς τους.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε σιγά  -
σιγά να κατακτήσουμε ένα πόντο γης
που θα μας επιτρέψει να κρατηθούμε
από το χείλος του γκρεμού αποφεύγον-
τας την καταστροφή. 
Δεν χρειαζόμαστε και δεν μας αξίζει
μία ακόμη μεγάλη εθνική καταστροφή.

*Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι βουλευτής
ΛΑΟΣ Β΄ Θεσσαλονίκης

ΚΡΙΣΙΜΑ 24ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ώρα των αποφάσεων
Στην τελική ευθεία έχει
μπει πλέον το θέμα της
νέας δανειακής σύμβασης,
με τους αρχηγούς κατ’
αρχήν και τους βουλευτές
στη συνέχεια  των τριών
κομμάτων που στηρίζουν
την κυβέρνηση Παπαδή-
μου, να καλούνται πλέον να
πάρουν τις πιο κρίσιμες
αποφάσεις από το 1974 και
μετά.

Επιμέλεια: Σταύρος Οραήλογλου

Ο
ι πιέσεις από την
Τρόϊκα είναι αφόρητες,
με το κυριότερο «αγ-
κάθι» στις διαπραγμα-

τεύσεις να παραμένει η μείωση
του κατώτατου μισθού όπως
και η περικοπή ή ακόμα και
πλήρης κατάργηση του 13ου και
14ου μισθού στον ιδιωτικό
τομέα. Μέτρα που αν «περά-
σουν» από τη Βουλή, θα οδηγή-
σουν σε νέες μειώσεις που θα
πιέσουν προς τα κάτω τους μι-
σθούς σε ένα ποσοστό της τάξης
του 25%. 

Ανοικτό παραμένει ακόμα και
το θέμα των πρόσθετων μέ-
τρων ύψους 2 δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ που φαίνεται πως
απαιτούν οι δανειστές μας προ-
κειμένου να καλυφθεί η «μαύρη
τρύπα» στον προϋπολογισμό
του 2011. Οι επαχθείς όροι προ-
βλέπουν, μεταξύ άλλων, απολύ-
σεις έως 150.000 υπαλλήλων
στο δημόσιο τομέα και μείωση
των επικουρικών συντάξεων,

με το «κούρεμα» να παραμένει
μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο.  

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ με δηλώσεις τους αυτές
τις ημέρες έχουν καταστήσει
σαφές πως δεν πρόκειται να
ψηφίσουν νέα μέτρα που θα
οδηγούν στην περαιτέρω επιβά-
ρυνση μισθωτών και συνταξι-
ούχων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο
Γεράσιμος Γιακουμάτος, ο
οποίος την Παρασκευή δήλωσε
«κάθετα αντίθετος» στα νέα
μέτρα ακόμα και αν το πει ο….
γκραν Πάπας. «Έχουν ξεφτιλι-
στεί εντελώς. Δεν πρόκειται να
ψηφίσω  πράγματα που είναι

ενάντια της εθνικής κυριαρχίας»
ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Κρίσιμο Σαββατοκύριακο
Την Παρασκευή ο Λουκάς

Παπαδήμος είχε αλλεπάλληλες
επαφές με τον υπουργό Οικονο-
μικών Ευάγγελο Βενιζέλο και
τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γιώργο Προβόπουλο.
Οι εξελίξεις είναι τόσο ρευστές
ώστε μέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραμμές δεν
είχε οριστεί η ώρα της συνάντη-
σης των κυρίων Παπανδρέου,
Σαμαρά και Καρατζαφέρη με
τον πρωθυπουργό. Το μόνο σί-
γουρο είναι πως οι τέσσερις άν-
δρες πρέπει να έχουν καταλήξει
σε μια συμφωνία μέχρι την Κυ-
ριακή. Τις τελευταίες ώρες, πάν-
τως, υπάρχει διάχυτη
φημολογία ότι ο κ. Παπαδήμος
θα απαιτήσει από τους τρεις πο-
λιτικούς αρχηγούς να υπογρά-
ψουν τις απαιτήσεις της Τρόϊκας,
γιατί διαφορετικά λέγεται πως
είναι έτοιμος να επιστρέψει στον
Κάρολο Παπούλια την εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης. Λέ-
γεται, ακόμη, πως δεν αποκλεί-
εται σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί συμφωνία των τριών
πολιτικών αρχηγών, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας να προ-
χωρήσει στην έκδοση πράξης
νομοθετικού περιεχομένου, κα-
θιστώντας νόμο του κράτους τις
απαιτήσεις της Τρόϊκας. 

Μετατέθηκε το Eurogroup
Οι εξελίξεις αυτές μεταθέτουν

και την ημερομηνία διεξαγωγής
του Εurogroup, που ήταν προ-
γραμματισμένο να συνεδριάσει
τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, α
για τα μέσα της ερχόμενης
εβδομάδας, όταν πλέον υπάρξει
συμφωνία στην Αθήνα, όπως
δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ευ-
ρωπαίου επιτρόπου Όλι Ρεν,

Αμαντέου Αλταφάζ. Όσον
αφορά στη βιωσιμότητα του ελ-
ληνικού χρέους, ο κ. Αλταφάζ
υποστήριξε πως δεν υπάρχει
διάσταση απόψεων ανάμεσα
στο ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή
επιτροπή, υπονοώντας ότι το
τοπίο θα ξεκαθαρίσει όταν
υπάρξει συμφωνία για το PSI
καθώς και για το δεύτερο Μνη-
μόνιο. 

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε
στην τελική ευθεία επιβεβαίωσε
με δηλώσεις του και ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Παντελής
Καψής, ο οποίος τόνισε πως «το
PSI στα βασικά του στοιχεία
είναι έτοιμο», ωστόσο διευκρί-
νισε ότι πρέπει να υπάρξει συμ-
φωνία και για το οικονομικό
πρόγραμμα. 

Σε κάθε περίπτωση, τα χρο-
νικά περιθώρια στενεύουν επι-
κίνδυνα, μιας και μέσα στις
επόμενες δέκα ημέρες η Ελ-
λάδα πρέπει να έχει ολοκληρώ-
σει όλες τις διαδικασίες ώστε να
αποφύγει τη χρεοκοπία. Κρί-
σιμη (μέχρι την επόμενη) ημε-
ρομηνία είναι η 13η Φεβ-
ρουαρίου όταν και θα «κλειδώ-
σει», όπως όλα δείχνουν, το νέο
σκληρό Μνημόνιο και η νέα δα-
νειακή σύμβαση που θα επιτρέ-
ψει στη χώρα να πληρώσει το
ομόλογο που λήγει στα μέσα
Μαρτίου. 

Ευρωπαϊκές πηγές, ωστόσο,
αναφέρουν πως το συνολικό
ύψος του δανείου θα ξεπεράσει
τα 130 δισεκατομμύρια ευρώ
και θα «κλείσει» στα 145 δισε-
κατομμύρια,  ώστε να καλυ-
φθούν οι αυξημένες ανάγκες
των ελληνικών τραπεζών λόγω
των αυξημένων αναγκών ανα-
κεφαλαιοποίησης των ελληνι-
κών τραπεζών και τη
συμμετοχή τους στο πρό-
γραμμα αναδιάρθρωσης του
ελληνικού χρέους. 

Αν δεν είναι άσχετοι,
είναι σίγουρα επικίνδυνοι

Δ
εν υπάρχει άνθρωπος που
εργάζεται, ως δημοσιογρά-
φος ή παρουσιαστής σε

ραδιόφωνο ή τηλεόραση και να
μην κάνει ορισμένα σαρδάμ, ένα
λάθος, όπως άλλωστε σε οποι-
οδήποτε επάγγελμα.

Όλα τα πράγματα, όμως, έχουν
τα όρια τους. Όπως η απύθμενη
βλακεία, η έλλειψη γνώσεων μα-
θητού δημοτικού σχολείου ή ίσως
η απέραντη επιπολαιότητα.

Και σε κάποιες από τις παρα-
πάνω αιτίες πρέπει να αποδο-
θούν τα …τελευταία μαργαριτάρια
που αλιεύθηκαν από εκπομπές
πανελλαδικής εμβέλειας τηλεο-
πτικών σταθμών. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η
κατάσταση είναι εξαιρετικά επι-
κίνδυνη.

Στην πρώτη περίπτωση ο ρε-
πόρτερ από το «παράθυρο» ενη-
μερώνει για ένα ατύχημα που
έγινε στη Ρόδο και όταν φθάνει η

ώρα να μιλήσει για τη διακομιδή
του τραυματία, λέει: « …έγινε η
μεταφορά του από τη Ρόδο στη
χώρα μας!».

Στη δεύτερη ένας ηθοποιός μα-
γειρεύει στο στούντιο και η πα-
ρουσιάστρια της εκπομπής, αφού
κάνει …φοβερές ερωτήσεις αν το
συγκεκριμένο φαγητό, «εκτός από
τα Χανιά παρασκευάζεται και στο
Ηράκλειο», βγάζει και την είδηση
σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
«Εσείς στην Κρήτη, θα γίνεται
ανεξάρτητο κράτος…» αναφέρει
έχοντας κρεμάσει ένα ηλίθιο χα-
μόγελο και ο ηθοποιός εμφανώς
εκνευρισμένος, όσο και ξαφνια-
σμένος, απαντά «εγώ δεν συνε-
χίζω τέτοιου είδους συζήτηση».

Τα σχετικά αποσπάσματα είναι
ανηρτημένα στο διαδίκτυο και
συγκεκριμένα στο μπλόγκ «Tax-
alia», όπου ακούσαμε τους …τρο-
μερούς διαλόγους.

Τα συμπεράσματα δικά σας…



Του Βαγγέλη Στολάκη

Κ
οινό μυστικό στο Δήμο
Δέλτα φαίνεται πως απο-
τελεί η δράση συγκεκρι-

μένου δημοτικού συμβούλου, ο
οποίος φέρεται να παραπλανά κα-
τοίκους της περιοχής των Διαβα-
τών παραχωρώντας τους
προσωρινές άδειες πλανοδίου εμ-
πορίου έναντι χρηματικής αμοιβής.
Την ώρα που οι διοικούντες στην
περιοχή κρατούν τα στόματα κλει-
στά, λόγω της έρευνας που γίνεται,
όπως δηλώνουν, η «Κ» έχει στη διά-
θεσή της έγγραφα «φωτιά» που χρεί-
ζουν άμεσης διευκρίνισης.

Οι άδειες επιτρέπουν
στους κατοίκους να διαθέ-
τουν προϊόντα τους (είδη
παντοπωλείου και περιπτέ-
ρου) εντός του Οικισμού
Αγίας Σοφίας Διαβατών του
δήμου Δέλτα, χωρίς ωστόσο
να είναι νόμιμες, καθώς τέτοιες
άδειες εκδίδει αποκλειστικά ο
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης. 

Οι πολλές ιδιότητες 
Όπως φαίνεται και στα δυο έγ-

γραφα «παραχώρησης προσωρινής
άδειας πλανοδίου εμπορίου» με 

ημερομηνία 28.11.2011, δεν ανα-
γράφεται αριθμός πρωτοκόλλου
ούτε γίνεται χρήση του εμβλήματος 

της Ελληνικής Δημοκρατίας,
την ώρα που τα έγγραφα
φέρουν σφραγίδα του

Δήμου Δέλτα. Και τα δυο υπογρά-
φονται από τον εν λόγω δημοτικό
σύμβουλο, με την ιδιότητα του προ-
έδρου της επιτροπής πλανοδίου εμ-

πορίου, ενώ το ένα
φέρει υπογραφή του
πρόσφατα εκλιπόν-
τος δημάρχου Νίκου
Γιουτίκα. Πληροφο-
ρίες, που με κάθε
επιφύλαξη δημοσι-
εύουμε, αναφέρουν
πως υπάρχει και
τρίτο έγγραφο στο
οποίο ο σύμβου-
λος υπογράφει
ως… αντιδήμαρ-
χος Διαβατών. 

Οι καλά γνωρίζοντες ισχυ-
ρίζονται πως ο αείμνηστος
Νίκος Γιουτίκας ουδέποτε
υπέγραψε τέτοιου είδους
έγγραφο και μάλιστα,
«έγινε έξω φρενών όταν
ενημερώθηκε σχετικά με
το ζήτημα, τρεις ημέρες
πριν από το θάνατό του».
Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως ο τότε δήμαρ-

χος, μόλις έμαθε για την κομπίνα
κάλεσε το σύμβουλο στο γραφείο
του, ζήτησε την επιστροφή των
χρημάτων, την απόσυρση των πλα-
στών εγγράφων και την παραίτησή
του, ενώ την ίδια ημέρα ενημερώ-
θηκε και ο πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου.

Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς
στις αποδείξεις είσπραξης με ημε-
ρομηνία 20.12.2011, που έχει στη
διάθεσή της η εφημερίδα, πουθενά
δεν γίνεται αναφορά στο δήμο, ενώ
αντιθέτως χρησιμοποιείται σφρα-
γίδα του Συλλόγου Οικιστών Οικι-
σμού Αγίας Σοφίας «ΑΓΙΣΟ».
Μάλιστα στην απόδειξη Νο1 (με
ποσό 30 ευρώ) αναγράφεται πως η
εισφορά έγινε για λόγους «καθαριό-
τητας του οικισμού». Το οξύμωρο
είναι πως η συγκεκριμένη απόδειξη
δεν συμφωνεί με την προσωρινή
άδεια που εκδόθηκε από την επι-
τροπή πλανοδίου εμπορίου για την
πώληση ψιλικών ειδών στον ίδιο
ενδιαφερόμενο!

Περαιτέρω έρευνα 
Αντιδήμαρχος της περιοχής χα-

ρακτηρίζει τα έγγραφα «έωλα»,
αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτή-
ματα «ποιοι γνωρίζουν τη δράση
του συγκεκριμένου συμβούλου»,
«που πηγαίνουν τα χρήματα που ει-
σπράττονται» και εάν οι άδειες είναι
νόμιμες. 

Από την πλευρά του ο νέος δή-
μαρχος Δέλτα, κ. Γιώργος Γλώσσης
δηλώνει ενήμερος για το ζήτημα
και επιφυλάσσεται για την περαι-
τέρω διερεύνησή του. 
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ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ 
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Λιγοστεύουν οι αστυνομικοί
στη Θεσσαλονίκη

Τ
ην έντονη αντίδραση της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης
προκάλεσε η απόφαση του αρχηγείου

της Ελληνικής Αστυνομίας, να διαθέσει μετά
το καλοκαίρι μόλις 30 αστυνομικούς στη
ΓΑΔΘ, την ώρα που οι κενές οργανικές θέ-
σεις ξεπερνούν τις 1200. Όσο και αν ακού-
γεται απίστευτο, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στην
Αθήνα έκρινε πως σε μια εποχή όπου η εγ-
κληματικότητα έχει πάρει την ανηφόρα,
εξαιτίας της φτώχειας και της διεύρυνσης
των κοινωνικών ανισοτήτων, οι Θεσσαλονι-
κείς μπορούν να νοιώσουν ασφαλείς με το
1/40 της αστυνομικής δύναμης που απαιτεί-
ται.   

Η ανεξήγητη αυτή απόφαση ήρθε σαν…
κερασάκι στην τούρτα μετά την τοποθέτηση
12 μόλις αστυφυλάκων από τις σχολές, την
ίδια ώρα που στην Αττική προωθήθηκαν
2039.  

Όπως είχε δηλώσει και στην «Κ» ο Θεό-
φιλος Παπαδάκης, Γενικός Γραμματέας της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλο-
νίκης, «Είμαστε ήδη λίγοι. Το έγκλημα διογ-
κώνεται και εμείς καλούμαστε να
προστατεύσουμε τους πολίτες από τα υψηλά
ποσοστά εγκληματικότητας και να οδηγούμε
τους κακοποιούς στη δικαιοσύνη. Μόνο που
αντί να μας ενισχύσουν,  μειώνεται η δύναμή
μας. Άλλωστε τα δυο τελευταία χρόνια συν-
ταξιοδοτήθηκαν από την υπηρεσία περίπου
600 συνάδελφοι. Το κενό αυτό δεν αναπλη-
ρώθηκε ποτέ».

Της Χρύσας Κυριακού 

Σ
ε νέο κύκλο έντασης φαίνεται
πως μπαίνει ο δήμος Χαλκηδόνας
μετά τη δικαίωση του Γ. Μπίκου. Ο

πρώην αντινομάρχης και αντιδήμαρχος
Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων είχε
προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Περι-
φέρεια κατά της απόφασης (υπ΄αριθ.
272/20786/25-10-2011) του δημάρχου,
Π. Δαϊκούδη να τον παύσει από τα καθή-
κοντα του αντιδημάρχου. Ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Περιφέρειας Μακεδονίας
Θράκης, Θύμιος Σώκος έκανε
δεκτή την προσφυγή του κ. Μπίκου
και ο τελευταίος επέστρεψε πριν 15
ημέρες στα καθήκοντά του. 

Ωστόσο, η επιστροφή του κ. Μπί-
κου φαίνεται πως δεν χαροποίησε
ιδιαίτερα τον δήμαρχο Χαλκηδόνας,
καθώς οι σχέσεις του με τον αντι-
δήμαρχο Πολεοδομίας και Τεχνι-
κών Έργων δεν βρίσκονται και στο
καλύτερο σημείο. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι οι δύο άνδρες προεκλο-
γικά είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους
προκειμένου να καταφέρουν να αναλά-
βουν τα ηνία του δήμου. Ο κ. Δαϊκούδης
κατέβηκε στις εκλογές του 2010 ως υπο-
ψήφιος δήμαρχος και ο κ. Μπίκος ως
επικεφαλής του ψηφοδελτίου με τη μυ-
στική συμφωνία, σε περίπτωση εκλογής
τους, ο κ. Δαϊκούδης να καθίσει στην κα-
ρέκλα του δημάρχου για τα 2 πρώτα
χρόνια και στη συνέχεια να αναλάβει ο κ.
Μπίκος, κάτι το οποίο ο κ. Δαϊκούδης στη

συνέχεια το αναίρεσε. Μάλιστα, ο κ. Μπί-
κος είχε δεσμευτεί τότε να βοηθήσει τον
κ. Δαϊκούδη και στην επόμενη τετραετία.
Όπως αναφέρουν άτομα του στενού κύ-
κλου των δύο ανδρών, από την αρχή της
θητείας του ο κ. Δαϊκούδης, αν και τον
έχρισε αντιδήμαρχο, στην ουσία τον είχε
παραγκωνίσει. 

