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Μην την ψάχνεις� 
Στείλε mail�

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

❱ Ισχυρός σεισμός 
5,3 R στη Μεσσηνία Σελ. 22
❱ Εργαζόμενοι καταγγέλλουν το δήμο
Θεσσαλονίκης για ιδιωτικοποιήσεις
Σελ. 10
❱ Ένας αιώνας από το μοιραίο 
ταξίδι του Τιτανικού Σελ. 23
❱ Και τώρα, ώρα για δίαιτα Σελ. 20

Επίσης διαβάστε...

Χ
ριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
Θα ανταλλάσουμε τις ευχές για
38 ακόμη μέρες, αφού γιορτά-

σαμε και φέτος το Άγιο Πάσχα και από
σήμερα, ξαναμπαίνουμε στους ρυθμούς
της καθημερινότητας (εμείς μπήκαμε
από χτες το μεσημερι για να ετοιμά-
σουμε την έκδοση που κρατάτε στα χέρια
σας ή διαβάζετε στους υπολογιστές σας).
Από σήμερα, κι αν ακόμη ξεχαστήκαμε
για δυο-τρεις μέρες, μας απασχολεί, με-
ταξύ άλλων, ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Σε περίπου τρεις εβδομάδες, θα γίνουν
οι κρισιμότερες εθνικές εκλογές μετά τη
Μεταπολίτευση και τα κόμματα μπαί-
νουν σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς,
εν όψει της αναμέτρησης της 6ης Μαΐου. 
Οι πολιτικοί αρχηγοί, (ζωή να έχουν
έγιναν ακόμη περισσότεροι), την Κυ-
ριακή μοίρασαν ευχές και δώρα, ενώ
από χτες άρχισαν να κινούνται στους
συνηθισμένους, για προεκλογικές πε-
ριόδους, ρυθμούς.
Το πολιτικό σκηνικό διακρίνεται από έν-
τονη ρευστότητα, καθώς, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις, κανένα κόμμα δεν φαί-
νεται να σχηματίζει αυτοδυναμία, ενώ
στο μέτωπο της οικονομίας αναμένονται
νέα μέτρα λιτότητας υπό τις ασφυκτικές
πιέσεις της τρόικας.
Όλα δείχνουν για την ώρα, ότι η Νέα
Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές, αλλά η
αυτοδυναμία της φαντάζει, για την ώρα
πάντα, ως θαύμα και όλοι μιλούν ποια
μπορούν να είναι τα πιθανά σενάρια συ-
νεργασίας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΩΡΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ

Στη φυλακή ο Άκης που «καρφώνει» κι άλλους

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΜΙΛΛΙΕΤ

Διεθνή αναγνώριση 
κατεχομένων ή προσάρτηση 
επιδιώκει η Τουρκία
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Ανταλλαγή πυρών
μεταξύ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Σελ. 11

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Οι προτιμήσεις των πολιτών
για υποψήφιους βουλευτές
της Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Η Νέα Δημοκρατία για την
υπόθεση των ΤΟRΜ1 και
των υποβρυχίων, «επιτίθε-
ται» στον Ευάγγελο Βενι-
ζέλο, επισημαίνοντας ότι ως
υπουργός Άμυνας, κύρωσε
συμβάσεις και δέσμευσε το
Δημόσιο με επαχθείς
όρους. Η εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ μιλά για «Πολιτική
χυδαιότητα» και περνά στην
«Αντεπίθεση» κατά του
υπουργού Άμυνας, Δημή-
τρη Αβραμόπουλου.

Λίγους μόλις μήνες πριν την ανάληψη της Προεδρίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, την 1η Ιουλίου, οι εκ-
βιαστικές πιέσεις της Άγκυρας, για επίλυση του Κυπριακού
μέχρι το καλοκαίρι, κορυφώνονται. 

Από τις επόμενες ημέρες η «Κ» εξασφάλισε συνεργασία με
εταιρία δημοσκοπήσεων  και θα δημοσιεύει τις προτιμήσεις
που έχουν οι πολίτες για τους υποψήφιους βουλευτές, τόσο της
Α’ όσο και της Β’ εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης.

Σελ. 7

Ανασφάλιστα οχήματα
στο στόχαστρο εφορίας

Πίσω τα κατασχεμένα
ζητάει ο Καραμπέρης

Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΩΣ ΑΡΧΙΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ

Σελ. 14

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ;

Συνέχεια στη σελ. 2
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Στις εκλογές αυτές…παίρ-
νουν μέρος και οι δανειστές
μας, οι οποίοι άλλοτε διακρι-
τικά και άλλοτε χωρίς καν να
κρύβονται, επιχειρούν πα-
ρεμβάσεις, προφανώς θέ-
λοντας να εξασφαλίσουν την
καταβολή των δόσεων για τα
χρήματα που μας έδωσαν
και συνεχίζουν να δίνουν.

Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι στο χώρο των
πολιτικών, δεν βλέπουμε κάποια εντυπωσιακή αλ-
λαγή, πέραν αυτής των τίτλων τους. Δεν εμφανί-
σθηκαν, δηλαδή στο προσκήνιο νέα πρόσωπα,
αλλά τα υπάρχοντα, έχοντας απλά υποστεί μια …
ανακύκλωση. Δηλαδή, αποχώρησε ο Καμμένος
από τη ΝΔ και έκανε δικό τους κόμμα, παίρνοντας
ορισμένους ακόμη που έφυγαν από το …μαντρί.
Έφυγαν οι Καστανίδης, Κατσέλη από το ΠΑΣΟΚ και
έκαναν δικό του κόμμα. Το ίδιο και ο Κουβέλης που
πήρε διαζύγιο από τον Τσίπρα. Η Παπαρήγα είναι
σταθερή, όπως πια και ο Καρατζαφέρης. Έχουμε
και τη Ντόρα  που διεκδικούσε την αρχηγία στη ΝΔ
και όταν την έχασε, έφτιαξε κι αυτή ένα κόμμα.
Πληθώρα κομμάτων, λοιπόν, αποτελούμενα,
όμως, από τα ίδια πρόσωπα.

Όλοι οι παραπάνω και οι συνεργάτες τους στα
ψηφοδέλτια, θα προσπαθήσουν τις επόμενες τρεις
εβδομάδες, να μας πείσουν ότι μπορούν να μας …
σώσουν αρκεί να τους εμπιστευτούμε. Άλλοι θα τά-
ξουν, άλλοι θα κατηγορήσουν τους αντιπάλους
τους, άλλοι θα θέλουν να μας πείσουν ότι με αυ-
τοδυναμία θα πετύχουν πολλά (πάντα για εμάς) και
άλλοι ότι ήρθε η ώρα των πολυκομματικών κυ-
βερνήσεων και των ευρύτερων συνεργασιών.

Είναι βέβαιο ότι η κάθε άποψη έχει τα δικά της
επιχειρήματα, αλλά αυτά είναι σε θεωρητικό επί-
πεδο και δεν είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν το
ποθητό αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να γίνει, είναι
εμείς να αξιολογήσουμε με ποιους μπορεί να επι-
τευχθεί ο στόχος καθώς η πολιτική από μόνη της
δεν είναι αρκετή για την επιτυχία. Το ζητούμενο
είναι να συνδυασθεί η πολιτική με τον πολιτικό. Δη-
λαδή, να υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που δια-
θέτουν ικανότητα, εντιμότητα, φιλοπατρία,
εργατικότητα, …ένσημα από προηγούμενη εργα-
σία, κοινωνική παιδεία και δεν χρειάζεται να μας
καλέσουν ούτε σε τραπεζώματα, ούτε να μας φλο-
μώσουν με τα διαφημιστικά τους έντυπα και τις
απαραίτητες φωτογραφίες με τη σύζυγο και τα παι-
διά, τον αρχηγό του κόμματος, τον …πατριάρχη και
τη στολή του εθελοντισμού που φορούν μόνο για
τη φωτογράφιση.

Ίσως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές τι πρέ-
πει να προσέξουμε για αυτούς που θα επιλέξουμε.
Η ταπεινή μας γνώμη είναι ότι πρέπει, ειδικά τη
φορά αυτή, να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Όχι άλλα
λάθη. Υπάρχουν υποψήφιοι που είναι τελείως
άχρηστοι. Υπάρχουν και αυτοί που μπορούν. Ας
τους βρούμε και ας τους εμπιστευτούμε.

Tου Αντώνη
Οραήλογλου

Οι επόμενες
τρεις εβδομάδες

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Άποψη

ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.

«Σίγουροι» υποψήφιοι…
Χρονιάρες ημέρες και όλοι μας λάβαμε
Πασχαλινές ευχές στα κινητά μας από υπο-
ψήφιους-υποψήφιους βουλευτές, από νυν
και πρώην υπουργούς της ΝΔ. Το ερώτημα
μας απλοϊκό. Από πού πηγάζει η αισιοδο-
ξία τους ότι θα είναι στις λίστες; Γιατί εμείς
ξέρουμε ότι η Συγγρού θα ανακοινώσει
από σήμερα και μετά τα πρώτα ονόματα. Θα
πείτε, μπορούσαν να χάσουν την ευκαιρία;
Σε 20 ημέρες έχουμε εκλογές και ήδη πολ-
λοί γκρινιάζουν για το… άδικο της προ-
εκλογικής περιόδου fast track. Τι να
πούμε; Καλό βόλι σε όλους όπως λέει και
ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Σιγά μη τους κάνει τη χάρη… 
Άκουσαν οι «Καραμανλικοί» της Θεσσαλονί-
κης ότι ο Κώστας θα είναι και πάλι υποψήφιος
βουλευτής στην Α΄ εκλογική περιφέρεια του
νομού και πίστεψαν ότι θα πε-
ράσει το Πάσχα στα μέρη
μας. Αμ δε! Ο πρώην
πρωθυπουργός προτί-
μησε για μια ακόμη
φορά την ησυχία του
ακριτικού Δολού, έξω
από το Πωγώνι, στην ελ-
ληνοαλβανική μεθόριο. Σιγά
μη κάτσει, λέμε εμείς, ο Καραμανλής να ασχο-
λείται με όλους αυτούς που θα ήθελαν να εκ-
μεταλλευτούν την παρουσία του και να
φωτογραφίζονται δίπλα του για προεκλογι-
κούς λόγους. Βέβαια, όχι όλοι… Κάποιοι άλλοι
τον έχουν αποκηρύξει καθώς δηλώνουν Σα-
μαρικότεροι του Σαμαρά, αλλά αυτά θα τα
πούμε άλλη φορά…

Δίνουν τα χέρια;
Πάντως, οι υποψήφιοι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν ήδη τις
επαφές τους με κομματικά στελέχη με
στόχο την επίτευξη όσο το δυνατόν περισ-
σότερων συνεργασιών. Το ζητούμενο είναι
να δούμε ποιες συμμαχίες θα επικρατή-
σουν μέχρι τέλους. Καλά τα λόγια αλλά οι
πράξεις είναι αυτές που μετράνε!

Απορία
Τι μπορεί να συζητούσαν τόση ώρα στο προ-
αύλιο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης ο πρό-
εδρος της “Δημοκρατικής Αναγέννησης”
Στέλιος Παπαθεμελής και η όμορφη Εύα; Λέτε
να αντήλλασαν ευχές για καλή προεκλογική
εκστρατεία;

Ανακοίνωσε η Συγγρού;
Μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία δεν έχει
ανακοινώσει τα ονόματα των υποψηφίων
που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του
κόμματος. Αναρωτιόμαστε γιατί η νεαρή
πολιτευτής Μαρία Μήτσιου προστρέχει; Η
ίδια μας έστειλε ευχές για την Ανάσταση
και υπογράφει ως υποψήφια βουλευτής
της Συγγρού στην Α' Θεσσαλονίκης, χωρίς
να έχουν υπάρξει, όπως είπαμε, επίσημες
ανακοινώσεις. Η ίδια πριν από λίγες ημέ-
ρες αναπαρήγαγε μέσω του προσωπικού
της λογαριασμού στο tweeter δημοσίευμα
που την ήθελε να δέχεται προτάσεις από τη
ΝΔ, τον Πάνο Καμμένο και τους “Ανεξάρ-
τητους Έλληνες” και τη “Χρυσή Αυγή”. Τότε
την είχαμε συμβουλέψει να είναι πιο προ-
σεκτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειρί-
ζεται τη δημόσια εικόνα της. Δεν λέει να
μας ακούσει...