«Να αφήσουμε πίσω τις κόντρες…»
«Νιώθω ικανοποιημένος και ηθικά δι-

καιωμένος» δήλωσε στην «Κ» ο κ. Μπί-
κος. «Από εδώ και πέρα θα πρέπει να
αφήσουμε πίσω τις όποιου είδους σκοπι-
μότητες και να δούμε το καλό του τόπου
μας. Οι δημότες μας δεν χρωστούν τίποτα
να «πληρώνουν» τις δικές μας κόντρες»,
είπε ο αντιδήμαρχος. Αναφορικά με την
κόντρα του με τον κ. Δαϊκούδη, ο κ. Μπί-
κος υποστήριξε ότι για να μπορέσει το
τόπος να πάει μπροστά, οφείλουν και οι
δύο να βρουν τρόπο και να λειτουργή-
σουν κάτω από την ίδια στέγη.   

ΔΕΚΤΗ H ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Επέστρεψε στα καθήκοντά του ο Γ. Μπίκος 

Κυκλοφορούν άδειες «μαϊμού»;



Του Βαγγέλη Στολάκη

Α
ντίθετοι με την
απόφαση του
Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη να

προωθήσει τους «εκλεκτούς του» στο
προεδρείο της Επιτροπής Διοίκησης
των Λαϊκών Αγορών νομού Θεσσαλονί-
κης, εμφανίζονται οι περιφερειακοί
σύμβουλοι Κεντρικής Μακεδονίας του
ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρουν στηρίζουν
την ομόφωνη απόφαση της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και χα-
ρακτηρίζουν «απαράδεκτη τη στάση του
Υπουργού».

Την ίδια ώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζιτζικώστας
παραχώρησε συνέντευξη τύπου παρου-
σιάζοντας αναλυτικά όλες τις ενέργειες
που έχουν γίνει από την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας για τον ορισμό
του νέου διοικητικού συμβουλίου στον
οργανισμό και κατηγόρησε τον κ. Χρυ-
σοχοΐδη «για μικροπολιτικά παιχνίδια
που προσπαθεί να παίξει, στην προσπά-
θειά του να διεκδικήσει την ηγεσία του
κόμματος». 

Επιβεβαίωση της «Κ»
Όπως είχε αποκαλύψει η «Κ» στο

προηγούμενο φύλλο, η κόντρα Υπουρ-
γείου και Αντιπεριφέρειας ξεκινά από
την ερμηνεία της λέξης «εποπτεία».
Ποιος δηλαδή έχει την τελική ευθύνη
για τη λειτουργία του Οργανισμού Λαϊ-
κών Αγορών Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα

με τον «Καλλικράτη», η ευθύνη μεταφέ-
ρεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας και κατ' επέκταση στην
Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Έτσι, τα
μέλη της Μητροπολιτικής Επιτροπής με
ομόφωνη πρόταση που κατέθεσαν στο
Υπουργείο Ανάπτυξης πρότειναν συγκε-
κριμένα πρόσωπα για τη θέση του προ-
έδρου και των μελών του διοικητικού
συμβουλίου. Ο κ. Χρυσοχοΐδης όμως
φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη
και προωθεί για τη θέση του προέδρου
τον κ. Μιχάλη Πάππου, που σύμφωνα
με πληροφορίες, του παρέχει στήριξη
στην κούρσα διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ.

«Ο Τζιτζικώστας έχει δίκιο»
Ακόμα και οι τέσσερις «πράσινοι» πε-

ριφερειακοί σύμβουλοι, που συμμετέ-
χουν στην Μητροπολιτική Επιτροπή
Θεσσαλονίκης μιλώντας στην «Κ»
«αδειάζουν» τον υπουργό Ανάπτυξης
θεωρώντας δεδομένο πως “η αρμοδιό-
τητα πρέπει να μεταφερθεί στην τοπική
αυτοδιοίκηση”.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, Μπάμπης
Μπαρμπουνάκης «οι εκπρόσωποι του

Μετώπου Ανάπτυξης συμφωνούμε από-
λυτα με την πρόταση που στάλθηκε στο
Υπουργείο». Ο ίδιος ερωτώμενος γιατί
αφού συμφωνούν δεν παραβρέθηκαν
στη σχετική συνέντευξη τύπου που πα-
ραχώρησε ο κ. Τζιτζικώστας, αποδίδει το
γεγονός σε «λάθος συνεννόηση».

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Φε-

στερίδης, περιφερειακός σύμβουλος και
προτεινόμενο μέλος για το Δ.Σ. του Ορ-
γανισμού Λαϊκών Αγορών χαρακτηρίζει
την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
«άσχημη» και ζητά από το νομικό σύμ-
βουλο του κράτους «να αποφασίσει σε
ποιον τελικά απομένει η εποπτεία του
οργανισμού».

«Δεδομένη» θεωρεί «τη μεταφορά
της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»,
και ο κ. Παντελής Κουκουλεκίδης, ενώ
η κ. Άννα Μίχου μιλώντας στην «Κ» δη-
λώνει πως «οι λαϊκές αγορές πρέπει να
μεταφερθούν στην αυτοδιοίκηση. Δεν
πρέπει να εμπλέκεται καθόλου ο
υπουργός. Ο κ. Τζιτζικώστας έχει δίκιο». 

«Καλώ άμεσα τον κ. Χρυσοχοΐδη να
σταματήσει τα μικροπολιτικά παιχνίδια,
να αφήσει τον Οργανισμό Λαϊκών Αγο-
ρών Θεσσαλονίκης μακριά από τις πο-
λιτικάντικες επιδιώξεις του και να
σεβαστεί τον κόπο όλων αυτών των αν-
θρώπων που δεν μπορούν να εξυπηρε-
τηθούν, εξαιτίας της αδιαφορίας που
δείχνει για το θέμα εδώ και εφτά μήνες»
είναι το σχόλιο του κ. Τζιτζικώστα. 

Όπως έγινε γνωστό κατά τη συνέν-
τευξη τύπου από τους προέδρους των
εμπόρων και παραγωγών λαϊκών αγο-
ρών, η απουσία του διοικητικού συμ-
βουλίου δημιουργεί πολλά προβλήματα
στον κλάδο. Ενδεικτικό είναι ο κίνδυνος
για τη δημόσια υγεία καθώς έχει λήξει
η σύμβαση με τον ανάδοχο για χημικές
τουαλέτες στους χώρους των λαϊκών.
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«Αδειάζουν» τον Χρυσοχοΐδη
οι σύμβουλοι του ΠΑΣΟΚ
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ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΤΑΪΣΟΥΝ

Των Χρύσας Κυριακού, Τατιάνας Κερασίδη

Θ
ύματα της οικονομικής κρίσης
πέφτουν καθημερινά εκατον-
τάδες ζώα, τα οποία οι ιδιοκτή-
τες τους εγκαταλείπουν στους

δρόμους δήμων της Θεσσαλονίκης.
Σκυλιά κάθε ηλικίας, ράτσας και ανε-
ξαρτήτου μεγέθους εντοπίζονται εγκα-
ταλελειμμένα από τα αφεντικά τους, οι
οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν
στην περίθαλψη τους λόγω έλλειψης
χρημάτων. Όπως υποστηρίζουν μάλιστα
υπεύθυνοι φιλοζωικών σωματείων της
πόλης, η Θεσσαλονίκη έχει καταντήσει
«Καιάδας» αδέσποτων! Σύμφωνα με
τους ίδιους, τα αδέσποτα περιφέρονται
κατά κύριο λόγο σε κεντρικούς δρόμους
των δήμων αναζητώντας τροφή. «Σε
πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει ο
φόβος και ο τρόμος μικρών και μεγά-
λων. Η έλλειψη τροφής κάνει τα ζώα
επιθετικά», αναφέρουν χαρακτηριστικά. 

Το Φιλοζωικό Σωματείο Πυλαίας «Η
Αγάπη», δέχεται καθημερινά τηλέφωνα
από αγνώστους, οι οποίοι «καταγγέλ-
λουν» περιστατικά εγκατάλειψης ζώων.
«Στην Ελλάδα οι άνθρωποι δεν είναι συ-
νειδητοποιημένοι ούτε από το σχολείο,
ούτε από το σπίτι σε ό,τι αφορά τα ζώα
και τη φροντίδα τους. Είναι απαράδεκτο
το γεγονός ότι κάποιοι «παρατάνε», με

ή χωρίς λουρί τα κατοικίδια τους στο
έλεος του Θεού και δε σκέφτονται τι θα
απογίνουν. Πρέπει επιτέλους να κατα-
λάβουν όλοι πως ένα ζώο έχει υποχρε-
ώσεις όπως τροφές, εμβόλια, βόλτες.
Εφόσον δεν έχουν ούτε την οικονομική
ευχέρεια αλλά ούτε την πολυτέλεια χρό-
νου, να μη παίρνουν τέτοια ευθύνη» τό-
νισε μιλώντας στην «Κ» η πρόεδρος του
Φιλοζωικού Σωματείου Πυλαίας, Ιζαμ-
πέλα Μποτονάκη. 

«Εδώ δεν έχω να ταΐσω 
τα παιδιά μου…»

Μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου
Αδέσποτων Ρετζικιού, που εδρεύει στο
δήμο Νεάπολης, επιβεβαιώνουν ότι τα
κρούσματα εγκατάλειψης ζώων έχουν
αυξηθεί ραγδαία και επικίνδυνα. «Αν και
έχω μαζέψει πολλά αδέσποτα ακόμη
δεν έχω δεχτεί τηλεφώνημα όπως δέ-
χονται άλλα σωματεία από κάποιον που
θέλει να παρατήσει το σκύλο ή τη γάτα
του. Έχω όμως ακούσει από μια κυρία
που μου εξομολογήθηκε ότι ήταν μάρ-
τυρας σε μία εγκατάλειψη και όταν πλη-

σίασε να ρωτήσει τον νεαρό γιατί το
κάνει αυτό, αυτός ανέβηκε στο μηχανάκι
και είπε: «Εδώ δεν έχω να φάω και να
ταΐσω τα παιδιά μου, θα σκεφτώ σκυλιά
και γατιά;», υποστήριξε η  η πρόεδρος
του Φιλοζωικού Σωματείου, Εύη Καλαι-
τζίδου. «Καταλαβαίνω πως οι καιροί
είναι δύσκολοι αλλά θεωρώ  απαράδε-
κτη την εγκατάλειψη», συμπλήρωσε. 

Μικροτσίπ για όλα τα κατοικίδια
Σύμφωνα με τους αρμοδίους, ένας

καλός τρόπος για να τιμωρούνται οι
ιδιοκτήτες, που αφήνουν τα κατοικίδια
τους στο δρόμο είναι να τοποθετηθούν
σε όλα τα ζώα τα λεγόμενα «μικρο τσίπ»
έτσι ώστε όταν κάποιος επιχειρήσει να
εγκαταλείψει το ζώο του να εντοπίζεται
απευθείας και να τιμωρείται από το
νόμο. «Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό
σε όλους όσους αποφασίζουν να υιοθε-
τήσουν κάποιο σκυλάκι να τοποθετή-
σουν το ‘‘μικροτσίπ’’», τόνισε χαρα-
κτηριστικά η κ. Μποτονάκη. 

Αυξάνονται και… τα αδέσποτα 

ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Ιδιωτικοποιήσεις σε ΕΥΑΘ και ΟΛΘ
Του Βαγγέλη Στολάκη

Τ
ο πράσινο φως για την ιδιωτικο-
ποίηση της ΕΥΑΘ και του Οργανι-
σμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

δίνει η πρόσφατη μεταβίβαση μετοχών
των δυο εταιριών στο Ταμείο Αξιοποί-
ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο-
σίου (ΤΑΙΠΕΔ.). Το κράτος αισιοδοξεί
πως η πώληση των μετοχών θα ολο-
κληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους,
ενώ οι εργαζόμενοι προαναγγέλλουν
νέες κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκε το
23,30% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΟΛΘ Α.Ε. και το 40% της ΕΥΑΘ, με απο-
τέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να ελέγ-
χει πλέον το 50,97% και 34,02%
αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα
θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος για την
ΕΥΑΘ, ενώ έχει ήδη οριστεί νομικός
και χρηματοπιστωτικός σύμβουλος, με
σκοπό ο διαγωνισμός για την πώληση
του πλειοψηφικού πακέτου να γίνει
στο τελευταίο τρίμηνο του 2012.

Κινητοποιήσεις εργαζομένων
Οι εργαζόμενοι από την πλευρά

τους, επιμένουν πως η αρνητική στάση
τους απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της
εταιρίας δεν πρόκειται να αλλάξει, ενώ
πρόσφατα προσέφυγαν στο ΣτΕ ζη-
τώντας την ακύρωση της ένταξης της

ΕΥΑΘ στο Ταμείο. «Το νερό είναι κοι-
νωνικό αγαθό που δεν μπορεί και δεν
επιτρέπεται να εμπορευματοποιείται.
Είναι άξιο ντροπής να θεωρούν κά-
ποιοι πως με το ξεπούλημα του νερού
θα διασωθούν οι τράπεζες και το χρε-
οκοπημένο σύστημα» τονίζει ο κ.Κώ-
στας Μαριόγλου, πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων. Ο ίδιος
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων

κινητοποιήσεων. 
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι εργα-

ζόμενοι στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, που
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κοινής
δράσης με τους υπαλλήλους της
ΕΥΑΘ. 

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο
Μάιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρίας, κ. Στέλιος Αγγε-
λούδης μιλώντας στο δημοτικό

συμβούλιο Θεσσαλονίκης είχε θέσει
«τις προσωπικές κόκκινες γραμμές
του». 

Είχε τονίσει μάλιστα πως τάσσεται
υπέρ της διατήρησης του δημόσιου
χαρακτήρα του λιμανιού, ο οποίος χά-
νεται όταν το ποσοστό του δημοσίου
πέσει κάτω από το 51%. «Όταν γίνει
αυτό, δεν θα υπηρετήσω μια τέτοια
πολιτική», είπε χαρακτηριστικά.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ,

ΚΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

«Από τις αυλές
στα σαλόνια»

Θ
ύμησες και νοσταλγίες μιας
άλλης εποχής, πιο αθώας,
μιας εποχής όπου οι ανθρώ-

πινες σχέσεις ήταν πραγματικές,
υπήρχε ακόμη ενδιαφέρον για το
γείτονα, μπέσα και φιλότιμο, ζων-
τανεύουν μέσα από τη νέα συγγρα-
φική δουλειά της δημοσιογράφου
Λίνας Μυλωνάκη. 

«Από τις αυλές στα σαλόνια. Ει-
κόνες του αστικού χώρου στον ελ-
ληνικό δημοφιλή κινηματογράφο
(1950-1970)», είναι ο τίτλος του βι-
βλίου που μόλις κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις University Studio
Press και υπόσχεται στους ανα-
γνώστες ένα μεγάλο ταξίδι μέσα
από τις παλιές ελληνικές ταινίες,
που ξεκινά από τα γραφικά στενά
της Πλάκας, τις λαϊκές γειτονιές του
κέντρου της Αθήνας, το λιμάνι του
Πειραιά, την Καστέλλα, το Μονα-

στηράκι, τα προσφυγικά
και τα εξοχικά προάστια
της Κηφισιάς και του Αμα-
ρουσίου μέχρι την προκυ-
μαία της Θεσσαλονίκης. 

Με όχημα την εικόνα
και σημείο αναφοράς
δώδεκα από τις πιο δη-
μοφιλείς ταινίες της επο-
χής, ο κινηματογραφικός
φακός ακολουθεί την
πορεία προς το μον-

τέρνο, «από τις αυλές στα σαλόνια». 
Από τις γειτονιές και τις αλάνες

του τότε, στην άναρχη πόλη της αν-
τιπαροχής και των πολυκατοικιών
της δεκαετίας του 1970, που
«έσβησαν» τις γειτονιές, τις έκαναν
άχρωμες και απρόσωπες. Το βιβλίο
αυτό είναι το δεύτερο προσωπικό
της Αγγελικής (Λίνας για τους φί-
λους) Μυλωνάκη μετά το «Δου-
λειές με φούντες! Η ιστορία της
επιχειρηματικότητας μέσα από τον
ελληνικό κινηματογράφο (1950-
1970) - (ΠΕΕΒΕ, 2008)», η οποία
είναι διδάκτορας του Τμήματος Δη-
μοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. 

Στο ενεργητικό της προστίθεται η
συγγραφή πλήθους άρθρων για
τον κινηματογράφο σε ελληνικά και
ξένα διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά, ενώ επαγγελματικά ασχολεί-
ται από το 1995 με το αντικείμενο
των σπουδών της. Κείμενά της
έχουν δημοσιευτεί στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο της Θεσσαλονί-
κης ενώ σήμερα εργάζεται ως δη-
μοσιογράφος στο Γραφείο Τύπου
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας.  

λόγω της κρίσης
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Αδιαπραγμάτευτες 
οι «κόκκινες γραμμές»

Του Θεόδωρου Καράογλου*

Η
Η πατρίδα μας
βρίσκεται στην
κρισιμότερη

καμπή της μεταπολιτευτικής της
ιστορίας. Βρίσκεται στο σημείο,
όπου θα κριθεί η πορεία της στο
μέλλον. Αναμφίβολα, οι διαπραγμα-
τεύσεις, που διεξάγονται από τον
Πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο
είναι σκληρές και υπό την ασφυ-
κτική πίεση των δανειστών και των
εταίρων μας. Το αποτέλεσμα που θα
προκύψει από αυτές τις  διαπραγμα-
τεύσεις, αναφορικά με το PSI, θα
είναι καθοριστικό για την μετέπειτα
πορεία της χώρας. Συνεπώς, «το
σιγάν κρείττον εστί του λαλείν». 

Στις διαπραγματεύσεις και στις συ-
ζητήσεις που διεξάγονται αυτό το
διάστημα υπάρχουν σημεία και ζη-
τήματα, που για εμάς, για τη Νέα
Δημοκρατία, είναι αδιαπραγμά-
τευτα. Από την πρώτη στιγμή διαμη-
νύσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις
και ο Πρόεδρός μας Αντώνης Σαμα-
ράς κατέστησε σαφές και ξεκάθαρο,
ότι για εμάς υπάρχουν «κόκκινες
γραμμές», που ούτε τις συζητούμε,
ούτε τις διαπραγματευόμαστε, ούτε
τις μεταβάλλουμε.

Εξαρχής, θέσαμε την Εθνική μας
αξιοπρέπεια ως ύψιστη αρχή, που
αποτελεί πυξίδα μας για την πορεία
στο μέλλον. Συνεπώς, οποιεσδήποτε
σκέψεις για τοποθέτηση επιτρόπου-
τοποτηρητή στη χώρα μας είναι ατυ-
χείς και επιστρέφονται σε αυτούς
που τις διατύπωσαν. Η χώρα μας
έχει Κυβέρνηση ειδικού σκοπού,
που προέκυψε για να διαχειριστεί
συγκεκριμένα ζητήματα, που αφο-
ρούν στο PSI και την υπογραφή της
δανειακής σύμβασης και σύντομα
θα έχει και Κυβέρνηση ισχυρή και
με νομιμοποίηση, που θα προκύψει
με νωπή λαϊκή εντολή.

Για την πραγμάτωση, όμως, των
παραπάνω, απαραίτητο προαπαι-
τούμενο αποτελεί η επιβίωση της
χώρας και για να επέλθει αυτό προ-
ϋπόθεση είναι και η επιβίωση των
Ελλήνων πολιτών. Αυτό δεν μπορεί
να πραγματοποιηθεί ούτε με την εκ
νέου περικοπή μισθών, 13ου και
14ου, ούτε με νέες μειώσεις, ούτε με
φοροεπιδρομή. Η χώρα χρειάζεται
μια νέα πολιτική, μια πολιτική ανά-
πτυξης, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος
στον κατήφορο της Ελληνικής οικο-
νομίας και να σημάνει η επανεκκί-
νηση της Εθνικής μας οικονομίας,
για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα, η αι-
σιοδοξία και η ανάταση στους Έλλη-
νες πολίτες.

* Ο Θεόδωρος Καραόγλου είναι βουλευτής
ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης

άποψη ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Αντί μισθού… χαρτζιλίκι
στους υπαλλήλους� 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ-ΠΟΤΙΔΑΙΑ

Ο δρόμος της… υπομονής

Του Βαγγέλη Στολάκη

Τ
ην ώρα που κυβέρνηση και τρόικα δηλώνουν
πως οι συζητήσεις για τη σύναψη της νέας
δανειακής σύμβασης, που θα συνοδεύεται
από σκληρά μέτρα προχωρούν, οι χαμηλόμι-

σθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας καλούνται
για ακόμα μια φορά να πληρώσουν τα… σπασμένα.
Οι μισθοί Βουλγαρίας στην Ελλάδα είναι γεγονός, την
ώρα που η ανεργία καλπάζει και το κόστος διαβίω-
σης συνεχώς αυξάνεται.

Πρόσφατα, το ΙΟΒΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας
ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, δυο φορείς που εντάσσονται σε δια-
φορετικές σχολές οικονομικής σκέψης, συμφώνη-
σαν στη διαπίστωση ότι, παρ’ όλη τη μείωση του
περιβόητου εργατικού κόστους, οι τιμές προϊόντων
και υπηρεσιών παραμένουν άκαμπτες. 

Η εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου φαί-
νεται πως επιφύλαξε εκπλήξεις σε χιλιάδες δημόσι-
ους υπάλληλους, που «πάγωσαν» λαμβάνοντας τις
πρώτες μισθοδοσίες του νέου έτους. Η αναδρομική
ισχύς του μέτρου, από 1ης Νοεμβρίου, έφερε ακόμα
και αρνητικά πρόσημα, με το κράτος να τους καλεί
τώρα να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν την προ-
μισθολογίου εποχή. 

Και ενώ το οικονομικό επιτελείο, όπως έχει γίνει
γνωστό, θα παρακρατά εφάπαξ για τους επόμενους
τρεις μήνες ένα σημαντικό μέρος των αποδοχών των
υπαλλήλων του δημοσίου, οι αυξήσεις –σε όποιους
κλάδους υπάρχουν- θα γίνονται με ρυθμούς χελώ-
νας. Για παράδειγμα εάν κάποιος υπάλληλος δι-
καιούται αύξηση 50 ευρώ μηνιαίως, θα τη λάβει σε

δυο χρόνια από σήμερα, ενώ οι αυξήσεις άνω των
100 ευρώ θα κατατίθενται σε βάθος τριετίας. 

Μισθός 60 ευρώ το μήνα
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση τραυματιοφο-

ρέα που εργάζεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσ-
σαλονίκης και για το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Φεβρουαρίου είδε τις αποδοχές του να μειώνονται
κατά 281,64 ευρώ. «Πήρα στα χέρια μου λιγότερα από
60 ευρώ. Αυτός θα είναι ο μισθός μου για τους επό-
μενους τρεις μήνες. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω
ή να κλάψω» δηλώνει ο Σ.Σ. στην «K» καταγγέλλοντας
την κυβέρνηση για «απάνθρωπη πολιτική».

«Η κυβέρνηση φαίνεται πως σκληραίνει τη στάση
της και όπως όλα δείχνουν πρόκειται να οδηγηθούμε

στα άκρα» τονίζει από την πλευρά του ο πρόεδρος της
Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσα-
λονίκης, κ. Πέτρος Κετικίδης. Ο ίδιος σχολιάζει πως
«τελικά το ενιαίο μισθολόγιο πλήττει μόνο τους χαμη-
λόμισθους, οι οποίοι χάνουν κατά μέσο όρο περίπου
200 ευρώ έκαστος» και συμπληρώνει πως «η αδυ-
ναμία και η ανικανότητα να παταχθεί η φοροδιαφυγή,
οδηγεί στην εξαθλίωση χιλιάδες εργαζομένους».

Τα συνδικάτα
Σύμφωνα με πληροφορίες τα συνδικάτα ήδη

έχουν έρθει σε επαφή με διοικήσεις οργανισμών,
ώστε η διαφορά παλιού και νέου μισθού να εισπράτ-
τεται σε ισόποσες δόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους και θα προχωρήσουν σε καταλήψεις των ορ-
γανισμών εκείνων που δεν θα συμφωνήσουν.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπιεστούν επι-
πλέον οι μισθοί μας και να “περάσουν” οι αδυναμίες
του συστήματος στο μισθολογικό κόστος» αναφέρει
ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,
κ. Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης προαναγγέλλοντας
κινητοποιήσεις των εργαζομένων. 

Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης

Σ
τις καλένδες παραπέμπεται η ανακατασκευή
του δρόμου Μουδανιά-Ποτίδαια στη Χαλκι-
δική, καθώς φαίνεται ότι οι σφοδρές αντιδρά-

σεις των ιδιοκτητών καταστημάτων στην περιοχή
αλλά και η οικονομική κρίση ,δυσκολεύει την Εγνα-
τία Οδό ΑΕ στην εύρεση των απαραίτητων κονδυ-
λίων. Πρόκειται για το τμήμα του οδικού άξονα που
ξεκινά από το κόμβο των Μουδανιών και καταλήγει
στη γέφυρα της Ποτίδαιας. Ένα σημείο όπου ο δρό-
μος είναι ιδιαίτερα στενός και ευθύνεται για δεκά-
δες τροχαία δυστυχήματα κάθε χρόνο. 

Το  θέμα απασχόλησε πρόσφατα και το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, όπου
ανέκυψε ένα δεύτερο ζήτημα σχετικά με το κατά
πόσο ο δρόμος θα πρέπει να είναι «κλειστού» ή
«ανοιχτού» τύπου. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό; Η
Εγνατία Οδός ΑΕ, σύμφωνα με τον αντιπεριφερει-
άρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργο, θέλει να προχω-
ρήσει στη δημιουργία κλειστού αυτοκινητοδρόμου,
κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων
εδώ και πολλά χρόνια στην τοπική κοινωνία. Και ο
λόγος είναι ότι θα καταστραφούν οικονομικά οι επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται δεξιά και αρι-
στερά του δρόμου. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ο
κυκλοφοριακός φόρτος που θα δημιουργούνταν
στη γέφυρα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες
λόγω της αυξημένης κίνησης. 

«Η εμμονή της Εγνατίας Οδού στην επιλογή του

δρόμου κλειστής κυκλοφορίας προκαλεί δυσανά-
λογη με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα βλάβη στην
τοπική κοινωνία, αφού το αποτέλεσμα αυτό μπορεί
να επιτευχθεί με καταφανώς ηπιότερα μέσα. Τέλος
θα απεμπλέξει το Δημόσιο από τις διαδικασίες κα-
θυστερήσεων αλλά και τα σημαντικά κοστολόγια
των απαλλοτριώσεων καθώς και των δικαστικών
εμπλοκών που έχουν ήδη δημιουργηθεί» αναφέ-
ρεται στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Κεντρικής Μακεδονίας .

«Εμείς, ως Περιφερειακό Συμβούλιο, εκφράσαμε

μια άποψη. Το πρώτο και κύριο μέλημα μας είναι
να κατασκευαστεί ο δρόμος. Θεωρούμε ότι έπρεπε
να είχαμε το δρόμο… χθες.  Αυτό είναι το καθορι-
στικό για εμάς. Αν τεχνικά μπορεί να γίνει αυτό που
ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή ανοικτός
δρόμος με δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύ-
θυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με δυνατότητα
πρόσβασης στις τοπικές επιχειρήσεις και στηθαίο
στη μέση, καλώς να γίνει» υποστήριξε από την
πλευρά του στην «Κ» ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκι-
δικής Γιάννης Γιώργος. 

«Καμία πρόβλεψη»

Σε κάθε περίπτωση, όμως, το έργο συ-
ναντά δυσκολίες στην ολοκλήρωση του

καθώς η Εγνατία Οδός ΑΕ δυσκολεύεται
να βρει χρηματοδότηση ύψους 31 εκατομ-
μυρίων ευρώ που απαιτούνται.  Το επιβε-
βαιώνει και η προϊσταμένη του γραφείου
δημοσίων σχέσεων της εταιρείας, Μαίρη
Κόντζογλου, η οποία σε σχετική ερώτησή
μας απήντησε πως «η Εγνατία Οδός ΑΕ
βρίσκεται στη φάση εξεύρεσης χρηματο-
δότησης. Όπως καταλαβαίνετε, καμία πρό-
βλεψη για το πότε θα ξεκινήσει το έργο
δεν μπορεί να γίνει». Τι σημαίνει αυτό;
Πως η ταλαιπωρία χιλιάδων οδηγών θα
συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα… 
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Eπιμέλεια:
Βασίλης Παπαβασιλείου

Αισθητική 
και πολυτέλεια

Eνας καινούργιος
χώρος που διακρί-
νεται για την αι-

σθητική και την
πολυτέλεια του, το
Aldebaran, που ανήκει
στο Συνεδριακό Κέντρο
Polis, παρουσιάστηκε
στα ΜΜΕ, καθώς και σε
φίλους και συνεργάτες
του. Το Aldebaran βρί-
σκεται στον πέμπτο
όροφο του Μεγάρου
Μουσικής Θεσσαλονί-
κης (νέο συνεδριακό
κέντρο) και διακρίνεται
για την ποιότητα των
υπηρεσιών και των
προδιαγραφών του.

Με μεγάλη επιτυχία έγιναν τα εγκαίνια της καινούργιας δουλειάς
του Χρήστου Κεχαγιόγλου με τίτλο ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ –
Πτήσεις Δωματίου στην  Αίθουσα Τέχνης METAMORFOSIS. Με

την καινούργια του δουλειά, απόκοσμα μαγική κι εξαιρετικά ώριμη και
πλούσια ζωγραφικά, μας ταξίδεψε ο σημαντικότατος Έλληνας τοπιογρά-
φος στα ακρότατα όρια του πλανήτη, στα σημεία που τελειώνει ο κόσμος.
Μας ξενάγησε στα σημεία που με μια έννοια εξαντλείται το ίδιο το τοπίο.

1. Βερνάρδος Βερναρδάκης - Ράνια Μπουντούρη

2. Μαρία Διαλυνά, Έλενα Μπινιάρη

3. Λια Λαζαριδου, Αλέξης Κωστάλας, Ευριπίδης Καραβα-
σίλης, Νάνσυ Υφαντίδου

4. Έλενα Μπινιάρη, Ευριπίδης Καραβασίλης, Αλέξης Κω-
στάλας, Χριστίνα Σουλιλάρη, Διογένης Μαριόλας

5. Γιολάντα Ελευθεριάδου, Βιβή Αναστασιάδου, Διογένης
Μαριόλας, Έλενα Σαλούστο

1

3 5

4

2

5

Στις άκρες του κόσμου – Πτήσεις Δωματίου

1. Ηλίας Γκέκας, Φιορίνα Τσίπα, Νίκος Μάρος, Θάλεια Εξάρχου

2. Θόδωρος Βλαχόπουλος (Private Banking Eurobank), Χρήστος Κεχαγιόγλου

3. Αθηνά Πεντεφούντα, Αλέξης Μαλυέγκα, Δέσποινα Βαφειάδη

4. Ηρώ και Ρήγας Τζελέπογλου1

2 3 4
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Σ
την περιοχή μας, η Άγ-
κυρα τα τελευταία χρό-
νια, έχει εργαστεί
στοχευμένα για να βελ-
τιώσει τις σχέσεις της με

τους γείτονές της. Έχει λάβει επί-
σης μια πιο ανεξάρτητη γραμμή για
την επιδίωξη των συμφερόντων
της στη Μέση Ανατολή. Θεωρείται
από πολλούς, ειδικά από τις
χώρες του Κόλπου, ως ένας ση-
μαντικός στρατηγικός εταίρος. Οι
σχέσεις τις με την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ τελευταία έχουν διαταραχθεί,
λόγω των πρωτοβουλιών που
έχει αναλάβει σε ζητήματα της
Μέσης Ανατολής αλλά και τις
εκρηκτικής τελευταία σχέσεώς
της με το Ισραήλ. 

Ειδικά στην νοτιανατολική Με-
σόγειο μετά την ανακήρυξη της
Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ) από την Κύπρο και
το Ισραήλ, επειδή δημιουργείται
νέα στρατηγική συνεργασία στον
τομέα της ενέργειας, διαταράσ-
σονται ακόμη περισσότερο οι σχέ-
σεις της καθώς η ανακάλυψη
μεγάλων ποσοτήτων φυσικού αε-
ρίου στα ύδατα μεταξύ της Κύ-
πρου και Ισραήλ μετατρέπει αυτά
τα κράτη μέλη δυνητικών προμη-
θευτών στην Ευρώπη. 

Αυτή η διαμορφούμενη κατά-
σταση δεν ανησυχεί πολύ την Άγ-
κυρα, της οποίας η ηγεσία
αντιλαμβάνεται ότι θα αποκομίσει
πολύ μεγαλύτερα πλεονεκτήματα
εάν καταφέρει να εκληφθεί ως κυ-
ρίαρχος παράγοντας της Μέσης
Ανατολής και περιφερειακή δύ-
ναμη των Μουσουλμάνων από το
να δεσμεύεται διπλωματικά από
τις υποχρεώσεις της συμμαχίας
του ΝΑΤΟ. Πράγματι, ενώ η Τουρ-
κία εξακολουθεί να είναι αποφασι-
σμένη για την ένταξή της στην Ε.Ε.,
η σχεδόν Γκωλική προσέγγισή της
στην εξωτερική πολιτική δεν είναι
εύκολα υλοποιήσιμη, παρά μόνο
όταν υπάρχει μια κοινή ευρω-
παϊκή εξωτερική πολιτική. 

Προκλητική συμπεριφορά
Υπενθυμίζω ότι προκειμένου για

τον χώρο ενδιαφέροντός μας, η
κατάσταση περιπλέκεται από τη
“στενότητα” της θάλασσας, καθώς
είναι φανερό το πρόβλημα από την
“επικάλυψη” μεταξύ των ΑΟΖ των
ομόρων κρατών και η ανάγκη κα-
θορισμού των ΑΟΖ στην βάση της
“μέσης γραμμής”, σε σχέση με την
απόσταση από την ακτογραμμή
των ενδιαφερομένων κρατών. Υπό
το πρίσμα λοιπόν αυτό πρέπει να
εξετάσουμε τον ακραίο ρεαλισμό
και την προκλητική συμπεριφορά
της Τουρκίας στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο, τη συνολική
αναθεωρητική στάση της ως προς
τις διεθνείς συνθήκες που κατοχυ-
ρώνουν εν τοις πράγμασι την Ελ-
ληνική ΑΟΖ. Ο Αχμέτ
Νταβούτογλου αναφέρει: «Οι φιλό-
δοξες χώρες ορίζουν το τι θεωρούν
για τις ίδιες απειλή βασιζόμενες στις
στρατηγικές τους επιδιώξεις, όχι
στους φόβους τους. Αντίθετα, οι πα-

θητικές, χωρίς φιλοδοξίες χώρες
διαμορφώνουν στρατηγικές υπο-
ταγμένες στις απειλές που υφίσταν-
ται, δεν υπάρχει πιο θλιβερή
κατάσταση για μια χώρα από το να
προβάλλει τις εσωτερικές της αδυ-
ναμίες σαν βασικές αρχές που κα-
θορίζουν τη στρατηγική της».