«Κύριε υπουργέ...»
Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλαις!
Αυτό πρέπει να είχε στο μυαλό του ο πρό-
εδρος της “Δημοκρατικής Αναγέννησης” Στέ-
λιος Παπαθεμελής, ο οποίος πλέον στην
προσφώνηση “κύριε Υπουργέ” όχι μόνο δεν
γυρίζει αλλά κοιτά δεξιά για να βρει
τον...υπουργό!

Τον “έκοψαν” οι σύντροφοι
Χρονιάρες μέρες και οι ΠΑΣΟΚοι είπαν να
θυμηθούν τον...καλό τους εαυτό. Πριν λοι-

πόν, στεγνώσει το μελάνι των ονομάτων
που ανακοινώθηκαν πως θα στελεχώσουν
τα ψηφοδέλτια του Κινήματος στις διάφο-
ρες περιφέρειες της χώρας, άρχισαν τις
απειλές πως θα αποχωρήσουν! 
Ο λόγος; Μα φυσικά να μην συμπεριλη-
φθούν στις “πράσινες” λίστες υποψήφιοι
που μπορούν να τους βάλουν...τρικλοπο-
διές. Μαθαίνουμε πως κάθε φορά που
ακουγόταν και ένα όνομα-απειλή, ο πρό-
εδρος της Επιτροπής Ανάδειξης των υπο-
ψηφίων της Ιπποκράτους, Βασίλης
Γερανίδης δεχόταν και από μια κλήση δυ-
σαρεστημένου “σύντροφου”. Τελευταίο πε-
ριστατικό, φερόμενος υποψήφιος στη Β'
Θεσσαλονίκης, ο οποίος έμαθε δια τηλε-
φώνου πως τελικά δεν θα συμπεριληφθεί
στο ψηφοδέλτιο καθώς δυο συνυποψήφιοί
του απειλούσαν με αποχώρηση...Και να
φανταστείτε πως η προεκλογική εκστρα-
τεία βρίσκεται ακόμα στις αρχές!

Γέμισε το facebook 
και τα κινητά μας με sms! 
Τι και αν γιορτάζαμε το Πάσχα οι υποψήφιοι
βουλευτές είχαν το δικό τους καημό! Δεν άφη-
σαν ανεκμετάλλευτο το γεγονός και μας βομ-
βάρδισαν με ευχές τόσο στο facebook όσο και
στα κινητά μας τηλέφωνα! Μάλιστα υπήρξαν
και ορισμένοι που μας έστειλαν το ίδιο μήνυμα
τουλάχιστον 5 φορές! Ε το μάθαμε απέξω
αλλά δεν νομίζουμε να σας ψηφίσουμε όταν
λαμβάνουμε τα μηνύματά σας στις 4 τα ξημε-
ρώματα!   

Τα κεφάλια μέσα…
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ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΗΤΑΝ Η ΕΞΟΔΟΣ ΦΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
συνεχίστηκε μέχρι και αργά
το βράδυ η επιστροφή των
εκδρομέων του Πάσχα, οι
οποίοι φέτος ήταν αισθητά
λιγότεροι σε σχέση με πέ-
ρυσι. Η κυκλοφορία των
οχημάτων στις εισόδους της
Θεσσαλονίκης από τις μεση-
μεριανές ώρες ήταν ιδιαίτερα
αυξημένη, σημειώνοντας μι-
κρές καθυστερήσεις. 

Ο
πως τόνισε μιλώντας
στην «Κ» ο υπέυθυνος
των διοδίων Μαλγάρων
από το μεσημέρι λειτουρ-

γούσαν στο ρεύμα εισόδου 8 τα-
μεία, ωστόσο η ουρά έφτασε
μερικές φορές ακόμη και  τα 500
μέτρα. Καθυστερήσεις υπήρξαν
και στην Εγνατία οδό, στα διόδια
του Προφήτη αλλά και στο Δερ-
βένι, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση
και στη Μουδανίων καθώς εκα-
τοντάδες Θεσσαλονικείς επέλεξαν
τη Χαλκιδική για να γιορτάσουν τις
άγιες ημέρες του Πάσχα. Η μει-
ωμένη έξοδος αποδίδεται από
τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ κατά ένα
μεγάλο μέρος στην οικονομική
κρίση και την τιμή της βενζίνης
που καθιστά απαγορευτική για
πολλούς τη μετακίνηση σε μακρι-
νούς προορισμούς.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας 
Η Ελληνική Αστυνομία είχε

λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας,
για την ασφαλή κυκλοφορία των
οχημάτων και των πολιτών και την
πρόληψη ατυχημάτων, σε όλο το
οδικό δίκτυο της χώρας, τα οποία
περιελάμβαναν:

• Αυξημένη τροχονομική αστυ-
νόμευση του οδικού δικτύου σε
τομείς ανά 20-30 χιλιόμετρα, με
βάση τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές
συνθήκες κάθε περιοχής.

• Ενισχυμένη αστυνομική πα-
ρουσία και αστυνόμευση των ση-
μείων του οδικού δικτύου, όπου
σημειώνονται συχνά τροχαία ατυ-
χήματα.

• Ρύθμιση της κυκλοφορίας με
πεζούς τροχονόμους, σε βασικές
διασταυρώσεις , για την αποφυγή
κυκλοφοριακών προβλημάτων.

• Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις
εισόδους - εξόδους των μεγάλων
αστικών κέντρων, όπου παρατη-
ρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

• Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε
χώρους όπου παρατηρείται μα-
ζική διακίνηση επιβατών (αερο-
δρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.)

• Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και
αυξημένα μέτρα Τροχαίας, σε πε-
ριοχές που θα πραγματοποιηθούν
εορταστικές εκδηλώσεις.

• Παρουσία τροχονόμων στους
σταθμούς διοδίων της χώρας για
τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας,

την ενημέρωση και την παροχή
συμβουλών στους οδηγούς και
τους συνεπιβάτες.

• Ενημέρωση των πολιτών σε
περιπτώσεις κυκλοφοριακών ή
άλλων προβλημάτων.

Συνεργεία της Τροχαίας διενερ-
γούσαν καθόλη τη διάρκεια των
περασμένων ημερών ειδικούς
και γενικούς ελέγχους (ιδιαίτερα
για τη βεβαίωση επικίνδυνων πα-
ραβάσεων, όπως υπερβολική τα-
χύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρα-
σμα, κ.λπ. καθώς και παραβά-
σεων που ευθύνονται για την
πρόκληση σοβαρών τροχαίων
ατυχημάτων, όπως η χρήση κινη-
τών τηλεφώνων κατά την οδή-
γηση). Επιπλέον, σε όλη τη
διάρκεια εφαρμογής των μέτρων,
βρίσκονταν σε αυξημένη επιχει-
ρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προ-
σωπικό όσο και τα μέσα της
Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως
των Υπηρεσιών Τροχαίας. 

Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια
Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα

προβλήματα ήταν και η κίνηση στα
λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας
και του Λαυρίου. Στο λιμάνι του
Πειραιά κατέπλευσαν χθες το
απόγευμα 12 πλοία, στη Ραφήνα
17 και στο Λαύριο 6. Το απόγευμα
της Κυριακής του Πάσχα στο λι-
μάνι του Πειραιά κατέπλευσε ένα
πλοίο με 354 επιβάτες, 22 ΙΧ και 9
δίκυκλα. Από τον Αργοσαρωνικό
κατέπλευσαν 24 πλοία με 3.547
επιβάτες, 2.046 ΙΧ, 2 φορτηγά και
130 δίκυκλα. Στη Ραφήνα κατέ-
πλευσαν 3 πλοία με 609 επιβάτες,
95 ΙΧ και 19 δίκυκλα. Επίσης στο

Λαύριο κατέπλευσε 1 πλοίο
με 19 επιβάτες και 9 ΙΧ.

Πάντως η ακτοπλοϊκή κί-
νηση φέτος ήταν αισθητά
μειωμένη σε σχέση με πέ-
ρυσι με την μείωση κατά την
έξοδο να ξεπερνά το 60%. Η
οικονομική κρίση σε συν-
δυασμό με τις αυξημένες
τιμές στα εισιτήρια αλλά και
η απεργία της ΠΝΟ, οδήγη-
σαν πολλούς επιβάτες να
αλλάξουν σχέδια για τις εορ-
τές του Πάσχα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι το 2011 στο
σύνολο της Μεγάλης εβδο-
μάδας διακινήθηκαν συνο-
λικά προς τα νησιά κατά την
έξοδο 181.629 επιβάτες.

Ομαλά η επιστροφή 
των εκδρομέων

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΣΥΚΙΕΣ

Διακοπές υδροδότησης
Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσα-

λονίκης ανακοινώνεται ότι σήμερα Tρίτη 17 Απριλίου
2012 από τις 8:00 έως τη 13:00, θα πραγματοποι-
ηθούν εργασίες για τις συνδέσεις αγωγών δικτύου
ύδρευσης στην οδό Βερμίου από το ύψος των οδών
Επταπυργίου έως Γοργοποτάμου του Δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών. Λόγω των εργασιών θα υπάρξουν προ-
βλήματα υδροδότησης στις οδούς Οδυσσέα Φωκά,
Επταπυργίου, Θάσου καθώς και σε όλες τις παρακεί-

μενες σε αυτές οδούς του Δήμου Νεάπολης- Συκεών.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραί-

τητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης
και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυ-
νατό ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την
μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών. 

Θα υπάρξουν μεμονωμένες περιπτώσεις που η απο-
κατάσταση της υδροδότησης θα γίνει αργότερα λόγω
ιδιορρυθμίας του δικτύου ύδρευσης.

ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Εψησαν αλεπού αντί για αρνί!� 

Α
λεπού αντί για αρνί αναγκάστηκε να φάει
ανήμερα του Πάσχα μια οικογένεια σε
χωριό της Εύβοιας. Όπως αναφέρει σχετικό

δημοσίευμα του Fimotro.blogspot.com, η οικονο-
μική κρίση οδήγησε μια οικογένεια στην εξα-
θλίωση με αποτέλεσμα να ψήσουν αντί για το
καθιερωμένο αρνί… μια αλεπού. Η απίστευτη
αυτή ιστορία αποκαλύφθηκε σε ένα χωριό της Εύ-
βοιας, όταν πριν από λίγες ημέρες μια περίεργη
μυρωδιά αναδυόταν από γειτονικό σπίτι. Οι κάτοι-
κοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει
και έτσι αποφάσισαν να επισκεφθούν το σπίτι του
συγχωριανού τους και να τον ρωτήσουν. Ο πατέ-
ρας δύο παιδιών έπειτα από αρκετή πίεση αποκά-
λυψε πως εκείνος και η σύζυγός του έμειναν
άνεργοι πριν από ένα μήνα, και αποφάσισε να πάει
σε ένα χωράφι για να βρει τροφή. Το μόνο που κα-
τάφερε ήταν να σκοτώσει μια αλεπού και να την
μαγειρέψουν. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος ανέφερε
στους συγχωριανούς του: «Ξέρετε ότι δεν έχω
γάλα για να θρέψω τα παιδιά μου; Εδώ και αρκε-
τές μέρες είναι νηστικά. Σπαράζει η καρδιά μου

δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι.» Και τότε αποκά-
λυψε το μυστικό του. «Εγώ κλέφτης δεν θα γίνω
έτσι αποφάσισα να βγω στα χωράφια για να βρω
φαγητό. Όταν λοιπόν βρήκα μία αλεπού στο χω-
ράφι, αναγκάστηκα να την μαγειρέψω». Την κατά-
σταση πήραν στα χέρια τους οι συγχωριανοί του
που συγκέντρωσαν ένα χρηματικό ποσό για να
βοηθήσουν την οικογένεια.



Του Βαγγέλη Στολάκη

Π
έντε προεκλογικές εκδηλώσεις
εκ των οποίων στη μία βασικός
ομιλητής θα είναι ο αρχηγός του
κόμματος, Ευάγγελος Βενιζέ-

λος, προγραμματίζουν να οργανώσουν
στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης κατά τη διάρ-
κεια της σύντομης αυτής προεκλογικής
εκστρατείας.