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η

Τουρκία είναι ένα σοβαρό κράτος
με οργανωμένη, συντεταγμένη
δύναμη επιβολής των εθνικών
συμφερόντων με μοχλούς την
Άμυνα, την Διπλωματία και την
Εσωτερική Ασφάλεια.

Η γεωγραφία δεν ευνοεί τη
Τουρκία. Ειδικά στην περιοχή της
Μεγίστης (Καστελλορίζου) οι Τούρ-
κοι δεν μπορούν με τίποτε να δεχ-
θούν μέρος ελληνικής ΑΟΖ, η
οποία μαζί με τμήμα της ΑΟΖ της
Κύπρου περιορίζουν τη δική τους
εκεί ακριβώς που διαφαίνεται η
ύπαρξη πετρελαιοφόρων κοιτα-
σμάτων. Το ζήτημα λοιπόν της ΑΟΖ
εμπλέκεται άμεσα με τα ενεργει-
ακά και με τις νέο-οθωμανικές φι-
λοδοξίες της Τουρκίας, που
έχουσα πλήρη αντίληψη των απαι-
τήσεων έχει φροντίσει και φροντί-
ζει για το αμυντικό σκέλος
προβολής ισχύος,  καθώς και για
το διπλωματικό, που στην πα-
ρούσα φάση συνίσταται στην δημι-
ουργία τετελεσμένων και  την

αμφισβήτηση  του status quo.

Παράταση αστάθειας
Για τους παραπάνω λόγους η έν-

ταση και η προκλητικότητα βαί-
νουν  αυξανόμενες. Χρησιμοποι-
ούν δε, την πολεμική τους ισχύ για
τη “διόρθωση” αυτού που θεω-
ρούν ως ιστορική και γεωγραφική
αδικία. 

Η παράταση της αστάθειας και
των συγκρούσεων στην περιοχή
που εκτείνεται από την ανατολική
λεκάνη της Μεσογείου έως και την
Κεντρική Ασία, δημιουργεί νέους
κινδύνους, όπως η διατάραξη της
ροής και η συνακόλουθη άνοδος
της τιμής του πετρελαίου. Αλλά και
πέραν αυτού, ως χώρα “πρώτης
γραμμής”, η Ελλάδα αποτελεί κατ'
εξοχήν στόχο του διογκούμενου
ρεύματος λαθρομετανάστευσης.
Ενώ θα ήταν μέγα σφάλμα να υπο-
τιμήσουμε την τουρκική απειλή
από το ενδεχόμενο ανάδυσής της
ως περιφερειακής δύναμης εξο-
πλισμένης με πυρηνικά. Και υπό το
πρίσμα πάντα του δυτικού μας
προσανατολισμού, οι μεσανατολι-
κές εξελίξεις μας αφορούν και
λόγω των επιπτώσεών τους στους
εσωτερικούς συσχετισμούς του
ευρωατλαντικού κόσμου, στις ευ-
ρωαμερικανικές και ενδοκοινοτι-
κές σχέσεις και στον ρόλο του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Την πρόκληση αυτή καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε σε τρία συγ-
χρόνως επίπεδα: στο παγκόσμιο,
στο ευρωατλαντικό και στο περιφε-
ρειακό. Οι τρεις δε αυτές διαστάσεις
της διεθνούς ελληνικής παρουσίας
είναι εκ των πραγμάτων στενά αλ-
ληλένδετες. Και ανάλογα με την
ικανότητά μας να τις εντάξουμε σε
μια συνολική θεώρηση με τα συμ-
περάσματα μας και φυσικά, με την
αποτελεσματικότητα της έρευνας
και ανάλυσης μας, η αλληλεπί-
δρασή αυτή ενισχύει ή εξασθενίζει
τη συνολική στρατηγική μας.

Νέαρχος

Eνώ η Τουρκία
εξακολουθεί να είναι

αποφασισμένη για την
ένταξή της στην Ε.Ε., η

σχεδόν Γκωλική
προσέγγισή της στην

εξωτερική πολιτική δεν
είναι εύκολα

υλοποιήσιμη, παρά
μόνο όταν υπάρχει μια

κοινή ευρωπαϊκή
εξωτερική πολιτική. 

ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ Η «Κ»

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: Το υπουργείο αδιαφορεί ή …;
Του Σταύρου Οραήλογλου

Σ
τη Βουλή έφτασε το θέμα που ανέ-
δειξε η «Κ» στις 29 Οκτωβρίου για
τη δεινή οικονομική κατάσταση

στην οποία βρίσκεται το Μουσείο Μα-
κεδονικού Αγώνα, ένας από τους ση-
μαντικότερους πνευματικούς φορείς της
Μακεδονίας. Το Μουσείο που ξεκίνησε
την πορεία του στις 27 Οκτωβρίου του
1982 και εγκαινιάστηκε από τον
εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, εκ-
πέμπει σήμα κινδύνου, όπως είχαμε
γράψει και τότε, καθώς η τελευταία
κρατική επιχορήγηση μπήκε στα ταμεία
του τον Οκτωβρίου του 2006. Από τότε,
το ίδρυμα κατορθώνει να επιβιώσει
χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του
Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και σε
ευγενικές χορηγίες επιφανών συμπα-
τριωτών μας, Θεσσαλονικέων και μη. 

Το θέμα ανέδειξε ο βουλευτής Β΄
Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας,
Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος κατέ-

θεσε σχετική ερώτηση προς
τον αρμόδιο υπουργό Πολι-
τισμού, Παύλο Γερουλάνο.
Στην ερώτηση, υπογραμμί-
ζεται το γεγονός πως η λει-
τουργία του Μουσείου
διασφαλίζεται μόνο ως το
τέλος του 2012. «Από την
ημερομηνία αυτή και
έπειτα», αναφέρει στην ερώ-
τηση του ο βουλευτής, «ου-
δείς γνωρίζει την τύχη και το
μέλλον του Μουσείου Μακε-
δονικού Αγώνα». 

Η απάντηση από το
υπουργείο ήρθε στις 9 Δεκεμβρίου και
ομολογουμένως,   απέδειξε το… σεβα-
σμό της ελληνικής πολιτείας απέναντι
σε ένα ίδρυμα που αγωνίζεται για την
ανάδειξη της ελληνικότητας της Μακε-
δονίας και για την επιβίωση της ιστορι-
κής μνήμης στο διηνεκές και του
οποίου, μάλιστα, η απόφαση για την
ίδρυση ανήκει στον Γεώργιο Παπαν-

δρέου το 1965… 

Προκαλεί το υπουργείο
Την ώρα λοιπόν οι Σκοπιανοί έχουν

επιδοθεί σε ένα ρεσιτάλ αδιαλλαξίας,
συνεχίζοντας την οικειοποίηση του ονό-
ματος και των συμβόλων της Μακεδο-
νικής γης, ο υφυπουργός Γιώργος
Νικητιάδης αναφέρει στην απάντησή
του, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Το Μου-

σείο Μακεδονικού Αγώνα
δεν έχει  υποβάλλει αίτημα
προς εξέταση κατά το έτος
2011. Στο τέλος κάθε περιό-
δου αξιολόγησης των αιτη-
μάτων αναρτώνται συνολικά
αποτελέσματα και είναι προ-
σβάσιμες στο κοινό πληρο-
φορίες σχετικά με την
ταυτότητα των φορέων που
επιχορηγούνται, η δράση για
την οποία δίνεται η επιχορή-
γηση καθώς και το ύψος
αυτής». 

Σχολιάζοντας την παρα-
πάνω απάντηση, κύκλοι του Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα κάνουν λόγο για
τον απόλυτο εμπαιγμό από την πλευρά
του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς η
μη υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης
για το 2011 οφείλεται αποκλειστικά στο
ότι οι άνθρωποι του Μουσείου πίεζαν
τον προηγούμενο χρόνο για την εκταμί-
ευση της δόσης του 2010 και το υπουρ-

γείο τους είχε στο… περίμενε. «Πως
είναι δυνατόν, λοιπόν, να ζητούμε τα
χρήματα του 2011 από τη στιγμή που
δεν είχαμε εισπράξει εκείνα του 2010
όπως και των προηγούμενων ετών;
Είναι αστεία πράγματα αυτά» επισημαί-
νουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας
πως «για να γίνουν οι δράσεις που ανα-
φέρει το υπουργείο, θα πρέπει να εξα-
σφαλιστούν καταρχήν τα λειτουργικά
έξοδα του Μουσείου όπως είναι το
ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο και οι
απαραίτητες εργασίες συντήρησης κάθε
χρόνο». 

Γεγονός παραμένει πως με την προ-
κλητική αδιαφορία του υπουργείου, ενι-
σχύεται η άποψη αυτών που
υποστηρίζουν πως η λέξη «Μακεδονία»
είναι υπό διωγμό στη Θεσσαλονίκη.
Πρέπει να γίνει σαφές πως 100 χρόνια
μετά την απελευθέρωση της πόλης, το
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα κινδυ-
νεύει να βάλει λουκέτο πριν τη λήξη του
2012, καθώς έχει φτάσει στα όρια του. 

Οι νέο-οθωμανικές 
φιλοδοξίες της Τουρκίας
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ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Της Χρύσας Κυριακού 

«Τ
α δικά μας
παιδιά δεν
πρέπει να

δουλέψουν;». Αυτό υποστηρίζουν
οι δήμαρχοι Κορδελιού-Ευόσμου
και Παύλου Μελά, Στ. Λαφαζανίδης
και Δ. Παπαδόπουλος αντίστοιχα,
σε μια προσπάθεια τους να δικαιο-
λογήσουν τις προσλήψεις (ως ειδι-
κών συνεργατών) συγγενικών τους
προσώπων στους δήμους, που δι-
οικούν. Πριν περίπου ένα χρόνο ο
δήμαρχος Παύλου Μελά προσέ-
λαβε στο δήμο του τον γαμπρό (σύ-
ζυγο της κόρης του) του κ.
Λαφαζανίδη και τον κουμπάρο του

δημάρχου Ευόσμου-Κορδελιού,
ενώ σε αντάλλαγμα ο κ. Λαφαζανί-
δης προσέλαβε στο δήμο του την
κόρη του κ. Παπαδόπουλου και
έναν πρώην υποψήφιο με το συν-
δυασμό του. 

Το θέμα επανήλθε κατά τη διάρ-
κεια των πρόσφατων συνεδριά-
σεων των δημοτικών συμβουλίων
των δύο δήμων, όταν στη λίστα των
θεμάτων υπήρξε και η έγκριση ενός
μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
των όμορων δήμων. «Δεν υπήρξε
καμία σχετική εισήγηση. Ως αντιπο-
λίτευση δεν ξέραμε τι έπρεπε να
ψηφίσουμε. Όταν μάλιστα θέσαμε
το ερώτημα ο δήμαρχος αντέδρασε.
Στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι το
μνημόνιο, το οποίο και εγκρίθηκε

κατά πλειοψηφία, επινοήθηκε μάλ-
λον για την εξυπηρέτηση των δικών
τους παιδιών. Τους ανέθεσαν την
υλοποίηση του μνημονίου για να
μπορούν ο καθένας να δουλεύει
στο δικό του δήμο και να μην πηγαί-
νει σε αυτόν όπου διορίστηκε», είπε
στην «Κ» ο επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης στο δήμο Κορδ-
λειού Ευόσμου, Δ. Χατζηβρέττας. 

Οι δήμαρχοι
«Δικαίωμα εργασίας έχει και η

κόρη μου μετά από 4 χρόνια ανερ-
γίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
τα δικά μας παιδιά δεν πρέπει να
βρουν δουλειά. Τα παιδιά αυτά δου-
λεύουν σχεδόν ένα χρόνο και έχουν
προσφέρει τον καλύτερό τους
εαυτό. Όλα έγιναν με νόμιμες διαδι-
κασίες και δεν υπάρχει τίποτα πα-
ράνομο και παράτυπο», δήλωσε ο
Διαμαντής Παπαδόπουλος, δήμαρ-
χος Παύλου Μελά. Από την πλευρά
του ο δήμαρχος Κορδελιού- Ευό-
σμου, υποστήριξε ότι οι προσλήψεις
έγιναν με νόμιμες διαδικασίες και
δεν υπάρχει τίποτα παράνομο. «Δεν
καταλαβαίνω γιατί η ιστορία έχει
πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Από τη
στιγμή που σύμφωνα με τον Καλλι-
κράτη μπορούμε να κάνουμε τις
προσλήψεις αυτές, δεν υπάρχει κά-
ποιο θέμα», είπε χαρακτηριστικά ο

κ. Λαφαζανίδης. «Πρέπει τα δικά
μας παιδιά να τα βάλουμε στο περι-
θώριο και να τα αφήσουμε άνεργα;
Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν αντι-
πολίτευση με μικροκομματικά κρι-
τήρια, θα πρέπει να επιλέξουν άλλα
πρόσωπα και όχι παιδιά με όρεξη
για δουλειά. Καθαρός ουρανός,
αστραπές δεν φοβάται», συμπλή-
ρωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ειδι-
κοί σύμβουλοι του ανέρχονται σε
έξι, μεταξύ των οποίων και η κόρη
του Δ. Παπαδόπουλου, η διάρκεια
σύμβασής τους είναι όσο και η θη-
τεία του δημάρχου και οι μηνιαίες
αποδοχές τους δεν ξεπερνούν τα
1.100 ευρώ. 

Δεν είναι μόνο αυτές …
Μιλώντας στην «Κ» ο επικεφαλής

της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο
δήμο Παύλου Μελά, Σάββας Σερα-
σίδης τόνισε ότι με την απόφαση
του δημάρχου Παύλου Μελά, να
«αποκαταστήσει», όπως υποστηρί-
ζει, επαγγελματικά «δικούς» του αν-
θρώπους γεννάται μείζον ηθικό και
πολιτικό ζήτημα. «Οι προσλήψεις
αυτές, που έρχονται σε συνέχεια
της πρόσληψης δημοτικής συμβού-
λου –της παράταξής του- ως υπάλ-
ληλο της δημοτικής επιχείρησης και
άλλων χαριστικών προσλήψεων,
προσβάλουν τις χιλιάδες των ανέρ-

γων της πόλης μας», υποστήριξε ο
κ. Σερασίδης. Μάλιστα, ο πρώην
δήμαρχος Σταυρούπολης μιλά για
ανοιχτή ανταρσία των δημοτικών
συμβούλων της πλειοψηφίας και
βαριά υπονοούμενα σε βάρος του
δημάρχου από τον πρόεδρο του
δημοτικού συμβουλίου. 

«Για ποιο λόγο ξεσηκώθηκαν
εναντίον του, εφόσον, όπως ισχυρί-
ζεται πρόκειται για νόμιμες προσλή-
ψεις και προς τι η επινόηση του
«μνημονίου»; Γιατί ο κ. Παπαδόπου-
λος δεν τις έκανε απευθείας για λο-
γαριασμό του δήμου Παύλου
Μελά;» συμπλήρωσε ο κ. Σερασί-
δης. Μιλώντας στην «Κ» η δημοτική
σύμβουλος της ελάσσονος αντιπο-
λίτευσης στο δήμο Κορδελιού Ευό-
σμου, Δροσιά Δημητρίου,
χαρακτήρισε προκλητικό στις μέρες
αυτές που οι Έλληνες δοκιμάζονται
από τη φτώχεια και την ανεργία οι
δήμαρχοι δύο από τις πιο φτωχές
περιοχές της Θεσσαλονίκης να βο-
λεύουν σε θέσεις τα παιδιά τους.
«Την ώρα που παιδιά με πολλαπλά-
σια προσόντα βρίσκονται στην
ανεργία επειδή δεν έχουν το στοι-
χειώδες προσόν να έχουν μπαμπά
δήμαρχο, οι δύο αυτοί δήμαρχοι
επέλεξαν να προσλάβουν τους δι-
κούς τους ανθρώπους», είπε η κ.
Δημητρίου.

Μνημόνιο… βολέματος 
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ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Κ» ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΝΑ «ΞΕΘΑΨΟΥΝ» ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Επιτέλους, αποκατάσταση
αλήθειας και… Ιστορίας

Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης

Φ
αίνεται πως έπια-
σε τόπο το δημο-
σίευμα της «Κ»
στις 10 Δεκεμ-

βρίου 2011 για το νέο βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’
Δημοτικού που ενώ θα έπρεπε ήδη να απο-
τελεί διδακτέα ύλη, «αραχνιάζει» στις αποθή-
κες του υπουργείου Παιδείας εξαιτίας του…
ελληνοκεντρικού περιεχομένου του. Η
έρευνα που ξεκίνησε από το έγκυρο blog  ta-
xalia και συνεχίστηκε στον Τύπο απέδωσε τε-
λικά καρπούς, καθώς όλες οι πληροφορίες
συγκλίνουν πως από τη νέα σχολική χρονιά
θα αποκατασταθεί η αδικία και το βιβλίο θα
φτάσει επιτέλους στον προορισμό του που
δεν είναι άλλος από τις σχολικές αίθουσες. 

Την πληροφορία μας επιβεβαίωσε ο επικε-
φαλής της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου,
Γιάννης Κολιόπουλος, ομότιμος καθηγητής
νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. «Επικοι-
νώνησε μαζί μου ο ίδιος ο αναπληρωτής
υπουργός Παιδείας και Δια βίου μάθησης,
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος

μου ανακοίνωσε πως το βιβλίο ιστορίας της
ΣΤ΄δημοτικού που γράφτηκε από τη συγγρα-
φική μου ομάδα θα μοιραστεί πιλοτικά σε 100
σχολεία και το θέμα θα επανεξεταστεί από τη
νέα σχολική χρονιά, με σκοπό να διανεμηθεί
σε όλα τα σχολεία της χώρας».

«Καθαρά πολιτικό το θέμα»
Ρωτήσαμε τον κ. Κολιόπουλο αν νοιώθει,

επιτέλους, δικαιωμένος από τη θετική αυτή
εξέλιξη. «Δεν νοιώθω ότι δικαιώθηκα ούτε
εγώ ούτε και οι συνεργάτες μου καθώς όταν
γράφαμε το συγκεκριμένο βιβλίο περιμέναμε
καλύτερη αντιμετώπιση από πλευράς της
ηγεσίας του υπουργείου.  Δυστυχώς, ο τρό-
πος με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα η κυρία
Διαμαντοπούλου δείχνει έλλειψη εμπιστοσύ-
νης απέναντι στο έργο της συγγραφικής μας
ομάδας. Παρά το τηλεφώνημα του κ. Αρβα-
νιτόπουλου, εξακολουθώ να υποστηρίζω
πως το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Σε κάθε
περίπτωση είναι προς τιμήν του αναπληρωτή
υπουργού Παιδείας ότι επικοινώνησε μαζί
μου, με την έννοια οτι η υπουργός Παιδείας
διαφωνεί με τις δικές μας τοποθετήσεις
όπως έχουν διατυπωθεί μέσα στο βιβλίο».

Όπως είχαμε γράψει και στο σχετικό ρε-
πορτάζ, το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού
δεν έχει καμία σχέση με τα όσα έγραψε στο
δικό της βιβλίο η κυρία Ρεπούση, προκαλών-
τας την αντίδραση της συντριπτικής πλειοψη-

φίας της κοινής γνώμης, καθώς προάγει την
εθνική ταυτότητα, καλλιεργεί τη γνώση της
ιστορίας, έχει την έγκριση του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου και βρίσκεται στο πνεύμα
των θέσεων της Ακαδημίας Αθηνών. 

«Το μόνο που μπορώ να σας διαβεβαι-
ώσω, είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο γρά-
φτηκε με πολύ αγάπη για τα Ελληνόπουλα.
Αυτό ήταν, άλλωστε, το μοναδικό κίνητρο
όλης της συγγραφικής ομάδας» σημειώνει

στην «Κ» ο επίκουρος καθηγητής νεότερης
και σύγχρονης ιστορίας στο ΑΠΘ, Ιάκωβος
Μιχαηλίδης, ένας από τους βασικούς συντά-
κτες του βιβλίου και άμεσος συνεργάτης του
κυρίου Κολιόπουλου. Ο ίδιος δηλώνει «συγ-
κρατημένα αισιόδοξος. Δεν έχω κάποια επί-
σημη ενημέρωση για το θέμα. Το μόνο που
γνωρίζω είναι πως το βιβλίο έχει εγκριθεί και
βαθμολογήθηκε με άριστα για πιλοτική
εφαρμογή. Πράττεται δηλαδή το αυτονόητο». 

Η ιστορίας της… Ιστορίας

Το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτι-
κού που έχει γράψει η ομάδα του

κ. Κολιόπουλου έχει τη δική του ιστο-
ρία στην Ελλάδα. Αρχικά επρόκειτο
να αντικαταστήσει το… διάσημο
«αναθεωρητικό» βιβλίο της κυρίας
Ρεπούση στο οποίο η σφαγή των Ελ-
λήνων της Ανατολίας είχε περιγρα-
φεί ως «συνωστισμός» στην
προκυμαία της Σμύρνης. Ποιος μπο-
ρεί, επίσης, να ξεχάσει την προσπά-
θεια «εξαφάνισης» όλων των
μορφών του αγώνα του 1821, όπως
και τις τόσες ακόμα ιστορικές ανα-
κρίβειες που οδήγησαν στην από-
συρση του βιβλίου από τον Ευρυπίδη
Στυλιανίδη το 2007. Και ενώ το και-
νούργιο ήταν έτοιμο, οι μαθητές δι-
δάσκονταν το παλαιότερο βιβλίο,
εκείνο που είχε προηγηθεί αυτού της
κυρίας Ρεπούση. 



Σ
το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
μεταξύ του γηπεδούχου ΠΑΟΚ και
του πρωταθλητή Ολυμπιακού είναι

στραμμένο το βλέμμα της ποδοσφαιρικής
Ελλάδας στην 20η πλέον αγωνιστική πρω-
ταθλήματος της Super League. Δέκα αγω-
νιστικές πριν το φινάλε, η ομάδα του
Πειραιά αναζητά μόνο τη νίκη απέναντι στο
«Δικέφαλο του Βορρά» για να μην χάσει
την επαφή της με την κορυφή, καθώς ο
πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έχει ήδη
πάρει ένα σημαντικό προβάδισμα πέντε
βαθμών στο κυνήγι του τίτλου. 

Από την πλευρά τους οι παίκτες του
Λάζλο Μπόλονι θα μπουν στο γήπεδο με
σημαντικές απουσίες όπως αυτές του Έτο,
του Τσιρίλο και του Σταφυλίδη, με τη δυ-
ναμική, όμως, της έδρας και του αήττητου

που κρατούν εδώ και δέκα αγωνιστικές
στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που ανέβηκε
μετά το μεγάλο «διπλό» στο ΟΑΚΑ επί της
ΑΕΚ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχει
…ξεχάσει πότε έχασε για τελευταία φορά,
(στις 6 Νοεμβρίου στην Τρίπολη από τον
Αστέρα) ενώ η τελευταία εντός έδρας ήττα
του για το πρωτάθλημα ήταν από τον Πα-
ναθηναϊκό με 1-3 στις 30 Οκτωβρίου. 

Ο Άρης που φαίνεται πως ανακτά πλέον
την αξιοπιστία και τη σοβαρή αγωνιστική

του ταυτότητα θα έχει δύσκολη
αποστολή φιλοξενούμενος
από τη SKODA Ξάνθη του Μα-
ρίνου Ουζουνίδη στα Πηγάδια.
Με τον Καστίγιο να θυμίζει τις
παλιές, καλές εποχές οι «κι-
τρινόμαυροι» του Μανουέλ
Μασάδο που «μετρούν» τρεις
νίκες και μια ισοπαλία στις
τέσσερις τελευταίες αγωνιστι-
κές, θέλουν να συνεχίσουν την
ανοδική τους πορεία, όμως
απέναντί τους θα βρουν μια
καλοδουλεμένη ομάδα που
είχε μείνει αήττητη για δέκα
αγωνιστικές, πριν χάσει από
τον ΟΦΗ στην Κρήτη, την προ-
ηγούμενη αγωνιστική εβδο-
μάδα. 

Στη Λιβαδειά ο ΠΑΟ
Ο Παναθηναϊκός που οδη-

γεί την «κούρσα» του πρωτα-
θλήματος καλείται να
ξεπεράσει εκτός έδρας το εμ-
πόδιο του μαχητικού Λεβαδει-
ακού, ενώ οι «πράσινοι» εν
αναμονή των Αράβων επεν-
δυτών, αποφάσισαν να μην

προχωρήσουν σε καμία μεταγραφική κί-
νηση. Η ΑΕΚ μέσα στη δίνη των διοικητι-
κών και οικονομικών προβλημάτων που
την ταλανίζουν και τις συνεχείς «διαρ-
ροές» παικτών, υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον
Πανιώνιο ενώ στην Κρήτη το απόγευμα
του Σαββάτου, οι δύο ομάδες του Ηρα-
κλείου, ΟΦΗ και Εργοτέλης, συγκρούονται
σε ένα τοπικό ντέρμπι με τα δικά του ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά, με την ομάδα του

Νίκου Αναστόπουλου να βρίσκεται πλέον
στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, μαζί
με τη SKODA Ξάνθη. Στους υπόλοιπους
αγώνες, η Κέρκυρα δίνει αγώνα ζωής και
θανάτου φιλοξενώντας τον ΠΑΣ Γιάννινα

στο νησί των Φαιάκων, ο Αστέρας υποδέ-
χεται στην Τρίπολη την ουραγό Δόξα Δρά-
μας, ενώ στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός
φιλοξενεί την ευχάριστη έκπληξη του
πρωταθλήματος, ομάδα του Ατρομήτου.
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Η βαθμολογία 
Παναθηναϊκός (19 αγ.) 48
Ολυμπιακός (19 αγ.) 43
ΠΑΟΚ (19 αγ.) 35
ΑΕΚ (19 αγ.) 34
SKODA Ξάνθη (19 αγ.) 29
ΟΦΗ (19 αγ.) 29
Ατρόμητος (18 αγ.) 27
Άρης (19 αγ.) 25
Εργοτέλης (19 αγ.) 22
Πανιώνιος (19 αγ.) 22
Αστέρας Τρίπολης (18 αγ.) 22
Παναιτωλικός  (17 αγ.) 17
ΠΑΣ Γιάννινα (17 αγ.) 14
Κέρκυρα (17 αγ.) 12
Λεβαδειακός (15 αγ.) 10
Δόξα Δράμας (15 αγ.) 6

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
Εργοτέλης – ΟΦΗ 17.15 (NOVA)
Κέρκυρα – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 (NOVA)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 19.30 (NOVA)
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
Αστ. Τρίπολης – Δόξα Δράμας 15.00 (NOVA)
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 15.00 (NOVA)
ΑΕΚ –Πανιώνιος 17.15 (NOVA)
SKODA Ξάνθη – Άρης 19.30 (NET)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 19.30 (NOVA)

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΑΡΗ

Στην Τούμπα οι προβολείς
ΝΤΕΡΜΠΙ ΓΙΑ ΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΟΚ

Για μια θέση στην εξάδα 

Γ
ια Άρη και ΠΑΟΚ η 17η αγωνιστική
της Α1 μπάσκετ θεωρείται κομβική.
Αν οι δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης

καταφέρουν να εξασφαλίσουν τη νίκη
απέναντι σε ΚΑΟΔ και Πανιώνιο αντί-
στοιχα,  θα παραμείνουν «ζωντανές» στο
κυνήγι της 6ης θέσης της βαθμολογίας
και θα αποφύγουν Ολυμπιακό και Πανα-
θηναϊκό στον πρώτο γύρο των πλεϊ οφ. 

Ο Άρης υποδέχεται το Σάββατο στο
Αλεξάνδρειο την ομάδα της Δράμας, με
τον Βαγγέλη Αλεξανδρή να ελπίζει πως
θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες
Ταπούτο και Τσαλδάρη. Αμφότεροι δεν
αγωνίστηκαν την Τρίτη απέναντι στη Βι-
λερμπάν, καθώς ο προπονητής των «κι-
τρίνων» θέλησε να τους προφυλάξει
ενόψει της δύσκολης συνέχειας στο πρω-
τάθλημα. 

Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται
στην Αθήνα, όπου την Κυριακή θα δοκι-
μάσει τις δυνάμεις του απέναντι στον
φορμαρισμένο Πανιώνιο. Όπως στον Άρη,
έτσι και στον «Δικέφαλο του Βορρά» τα
οικονομικά προβλήματα κυριαρχούν, δυ-
σκολεύοντας το έργο του Σούλη Μαρκό-
πουλου. Ήδη ο Ντάντε Στίνγκερς

προειδοποίησε τους διοικούντες πως αν
δεν πληρωθεί δυο ή τρεις μισθούς, από
αυτούς που του οφείλονται, τότε σκέφτε-
ται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κατα-
θέσει προσφυγή. 

Tο πρόγραμμα 

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
16.00 Κολοσσός-Ίκαρος
17.00 Μαρούσι-Ηλυσιακός
17.00 Άρης-ΚΑΟΔ (ΕΤ-3)
19.00 Περιστέρι-Ολυμπιακός (ΝΕΤ)
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου
16.30 Ρέθυμνο-Καβάλα
19.00 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ (ΝΕΤ)
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ET1

08:00 Εκπαιδευτική τηλεό-
ραση
10:00 Μάρθα, το σκυλάκι
που μιλά
11:00 Sonic underground
11:30 Ακαδημία μονομάχων
12:00 Σαμπρίνα η μικρή μά-
γισσα φίλοι για πάντα
13:10 Changes
13:30 Mediterraneo
14:00 Θέατρο 
16:00 Ρεβέκκα
18:10 Στρατηλάτες  ήρωες 
και αχρείοι
19:00 Η εποχή των εικόνων
20:00 Θεόδωρος Τερζόπου-
λος- θεάτρου Εγκώμιον
21:30 15χρονος μπελάς
23:15 City folk
23:45 Το διάφανο δέρμα
01:30 Η εποχή των εικόνων

ΝΕΤ 

06:45 Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ
10:00 Κοινοβούλιο αιχμής
11:00 Η ιστορία της μόδας
12:00 Ειδήσεις
12:30 Τόπων μνήμες
13:00 Netweek
14:00 Ανταποκριτές
15:00 Ειδήσεις
16:00 Challenges
16:15 Το πέρασμά στην
ωριμότητα
18:00 Ειδήσεις

18:15 Euronet
19:00 Πρωτάθλημα μπάσκετ
Α1 ανδρών
21:00 Ειδήσεις
22:00 Στην υγεία μας
00:00 Ειδήσεις
00:30 Στην υγεία μας

ΕΤ3

07:30 Εντομoσκοπιο
07:40 Ο παππούς στην τσέ-
πη μου
07:55 Μικροί άνθρωποι
08:05 Ελεύθερο ραδιόφωνο
roscoe
08:30 Η Σαντι φυσικά
09:30 Ερευνητές των τρο-
φών
10:00 Δεύτερη ανάγνωση
12:00 Αληθινός παράδεισος
13:00 Ειδήσεις
13:30 Διασπορά
15:00 Μνήμη μου σε λένε
Πόντο
16:00 Του νερού τα παραμύ-
θια
16:50 Pre GAME ΕΤ3
17:05 Αρης ΚΑΟΔ Δράμας
19:00 Θα σε κάνω βασίλισ-
σα
21:00 Ονείρου ΕΛΛΑΣ
22:00 Ειδήσεις
23:00 Βιτους
01:00 Αξιον Εστί

MEGA 

06:00 Βέρα στο δεξί 

07:00 Mega Σαββατοκύρια-
κο 
10:00 Mommy το παιδί μου
και εγώ 
10:30 Λάκης ο γλυκούλης 
11:30 Η ώρα η καλή 
12:30 Έρωτας και τιμωρία 
14:00 Ειδήσεις 
14:50 Το μαγικό μενταγιον 
16:40 Η οικογένεια βλάπτει 
17:08 Ειδήσεις 
17:10 Όλα για την υγειά μου 
18:10 Οι κηπουροί του
Mega 
19:00 Γλυκές αλχημείες 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Όμορφος κόσμος 2
22:15 Συλλαβίζοντας το
όνειρο 
00:30 Ειδήσεις 

ΑΝΤ1 

06:00 the amazing race 
07:00 Τύχη βουνό 
08:00 Οι μεν και οι δεν 
09:00 40 κύματα 
10:00 Φίλα το βάτραχο σου 
11:00 Οι στάβλοι της Εριέτας
Ζαΐμη 
12:00 Θα βρεις το δάσκαλο
σου 
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Χαριετ, η κατάσκοπος 
15:40 Cook smart by coca
cola 
15:50 Λίτσα.com 
16:50 Ο πόλεμος των
άστρων 

17:50 Ειδήσεις 
18:00 Εργαζόμενη γυναίκα
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Επαν. Ελλη. Προ-
γράμματος 
23:10 ΟΛΑ 12+
01:00 Ειδήσεις 

ALPHA 

06:00 Οδός παραδείσου, 7 
07:00 Μη Μαδάς Τη Μαργα-
ρίτα
08:00 Πιάτσα κολωνάκι(Ε)
09:00 Εντιμότατοι κερατά-
δες(Ε)
10:00 Μες στην καλή χαρά
14:00 Ειδήσεις 
14:15 How Clean Is Your
House?
15:10 American Idol
16:45 Νοηματικό Δελτίο Ει-
δήσεων
16:50 Jack
19:00 Ειδήσεις 
20:00 30 Λεπτά Γεύματα
21:00 Η Μάνα έχει πάντα δί-
κιο
23:00 Τα πάντα για τον έρω-
τα
01:30 Ένταλμα σύλληψης

ΣΚΑΙ 

06:45 Καλημέρα ΣΚΑΪ
10:30 ECO News
11:00 Airbus A380: Ο Γίγαν-
τας των Αιθέρων
12:00 Goal Χωρίς Σύνορα

14:00 Future Car
15:00 Το Κάστρο του Τακέσι
16:00 Μύθος ή Πραγματικό-
τητα
17:00 Doctor Who
18:00 Top Gear
19:00 America's Next Top
Model
20:00 Top Chef
21:00 Ειδήσεις 
22:00 Survivor man: South
Pacific
23:00 Θαύματα του Σύμπαν-
τος
00:00 Californication