Την Τετάρτη το απόγευμα αναμένεται
να συνεδριάσει η Επιτροπή Εκλογικού
Αγώνα πόλης με βασικό αντικείμενο τον
προγραμματισμό των εκδηλώσεων αλλά
και των δράσεων των κομματικών στελε-
χών, την ώρα που συνεχίζονται οι ολομέ-
λειες των μελών και των φίλων των
τοπικών οργανώσεων. 

Στόχος της Βασιλέως Ηρακλείου είναι
να υπάρξουν δυο «κλειστές» εκδηλώσεις
με συγκεκριμένα θέματα και δυο «ανοι-
χτές» με διευρυμένο ακροατήριο. Μεγα-
λύτερη έμφαση ωστόσο, αναμένεται να
δοθεί στην κεντρική προεκλογική εκδή-
λωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη με
ομιλητή τον αρχηγό του Κινήματος, Ευάγ-
γελο Βενιζέλο, η ημερομηνία της οποίας
θα καθοριστεί στο τέλος της εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, οι επιτελείς της Ιπποκρά-
τους επικεντρώνονται στη συμπλήρωση
των κενών θέσεων που υπάρχουν στα
ψηφοδέλτια του Κινήματος ανά την επι-
κράτεια. 

Δυο κενές θέσεις
Στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της

επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων, Βασί-
λης Γερανίδης ανακοίνωσε την προηγού-

μενη βδομάδα τους 15 από τους συνολικά
20 υποψηφίους που θα περιλαμβάνει το
ψηφοδέλτιο. Οι δυο από τις υπόλοιπες θέ-
σεις καλύπτονται από το Φώτη Μπίμπαση,
από το χώρο τον ΑμεΑ και το δικηγόρο
Γιάννη Πιτσιώρα. 

Ανήμερα Μεγάλου Σαββάτου «κλεί-
δωσε» και η υποψηφιότητα της πρώην
ευρωβουλευτή του κόμματος και στο πα-
ρελθόν υποψήφιας βουλευτή στις Σέρρες,

Ευαγγελίας Τζαμπάζη, η οποία θεωρείται
ως ένα από τα «δυνατά» ονόματα του ψη-
φοδελτίου. 

«Τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στη Θεσ-
σαλονίκη είναι ψηφοδέλτια αξιόμαχα.
Ψηφοδέλτια νίκης που συνδυάζουν την
εμπειρία, τις παραγωγικές τάξεις και την
ελπίδα που εκφράζουν οι νέοι» δήλωσε
στην «Κ» ο γραμματέας της Νομαρχιακής
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης, Χρό-
νης Μακρίδης.

Στη Β’ ακόμα ψάχνουν 
Την ίδια ώρα, σε «θρίλερ» φαίνεται

πως εξελίσσεται η συμπλήρωση του ψη-
φοδελτίου για τη Β’ Θεσσαλονίκης. Οι
κομματικοί παράγοντες της περιοχής
πραγματοποιούν αλλεπάλληλες συναντή-
σεις με τους ενδιαφερόμενους, προκει-
μένου να καταλήξουν στα δυο ονόματα
που θα συμπληρωθούν στις ήδη επτά
υποψηφιότητες, μετά το «όχι» του περι-
φερειακού συμβούλου Αλέξανδρου Δια-
μαντόπουλου. Το ενδιαφέρον εστιάζεται
πλέον σε δήμους της ανατολικής Θεσσα-
λονίκης, με έμφαση το δήμο Πυλαίας-
Χορτιάτη και έναν εκπρόσωπο ειδικών
κοινωνικών ομάδων.
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ΚΟΥΒΕΛΗΣ 

Οι πολίτες
γνωρίζουν
τους ενόχους

Οι πολίτες γνωρίζουν τους
υπεύθυνους της σημερινής κατά-
στασης, τους ενόχους του πολιτι-
κού συστήματος της διαφθοράς,
σημείωσε με νόημα ο πρόεδρος
της Δημοκρατικής Αριστεράς
Φώτης Κουβέλης.

«Δεν αρμόζει στην Ελλάδα μια
κοινωνία διαλυμένη, μια νέα γενιά
χωρίς όνειρα, ένας λαός χωρίς αι-
σιοδοξία», παρατήρησε σε δή-
λωσή του για τις επερχόμενες
εκλογές και εκτίμησε ότι η χώρα
μπορεί να αλλάξει πορεία, καλών-
τας τους πολίτες να δώσουν δύ-
ναμη στη Δημοκρατική Αριστερά
για την Ελλάδα και την κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ
(ξανά)διαγράφει 
τον Άκη

«Πολιτική χυδαιότητα» καταλογί-
ζει στη στάση της ΝΔ η εκπρόσω-
πος του ΠΑΣΟΚ, Φώφη Γεννηματά
και επιτίθεται κατά του υπουργού
Άμυνας, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν δίστασε ευθύς
εξαρχής να διαγράψει τον κ. Τσοχα-
τζόπουλο από τις τάξεις του» επιση-
μαίνει και προσθέτει ότι «το ΠΑΣΟΚ
δεν θέλησε ποτέ να συνδέσει τον κ.
Σαμαρά προσωπικά, ούτε με το Βα-
τοπέδι, ούτε με τους ‘κουμπάρους’,
ούτε με τα δομημένα ομόλογα, ούτε
με την υπόθεση Παυλίδη».

Η εκπρόσωπος τύπου του κόμ-
ματος συμπλήρωσε πως «το θέμα
είναι ότι στην υπόθεση Τσοχατζό-
πουλου, έστω και με μεγάλη καθυ-
στέρηση, υπάρχει έρευνα σε βάθος
και καταλογισμός ευθυνών. Τα ση-
μερινά, όμως, στοιχεία συγκεντρώ-
θηκαν χάρη στην προανακριτική
επιτροπή που συγκρότησε το
ΠΑΣΟΚ το 2011 για την υπόθεση
των υποβρυχίων».

Η κ. Γεννηματά επιτέθηκε κατά
της ΝΔ λέγοντας πως «προσπαθεί,
κατά τρόπο θεσμικά και πολιτικά
απαράδεκτο, να ταυτίσει τις αρχικές
συμβάσεις για τα υποβρύχια με την
τεράστια προσπάθεια που έγινε το
2010 για την διάσωση των ναυπη-
γείων και των χρημάτων που
έδωσε ο ελληνικός λαός, χωρίς να
έχει παραλάβει ως τότε ούτε ένα
υποβρύχιο».

Σε άλλο σημείο σημείωσε ότι
«προκύπτει από τη δήλωση του εκ-
προσώπου της ΝΔ και μείζον ζή-
τημα ως προς τη λειτουργία της
παρούσας Κυβέρνησης, καθώς η
ΝΔ εμφανίζεται να μην έχει υλοποι-
ήσει συνειδητά από τον Νοέμβριο
του 2011 μέχρι σήμερα τον
ισχύοντα νόμο του κράτους για τα
Ναυπηγεία και τα υποβρύχια». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΠΕΝΤΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Έτοιμα (σχεδόν) τα
ψηφοδέλτια σε Α’ και Β’ 

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕ Α’ ΚΑΙ Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Την Τετάρτη «κληρώνει» για το ΣΥΡΙΖΑ
Του Βαγγέλη Στολάκη

Τ
ην Τετάρτη το βράδυ, οπότε και θα
πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση
του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης αναμέ-

νεται να αποφασιστούν τα ονόματα των
υποψηφίων που θα συμπεριληφθούν
στα ψηφοδέλτια του κόμματος για τις
δυο εκλογικές περιφέρειες του νομού. 

Αν και επίσημα η Κουμουνδούρου δεν
έχει προχωρήσει επίσημα σε ανακοί-

νωση υποψηφιοτήτων, καθώς την τελική
απόφαση αναμένεται να λάβει η Γραμ-
ματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ορισμένες υποψη-
φιότητες φαίνεται πως έχουν
«κλειδώσει».

Για την Α’ Θεσσαλονίκης σίγουρες
πρέπει να θεωρούνται οι υποψηφιότητες
του εν ενεργεία βουλευτή Τάσου Κου-
ράκη όσο και της κ. Πέττυς Πέρκας. Στα
20 ονόματα του ψηφοδελτίου αναμένεται
να περιλαμβάνονται επίσης οι υποψη-

φιότητες των κκ. Ελευθερίας Χατζηγε-
ωργίου, Ρίας Καλφακάκου, Δέσποινας
Χαραλαμπίδου, Στράτου Κερσανίδη,
Λευτέρη Αρβανίτη, Αλέξη Μπένου, Γιώρ-
γου Αρχοντόπουλου και Γιώργου Θεο-
δωρόπουλου. 

Για την ίδια περιφέρεια συζητιούνται
επίσης τα ονόματα των: Χρήστου Λά-
σκου, Γιώργου Τεκίρδαλη, Ηλία Ουρεϊ-
λίδη, Γιάννας Γαϊτάνη, Γρηγόρη Σπάθα,
Μανώλη Κατριβάνου, Χρήστου Ξευ-

τέρη, Γιάννη Αμμανατίδη, Μηνά Μονα-
στηρίδη, Γιούλης Ιεραπετρικάκη και
Αλέκας Κρασοπούλου. Πιθανές πρέπει
να θεωρούνται και οι υποψηφιότητες
του πρώην προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης Μανώλη
Λαμτζίδη, όπως επίσης και του γραμ-
ματέα Συνασπισμού Α’ Θεσσαλονίκης,
Νίκου Σαμανίδη. 

Μιλώντας στην «Κ» ο τελευταίος επι-
σημαίνει πως «η διαδικασία ανάδειξης
των υποψηφίων του κόμματος στις
επερχόμενες εκλογές κορυφώνεται και
σύντομα, μόλις εγκριθούν τα ονόματα
από τα κεντρικά θα γίνουν και οι αντί-
στοιχες ανακοινώσεις. Σε κάθε περί-
πτωση τα ψηφοδέλτια είναι αξιόμαχα»
καταλήγει ο κ. Σαμανίδης.

Β’ Θεσσαλονίκης
Σε ό,τι αφορά τη Β’ Θεσσαλονίκης δε-

δομένη θεωρείται η υποψηφιότητα της
Λίτσας Αμμανατίδου, ως σημερινή βου-
λευτή του κόμματος. Σίγουρες επίσης
θεωρούνται οι υποψηφιότητες των
Κώστα Αμπατζά, Ευαγγελίας Ζέρβα,
Στρατή Πλωμαρίτη, Χρήστου Ρώσσιου
και Ειρήνης Τσέλιου, ενώ τα υπόλοιπα
τρία από τα συνολικά εννέα ονόματα που
θα περιλαμβάνει το ψηφοδέλτιο αναμέ-
νεται να «κλειδώσουν» αύριο. 

Πεπεισμένος ότι «η Ελλάδα θα χρει-
αστεί κι άλλα χρήματα» εμφανίζεται ο
επικεφαλής οικονομολόγος της ελβετι-
κής τράπεζας UBS Αντρέας Χέφερτ, ο
οποίος δεν αποκλείει έξοδο της χώρας
από την Ευρωζώνη, γεγονός το οποίο
εκτιμά ότι θα δημιουργούσε ιστορικό
προηγούμενο και θα οδηγούσε, πιθανό-
τατα, στην έξοδο και άλλες χώρες.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung, ο κ. Χέφερτ

προειδοποίησε ότι η κρίση δεν έχει πε-
ράσει, αλλά θα επιστρέψει σε έξι έως δε-
καοκτώ μήνες, λόγω τόσο της μεγάλης
διαφοράς στην ανταγωνιστικότητα με-
ταξύ Βορρά και Νότου όσο και της απου-
σίας κοινής δημοσιονομικής πολιτικής. 

Το στέλεχος της ελβετικής τράπεζας
θεωρεί βέβαιο ότι μετά το 2014 θα χρει-
αστεί νέο σχέδιο διάσωσης για την Ελ-
λάδα, ενώ σε ό,τι αφορά την πιθανότητα
επιστροφής στην δραχμή, εξηγεί ότι θα
υπήρχε τεράστιο πρόβλημα, καθώς το

νόμισμα δεν θα είχε καμμία αξία. 
Η έξοδος, όμως, της χώρας από το

ευρώ, επισήμανε, θα δημιουργούσε
ιστορικό προηγούμενο και τότε θα ετί-
θετο το ερώτημα «ποιος είναι ο επόμε-
νος;», γεγονός το οποίο θα προκαλούσε
τραπεζική κρίση στην Πορτογαλία. 