TV100

07:00 Άγρια ίχνη στην Αφρι-
κή 
07:30 Ευρωπαϊκή μαγειρική
τέχνη 
08:00 Κινούμενα σχέδια 
10:00 Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο των σκιών 
11:00 Έκφραση με νόημα 
11:30 Ταινία 
13:00 Ένα βιβλίο ένα ταξίδι 
14:00 Κοσμήματα βυθού 
14:30 Restart 
15:00 Ειδήσεις 
15:30 Αποστολή στην Αρκτι-
κή 
16:30 Επτά τοις εκατό 
17:30 Διψασμένος πλανήτης 
19:00 Ειδήσεις 
19:45 Ντοκιμαντέρ 
22:30 Ταινία 
00:00 Ειδήσεις 

ET1

08:00 Θεία λειτουργία
10:30 Επί τα ίχνη
11:00 Κλείσε τα μάτια για
να δεις
12:00 Μετά-Μουσείο
13:00 Το αλάτι της γης
15:00 Δυο γυναίκες, τρεις
βαλίτσες κι εγώ
17:00 Εύρηκα 2
18:00 Μεσόγειος
19:00 Συναντήσεις με αξιο-
σημείωτους ανθρώπους
20:00 Eurovision song
Contest 2012: από το Ντί-
σελντορφ στο Μπακού
22:00 Αναχωρήσεις
00:15 Μικροφίλμ: οι
TAINIEΣ
01:15 Μεσόγειος

ΝΕΤ 

06:45 Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ
10:00 Βουλή των Ελλήνων
11:00 Με αρετή και τόλμη
11:30 Ποδήλατο παντού
12:00 Ειδήσεις
12:30 Τόπων μνήμες
13:00 Avalon high 
14:45 Challenges
15:00 Ειδήσεις
16:00 Προσωπικά
17:00 Η μηχανή του χρό-

νου
18:00 Ειδήσεις
18:15 On The road
19:00 Πρωτάθλημα μπά-
σκετ Α1 ανδρών
21:00 Ειδήσεις
22:00 Αθλητική Κυριακή
00:30 Ειδήσεις

ΕΤ3

07:00 Ταραγμένα χρόνια
07:30 Θεία λειτουργία
10:30 Ενθύμιον Θεσσαλο-
νίκης
11:00 Αληθινά σενάρια
11:30 Ο αιώνας της Θεσσα-
λονίκης 1912- 2012
12:00 Ο Τόπος και το τρα-
γούδι του
12:30 Χώματα με ιστορία
13:00 Ειδήσεις
13:30 Η μοδιστρούλα
15:00 Κυριακή στο χωριό
18:00 Balkan Express
19:00 Ακραίοι ταξιδιώτες
19:30 SΚODA Ξανθή Άρης
21:30 Που είστε ; γεγονότα
που άλλαξαν τον κόσμο
22:00 Ειδήσεις
23:00 Monster
01:00 Επίγειος πόλεμος

MEGA 

06:00 Βέρα στο δεξί 

07:00 Mega Σαββατοκύ-
ριακο 
10:00 Mommy το παιδί
μου και εγώ 
10:30 Λάκης ο γλυκούλης 
11:30 Η ώρα καλή 
12:30 Έρωτας και τιμωρία 
14:00 Ειδήσεις 
14:50 Συλλαβίζοντας το
όνειρο 
16:58 Μονόλεπτα δελτία
ειδήσεων 
17:00 Η οικογένεια βλάπτει 
17:40 Junior master chef 
19:00 Με λένε Βαγγέλη 
20:00 Ειδήσεις 
21:00 Junior master chef
23:10 Εμπόλεμη ζώνη 
00:50 Ειδήσεις 

ΑΝΤ1

06:00 the amazing race 
07:00 Τύχη βουνό 
08:00 Οι μεν και οι δεν 
09:00 40 κύματα 
10:00 Φίλα το βάτραχο σου 
11:00 Οι στάβλοι της Εριέ-
τας Ζαΐμη 
12:00 Θα βρεις το δάσκαλο
σου
13:00 Ειδήσεις 
13:30 Clock stoppers 
15:30 Λίτσα.com 
16:50 Ο πόλεμος των
άστρων

17:50 Ειδήσεις
18:00 Εργαζόμενη γυναίκα
20:00 Ειδήσεις
21:00 Για φαντάσου
23:30 Ο κυρίαρχος του
παιχνιδιού 
01:30 The x-factor USA 

ALPHA 

06:00 Οδός παραδείσου, 7 
07:00 Μη Μαδάς Τη Μαρ-
γαρίτα
08:00 Πιάτσα κολωνάκι(Ε)
09:00 30λεπτα γεύματα
10:00 Μες στην καλή χαρά
14:00 Ειδήσεις
14:15 Stars ssystem
15:10 American Idol
17:10 Νοηματικό Δελτίο
Ειδήσεων
17:15 Η γυναικάρα με τα
κόκκινα
19:00 Ειδήσεις
20:00 30 Λεπτά Γεύματα
21:00 Ζήτημα ζωής και θα-
νάτου
22:30 Η άφιξη του Δαίμονα
00:15 Η γυναικάρα με τα
κόκκινα

ΣΚΑΙ 

06:45 Καλημέρα ΣΚΑΪ
10:00 Κυριακή με Δράση
12:30 Κηπουρέματα

13:30 Γεύσεις στη Φύση
14:30 Παρά Τρίχα
15:00 Στην Πράξη.gr
16:00 Αόρατοι Κόσμοι
17:00 Όταν ο Καιρός Άλλα-
ξε την Ιστορία: Green Town
18:00 Υπερκατασκευές
19:00 Καρχαρίες: Οι Από-
λυτοι Κυνηγοί
21:00 Ειδήσεις 
21:45 ΣΚΑΪ Goal
23:00 Apocalypse
00:00 Torchwood

TV100 

07:00 Άγρια ίχνη στην
Αφρική 
08:00 Κινούμενα σχέδια 
10:00 Η Ελλάδα μέσα από
το θέατρο σκιών.
13:00 Στη γη της Μακεδο-
νίας 
14:30 Restart 
15:30 Ανοιχτά μικρόφωνα 
16:30 Ταινία 
18:00 Πόλις Πολίτης Πολι-
τική 
19:00 Ειδήσεις 
21:00 Ανοιχτά μικρόφωνα 
22:00 Ντοκιμαντέρ ενημε-
ρωτικού περιεχομένου
εσωτερική  
22:30 Ταινία 
24:00 Ειδήσεις 

Σάββατο στην tv

Κυριακή στην tv

Ακούσατε, ακούσατε!
Για κAτι περίεργες…
υπερωρίες στην Ετ-3
ήθελαν να ενημερωθούν
οι συνδικαλιστές δημο-
σιογράφοι του «ασύντα-
χτου τύπου», αλλά
μάλλον απάντηση, από τη
διοίκηση του μέσου, δεν
πήραν ακόμη. Γιατί; Δεν
έγιναν οι υπερωρίες;
Ήταν τελικά …μαϊμού; Η
διοίκηση της ΕΣΗΕΜΘ τι
λέει για το θέμα; Οι πολί-
τες δεν πρέπει να γνωρί-
ζουν για τη διάθεση του
δημόσιου χρήματος;
Μάλλον πολλά ερωτή-
ματα βάλαμε…

ΔυΣτυχΩΣ τΕλΟΣ για
την καθημερινή έκδοση
του αγγελιοφόρου. Ο
ίδιος ο εκδότης αλέξαν-
δρος κ. Μπακατσέλος
στην έκδοση της Πέμπτης
2 Φεβρουαρίου 2012
έγραψε τον επίλογο,
ύστερα από περίπου 16
χρόνια (είχε πρωτοκυ-
κλοφορήσει το Σεπτέμ-
βριο του 1996) ζωής. Η
εφημερίδα θα κυκλοφο-
ρεί πλέον μόνο τις κυρια-
κές ενώ ο εκδότης, που
αφήνει πολλές αιχμές
κατά των σωματείων των
εργαζομένων που ακο-
λούθησαν «παρελκυστική
τακτική», αναφέρει ότι για
το καθημερινό «δεν λέμε
αντίο», αλλά «εις το επανι-
δείν».

Η υΠΕυΘυνΗ των δημο-
τικών μέσων Σοφία ασλα-
νίδου, είπε στο δημοτικό
συμβούλιο ότι οι εργαζό-
μενοι έχουν μείνει λιγό-
τεροι και για αυτό
μειώθηκαν και οι παρα-
γωγές. Ρίχνοντας, όμως,
μια ματιά στο πρό-
γραμμα, διαπιστώνεται
ότι «κόβονται» και εκπομ-
πές, οι παρουσιαστές των
οποίων παραμένουν στο
σταθμό. αυτό γιατί συμ-
βαίνει; Δεν αρέσει στους
υπεύθυνους η θεματολο-
γία; Δεν αρέσουν οι πα-
ρουσιαστές;

αυτΗ η κατάσταση πρέ-
πει να έχει σχέση και με
τελεσίγραφα σε ορισμέ-
νους συντάκτες. Ή φεύ-
γετε ή μετάταξη στο
γραφείο τύπου του
δήμου…

ΠλΗΡΟΦΟΡιΕΣ της στή-
λης αναφέρουν πως η δι-
οίκηση του τρίτου
καναλιού της δημόσιας

τηλεόρασης αγόρασε τα
δικαιώματα προβολής
των αγώνων ποδοσφαί-
ρου του κυπέλλου αγ-
γλίας έναντι του διόλου
ευκαταφρόνητου ποσού
των 600.000 ευρώ. Μα-
θαίνουμε επίσης πως τα
νούμερα τηλεθέασης δεν
ξεπερνούν το 3 τοις
εκατό. Άραγε εκεί στη λε-
ωφόρο Στρατού θεωρούν
ακόμα πως «λεφτά υπάρ-
χουν»; 

τΗν ιΔια ΩΡα ανακοι-
νώθηκε η ουσιαστικά κα-
τάργηση της Ετ-1 λόγω
οικονομικών προβλημά-
των.

ΕυΣτΟχΟ ΣχΟλιΟ συ-
ναδέλφου στο facebook.
«αγαπητή αλέκα. Οι
άθλιοι καπιταλιστές που
έριξαν τις επιχειρήσεις
έξω, βρήκαν το κόλπο του
άρθρου 99 για να γλυτώ-
σουν. τώρα, όμως, που
το κανείς κι εσύ, τι θα
κάνει το ΠαΜΕ; Θα σπεύ-
σουν τα μέλη του έξω από
τον Περισσό και θα δια-
δηλώσουν»;

τΩΡα που συνεχίζεται η
εκπομπή, εξηγείται στο
γιατί επέμεναν οι υπεύθυ-
νοι του σταθμού, να πα-
ραμένει η παρουσιάστρια
με την «κοιλιά μέχρι το
στόμα» λόγω εγκυμοσύ-
νης…

MAde in ThessA-
loniki είναι ο τίτλος της
νέας δράσης του free
press περιοδικού Paral-
laxi και της ομάδας του
«Θεσσαλονίκη
αλλιώς». design και μόδα
στη θεωρία και στην
πράξη κατακλύζουν την
πόλη και ζωντανεύουν
μία βιομηχανία εν υπνώ-
σει το διάστημα 2 έως 8
Μαρτίου. Όπως μας ενη-
μερώνει το σχετικό δελτίο
τύπου «πρόκειται για το
πρώτο μεγάλο δημόσιο
φεστιβάλ δημιουργίας της
πόλης με σκοπό την ανά-
δειξη της κρυμμένης δύ-
ναμης, που θα μπορέσει
να αποτελέσει ένα κινητή-
ριο μοχλό ανάπτυξης
αλλά και διαφήμισης της
όσο και προσέλκυσης
τουριστών που με την κα-
τάλληλη διαφήμιση αυτού
του πρόσωπου της μπορεί
να συμβάλει σημαντικά
στην καθιέρωση της
πόλης ως σημείο έλξης».
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ΡΩΣΙΑ

«Πούτιν φύγε»
το σύνθημα
σε διαδηλώσεις

Μ
ετά από μερικές εβδομάδες
σιωπής, η αντιπολίτευση στη
Ρωσία οργανώνει και πάλι

ηχηρές εκδηλώσεις αμφισβήτησης
της πολιτικής παντοδυναμίας του
Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτήν τη φορά μέλη
του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Αλ-
ληλεγγύη», ύψωσαν κιτρινόμαυρο
πανό απέναντι από το Κρεμλίνο με
σύνθημα «Πούτιν φύγε» και το πρό-
σωπο του Ρώσου πρωθυπουργού κα-
λυμμένο με ένα Χ. 

Η αντίδραση της αστυνομίας ήταν
άμεση και το πανό κατέβηκε με συνο-
πτικές διαδικασίες. Ωστόσο η εικόνα
του Ρώσου πρωθυπουργού  έχει δεχ-
θεί σημαντικό πλήγμα, ιδίως μετά τις
καταγγελίες για νοθεία στις πρόσφα-
τες βουλευτικές εκλογές.   

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν το γνωρίζει και
για αυτό το λόγο παραδέχτηκε σε συ-
νέντευξή του πως είναι πιθανό να μην
να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, προ-
ειδοποιώντας πως μια επαναληπτική
ψηφοφορία ενδέχεται να αποτελέσει
«πηγή αποσταθεροποίησης». 

Ο Πούτιν και οι άλλοι
Πέρα από την υποψηφιότητα του

σημερινού Πρωθυπουργού, την προ-
εδρία της χώρας στις 4 Μαρτίου θα
διεκδικήσουν ο δισεκατομμυριούχος
Μιχαήλ Πρόχοροφ, ο Γκενάντι Ζιουγ-
κάνοφ του Κομμουνστικού Κόμματος,
ο Βλαντιμίρ Ζιρινόφκσι και ο αρχηγός
του κόμματος Δίκαιη Ρωσία Σεργκέι
Μιρόνοφ.

Μ
ε τίτλο «η φτώχεια παγι-
δεύει τη μεσαία τάξη της
Ευρώπης», ρεπορτάζ της

ισπανικής εφημερίδας «El Pais»,
περιγράφει καθημερινές ιστορίες
συνανθρώπων μας ανά την Ευ-
ρώπη, οι οποίοι επλήγησαν από την
οικονομική ύφεση και έχασαν τα
πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη,
με αποτέλεσμα σήμερα να συγκα-
ταλέγονται μεταξύ των 115 εκατομ-
μύρια «νεόπτωχων». Στην Ευρώπη
των 27 χωρών-μελών, το 23,1%
του πληθυσμού ζει σε συνθήκες
φτώχειας, κοινωνικού αποκλει-
σμού, είναι μακροχρόνια άνεργοι ή
καλούνται να ανταπεξέλθουν στις
δυσκολίες της εποχής με μισθούς…
πείνας. 

Λόγω των ημερών, το ρεπορτάζ
ξεκινά με έναν 75χρονο Έλληνα ο
οποίος παίρνει σύνταξη 550 ευρώ,
με τα 150 από αυτά να δαπανώνται
σε φάρμακα. Ακολουθεί ο Ισπανός
Μανουέλ ο οποίος είναι μακροχρό-

νια άνεργος, δεν δικαιούται να λαμ-
βάνει το σχετικό επίδομα, εξασφα-
λίζει ρούχα και τρόφιμα από ΜΚΟ,
ενώ υπάρχουν ακόμα ο Ρομπέρτο
και η Μαριλίσα Μαδέρα από τον
Ισημερινό, οι οποίοι έχασαν το δια-
μέρισμα που είχαν αγοράσει στη
Μαδρίτη, τα χρέη τους ανέρχονται
σε 100.000 ευρώ, ενώ παράλληλα

προσπαθούν να μεγαλώσουν τα
τέσσερα παιδιά τους. 

Επέκταση του φαινομένου
Πρόκειται για ορισμένα, μόνο,

παραδείγματα ανθρώπων που
ζουν δίπλα μας. Ανθρώπων που
μέχρι πρότινος αποτελούσαν τη με-
σαία τάξη και σήμερα ανήκουν σε

εκείνη των «νεόπτωχων».  «Σε
χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, η
Πορτογαλία ή η Ιταλία, δεν έχει αυ-
ξηθεί τόσο η έκταση της φτώχειας
όσο η δριμύτητά της και η συγκέν-
τρωσή της σε συγκεκριμένες ομά-
δες» επισημαίνει ο κοινωνιολόγος
Πολ Μαρί-Κλόσε.

Θύματα της κρίσης τα παιδιά
Τα μεγαλύτερα θύματα της οικο-

νομικής κρίσης φαίνεται πως είναι
οι νέοι και τα παιδιά. Στη Βρετανία
η φτώχεια των παιδιών είναι τόσο
μεγάλη ώστε, σύμφωνα με στοιχεία
του ιδρύματος John Rowntree, η
χώρα κατατάσσεται 22η μεταξύ
των 27 της Ευρωζώνης. Στην Ισ-
λανδία το φαινόμενο έχει πάρει εξί-
σου μεγάλες διαστάσεις, ενώ τα
μεγαλύτερα ποσοστά «νεόπτω-
χων» καταγράφονται στη Βουλγα-
ρία (46,2%) και στη Ρουμανία
(43,1%), όπου είναι διπλάσια από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

«Χωροφύλακας» στα Βαλκάνια

ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Παίρνει κεφάλι 
ο Μιτ Ρόμνεϊ

Ω
ς αδιαμφισβήτητο φαβορί για το
χρίσμα του υποψηφίου των Ρε-
πουμπλικανών εν όψει των

επερχόμενων προεδρικών εκλογών
στις ΗΠΑ φέρεται πλέον ο πολυεκα-
τομμυριούχος Μιτ Ρόμνεϊ, μετά τη με-
γάλη επικράτησή του στις κρίσιμες
προκριματικές εκλογές στην πολιτεία
της Φλόριντα. 