«Η Πορτογαλία θα αναγκαζόταν να
εγκαταλείψει το ευρώ. Κι όσο το κάνουν
αυτό οι μικρές χώρες, εντάξει. Το πρό-
βλημα είναι εάν χρειαστεί να αποχωρή-
σει η Ιταλία», τονίζει ο κ. Χέφερτ.

ΕΚΤΙΜΑ Η UBS

Η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα βοήθεια



Του Σταύρου Οραήλογλου

Σ
την Αθήνα με-
τατοπίζεται σή-
μερα το ενδι-
αφέρον της ΝΔ

Θεσσαλονίκης καθώς στην πρω-
τεύουσα θα βρίσκονται ο πρόεδρος
της Διοικούσας Δημήτρης Τσάμης, η
αναπληρώτρια Τύπου του κόμματος-
υπεύθυνη για τη Βόρεια Ελλάδα-Άννα
Ευθυμίου καθώς και η αναπληρώτρια
γραμματέας γυναικείων θεμάτων του
κόμματος Μάγδα Καρακόλη. Και οι
τρεις μετέχουν στην επιτροπή εκλογι-
κού αγώνα της ΝΔ και φαίνεται πως
η γνώμη τους θα έχει ρόλο στην τε-
λική διαμόρφωση των υποψηφιοτή-
των στις δυο εκλογικές περιφέρειες
του νομού. 

Οι σχετικές λίστες βρίσκονται με τα
ονόματα των υποψηφίων σε Α΄και Β΄
Θεσσαλονίκης βρίσκονται στα χέρια
του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνε-
ται να έχει δώσει την έγκρισή του για
την ανακοίνωσή τους. Αυτή αναμένε-
ται να ξεκινήσει είτε από σήμερα το
βράδυ είτε από αύριο Τετάρτη, ενώ
δεν αποκλείεται να οργανωθεί ειδική
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη όπου και
θα παρουσιαστούν όλοι οι υποψήφιοι. 

Οι «σίγουροι» και οι άλλοι
Όσον αφορά στα ονόματα τώρα,

αυτά είναι λίγο-πολύ γνωστά
καθώς πέρα από τους πέντε βου-
λευτές που θα είναι εκ νέου υποψή-
φιοι φαίνεται πως έχουν
«κλειδώσει» οι υποψηφιότητες των
Δημήτρη Πανοζάχου, Γιώργου Ορ-
φανού, Παναγιώτη Κοκκόρη, Στρά-
του Σιμόπουλου, Νίκου Βεζυρτζή,
Παντελή Καζαντζίδη, Δημήτρη Βάνη,
Γωγώς Παπαϊωάννου-Γάκη, Άρτεμις
Διαλυνά, Μαρίας Προκοπίδου,

Φαίης Κυριλίδου, Μελίνας Καραπα-
ναγιωτίδου, Μάκη Στεργίου, Νίκου
Βαλάνου και Ορέστη Αγγελίδη. Αί-
τηση έχουν καταθέσει ακόμη η
Μάρθα Τσαρτσίδου, ο Αναστάσιος
Τσόγγαλης, ο Βενιαμίν Καρακωστά-
νογλου, ο Κώστας Μαργαρίτης και η
Μαρία Μήτσιου.

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης και πέρα από
τους Σάββα Αναστασιάδη και Θόδωρο
Καράογλου, έχουν σφραγίσει την πα-
ρουσία τους οι Αδάμ Ρεγκούζας,
Πόπη Καλαϊτζή, Εύη Παντούσα, Δή-

μητρα Κοασίδου, Γιάννης Παλαιστής
και Παντελής Τσακίρης ενώ η ένατη
θέση φαίνεται πως θα παιχτεί μεταξύ
των Κώστα Γραικού και Βασίλη Πε-
τσανά.  

Οργανώνονται
οι «γαλάζιες» γυναίκες 

Μετά την οριστικοποίηση των ονο-
μάτων των υποψηφίων βουλευτών,
θα ξεκινήσουν και οι εξορμήσεις κλι-
μακίων του κόμματος αποτελούμε-
νων από τους ανθρώπους που θα

διεκδικήσουν τη ψήφο των Θεσσαλο-
νικέων μαζί με στελέχη της ΝΔ, σε
όλους τους παλιούς Καποδιστρια-
κούς δήμους του νομού. Στα οργα-
νωτικά των εκλογών, σήμερα στις 8
το βράδυ θα πραγματοποιηθεί σύ-
σκεψη όλων των τμημάτων των γυ-
ναικών της ΝΔ Θεσσαλονίκης, υπό
την προεδρία της Μάγδας Καρακόλη.
Η αναπληρώτρια γραμματέας γυναι-
κείων θεμάτων του κόμματος απηύ-
θυνε κάλεσμα σε όλα τα στελέχη των
γυναικείων οργανώσεων να δώσουν
το παρών στον τρίτο όροφο των γρα-
φείων της Μητροπολίτου Ιωσήφ
ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυ-
νατή συμμετοχή των γυναικών στην
προεκλογική μάχη του κόμματος
ενόψει της αναμέτρησης της 6ης
Μαΐου.

Από την Πέμπτη και μετά ξεκινά
και η επικοινωνιακή εξόρμηση του
κόμματος σε Μακεδονία και Θράκη,
με την Άννα Ευθυμίου να έχει σειρά
επαφών στις έδρες των νομών με
δημοσιογράφους των τοπικών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
κύριο στόχο την ανάδειξη των θέ-
σεων της ΝΔ αλλά και τη βαρύτητα
που δίνει η Λεωφόρος Συγγρού στα
περιφερειακά ΜΜΕ.
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Από Τετάρτη τα σπουδαία…

Τ
ην άμεση αποχώρηση των
ελληνικών δυνάμεων από το
Αφγανιστάν ζητούν ΚΚΕ και

ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις επιθέσεις
που δέχθηκαν ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις
την Κυριακή του Πάσχα, στις
οποίες ενεπλάκησαν και Έλληνες. 

«Η εμπλοκή ελληνικών στρα-
τιωτικών δυνάμεων σε μάχες στην
Καμπούλ φανερώνει πόσο επιτα-
κτική είναι η άμεση επιστροφή
τους στη χώρα» αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του το ΚΚΕ.

«Έως τώρα η συμμετοχή των
στρατιωτικών δυνάμεων στα ΝΑ-
ΤΟϊκά στρατεύματα κατοχής στο
Αφγανιστάν είχε μεγάλο οικονο-
μικό κόστος για το λαό. Δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να του
στοιχήσει και σε αίμα» προσθέτει

η ανακοίνωση.
Την απόσυρση όλων των ελληνι-

κών στρατιωτικών μονάδων από
το Αφγανιστάν και η άμεση απεμ-
πλοκή της χώρας μας από το
ΝΑΤΟ, ζήτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπεν-
θυμίζοντας ότι αποτελεί πάγια θέση
του.

«Η Ριζοσπαστική Αριστερά θα
συνεχίσει να αγωνίζεται για την
απεμπλοκή της Ελλάδας από το
ΝΑΤΟ, που μόνο κινδύνους και
τραγικά αποτελέσματα φέρνει στο
λαό μας. Θα αγωνιστούμε για την
άμεση επιστροφή όλων των ελλη-
νικών στρατιωτικών μονάδων από
το Αφγανιστάν» αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Παρόμοιο αίτημα εξέφρασε και
η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (Αντικαπιταλιστική

Αριστερή Συνεργασία για την Ανα-
τροπή).

«Τα όσα έγιναν στο Αφγανιστάν
δείχνουν πόσο εγκληματική είναι
η συνέχιση της ελληνικής συμμε-
τοχής στη νατοϊκή κατοχική δύ-
ναμη. Αλήθεια, πρέπει να έρθουν
τα πρώτα φέρετρα για να φανεί
πόσο παράλογη και επικίνδυνη
είναι;» αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

«Ηελληνική παρουσία στο Αφ-
γανιστάν υπερασπίζεται τα στρα-
τηγικά συμφέροντα του ελληνικού
κεφαλαίου στα πλαίσια ΕΕ και
ΝΑΤΟ. Ο λαός δεν έχει καμιά
σχέση με αυτά. Είναι θύμα και
αυτός, καθώς καλείται να πληρώ-
σει το τεράστιο κόστος της ελληνι-
κής συμμετοχής, τη στιγμή

μάλιστα που οι κοινωνικές δαπά-
νες περικόπτονται.» συνεχίζει η
ανακοίνωση.

Ο Δημ. Αβραμόπουλος 
Από την πλευρά του, τις ευχές

του προς την ελληνική αποστολή
στο Αφγανιστάν απέστειλε ο
υπουργός Άμυνας Δημήτρης
Αβραμόπουλος επισημαίνοντας
ότι η πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία μεριμνούν για την ασφαλή εκ-
πλήρωση της αποστολής τους.

«Η είδηση, ανήμερα την Αγία
Ημέρα του Πάσχα, της επίθεσης
που δέχθηκαν οι συμμαχικές δυ-
νάμεις και το ελληνικό στρατιω-
τικό τμήμα στην Καμπούλ»,
επισημαίνει ο υπουργός «έστρεψε
άμεσα τις σκέψεις μας σε όλους

εσάς που συμμετέχετε στην ελλη-
νική αποστολή. 

»Σας εύχομαι να είστε υγιείς,
ασφαλείς και με υψηλό το φρόνημα
σας και όταν έλθει η ώρα, να επι-
στρέψετε στην πατρίδα κοντά στις
οικογένειες σας, με την υπερηφά-
νεια και την αναγνώριση της συμ-
βολής σας στην εμπέδωση της
ειρήνης και της Δημοκρατίας στην
ευαίσθητη αυτή γωνία του πλανήτη. 

»Η πολιτική και στρατιωτική
ηγεσία σας, μεριμνούν ώστε η εκ-
πλήρωση της αποστολής σας και η
εκεί παραμονή σας να συντελείται
κάτω από όρους ασφαλούς δια-
βίωσης, αλλά και διαρκούς βελ-
τίωσης των εκεί συνθηκών»
επισημαίνει ο υπουργός καταλή-
γοντας.

ΖΗΤΟΥΝ ΚΚΕ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Να επιστρέψουν αμέσως οι Έλληνες από την Καμπούλ
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ΚΟΥΙΖ
Ποιος πολιτικός άνδρας που μεγαλούργησε στη Θεσσαλονίκη και έκανε
ένα καλό κομπόδεμα για τα γεράματα, κουβαλούσε σπάνια χρήματα μαζί
του; Το λογαριασμό τον πλήρωναν άλλοι. Όχι, οι φουσκωμένοι τραπεζικοί
λογαριασμοί δεν ήταν αποτέλεσμα της… σφιχτοχεριάς του. Άλλωστε τέ-
τοιο πρόβλημα δεν είχε ποτέ…

Οφείλουμε να ομολογήσουμε πως
τις πιο πρωτότυπες ευχές μας της
έστειλε ο Παναγιώτης Κοκκόρης,
που όπως φαίνεται θα είναι για
ακόμα μια φορά υποψήφιος με τη
Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσα-
λονίκης. Ο ίδιος επέλεξε να μας
στείλει αντί της συνηθισμένης

κάρτας ένα βίν-
τεο. Πρωταγωνι-
στής; Φυσικά ο
ίδιος! Άλλωστε είναι γνω-
στή η σχέση του με την...τηλεό-
ραση! Να φανταστείτε που στο
τέλος περιμέναμε να ξεφυτρώσει
από κάπου και ο Αυτιάς!

Πρωτοτυπία...

Οκαλύτερος πελάτης των Τουρ-
κικών Αερογραμμών έχει
γίνει η φίλη μας η Έλενα

Ράπτη. Ξαναβρέθηκε, λέει το ρε-
πορτάζ, στην Κωνσταντινούπολη
για να ξαναπάρει ευλογία από τον
Πατριάρχη (δεν έφτανε η τελευταία
φορά) μπας και η ΝΔ καταφέρει να
επανεκλέξει πέντε βουλευτές στη Θεσσα-
λονίκη στις 6 Μαΐου. Είδε, μάλιστα, πως
γίνεται και το Άγιο Μύρο. Στο τέλος θα

μας πούνε, για να κερδίσει μερικά
λεπτά δημοσιότητας ακόμη, ότι

έραινε και τον Επιτάφιο τη Με-
γάλη Παρασκευή, ως μυροφόρα.
Τέλος πάντων, καλά να είναι, ο

αγώνας θα είναι πράγματι δύσκο-
λος καθώς μυστικές δημοσκοπήσεις

που έχουν διαρρεύσει την φέρνουν
στην πέμπτη θέση( γιατί άραγε τέτοια
πτώση;) της προτίμησης των ψηφοφόρων
της ΝΔ. Οπότε χρήσιμες οι ευλογίες…

Προβλήματα φέρνει η μεταγραφή

Τ
ι την ήθελε και αυτή την προσχώρηση στη Νέα Δημοκρατία; Τα ακούει
από τους ΠΑΣΟΚους, να τα ακούει όμως και από τους Νεοδημοκράτες;
Φυσικά αναφερόμαστε στη βουλευτή Βοιωτίας, Άρια Αγάτσα, η μετα-

γραφή της οποίας έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη Συγγρού. Πρό-
σφατα η τοπική ΟΝΝΕΔ με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί στην πρώην
πράσινη και νυν βένετη βουλευτή πως “δεν έχει βραχεία μνήμη”. “Η επι-
θυμία της να προσχωρήσει στην ΝΔ και μάλιστα ένα μόλις μήνα πριν τις
εκλογές, μας προκαλεί πολλά ερωτηματικά” σχολιάζουν οι γαλάζιοι νεο-
λαίοι και συμπληρώνουν ότι “δεν μπορούν να αγωνιστούν στο ίδιο πλευρό
εάν πρώτα δεν αποδείξει την πίστη της σε αυτό τον αγώνα”. Όπως φαίνεται,
η κ. Αγάτσα, θα έχει δύσκολα ξεμπερδέματα...

Οικογενειακά στη Θεσσαλονίκη

Ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος λίγο πριν ριχτεί
με τα μούτρα στην προεκλογική εκστρατεία του κόμματος
είπε να περάσει λίγες οικογενειακές στιγμές στη Θεσ-

σαλονίκη. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής τον εντοπίσαμε
με τη σύζυγο και την κόρη του στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
Στην παρέα και η Εύα Καϊλή, η οποία από ότι φαίνεται διατηρεί
άριστες σχέσεις με την κόρη του αρχηγού!

Άντε και πρωθυπουργός Αντώνη μου...

Φωτογραφία

προ ΔΝΤ.
Όταν στα
στρατόπεδα

«λεφτά
υπήρχαν»
για οβελία…

Σπουδαίο πράγμα το αρχείο…

Κυριακή κοντή γιορτή…

Τ
ελικά αποδοκιμάστηκε ή
όχι ο Γιάννης Μαγ-
κριώτης στην περι-

φορά του Επιταφίου του
Αγίου Μηνά; Πληροφο-
ρίες λένε πως άκουσε αρ-
κετές Πασχαλιάτικες…
ευχές. Ο ίδιος όμως με δήλωσή
του διαψεύδει πως υπήρξε στόχος επι-
θέσεων τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή
που ο Επιτάφιος έφτασε στη διασταύ-

ρωση των οδών Τσιμισκή με Βε-
νιζέλου. Και μετά γιατί έφυγες

Γιάννη και δεν περίμενες να
επιστρέψει ο Επιτάφιος στην
Εκκλησία; Τι δουλειά μπορεί

να είχες απόγευμα Μεγάλης
Παρασκευής; Είχες να παρου-

σιάσεις την επέκταση του Μετρό
στο… Λαγκαδά; Αλλά για να μη σε στε-
ναχωρούμε, το αν θα σε αποδοκιμάσει
ο λαός ή όχι θα φανεί στις 6 Μαΐου.

Πληροφορίες λένε ότι στη ΝΔ
Θεσσαλονίκης θέλουν να συνεχί-
σουν τον διεμβολισμό του ΛΑΟΣ
καλοβλέποντας μια συνεργασία
και με τον Θωμά Ακριβόπουλο.
Πρόκειται για πρώην δημοτικό
σύμβουλο Θεσσαλονίκης και δι-
κηγόρο που με επιστολή του, πριν
μερικούς μήνες, έθεσε εαυτόν
εκτός Λαϊκού Ορθόδοξου Συνα-
γερμού. Η «Κ», τότε είχε δημοσι-
εύσει την είδηση και μάλιστα
είχαμε και την επιστολή που
έστειλε ο κ. Ακριβόπουλος στον
πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζα-
φέρη. Οι φήμες τον θέλουν να
ακολουθεί τα βήματα του Μάκη
Στεργίου στο δρόμο για τη Μητρο-
πολίτου Ιωσήφ. Ο Θωμάς Ακριβό-
πουλος, άλλωστε, διαθέτει και
ισχυρά ερείσματα στο χώρο της
εκκλησίας, οπότε βούτυρο στο
ψωμί του Τσάμη…  

Και αυτός;

Το σποτ του ΠΑΣΟΚ

Ευλογία, μέρος δεύτερο!

Έτοιμο είναι το πρώτο προεκλογικό τηλε-
οπτικό σποτ του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, αύριο

αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη μικρή οθόνη.
Πρωταγωνιστής του βίντεο δεν είναι άλλος από τον
πρόεδρο του Κινήματος, Ευάγγελο Βενιζέλο, οποίος σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θα ζητά από τους πολίτες να  τον “μαυρίσουν”  για να είναι το
ΠΑΣΟΚ το κόμμα που θα λάβει πρώτο διερευνητική εντολή για το σχη-
ματισμό κυβέρνησης. 

Αδάμ ο Αρειανός… 
Βρε τι μαθαίνει κανείς από ένα δελτίο
Τύπου. Το ξέρατε ότι ο Αδάμ Ρεγκούζας
διετέλεσε κατά το παρελθόν παράγοντας
της ΚΑΕ Άρης; Επειδή είμαστε σίγουροι πως
όχι (εμείς δεν ξέραμε καν ότι έχει σχέση με
τον αθλητισμό καθώς ποτέ στο παρελθόν, τουλά-
χιστον της τελευταίας εικοσαετίας, δεν τον είδαμε
σε αγωνιστικούς χώρους), φρόντισε να το θυμίσει
σε όλους μας ο ίδιος, με αφορμή την παρέμβαση

της αθλητικής δικαιοσύνης για τη διακοπή
του αγώνα του ποδοσφαιρικού Άρη με
τον Αστέρα Τρίπολης. Βλέπετε εκλογές
πλησιάζουν και ο πρώην υφυπουργός
είπε να κάνει ένα άνοιγμα προς τους φί-

λους των «κιτρίνων», μιλώντας σε
πρώτο πρόσωπο για «τη δύναμη του υπερή-

φανου κόσμου της ομάδας μας», μήπως και πάρει
κανένα σταυρό παραπάνω. Πρόσεξε μόνο Αδάμ
γιατί ξέρεις πως είναι αυτά. Όταν δηλώνεις υπέρ
μιας ομάδας της πόλης, «στραβώνουν» οι άλλοι… 

ΑΠΟΡΙ
Α

Λέτε ο Άκης Τσοχατζό-

πουλος να ισχυριστεί

πως “η σιωπή

είναι...χρυσός”;
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Πίσω τα κατασχεμένα
ζητεί ο Καραμπέρης
Ρεπορτάζ: Βασίλης Παπαναστασούλης

Τ
ην αποδέσμευση ακινήτων
και αυτοκινήτων που κα-
τασχέθηκαν  ως προϊόντα
εγκλήματος ζητεί ο Μάρ-

κος Καραμπέρης μετά τη σύλ-
ληψη και την προφυλάκισή του
για την εμπλοκή του στην μεγάλη
υπόθεση τοκογλυφίας και εκβία-
σης της Θεσσαλονίκης. Οι δικηγό-
ροι του συγκεντρώνουν συμ-
βόλαια και άλλα  παραστατικά που
προσκόμισαν μαζί με την αίτηση
άρσης της κατάσχεσης στο Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσα-
λονίκης, το οποίο μέχρι σήμερα
δεν έχει αποφανθεί για το αίτημα.

Ο 59χρονος κατηγορούμενος
που ήταν γνωστός στην κοινωνία
της Θεσσαλονίκης για την επιχει-
ρηματική του δραστηριότητα, πα-
λαιότερα ως ιδιοκτήτης
νυχτερινών κέντρων και στη συ-
νέχεια ως κτηματομεσίτης, φέρε-
ται πως απέκτησε νόμιμα
περιουσιακά στοιχεία, πριν το
2004 που, κατηγορείται  ότι, ξεκί-
νησε  την εγκληματική δραστηριό-
τητα. Σύμφωνα με την
υπεράσπιση γραμμή πραγματο-
ποίησε επενδύσεις αγοράζοντας
ακίνητα, σε πλειστηριασμούς και
από τρίτους, ενώ κληρονόμησε
και μεγάλη ακίνητη περιουσία από
τον μακαρίτη τον πατέρα του. 

Μέσω των δικηγόρων του, ο Μ.
Καραμπέρης υποστηρίζει ότι δύο
από τα τέσσερα, κατασχεθέντα
πολυτελή ΙΧ επιβατικά αυτοκί-
νητα, αγοράστηκαν με τραπεζική
χρηματοδότηση και σύναψη δα-
νείων, τετραετούς διάρκειας, των
οποίων οι δόσεις πληρώνονται
κάθε μήνα και η κυριότητα των
συγκεκριμένων οχημάτων παρα-
κρατείται. 

«Ασκήθηκαν τα υπό το νόμο έν-
δικα μέσα για την άρση της επι-
βληθείσης κατάσχεσης των
ακινήτων που αποκτήθηκαν, πριν
την έναρξη της δραστηριότητας
της εγκληματικής ομάδας, από
κληρονομιά κι άλλες νόμιμες πρά-
ξεις .Όσον αφορά τα κατασχε-
θέντα πολυτελή αυτοκίνητα
Lamborghini και Mercedes, δεν
ανήκουν στον κατηγορούμενο
Καραμπέρη αλλά στις τράπεζες οι
οποίες έχουν συνάψει μεγάλα δά-
νεια για την αγορά τους. Τα δάνεια
δεν έχουν εξοφληθεί και η κυριό-
τητα αυτών ανήκει στις τράπεζες.
Συνεπώς ακύρως κατασχέθηκαν
φερόμενα ότι ανήκουν στον ίδιο»

δήλωσε  στην «Κ» ο δικηγόρος
Ευθύμιος Καυκόπουλος.  

Σπίτια και αγροτεμάχια 
Η Αρχή Καταπολέμησης της

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγ-
κληματικές Δραστηριότητες (και
Χρηματοδότησης της Τρομοκρα-
τίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης) δέ-
σμευσε 33 ακίνητα ιδιοκτησίας
του Μάρκου Καραμπέρη, σε Θεσ-
σαλονίκη, Χαλκιδική, Καβάλα, Λά-
ρισα και Αττική απαγορεύοντας
την εκποίηση και την μεταβίβασή
τους.

Πρόκειται για 17 οικίες και δια-
μερίσματα συνολικού εμβαδού
1153 τμ, ανάμεσα στα οποία βρί-
σκονται η κύρια κατοικία της οι-
κογένειας Καραμπέρη στην
Καλαμαριά και τα γραφεία στο
γυάλινο κτήριο του Βαρδαρίου,
ένα κατάστημα με βοηθητικούς
χώρους, 172 τμ στα Ν, Μουδανιά
Χαλκιδικής, 15 αγροτεμάχια και
οικόπεδα συνολικής έκτασης
41.248 τμ ,  με κτίσματα συνολικής
επιφάνειας 3.768 τμ, στο Πανό-
ραμα Θεσσαλονίκης, στην Κασ-
σάνδρα και στον Ταξιάρχη
Χαλκιδικής, στους δήμους Κερκί-
νης Σερρών και Ελευθερών Κα-
βάλας κ.α. 

Εντύπωση προκαλούν ένα
αγροτεμάχιο 5.198 τμ με έναν
αλευρόμυλο, συνολικής επιφά-
νειας 396 τμ., στο Μακροχώρι Λά-
ρισας καθώς επίσης κι ένα
αγροτεμάχιο έκτασης 3.718 τμ, με
κτίσματα εμβαδού 728 τμ, στο αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία». Εκτός
από τα ακίνητα δεσμεύτηκαν τέσ-
σερα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα και
συγκεκριμένα: Lamborghini κυβι-
σμού  4.961 cc, Mercedes κυβι-
σμού 6.209 cc, Smart κυβισμού
999 cc, Porsche  κυβισμού
3.179cc, που ανήκουν στον
59χρονο και στην εταιρία « Μάρ-
κος Καραμπέρης Ακίνητα
Α.Ε.»,όπως αναφέρεται στη δικο-
γραφία. 