Ο επιχειρηματίας πρώην κυβερνή-
της της Μασσαχουσέτης πήρε το 46%
των ψήφων, αφήνοντας πίσω του
δεύτερο τον κύριο αντίπαλό του, Νιούτ
Γκρίνγκιτς με μόλις 32% και έκανε το
μεγάλο βήμα για να βρεθεί απέναντι
στον Μπαράκ Ομπάμα, στην κούρσα
για το νέο ένοικο του Λευκού Οίκου.
Παρά τις κατηγορίες που διατυπώθη-
καν εναντίον του, πως δεν πληρώνει
τους φόρους που αναλογούν στην τε-
ράστια περιουσία του, ο Μιτ Ρόμνεϊ
δηλώνει πλέον βέβαιος πως τον επό-
μενο Αύγουστο, όταν και θα οριστεί και
επίσημα στο Συνέδριο των Ρεπουμ-
πλικανών ο υποψήφιος, αυτός θα
είναι ο εκλεκτός. Δεν παρέλειψε μά-
λιστα να ασκήσει οξεία κριτική στην
κυβέρνηση Ομπάμα, τονίζοντας πως
μπορεί με την εμπειρία του να εξισορ-
ροπήσει τον προϋπολογισμό, χωρίς να
υπάρξει αύξηση φόρων.   

Του Σταύρου Οραήλογλου

Ε
ίχαμε επιση-
μάνει και πα-
λ α ι ό τ ε ρ α
μέσα από τη

στήλη αυτή, πως το ψευδο-ιδεολό-
γημα του Μακεδονισμού περνά, εκ-
φράζεται και προβάλλεται μέσα από
την Άγκυρα, η οποία αξιοποιεί στο
μέγιστο δυνατό βαθμό την αδιάλλα-
κτη πολιτική της κυβέρνησης της
ΠΓΔΜ στο θέμα της ονομασίας,
ώστε να προσεταιριστεί τους γείτο-
νές μας και να προωθήσει τα δικά
της στρατηγικά συμφέροντα στην
«καρδιά» των Βαλκανίων. 

Στο πλαίσιο αυτό της ισχυροποί-
ησης των σχέσεων φιλίας και συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο
κρατών εντάσσεται και η επί-
σκεψη που πραγματοποίησε την
εβδομάδα αυτή ο πρωθυπουργός
των Σκοπίων Νίκολα Γκρούεφσκι
στην Τουρκία, ως επικεφαλής αν-
τιπροσωπείας Σκοπιανών επιχει-
ρηματιών, σε ανταπόδοση ανά-
λογης επίσκεψης που πραγματο-
ποίησε ο πρωθυπουργός της
Τουρκίας στα Σκόπια πριν μερι-
κούς μήνες. 

Ο «στρατηγικός φίλος»
Ο κ. Γκρούεφσκι στη συνάντηση

που είχε με τον Ρετζέπ Ταΐπ Ερν-
τογάν στην Άγκυρα έσπευσε να
τονίσει πως η Τουρκία αποτελεί
«μεγάλο στρατηγικό φίλο της Μα-
κεδονίας και ισχυρό υποστηρικτή
των προσπαθειών της χώρας μας
για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ». Θέ-
λοντας να δώσει μεγαλύτερη
ώθηση στην προσέλκυση τουρκι-
κών επενδύσεων στη χώρα του,

συμμετείχε την Τρίτη στην έναρξη
του Τουρκο-«Μακεδονικού» εμ-
πορικού και επιχειρηματικού φό-
ρουμ που διεξήχθη στη Σμύρνη,
από το βήμα του οποίου ανέφερε
πως «οι τέλειες πολιτικές σχέσεις
μεταξύ Τουρκίας και Μακεδονίας
θα συμβάλουν στην περαιτέρω
προώθηση των οικονομικών σχέ-
σεων των δύο πλευρών», τονίζον-
τας πως η χώρα του μπορεί να
αποτελέσει για τα τουρκικά προ-
ϊόντα τη «γέφυρα επικοινωνίας»
με την Ευρώπη. 

Πέρα, όμως, από την προ-
ώθηση των επιχειρηματικών επα-
φών, φαίνεται πως η επίσκεψη
Γκρούεφσκι στην Τουρκία τη συγ-
κεκριμένη χρονική περίοδο συν-

δέεται άμεσα με την έξαρση της
εθνοτικής βίας στην ΠΓΔΜ τις τε-
λευταίες εβδομάδες, με κορυφαίο
γεγονός τους εμπρησμούς εκκλη-
σιών και μοναστηριών στην
Στρούγκα και στο Τέτοβο. 

Για την αποτροπή διαμελισμού;
Σύμφωνα με τον επίκουρο κα-

θηγητή του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας Σπύρο
Λίτσα, η ισχυρή αλβανική (μου-
σουλμανική) μειονότητα στα Σκό-
πια ανησυχεί τον Γκρούεφσκι που
αναζητά υποστήριξη και βοήθεια
από την Τουρκία. «Δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία», μας λέει, «πως
η Τουρκία από την εποχή της

εκλογής Γκρούεφσκι και μετά,
εδώ και μια πενταετία, βρίσκεται
πίσω από την προώθηση του Μα-
κεδονισμού ως ιδεολόγημα πέρα
από τα σύνορα των Βαλκανίων. Το
νέο-οθωμανικό δόγμα του Ντα-
βούτογλου έχει ουσιαστικά ριζώ-
σει και αποδίδει καρπούς στην
περίπτωση των Σκοπίων. Το μεί-
ζον στην προκειμένη περίπτωση
είναι να κατανοήσουμε πως ο
Γκρουέφσκι, με την επίσκεψη του
στην Άγκυρα, επιδιώκει τη συμ-
βολή της Τουρκίας, σε σχέση με
τις διενέξεις που εμφανίζονται
σταδιακά στο εσωτερικό των Σκο-
πίων με τους Αλβανικούς πληθυ-
σμούς. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα
σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα
και για αυτό αναζητά διακαώς την
υποστήριξη της Τουρκίας». 

Για τον έμπειρο αναλυτή των
βαλκανικών θεμάτων, η επίσκεψη
του Σκοπιανού πρωθυπουργού
στην Τουρκία έχει δύο σημεία
αναφοράς: «Σε επίπεδο εντυπώ-
σεων ένας αμφιλεγόμενος πολιτι-
κός ηγέτης όπως είναι ο
Γκρούεφσκι, προσπαθεί να απο-
κτήσει το κύρος το οποίο χρειάζε-
ται να διαθέτει ένας ηγέτης. Για το
λόγο αυτό, άλλωστε, έχει χαρα-
κτηριστεί ως ο πολιτικός που ενώ
ο λαός του πεινά, αυτός φτιάχνει
αγάλματα και αψίδες. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι θυμίζει πάρα πολύ τον
Τσαουσέσκου ως προς τη συγκε-
κριμένη διάσταση. Στο επίπεδο
της ουσίας, όμως, ο Γκρουέφσκι
προσπαθεί να λάβει την υποστή-
ριξη της Τουρκίας ως προς το πιο
σημαντικό ζήτημα που είναι η
ομαλή συμβίωση των Σλάβων με
τους Αλβανούς», συμπληρώνει. 

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 115 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 

Οι «νεόπτωχοι» κατακλύζουν την Ευρώπη 
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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 αιμοδοσίας, θωρακοχειρουργικά, καρδιοχει-
ρουργικά

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά,
αιμοδοσίας, παιδιατρικά, νεογνολογικά, ορθοπεδικά, οφθαλμολογικά,
οδοντιατρικά, παιδοορθοπεδικά, παιδοχειρουργικά, παιδοψυχολογικά,
αγγειοχειρουργικά, ΩΡΛ, ουρολογικά

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
αιμοδοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής χει-
ρουργικής, ΩΡΛ, νευροχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά, ουρολο-
γικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Για περιστατικά παιδιατρικά, νεογνολογικά, παιδοορθο-
πεδικά, παιδοχειρουργικά

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

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ 
Ψυχολογικό Θρίλερ, 2012, Βρετανία, Καναδάς, Σουηδία, ’Εγχρωμη 

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙΜΣ ΓΟΥΟΤΚΙΝΣ
Πρωταγωνιστούν: ΝΤΑΝΙΕΛ ΡΑΝΤΚΛΙΦ, ΤΖΑΝΕΤ ΜΑΚΤΙΡ, ΛΙΖ
ΓΟΥΑΙΤ, ΚΙΡΑΝ ΧΙΝΤΣ

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

Βρισκόμενοι για μίνι διακοπές στο Λος Άντζελες, ο Γουόλτερ,
ο μεγαλύτερος fan των Muppets στον κόσμο, ο αγαπημένος
του αδελφός Γκάρι και η κοπέλα του Μαίρη, πληροφορούνται
πως ο μεγιστάνας του πετρελαίου Τεξ Ρίτσμαν σκοπεύει να
κατεδαφίσει το περίφημο Muppet Theater, με σκοπό να στήσει
στη θέση του μια πετρελαιοπηγή! Ευθύς αμέσως, οι τρεις τους
αποφασίζουν να προσεγγίσουν τον Κέρμιτ τον βάτραχο στην
έπαυλή του και με τη βοήθειά του να αναζητήσουν τους πα-
λιούς φίλους και συνεργάτες του, πείθοντας τους να προχω-
ρήσουν στην επανασύνδεση του δημοφιλέστατου θιάσου τους.
Σκοπός τους να διοργανώσουν τον μεγαλύτερο τηλεμαραθώ-
νιο στην ιστορία των Muppets, με τη ελπίδα να συγκεντρώσουν
τα $10 εκατομμύρια που απαιτούνται, ώστε το θέατρό τους να
παραμείνει στη θέση του. Ωστόσο, ο Τεξ Ρίτσμαν δεν σκοπεύει
να καταθέσει έτσι εύκολα τα όπλα, καθότι ποτέ του δε χώνεψε
τα "άνοστα" αστεία των Muppets...

THE MUPPETS (ΜΕΤΑΓΛ) 
Κωμωδία , 2011, ΗΠΑ, ’Εγχρωμη 

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙΜΣ ΜΠΟΜΠΙΝ
Πρωταγωνιστούν: ΚΡΙΣ ΚΟΥΠΕΡ, ΕΙΜΙ
ΑΝΤΑΜΣ, ΤΖΕΙΣΟΝ ΣΙΓΚΕΛ, ΡΑΣΙΝΤΑ ΤΖΟ-
ΟΥΝΣ

Που μπορείτε να τη δείτε:Που μπορείτε να τη δείτε:

❱ Village Mediterranean Cosmos 2 
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos 
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 499 999
Παρασκευή έως Κυριακή  00:10
❱ Village Mediterranean Cosmos 3 
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos 
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 499 999
Παρασκευή  έως Κυριακή  20:30

❱ Village Mediterranean Cosmos 5 
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos  
Tηλ. επικοινωνίας: 2310 499 999  
16:00 - 18:10 μεταγλ.-Σαββατοκύριακο και 11:40 - 13:45 με-
ταγλ.
❱ Village Mediterranean Cosmos6 
17:20 μεταγλ-Σαββατοκύριακο και 11:00-13:00-15:10 μεταγλ.

KYPIAKH
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 218-220 ΤΕΡΜΑ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ 156 - ΠΛ.
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 2, ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 10 - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 177 ΓΗΠ.
ΑΡΗ, ΓΑΜΒΕΤΤΑ 120 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 -
ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 ΑΡΕΤΣΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΑ - ΛΙΤΟΧΩ-
ΡΟΥ 2 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78 - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΗ,
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 25 - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1-ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ,
ΑΙΓΑΙΟΥ 98-ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ, ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 68 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ,
ΠΑΠΑΦΗ 79-Α.ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 19 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 40-
ΑΚΤΑΙΟΥ 2-ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 69 – ΔΙΟΙΚΗΤΗ-
ΡΙΟ, ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 2-ΒΡΥΟΥΛΩΝ 37-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ
89 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 119-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,
ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 49, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 14 ΕΚΚΛ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΤΖΑ-
ΒΕΛΑ 36- Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 66 ΣΤΡΩΜΝΙ-
ΤΣΗΣ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 29, M.AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 80
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 ΚΗΠΟΣ ΚΑΛΟΥ-Κ.
ΤΟΥΜΠΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΚΩΝΣΤΑΝ-
ΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 105-Ν.ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, Π.ΜΕΛΑ 33 - Π.Π.ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΥ, ΓΡ. ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 51 – ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ, ΔΕΛΦΩΝ 17 - ΑΡΧ.
ΜΟΥΣΕΙΟΥ, Ι. ΧΑΛΚΙΔΗ 40 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ), Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
103-ΑΡΤΗΣ 21, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 11-ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 86, ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 9-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 85 - ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ – ΡΟ-
ΤΟΝΤΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 42 – ΚΡΙΚΕΛΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 91-
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 58 - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1, ΑΛΕΞ.
ΣΒΟΛΟΥ 24 – ΕΣΠΕΡΟΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28, ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 155-
ΤΕΡΜΑ ΑΣΤ.ΛΕΩΦ.23, ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ 79 - ΤΥΡΟΛΟΗΣ Α.
ΤΟΥΜΠΑ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 48

Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΚΑΡΑΚΑΣΗ 7-9, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 49, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 28, ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 142, ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 26, ΙΩΑΚΕΙΜ & ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ 12, ΜΥ-
ΣΤΑΚΙΔΟΥ 33, ΓΑΜΒΕΤΤΑ 86, Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 177, ΣΟΥΜΕΛΑ 30,
Π.ΙΩΑΚΕΙΜ 13, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 104, ΕΓΝΑΤΙΑ 72, Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
93, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 112 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ

Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
ΚΑΡΑΚΑΣΗ 7-9, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,  Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 177, ΕΓΝΑΤΙΑ
72 ΠΑΝ. ΧΑΛΚΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ
Διημερεύοντα από 08:30 έως 20:30
Γ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 218-220 ΤΕΡΜΑ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ 156 - ΠΛ.
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 2, ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΟΣ 10 - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 177 ΓΗΠ.
ΑΡΗ, ΓΑΜΒΕΤΤΑ 120 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 7 -
ΙΩΝ.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 ΑΡΕΤΣΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
2 ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 78 - Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΔΕΗ, ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ 30, ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 25 - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1-ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΙΓΑΙΟΥ
98-ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ, ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 68 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΠΑΠΑΦΗ 79-
Α.ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 19 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 40-ΑΚΤΑΙΟΥ 2-
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ 69 – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ,
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ 2-ΒΡΥΟΥΛΩΝ 37-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 89 ΣΑ-
ΛΑΜΙΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 119-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΑΝ.ΠΑ-
ΠΑΝΔΡΕΟΥ 49, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 14 ΕΚΚΛ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΤΖΑΒΕΛΑ 36-
Ν. ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 66 ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ, ΜΑΥΡΟ-
ΜΙΧΑΛΗ 29, M.AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 80, ΚΟΜΝΗΝΩΝ 80 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑ-
ΣΑΛΙΔΗ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13 ΚΗΠΟΣ ΚΑΛΟΥ-Κ. ΤΟΥΜΠΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
105-Ν.ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ, Π.ΜΕΛΑ 33 - Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΓΡ. ΚΟ-
ΛΩΝΙΑΡΗ 51 – ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ, ΔΕΛΦΩΝ 17 - ΑΡΧ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ, Ι. ΧΑΛ-
ΚΙΔΗ 40 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ), Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 103-ΑΡΤΗΣ 21,
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 11-ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 86, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 9-ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ 30, ΦΙΛΙΠΠΟΥ 85 - ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ – ΡΟΤΟΝΤΑ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝ-
ΤΙΣΤΑΣΗ 42 – ΚΡΙΚΕΛΑΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 91- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 58 - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1, ΑΛΕΞ. ΣΒΟΛΟΥ 24 – ΕΣΠΕ-
ΡΟΣ 

Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΤΕΡΨΟΧΟΡΗΣ 5, ΚΡΗΤΗΣ 11-Π. ΣΥΝΔΙΚΑ – ΑΝΑΛΗΨΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ
86, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 97, ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 68 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ,
Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 21- Π. ΜΕΛΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 41- ΔΕΛΦΩΝ,
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 61-ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ 82 ΣΤΑΣΗ
ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ Κ. ΤΟΥΜΠΑ, ΙΜΕΡΑΣ 5-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ, Θ. ΝΑΤΣΙΝΑ
45 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ) ΧΑΡΙΛΑΟΥ, ΘΕΡΙΣΣΟΥ 36 ΑΣΤ.
ΤΜΗΜΑ, Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 75 - ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΚΩΝ.ΚΑΡΑ-
ΜΑΝΛΗ 128 - ΣΤΑΣΗ ΒΡΥΣΑΚΙΑ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 97, ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 61, ΒΟΣΠΟΡΟΥ 82, ΚΩΝ.ΚΑ-
ΡΑΜΑΝΛΗ 128,  ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 23, ΕΔ.ΡΟΣΤΑΝ 11 

Ο νεαρός δικηγόρος Άρθουρ Κιπς (Ντάνιελ Ράντ-
κλιφ) αναγκάζεται να αφήσει τον τρίχρονο γιο του
στο Λονδίνο για να ταξιδέψει στο απομακρυσμένο
χωριό Κράιθιν Γκίφορντ και να τακτοποιήσει τις
κληρονομικές εκκρεμότητες του Οίκου Ιλ Μαρς.
Όταν όμως φτάνει στο ανατριχιαστικό παλιό αρ-
χοντικό ανακαλύπτει σταδιακά μια σειρά από σκο-
τεινά μυστικά που στοιχειώνουν το παρελθόν της
περιοχής. Και η ανησυχία του Άρθουρ μεγαλώνει
όταν μια μυστηριώδης γυναικεία φιγούρα ντυμένη
στα μαύρα αρχίζει να εμφανίζεται μπροστά του,
επιβεβαιώνοντας τους φόβους και τις προλήψεις
των χωρικών.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΑΘΕΙΑ Ή ΟΜΗΡΙΑ; ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Η αντίσταση του… καναπέ
Ρεπορτάζ: Σταύρος Οραήλογλου

Η
ελληνική κοινωνία περνά αναμφισβήτητα
μια από τις κρισιμότερες περιόδους της
ιστορίας της. Ανεργία, «λουκέτα», περι-
κοπές μισθών και συντάξεων, χαράτσια,

αυτοκτονίες,  κατάθλιψη, νέο μεταναστευτικό
ρεύμα, έλλειψη ελπίδας για το αύριο. Αυτά είναι τα
κομμάτια που συνθέτουν το παζλ της Ελλάδος της
μειωμένης εθνικής αξιοπρέπειας, της Ελλάδος που
υπομένει τις «διαταγές» της Τρόϊκας και παρακο-
λουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις. 