«Εγκληματικό προϊόν»
«Από το 2004, ενεργώντας στα

πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης
ανέπτυξαν σε μεγάλη έκταση την
εγκληματική δραστηριότητα της
κατ’ επάγγελμα τοκογλυφίας και
της εκβίασης. Το εγκληματικό
προϊόν της κατά τα παραπάνω πο-
λυσχιδούς και κατ’ εξακολούθηση
εγκληματικής δραστηριότητας
τους, το οποίο ανέρχεται σε δεκά-

δες εκατομμύρια ευρώ, το χρησι-
μοποίησαν στις εν γένει οικονομι-
κές δραστηριότητες τους
συμπεριλαμβανομένης της αγο-
ράς ακινήτων, αυτοκινήτων και
λοιπών περιουσιακών στοιχείων,
το διακίνησαν μέσω του τραπεζι-
κού συστήματος και το κατείχαν
επί μακρόν σκοπεύοντας τη νομι-
μοποίηση τους και αποκρύπτον-
τας την αληθή προέλευση τους»
αναφέρεται στις σχετικές  διατά-
ξεις του προέδρου της Αρχής, αν-
τεισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Παναγιώτη Νικολούδη.

Στην υποβλητική αναφορά της
Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλο-
νίκης αναφέρεται ότι: από τα στοι-
χεία του τραπεζικού και
φορολογικού απορρήτου του
Μάρκου Καραμπέρη, κατά τα έτη
2004-2011, διαπιστώθηκε αδι-
καιολόγητο κέρδος (διαφορά δη-
λωθέντων εισροών από τις
αντίστοιχες εισροές στους τραπε-
ζικούς λογαριασμούς) ύψους
40.380.194 ευρώ.

Από την παρακολούθηση των
τηλεφώνων και την  άρση του
τραπεζικού απορρήτου προέκυψε
ότι 53 άτομα είχαν οικονομικές
συναλλαγές μαζί του και από τα
τοκογλυφικά δάνεια, που χορη-
γούσε η εγκληματική οργάνωση,
με μηνιαίο τόκο 5% έως 15%, ο
59χρονος απέκτησε περιουσία
συνολικής αξίας 1.207.000 ευρώ,
από την τέλεση οκτώ περιπτώ-
σεων τοκογλυφίας και εκβίασης.

Σύμφωνα με έγγραφα της ΟΠΑΠ
ΑΕ, το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Μ.
Καραμπέρης έπαιξε σε κρατικά τυ-
χερά παιχνίδια 749.637 ευρώ ενώ
εισέπραξε καθαρά 4.916.201 ευρώ
με συνολικά 2037 κερδισμένα-

αγορασμένα  δελτία, μέσω των
οποίων φέρεται ότι νομιμοποιούσε
την περιουσία του. 

Υπεράνω υποψίας 
Συνελήφθη ως αρχηγός μίας από

τις τέσσερις οργανώσεις που εξάρ-
θρωσε, πραγματοποιώντας 53
συλλήψεις, η Ασφάλεια Θεσσαλονί-
κης πατάσσοντας το έγκλημα του
«λευκού κολάρου». σε μια υπό-
θεση με πολιτικές, κοινωνικές και
οικονομικές προεκτάσεις που συν-
δέεται με μια απόπειρα και τρεις
αυτοκτονίες. Ανάμεσα στους συλ-
ληφθέντες ήταν δικηγόροι, γιατρός,
δημοσιογράφος, αστυνομικοί, στέ-
λεχος του ΣΔΟΕ, πρώην αθλητές,
ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων,
τραπεζικοί και άλλα άτομα υπε-
ράνω υποψίας και μέλη της  λεγό-
μενης καλής κοινωνίας της πόλης. 

Πρόσφατα με βουλεύματα απο-
φασίστηκε να αποφυλακιστούν
τρεις κατηγορούμενοι, που είχαν
κριθεί προσωρινά κρατούμενοι,
ενώ απορρίφτηκαν τα αιτήματα
αποφυλάκισης για τον Θωμά Κα-
ραμπέρη, γιό του  Μάρκου, αλλά
και για τον πρώην επικεφαλής της
επιχειρησιακής διεύθυνσης του
ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης Χρήστο Παπα-
χατζή που κατηγορούνται για την
εμπλοκή τους στην ίδια υπόθεση.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδι-
κών Θεσσαλονίκης αποφάσισε
επίσης να μειωθεί, από 200.000
ευρώ σε 50.000 ευρώ, το ποσό
της εγγύησης για τον κατηγορού-
μενο  δημοσιογράφο Γιώργο Φε-
ρέτη ενώ διατήρησε  τους
υπόλοιπους περιοριστικούς ό-
ρους. Στο  μισό  μειώθηκε και η
χρηματική εγγύηση  των 100.000
ευρώ για τον δικηγόρο, το όνομα

του οποίου περιλαμβάνεται στη
δικογραφία. 

Από 300.000 ευρώ σε 30.000
ευρώ μειώθηκε η  χρηματική εγ-
γύηση της συζύγου του κατηγο-
ρούμενου Κωνσταντίνου Μελέτη,
ενώ στο ίδιο ποσό μειώθηκε ,από
200.000 ευρώ, η χρηματική εγ-
γύηση και  για τον 62χρονο εφο-
ριακό που κατηγορείται για τη
συμμετοχή του στην ίδια ομάδα.

Αποφυλάκιση 
Το δικαστικό συμβούλιο αιτιο-

λόγησε τη μείωση των ποσών με
βάση την εμπλοκή του καθενός
από τους κατηγορούμενους, κα-
τηγοριοποιώντας  τους σε  υψηλά,
μεσαία και περιφερειακά στελέχη
της εγκληματικής οργάνωσης. Οι
περιοριστικοί όροι, της εμφάνισης
στο αστυνομικό τμήμα και της
απαγόρευσης εξόδου, παραμέ-
νουν για όσους δεν προφυλακί-
στηκαν, ενώ αποφυλακίστηκαν
τρεις κατηγορούμενοι που φέρον-
ται ότι συμμετείχαν στις ομάδες
Λαμπάκη και Μελέτη, και αφέθη-
καν ελεύθεροι με την επιβολή
χρηματικής εγγύησης 20.000
ευρώ, και τους παρακάτω  περιο-
ριστικούς όρους: Της εμφάνισής
στο αστυνομικό τμήμα και της
απαγόρευσης εξόδου από τη
χώρα. Με απόφαση της προϊστα-
μένης του Πρωτοδικείου Θεσσα-
λονίκης Παρθένας Ιωαννίδου και
την έγκριση εισαγγελέα Εφετών, ο
πρωτοδίκης Χαράλαμπος Σεβα-
στίδης ορίστηκε ως επίκουρος
του ειδικού ανακριτή Γιάννης Κο-
σμάτου που επικαλέστηκε φόρτο
εργασίας. Ο επίκουρος ανακριτής
ο οποίος αναμένεται να περατώ-
σει την κύρια ανάκριση και, τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο,
λαμβάνει καταθέσεις από τους
μάρτυρες κατηγορίας. 

Στη συνέχεια ο δικηγόρος της
οικογένειας Καραμπέρη αναμένε-
ται να ζητήσει τη διενέργεια οικο-
νομικής πραγματογνωμοσύνης,
για διασταυρωθούν τα οικονομικά
στοιχεία που περιέλαβε η Ασφά-
λεια Θεσσαλονίκης στη δικογρα-
φία και να υποβάλλει αίτηση
αποφυλάκισης για τον Θωμά Κα-
ραμπέρη. Ο τελευταίος, ο οποίος
μετά τις σπουδές του επέστρεψε
από το Λονδίνο για να υπηρετήσει
τη στρατιωτική του θητεία, συνε-
λήφθη  και κατηγορείται με βάση
τους κοινούς τραπεζικούς λογα-
ριασμούς που είχε με τον πατέρα
του, Μάρκο Καραμπέρη.



Παράδοξο; Ίσως όχι ακριβώς,
θα σας απαντήσουν οι ειδικοί, σί-
γουρα όμως απεικονίζει μια σύν-
θετη, θα μπορούσε να πει κανείς,
«ιδιοσυγκρασιακή» σχέση, αν όχι
με το θείο, τουλάχιστον με τον
«τύπο» της λατρείας. Ετσι κι αλ-
λιώς οι κοινωνιολογικές έρευνες,
όπως υπογραμμίζει ο Χρήστος
Τσιρώνης, λέκτορας της Κοινωνι-
κής Θεωρίας του Σύγχρονου Πο-
λιτισμού στη Θεολογική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της
Θεσσαλονίκης, δεν μπορούν να
δώσουν πολύ «εσωτερικές»
απαντήσεις. 

«Στις κοινωνικές επιστήμες, ή
τουλάχιστον στην έρευνα της θρη-
σκείας, εμείς μπορούμε να προ-
σεγγίσουμε μόνο το μετρήσιμο.
Μετράμε δηλαδή ό,τι μετριέται»
λέει ο επιστήμονας μιλώντας στο
«Βήμα». «Άρα μετράμε μόνο κοι-
νωνικές εκδηλώσεις, κοινωνικές
εκφάνσεις. Η ουσία της πίστης, ο
πυρήνας της, αν θέλετε, είναι έξω
από το πεδίο των κοινωνικών επι-
στημών. Δεν μπορώ να μετρήσω
δηλαδή την πίστη ενός ανθρώπου.
Μπορώ να καταγράψω πώς εκ-
φράζει την πίστη του αυτός ο άν-
θρωπος».

Πρωταθλητές στη δήλωση πίστης
Στη μετρήσιμη αυτή έκφανση

και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι
Έλληνες εμφανίζουν σταθερά δεί-

κτη θρησκευτικότητας υψηλότερο
από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Το ποσοστό των πο-
λιτών της ΕΕ που δηλώνουν ότι
πιστεύουν στον Θεό είναι 52% ενώ
στην Ελλάδα ανέρχεται στο 81%.
Επίσης οι Έλληνες δηλώνουν ότι
προσεύχονται σε υψηλότερο πο-
σοστό από τους άλλους Ευρωπαί-
ους ενώ 56% δηλώνουν ότι
σκέφτονται συχνά για το νόημα και
τον σκοπό της ζωής σε σχέση με
35% στην υπόλοιπη ΕΕ. 

Σε εθνικό επίπεδο τα ποσοστά
θρησκευτικότητας εμφανίζονται
σε κάποιες έρευνες υψηλότερα
στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις
γυναίκες, όπως επίσης στον πλη-
θυσμό με κατώτερο μορφωτικό
επίπεδο και στις αγροτικές περιο-
χές. Οπως όμως επισημαίνει ο κ.
Τσιρώνης, η παρατήρηση αυτή
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
εφόσον ενδέχεται να υπεισέρχον-
ται άλλοι παράγοντες – π.χ. σε κά-
ποιον με υψηλό μορφωτικό
επίπεδο η θρησκευτικότητα ενδέ-
χεται να είναι λιγότερο επιφανει-
ακή ενώ στις αγροτικές περιοχές ο
εκκλησιασμός μπορεί να αποτελεί
κατά κάποιον τρόπο και κοινωνική
επιταγή. 

Στην αντιπαραβολή της θρη-
σκευτικότητας των Ελλήνων με
αυτή των άλλων πολιτών της ΕΕ
εμφανίζονται ωστόσο και μερικά
παράδοξα. Για παράδειγμα, αν και

στη δήλωση πίστης στον Θεό οι
Έλληνες υπερέχουν κατά πολύ
του ευρωπαϊκού μέσου όρου, τα
ποσοστά του εβδομαδιαίου εκκλη-
σιασμού στη χώρα μας είναι χαμη-
λότερα από αυτά άλλων χωρών.
Εδώ εμπλέκονται πολιτισμικοί πα-
ράγοντες και ιδιαιτερότητες της
κάθε θρησκευτικής παράδοσης.
Στην καθολική παράδοση, για πα-
ράδειγμα, ο εκκλησιασμός έχει
πολύ πιο «υποχρεωτικό» χαρα-
κτήρα ενώ στην ορθόδοξη, πέραν
του εβδομαδιαίου εκκλησιασμού
υπάρχουν και άλλες τελετές, όπως
οι Χαιρετισμοί ή οι λειτουργίες σε
μοναστήρια, ενώ η πίστη εκδηλώ-
νεται και με πιο «προσωπικούς»
τρόπους, όπως η νηστεία, τα τά-
ματα, η προσευχή ή το να ανάψει
κανείς ένα κερί.

Σαν στο σπίτι μας
Γενικώς η ορθόδοξη παράδοση

χαρακτηρίζεται από λιγότερο νομι-
κισμό και τυπολατρία από τις
άλλες χριστιανικές παραδόσεις –
είναι, θα μπορούσε να πει κανείς,
πιο «ελεύθερη» και αυτό φαίνεται
να αποτυπώνεται με ποικίλους
τρόπους. «Αν θα πάει κανείς, ας
πούμε, σε μια εκκλησία στην Ελ-
λάδα αυτό που θα παρατηρήσει
ενδεχομένως είναι ο κόσμος να
μπαίνει και να βγαίνει ή τα παιδιά
να κινούνται μέσα, κάποιοι μιλάνε,
είναι μια εικόνα που δεν την έχεις
σε άλλες εκκλησίες» επισημαίνει ο
επιστήμονας. Πού οφείλεται αυτό;
«Μπορεί να ερμηνευθεί με πολ-
λούς τρόπους» απαντά.«Πάντως
διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και μια
διαφορά στη θεώρηση που έχουν

οι άνθρωποι σε σχέση με την εκ-
κλησία». Κάποιοι θεολόγοι λένε
άλλωστε ότι οι ορθόδοξοι αισθά-
νονται ότι βρίσκονται στο σπίτι του
πατέρα τους, οπότε φέρονται και
με την ανάλογη ελευθερία. 

Γενικώς η εικόνα της θρησκευ-
τικότητας των Ελλήνων δεν είναι
καθόλου απλή. «Ως παράδειγμα,
θα σας πω το εξής» λέει ο κ. Τσι-
ρώνης. «Ξέρουμε ότι η Ελλάδα
είναι από τις λίγες, ελάχιστες
χώρες παγκοσμίως όπου οι αλυσί-
δες πρόχειρου φαγητού έχουν ορ-
γανώσει πρόγραμμα νηστείας. Δεν
υπάρχει αυτό σε άλλες χώρες. Το
ερώτημα είναι, οι άνθρωποι που
νηστεύουν το κάνουν ανταποκρι-
νόμενοι σε μια βαθιά, εσωτερική
πτυχή της θρησκευτικότητάς τους;
Είναι ένα πολιτισμικό στοιχείο;
Είναι κάτι που αντικατοπτρίζει πλή-
ρως την πίστη; Εδώ τα πράγματα
είναι αρκετά μπλεγμένα».

Οι συγκυρίες και η κρίση
Για να λυθούν αυτές οι απορίες

χρειάζονται ποιοτικές, και όχι πο-
σοτικές αναλύσεις, και αυτές δεν
είναι τόσο εκτεταμένες ώστε να
δώσουν μια σαφή εικόνα ή να
αναδείξουν κάποια τάση. Οι απαν-
τήσεις άλλωστε, τόσο στις ποσοτι-
κές όσο και στις ποιοτικές
έρευνες, επηρεάζονται, όπως
υπογραμμίζει ο επιστήμονας, και
από τη συγκυρία – αν π.χ. οι συ-
νεντεύξεις παίρνονται τη Μεγάλη
Εβδομάδα ή σε περίοδο που έχει
ξεσπάσει κάποιο σκάνδαλο. 

Γενικώς πάντως τα τελευταία
χρόνια έχει καταγραφεί τόσο μια
σχετική αποδυνάμωση των ποσο-

στών θρησκευτικότητας στην Ελ-
λάδα (σύμφωνα με την έρευνα
ESS4 του 2010, 19,9% των Ελλή-
νων δήλωσαν ότι είναι πολύ θρή-
σκοι το 2009 σε σχέση με 42,9% το
2002-3 ενώ 5,9% δήλωσαν ότι δεν
είναι καθόλου θρήσκοι σε σχέση
με 2,2% στην αρχή της δεκαετίας)
όσο και ένα φαινόμενο του «πι-
στεύειν χωρίς ανήκειν ή και ανή-
κειν χωρίς πιστεύειν», το οποίο
απεικονίζει μια εξατομικευμένη
προσέγγιση και μια αποσύνδεση
της θρησκευτικής πίστης από τους
θεσμούς (κάποιοι π.χ. αν και δη-
λώνουν πιστοί, λένε ότι δεν θέ-
λουν να έχουν σχέση με τον
θρησκευτικό θεσμό ή ότι δεν πι-
στεύουν στην Ανάσταση). 

Έχουν επιφέρει τα αδιέξοδα της
οικονομικής κρίσης μια μεγαλύ-
τερη στροφή των Ελλήνων προς
τον Θεό, ή έστω προς την Εκκλη-
σία; «Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύ-
κολο να το πούμε» λέει ο κ.
Τσιρώνης. «Υπάρχουν κάποιες
προτάσεις που υποστηρίζουν ότι
ναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι
καλό να έχουμε έστω μια μικρή
χρονική απόσταση από τα γεγο-
νότα για να αντιληφθούμε σαφώς
τι είναι αυτό που μετράμε. Δηλαδή
είναι καλύτερα να έχουμε μια πιο
σώφρονα στάση και να μη βια-
στούμε να πούμε τι ακριβώς συμ-
βαίνει. Άλλωστε, θεολογικά
μιλώντας, το πασχάλιο μήνυμα της
Σταύρωσης και της Ανάστασης δεν
είναι ατομικό φύλλο πορείας αλλά
μια πρόσκληση κοινωνίας με τον
Θεό και τον άνθρωπο».

Πηγή: tovima.gr
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πιστεύουμε, αλλά
με το δικό μας τρόπο…
Στις περισσότερες έρευνες που διεξάγονται τις τελευταίες
δεκαετίες οκτώ στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι πι-
στεύουν στον Θεό ενώ σε συντριπτική πλειονότητα θεωρούν
την ορθόδοξη πίστη στοιχείο της προσωπικής τους ταυτότη-
τας. Και όμως, ενώ όλοι σχεδόν το βράδυ του Μεγάλου
Σαββάτου θα συρρεύσουν με τις λαμπάδες τους στις εκκλη-
σίες, ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα και προτού καλά-καλά
ψαλεί το τρίτο «Χριστός Ανέστη» θα φύγουν βιαστικά για
να προλάβουν τη μαγειρίτσα τους. 
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Δ
εν αφήνει ημέρα να πάει
χαμένη ο Γιώργος Καρα-
τζαφέρης. Με δεδομένα
τα χαμηλά δημοσκοπικά

ποσοστά που εμφανίζει το κόμμα
του, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ συνέ-
χισε χθες, Δευτέρα του Πάσχα,
τις… μετεγραφικές κινήσεις ενι-
σχύοντας το ψηφοδέλτιο της
Β΄Αθηνών με το όνομα της Αλίκης
Αρβανιτίδη, συζύγου του γνωστού
παλιού τραγουδιστή των «Olym-
pians» Πασχάλη.  

«Με τον Πασχάλη ήμαστε μαζί
εθελοντές στην Αεροπορία. Γνω-
ριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
Μας είχε ενώσει και η μουσική
τότε, που εγώ έκανα ραδιοφωνι-
κές εκπομπές, εκείνος μεσουρα-
νούσε με τους "OLYMPIANS" και
είχαμε πάντα μία σχέση σταθερής
και αμετάβλητης φιλίας. Ήμουν
στο γάμο του, με την εξαιρετική
σύζυγό του, τη δικηγόρο κα Αρβα-
νιτίδη η οποία έχει δύναμη, ψυχή,
γνωρίζει καλά τα πολιτικά, έχει
διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος
στο Δήμο της Γλυφάδας και τώρα
θα δώσει την καλή μάχη από τη Β’
Περιφέρεια Αθηνών. Καλώς ήλθες
και "καλό βόλι". Η ισχύς εν τη ενώ-
σει Αλίκη» είπε ο κ. Καρατζαφέρης
καλωσορίζοντας την κ. Αρβανιτίδη
στο κόμμα του. 

«Πάνω από όλα η πατρίδα»
Από την πλευρά της η Αλίκη Αρ-

βανιτίδη, αφού ευχαρίστησε τον
πρόεδρο του ΛΑΟΣ, ευχήθηκε «η
ανάσταση του Κυρίου να φέρει την
πραγματική Ανάσταση στην Ελ-
λάδα μας και σε κάθε Ελληνικό
σπίτι. Είμαι στο πλευρό του Γιώρ-
γου Καρατζαφέρη, διότι αγαπώ
πολύ την πατρίδα μου, νοιάζομαι
γι’ αυτήν και ξέρω ότι ο Αρχηγός
του ΛΑΟΣ έχει το συμφέρον της
πατρίδας πάνω από όλα.

Θέλω να πω ότι θα αγωνιστώ
από τη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών, για
το υψηλό αυτό ιδεώδες που λέγε-
ται πατρίδα και να ευχηθώ καλή
επιτυχία από τα βάθη της καρδιάς
μου, γιατί πραγματικά ο Γιώργος
Καρατζαφέρης έχει μέσα του τέ-
τοια δύναμη, τέτοια εντιμότητα, τέ-
τοια υπευθυνότητα, τέτοια αγάπη
γι’ αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελ-
λάδα, που πιστεύω ότι είναι ο μο-
ναδικός που αυτή τη στιγμή
μπορεί να βάλει -όχι ένα λιθαράκι-
έναν μεγάλο λίθο σε αυτό που λέ-
γεται προσπάθεια για την έξοδο
από αυτήν την τραγική κατάσταση

που μας έχουν φέρει οι αλλοπρό-
σαλλες κυβερνητικές κινήσεις και
χειρισμοί των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων».

Παρών στην παρουσίαση της
συζύγου του και ο γνωστός τρα-
γουδιστής, Πασχάλης, ο οποίος ευ-
χήθηκε «δύναμη» τόσο στη

γυναίκα του όσο και  στον Γιώργο
Καρατζαφέρη και τους συνεργάτες
του «για να μπορέσουμε να δούμε
έτσι καλύτερες ημέρες». 

Δεύτερη μεταγραφή της ημέρας
είναι ο κ. Ελευθέριος Ιορδανόπου-
λος, πρώην μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής της ΝΔ, αναπληρωτής

γραμματέας  Οργανωτικού του
κόμματος της Λεωφόρου Συγ-
γρού, ο οποίος στη συνέχεια είχε
μεταπηδήσει στη Δημοκρατική
Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννη
όπου διετέλεσε υπεύθυνος Περι-
φερειακής Οργάνωσης της ΔΗ.ΣΥ. 

Από τη ΔΗΣΥ στο ΛΑΟΣ
«Ο κ. Λευτέρης Ιορδανόπουλος

είναι παλιός συναγωνιστής. Είναι
από τα πρόσωπα εκείνα που ξέ-
ρουν καλύτερα την οργάνωση των
κομμάτων. Έχουμε δώσει πολλές
σκληρές μάχες στο παρελθόν και
σήμερα συστρατεύεται μαζί μας
στον τίμιο και καλό αγώνα με τον
Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. 

Λευτέρη, να είσαι καλά» του ευ-
χήθηκε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
ενώ ο κ. Ιορδανόπουλος αναφέρ-
θηκε στη στάση που κράτησε ο
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
απέναντι στο Μνημόνιο, «μια
θέση», όπως είπε, «που εκφράζει
τα λαϊκά στρώματα και στηρίζει
τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα

ταλαιπωρούνται».  