Μετά την εμφάνιση του κινήματος των «Αγανα-
κτισμένων», διαμορφώθηκε η εντύπωση πως ο
Έλληνας βγαίνει στο δρόμο, αντιδρά, ξεσηκώνεται.
Από το Σεπτέμβριο και μετά όμως, φαίνεται πως η
αγανάκτηση κόπασε και έμειναν μόνο οι ιστοσελί-
δες κοινωνικής δικτύωσης και οι παρέες όπου
εξωτερικεύεται ο θυμός της πλειοψηφίας των Ελ-
λήνων. 

Η «Κ» απευθύνθηκε σε τρεις επιστήμονες, ανα-
ζητώντας μια επιστημονική εξήγηση για τη συμπε-
ριφορά του Έλληνα στην εποχή του Μνημονίου. 

Έλλειψη αλληλεγγύης 
Για τον ομότιμο καθηγητή του τμήματος Νομικής

του ΑΠΘ, Ζήση Παπαδημητρίου, «την τελευταία
20ετία όλοι μας υπήρξαμε θύματα της ευημερίας.
Τα δυο τελευταία χρόνια, ωστόσο, επικρατεί κλίμα
συστηματικού εκφοβισμού μέσω-κυρίως- του
τρόπου λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης και ειδικότερα της τηλεόρασης. Αυτήν τη
διετία, επίσης,  χάσαμε ως κοινωνία την πεμπτου-
σία της αλληλεγγύης.

Εφαρμόζεται ξεκάθαρα μια στρατηγική φόβου.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κλεινόμαστε στον
εαυτό μας και να μην κοινοποιούμε τις αγωνίες
μας στους συνανθρώπους μας. Υπάρχει έλλειψη
εμπιστοσύνης όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα αλλά
και στον διπλανό μας. Για αυτό και δεν σηκώνεται
ο κόσμος από τον καναπέ του. Μας λείπει η συλ-
λογικότητα, η οποία υπονομεύτηκε στο κλίμα κα-
τανάλωσης και επίδειξης προς το διπλανό. Στην
περίοδο της κατοχής υπήρχε η αίσθηση του
«εμείς». Σήμερα παραμένουμε στο «εγώ». Για αυτό
και οι όποιες συζητήσεις αντιδράσεις παραμένουν
καφενειακές. Με λίγα λόγια δεν έσπασε ο αναμε-
ταξύ μας πάγος» τόνισε. «Ακόμα και όσοι εμφανί-

ζονται ότι κινητοποιούνται, δεν βρίσκουν απήχηση
διότι ο κόσμος γνωρίζει ότι υπήρξαν μέρος του κυ-
κλώματος, υπηρέτησαν δουλικά τις κυβερνήσεις
και θεωρούνται «καμένα χαρτιά». Επιπλέον η δια-
νόηση δεν διαδραμάτισε το ρόλο που της αναλο-
γούσε στην παρούσα φάση. Όσο για τους
«Αγανακτισμένους» αποτέλεσαν ένα τεράστιο κί-
νημα. Μόνο που το κίνητρο ήταν ιδιωτικό και όχι
συλλογικό. Κοινή ήταν μόνο η συνθηματολογία.
Βλέπετε, ο μικροαστός δεν διακινδυνεύει να χάσει
πολλά πράγματα» κατέληξε. 

Απάθεια
Για τον ψυχολόγο Γιάννη Τσουματίδη, «η παρα-

γωγή αρνητικών ερεθισμάτων, όπως χαράτσια,
φόροι, πρόστιμα, λαμβάνονται ως τιμωρία και η
συνεχής τιμωρία εξελίσσεται σε απάθεια. Ο κόσμος
δεν αντιδρά, γιατί δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτή είναι
η ψυχολογία του μέσου Έλληνα. Η νέα γενιά είναι
μαθημένη στις εύκολες λύσεις. Δεν θα αγωνιστεί,
γιατί έχει ακόμη τις πλάτες των γονιών της. Βλέ-
πετε ο νέο-Έλληνας δεν έχει μάθει να αγωνίζεται
στο δρόμο. Έχει μάθει να διαβάζει, κυνηγώντας
ένα όνειρο που του έπλασαν άλλοι. Αυτό τον απο-
μακρύνει από το να δει την πραγματικότητα άμεσα.
Κι όταν τη συναντά, δε ξέρει πώς να τη διαχειριστεί
και αποδέχεται το μοιραίο». 

Τρομοκρατία
«Το καθεστώς γύρω μας θυμίζει καθεστώς τρο-

μοκρατίας, ομηρίας ή κατοχής», σημειώνει η ψυ-
χοθεραπεύτρια Νέλλη Βυζαντιάδου. «Σαν να
βιώνουμε, δηλαδή, συνθήκες εμπόλεμης κατάστα-
σης που ενώ έχεις κάθε διάθεση να επαναστατή-
σεις και να αντιδράσεις, δεν ξέρεις τον τρόπο με
τον οποίο θα το κάνεις. Θεωρείς πως αν αντιδρά-
σεις, δεν θα επηρεάσεις τα γεγονότα. Άρα αναρω-
τιέσαι αν έχει νόημα να ξοδεύεις την ενέργεια και
τις προσπάθειες σου. Είμαστε τρομοκρατημένοι και
ταυτόχρονα ψάχνουμε να δούμε τι εξυπηρετεί τα
συμφέροντα μας αλλά και τι έχει νόημα να γίνει.
Για αυτό δεν υπάρχει κάποια μαζική αντίδραση.
Ίσως πάλι να έχουμε και αποθέματα υλικών, ψυ-
χικών και συναισθηματικών αντοχών. Ο Έλληνας
θα βγει στο δρόμο μόνο όταν εξαντληθούν τα όρια,
τα αποθέματα και οι αντοχές μας. Ο κόσμος θα αν-
τιδράσει όταν αντιληφθεί ότι πραγματικά κινδυ-
νεύει» σημειώνει. 



Karfitsa Δημοτικά

AΠΟΡΙΑ
Σίμο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον πλή-
ρωσες για τη διαφήμιση της εθελοντικής
αιμοδοσίας; Αν ναι… αναρωτιόμαστε πόσα;

Νέα, μεγάλη και πάνω από όλα… ανε-
ξάρτητη χαρακτηρίζει τη δημοτική

παράταξη στην οποία είναι επικεφαλής ο
δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αμπε-
λοκήπων Μενεμένης, Γ. Κυριλλίδης. Σε
σχετικό δελτίο τύπου μας ενημερώνει
μάλιστα ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί
εκδήλωση στην οποία θα αναγνωστεί η
ιδρυτική διακήρυξη, θα παρουσιαστεί το
όνομα της παράταξης και θα κοπεί η
πρωτοχρονιάτικη πίτα. Μάλλον, όπως το

είχαμε γράψει πριν λίγο καιρό, η «ανε-
ξαρτησία» πουλάει γιατί δεν εξηγείται αλ-
λιώς η απόφαση του συνεχιστή της
Βούλας Τεκτονίδου να απαρνηθεί το
ΠΑΣΟΚ και να το «παίζει»... ανεξάρτητος!
Μάλλον θα πρέπει να διαγράψει από το
facebook τις φωτογραφίες από την ομι-
λία του Γ. Παπανδρέου, και αυτές με τους
θερμούς εναγκαλιασμούς με τον γνωστό
«πράσινο» αυτοδιοικητικό Σίμο Δανιη-
λίδη και μέλη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ! 

Πότε έγινε ανεξάρτητος;

Βγήκαν τα μαχαίρια κατά τη
διάρκεια της τελευταίας συ-

νεδρίασης του δημοτικού συμ-
βουλίου στο δήμο Λαγκαδά
μεταξύ του δημάρχου και του
πρώην αντιδημάρχου, Γ. Ταχμα-
τζίδη, ο οποίος πριν λίγες ημέ-
ρες αποχώρησε από την
παράταξη του κ. Αναστασιάδη
αφήνοντας αιχμές για το ήθος
και το ύφος του. Ο δήμαρχος

κατά τη διάρκεια της συνεδρία-
σης ζήτησε εξηγήσεις από τον κ.
Ταχματζίδη, ο οποίος κατήγγειλε
ότι ο κ. Αναστασιάδης του απα-
γόρευσε να είναι υποψήφιος για
τις εκλογές της ΠΕΔ (Περιφερει-
ακή Ένωση Δήμων Κεντρικής
Μακεδονίας), τονίζοντάς του
πως αν θέσει υποψηφιότητα θα
τον διαγράψει! Κάτι μας λέει ότι
το σήριαλ θα έχει και συνέχεια! 

«Σκοτώθηκαν» πάλι 
στο Λαγκαδά

Προσοχή τα καλάμια…
Δήμαρχε Κορδελιού – Ευόσμου, προφανώς δεν

γνωρίζεις ότι η δουλειά του δημοσιογράφου είναι

να επισημαίνει τα στραβά και ανάποδα και όχι να

πλέκει εγκώμια. Αν κάνεις κάτι σωστό (όταν το

πληροφορούμαστε, το δημοσιεύουμε), καλά κά-

νεις αλλά (μην το ξεχνάς) για αυτό σε επέλεξαν

(τώρα που το θυμάμαι, σε συγχαίρω για την τόσο

καλή …συνεργασία σου με τον άλλο δήμαρχο της

Σταυρούπολης, στο να διορίζεται τους ημετέρους).

Όταν γίνεται κάτι στραβό, πρέπει να το λέμε για να

το διορθώσεις, αν βέβαια, είναι στραβό (εμείς,

βλέπεις, δεν διεκδικούμε το αλάθητο, όπως εσύ).

Το να διαμαρτύρεσαι, όμως, και να μας… μαλώ-

νεις, δεν είναι ότι καλύτερο. Εμείς, έχε υπόψη, είτε

θέλεις να μας απαντάς όταν ρωτάμε, είτε, όχι, θα

συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, με μο-

ναδικό στόχο την ενημέρωση του πολίτη.

Φλερτάρουν με Κουβέλη
Μετά τον πρώην δήμαρχο Σταυρούπολης, Σάββα
Σερασίδη που δήλωσε πως φεύγει από το ΠΑΣΟΚ
και πάει στη Δημοκρατική Αριστερά, μαθαίνουμε
πως και άλλος «πράσινος» αυτοδιοικητικός
δήμου της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, συζητά με
τον Φώτη Κουβέλη. Ο ίδιος δηλώνει πως δεν τον
ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή και απορ-
ρίπτει το ενδεχόμενο καθόδου στις βουλευτικές
εκλογές. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, όμως,
πως οι πιέσεις είναι μεγάλες... 

Λάθος;
Δεν μπορεί κάποιο λάθος θα έγινε στο τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου Ωραιοκάστρου για το
2012, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται η κατανομή
των έργων. Δεν είναι δυνατόν η έδρα του
δήμου, το Ωραιόκαστρο να λαμβάνει μόλις
485.000 ευρώ, 505.769 η Μυγδονία και η γε-
νέτειρα του δημάρχου, η Καλλιθέα, πάνω από 1
εκατομμύριο ευρώ (1.112.622). Κύριοι της δι-
οίκησης μήπως να το ξαναδείτε το θέμα; Υ.Γ.
Καλά τα ξενύχτια του δημάρχου για να καθαρί-
σει τα χιόνια, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό…

Για να δούμε...
Ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Αναστά-
σιος Τελίδης σχολιάζοντας πρόσφατα στο face-
book τις εξελίξεις αναφορικά με το κύκλωμα
τοκογλυφίας που δρούσε στην πόλη γράφει πως
«η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που την ξεγέλα-
σαν. Ούτε ερωτική είναι ούτε αδικημένη...». Ο
νεαρός αυτοδιοικητικός γράφει κι αλλά περί
«συντηρητικών» δυνάμεων που την διοικούσαν
τόσα χρόνια. Στο τέλος της τετραετίας Μπουτάρη
θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε το
έργο του. Πάντως τα πρώτα δείγματα είναι απο-
θαρρυντικά! Επομένως Αναστάση μου μεγάλη
μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην λες...

Βρέθηκε ο κατάλληλος

E
χουμε και λέμε :Η αντιδήμαρχος για
τη δημοτική αστυνομία Καλυψώ
Γούλα έχει παταγωδώς αποτύχει

καθώς η κατάσταση στους δρόμους, πε-
ζοδρόμους και πεζοδρόμια της Θεσσαλο-
νίκης είναι τραγική.

Ο δήμαρχος δεν περνά μέρα χωρίς
να αφορίσει τους οδηγούς που διπλο-
παρκάρουν, καβαλούν πεζοδρόμια κλπ.

Άρα (τουλάχιστον) θέλει, επι-
τέλους να μπει τάξη.

Το μέλος της παράταξης του
δημάρχου Χρήστος Ελευθεριά-
δης απέδειξε ότι μπορεί να
στείλει στο… νοσοκομείο, όποιον τολ-
μήσει να σταθμεύσει παράνομα.

Ερώτηση: Γιατί δεν αναθέτει ο δή-
μαρχος καθήκοντα αντιδημάρχου δημο-

τικής αστυνομίας στον Χρ. Ελευθε-
ριάδη για να υπάρξει τάξη στους δρό-
μους της πόλης έστω και αν γεμίζουν
κάθε ημέρα τα νοσοκομεία;

Περί άριστων και αρεστών...
Αληθεύει πως «πράσινος» δημοτικός σύμβουλος της

δυτικής Θεσσαλονίκης έχει «βολέψει» σχεδόν όλο του

το σόι σε θέσεις σχολικών φυλάκων; 

KOYIZ
Σε ποιο δήμο της δυτικής Θεσσαλονίκης 

δημοτικό αυτοκίνητο έχει «αφιερωθεί» στην οικο-

γένεια του δημάρχου; Όπως μάθαμε, το συγκεκρι-

μένο αυτοκίνητο χρησιμοποιείται για να μεταφέρει

τα ψώνια της συζύγου του δημάρχου από το σού-

περ μάρκετ στο σπίτι αλλά και να μεταφέρει τη μη-

τέρα του δημάρχου στο ΙΚΑ για να γράψει τα

φάρμακά της! Μάλιστα το ίδιο αυτοκίνητο μεταφέ-

ρει κάθε Παρασκευή αξιωματούχο του δημοτικού

συμβουλίου μέχρι το ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και την

Τρίτη πάει ξανά για την επιστροφή της.

(Σ.Σ. Παλαιότερα υπήρχε βουλευτής Θεσσαλονί-

κης, η σύζυγος του οποίου έστελνε τον οδηγό με

το υπηρεσιακό ΙΧΕ για να πάρει και τα ρούχα από

το καθαριστήριο).

SMS
Και ‘κει που περιμέναμε δήμαρχε να δώσεις στή-ριξη στο Βαγγέλη, εσύ κανονίζεις ραντεβουδάκιακαι με τους άλλους φερόμενους ως υποψήφιους!Σε θυμόμαστε το 2007 να βγαίνεις στα κάγκελα...

Πάρε και εσύ 
μια θεσούλα!

Τελικά βρέθηκε ο εύκολος τρόπος για να βο-
λεύεις τους ημετέρους!Και εκεί πάνω στα…
ωραία κάστρα τον έχουν μάθει πολύ καλά!

Όπως κατήγγειλε στο πρόσφατο δημοτικό συμβού-
λιο ο πρώην δήμαρχος Μυγδονίας, η διοίκηση έχει
«δωρίσει» από μια… θεσούλα σε διάφορες επιτρο-
πές σε όλους σχεδόν τους δημοτικούς συμβούλους
της παράταξής της. Φυσικά με το αζημίωτο… Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα ο διορισμός δημοτικής
συμβούλου στη θέση του προέδρου της Σχολικής
Επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου
Ωραιοκάστρου με 1.000 ευρώ μηνιαίως. 

Στο πλευρό των απόρων 
Ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Αντιπεριφέρειας
Θεσσαλονίκης, η διανομή τροφίμων για τη σίτιση απόρων, στους εγκεκριμένους
συλλόγους και φορείς του νομού Θεσσαλονίκης. Με τα τρόφιμα που θα μοιραστούν,
υπολογίζεται ότι θα σιτιστούν 17.000 πολίτες ολόκληρης της Θεσσαλονίκης. 

Δεν τον λυπούνται;

Αμάν πια βρε Κώστα. Εσύ καλά τα λες, αλλά
μη φεύγεις από τη συνεδρίαση του δημοτι-

κού συμβουλίου, πριν αυτή ολοκληρωθεί. Ορι-
σμένοι από την παράταξη σου δεν τον σέβονται
καθόλου τον κυρ-Γιάννη. Μεγάλος άνθρωπος
είναι, τέτοιο …σφυροκόπημα, τέτοιο …αντιπολι-
τευτικό λόγο, πόσο ακόμη μπορεί να το αντέξει;

Ο φόβος φυλάει τα έρημα…

Αληθεύει ότι ο πρόεδρος Ηλίας μόλις πληροφορήθηκε πόσο δυ-
νατό μπουκέτο (γροθιά στην καθομιλουμένη νεοελληνική

γλώσσα) έχει ο Χρήστος, ήταν πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου;

Και στην εκκλησία πηγαίνει, και κεράκι ανάβει, και γραβάτα φοράει. Όλα. Ανάλογα με την περί-
σταση και τον επιδιωκόμενο σκοπό…
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