«Το νυστέρι σε βάθος»
Πέρα από τις δυο προσχωρή-

σεις, τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα
ο κ. Καρατζαφέρης εξέδωσε και
ανακοίνωση με θέμα τις επικείμε-
νες εκλογές της 6ης Μαΐου. Σύμ-
φωνα με αυτήν: «Πάμε σε εκλογές
και το εκλογικό σώμα έχει ανάγκη
από τρία πράγματα. Πρώτον: Νόμο
και τάξη στην κοινωνία. Δεύτερον:
Ανάκαμψη και Ανάπτυξη για να
φύγουμε από τη ύφεση και να
σταματήσει επιτέλους το εκφυλι-
στικό φαινόμενο της ανεργίας και
Τρίτον: Δεν θέλει βολικές και πα-
ρελκυστικές πολιτικές στο θέμα
της διαφάνειας. Δεν ήταν μόνο ο
Άκης στο κόλπο του "υποβρυ-
χίου". Ήταν όλοι στο ΚΥΣΕΑ που
ψήφισαν αυτό το αναίσχυντο κεί-
μενο. Πρέπει λοιπόν το νυστέρι να
φτάσει σε βάθος» βάζοντας στο
κάδρο και τα υπόλοιπα της τότε
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ που συμμε-
τείχαν στο ΚΥΣΕΑ.

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΤΗ Β’ ΑΘΗΝΩΝ

Η σύζυγος του Πασχάλη
νέα μεταγραφή στο ΛΑΟΣ

Karfitsa�
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Αισιόδοξοι�αλλά�χωρίς...�"δυνατά"�
ονόματα�στην�Κοινωνική�Συμφωνία
Του Βαγγέλη Στολάκη

Σ
την ανακοίνωση των υπολοίπων
υποψηφιοτήτων του κόμματος
αναμένεται να προχωρήσουν οι

επιτελείς της "Κοινωνικής Συμφωνίας"
τις προσεχείς ημέρες. Οι διεργασίες
στους κόλπους του κόμματος συνεχί-
ζονται πυρετωδώς, προκειμένου να κα-
τατεθούν πλήρη ψηφοδέλτια στο
σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοι-
νώθηκε η πρώτη λίστα υποψηφίων,
στην οποία περιλαμβάνονται και τα ονό-
ματα των εν ενέργεια βουλευτών που
αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ και ακο-
λούθησαν τη Λουκά Κατσέλη και το
Χάρη Καστανίδη στο νέο τους εγχεί-
ρημα. Άγνωστη παραμένει η δεύτερη
περιφέρεια στην οποία θα πολιτευτεί η
κ. Κατσέλη ως αρχηγός  του κόμματος,
καθώς θεωρείται δεδομένη η κάθοδος
της στη Β' Αθήνας. Ο κ. Καστανίδης θα
είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης.

Σε ό,τι αφορά το νομό Θεσσαλονίκης,
το κόμμα έχει ανακοινώσει μέχρι στιγ-
μής έξι υποψήφιους για την Α' περιφέ-
ρεια και δυο για τη Β'. Στόχος των
τοπικών παραγόντων, όπως δηλώνουν

στην "Κ", είναι " η Κοινωνική Συμφωνία
να παρουσιάσει πλήρη ψηφοδέλτια και
στις δυο περιφέρειες".

Νέα ονόματα

Σύμφωνα με πληροφορίες για την Α'
Θεσσαλονίκης έχουν "κλειδώσει" τρεις
ακόμα υποψήφιοι. Πρόκειται για τον
επιχειρηματία Παντελή Παστενιάδη, την
ψυχολόγο Σβετλάνα Κιτουκίδου και τον
νεαρό Αλέξανδρο Ιωακειμίδη. Στη Β'
περιφέρεια το "ναι" είπε ο κ. Γιώργος
Ακριβόπουλος από τη Χαλάστρα, ενώ το
ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην ανα-
ζήτηση υποψηφίων από τους δυτικούς
δήμους της εν λόγω περιφέρειας.

Όπως δηλώνει στην "Κ" ο Γραμμα-
τεας της Νομαρχιακής Επιτροπής του
κόμματος, κ. Αλέκος Λογοθετίδης "τα
ψηφοδέλτια θα είναι πλήρη και αξιό-
μαχα και αναμένεται να ενδυναμώσουν
από τις προσεχείς ανακοινώσεις των
νέων ονομάτων. Ο ίδιος εκφράζει τη
βεβαιότητα πως η "Κοινωνική Συμφω-
νία θα μπει στη Βουλή", ενώ εμφανίζε-
ται σίγουρος πως το κόμμα θα
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις με-
τεκλογικές συνεργασίες, απορρίπτοντας

ωστόσο "συμμαχία" με το ΠΑΣΟΚ.

Όλοι εν δυνάμει ...υποψήφιοι
Πάντως, όλα τα κομματικά στελέχη

βρίσκονται στις επάλξεις καθώς, όπως
τους δήλωσε και η Λουκά Κατσέλη στις
κατά τόπους συναντήσεις που είχε μαζί
τους, είναι και εν δυνάμει υποψήφιοι
βουλευτές.

Την ίδια ώρα, οι παράγοντες του κόμ-
ματος στη Θεσσαλονίκη το προηγού-

μενο διάστημα πραγματοποίησαν σειρά
συναντήσεων με δυσαρεστημένα στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να επι-
τύχουν κάποια "ηχηρή" μεταγραφή.
Πρόσφατα συναντήθηκαν και με μέλη
του Κινήματος και της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ
γνωστοί και ως ρεύμα Σακελλάρη, που
αποχώρησαν μαζικά από την Ιπποκρά-
τους, και όπως διαμηνύουν βρίσκονται
πολύ κοντά στην ανακοίνωση κάποιας
μετεκλογικής συνεργασίας.
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Σ
υνδικαλιστές εργαζόμενοι
στο δήμο Θεσσαλονίκης, με
εκτενή ανακοίνωση που
εξέδωσαν, καταγγέλλουν

προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, την
οποία επιχειρεί η διοίκηση του
δήμου. Ανακοινώνεται, ακόμη ότι θα
αρχίσει σκληρός αγώνας, εκ μέρους
των εργαζομένων, προκειμένου να
μην περάσουν τα σχέδια της διοίκη-
σης. Την ανακοίνωση υπογράφει η
παράταξη Δημοκρατική Αγωνιστική
Συνεργασία (ΔΑΣ) που ανήκει στις
δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοί-
νωση της ΔΑΣ, είναι το ακόλουθο:

«Με απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου τη Δευτέρα 9 Απριλίου η δι-
οίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης
αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνι-
σμού για να αναθέσει σε ιδιωτική
εταιρία τη συντήρηση, τις έκτακτες
βλάβες και τον έλεγχο 71 απορριμ-
ματοφόρων και άλλων οχημάτων
της υπηρεσίας καθαριότητας. Το
θέμα συζητήθηκε ως επείγον, εκτός
ημερήσιας διάταξης. 

Με αυτήν την απόφαση, η διοί-
κηση θέλει να ιδιωτικοποιήσει τις
υπηρεσίες του μηχανουργείου όταν
γνωρίζει ότι:

α) η συντριπτική πλειοψηφία των
εργασιών μπορεί να γίνει στο μηχα-
νουργείο από τους εργαζόμενους
του δήμου (άλλωστε έτσι γίνεται
μέχρι τώρα) αρκεί να προμηθευτεί το

μηχανουργείο τα απαραίτητα ανταλ-
λακτικά που, όπως αποδεικνύεται,
σκοπίμως δεν προμηθεύεται για να
ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες του.

β) με τα 2.285.000 €, και λιγότερα,
μπορεί να προμηθευτεί δεκάδες
απορριμματοφόρα σε πολύ καλή κα-
τάσταση και τα ανταλλακτικά που
είναι απαραίτητα για τη συντήρηση
του στόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι
προϋπολογίζουν την ετήσια συντή-
ρηση ενός απορριμματοφόρου σε
31.800 € !! και ότι ήδη έχουν στείλει
σε ιδιωτικό συνεργείο χωρίς καμιά
διαδικασία 18 απορριμματοφόρα για
επισκευή. 

Και εκβιασμοί
Η διοίκηση εκβιάζει, λέγοντας ότι

αν δεν ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρε-
σίες του μηχανουργείου θα ιδιωτικο-
ποιηθεί η υπηρεσία καθαριότητας.
Πρόκειται για ψέμα γιατί είναι γνω-
στό ότι θέλουν και θα προσπαθή-
σουν το επόμενο διάστημα να
ιδιωτικοποιήσουν και την υπηρεσία
καθαριότητας. Άλλωστε και στο τε-
λευταίο δημοτικό συμβούλιο ο δή-
μαρχος δήλωσε ότι σε λίγο διάστημα
θα έχουμε είσοδο ιδιωτών στην υπη-
ρεσία καθαριότητας και δεν είναι τυ-
χαίο ότι στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο
αποφασίστηκε η ίδρυση ιδιωτικής
εταιρίας με τίτλο «Θεσσαλονίκη: Ανά-
πτυξη- Ανακύκλωση- Απασχόληση»
στην οποία θα μετέχουν ο δήμος

Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό
Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο και ιδιωτικές εταιρίες. 

Ο σχεδιασμός για την παράδοση
διαχείρισης των απορριμμάτων
επιταχύνεται από τους νέους νό-
μους που ψήφισε η νέα συγκυβέρ-
νηση ΠΑΣΟΚ- ΝΔ. Μετά τις
εκλογές, τις οποίες οι εργαζόμενοι
πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να
αποτρέψουν αυτούς τους σχεδια-
σμούς κονταίνοντας ΠΑΣΟΚ- ΝΔ
και τα δεκανίκια τους, έχουν σκοπό
να προχωρήσουν με γοργούς ρυθ-
μούς σε ιδιωτικοποιήσεις και απο-
λύσεις. Ο δήμαρχος και η διοίκησή
του δηλώνουν σε όλους τους τό-
νους ότι θα συνεχίσουν να εφαρμό-
ζουν αυτή την αντεργατική-
αντιλαϊκή πολιτική. Σκοπός τους να
θησαυρίσουν οι ντόπιες και ξένες
εταιρίες από τη διαχείριση των
απορριμμάτων και τα ανταποδοτικά

τέλη. Οι εργαζόμενοι έχουν πείρα.
Πουθενά η είσοδος ιδιωτών δεν
μείωσε τις δαπάνες για τον λαό, αν-
τίθετα τις αύξησε (ΔΕΗ, υπηρεσίες
υγείας, αυτοκινητόδρομοι είναι
μόνο μερικά παραδείγματα).

Καλούμε τους εργαζόμενους του
δήμου σε αγώνα για την αποτροπή
των ιδιωτικοποιήσεων. Να φύγουν
οι επιχειρηματίες από τις υπηρεσίες
των δήμων. Η ΔΑΣ θα χρησιμοποι-
ήσει κάθε μέσο για να μην εφαρμο-
στεί η απόφαση της διοίκησης του
δήμου και να μην ιδιωτικοποιηθούν
οι υπηρεσίες του μηχανουργείου».

Για τις περικοπές 
στους μισθούς

Στο μεταξύ, η ίδια συνδικαλιστική
παράταξη εργαζομένων στο δήμο
Θεσσαλονίκης, εξέδωσε άλλη ανα-
κοίνωση για το μείζον θέμα των πε-
ρικοπών στους μισθούς των
εργαζομένων. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση αναφέρει:

«Στο δεύτερο 15ήμερο του Απρίλη
ξεκίνησε η εφαρμογή της σκληρής
αντεργατικής απόφασης για την πα-
ρακράτηση από τους μισθούς των
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα,
εντός 3 μηνών, των διαφορών «πα-
λιού» και «νέου» μισθολογίου- πτω-
χολογίου. Το πρόβλημα για τους
εργαζόμενους του δήμου Θεσ/νίκης
ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Αφού η δι-
οίκηση του δήμου, πέρα από το ότι
αποφάσισε να εφαρμόσει στο ακέ-
ραιο τη σκληρή αντεργατική από-
φαση, σε μια επίδειξη κυνικότητας
«διόρθωσε και λάθος» παρακρα-
τώντας από το δεύτερο 15ήμερο το
σύνολο της πρώτης δόσης. Αποτέλε-
σμα ήταν εργαζόμενοι του δήμου,
παραμονές Πάσχα, να μην πάρουν
καθόλου μισθό, άλλοι «να πληρω-
θούν» 20€, 30€, 50€ κλπ. Το «λάθος»
το αποδίδουν στην ιδιωτική εταιρία
που έχει μπει στη διεύθυνση μισθο-
δοσίας, προσπαθώντας να αποφύ-
γουν τις ευθύνες που έχουν.
Συνεχώς παρουσιάζονται προβλή-
ματα με τη μισθοδοσία των εργαζο-
μένων. Αποτελεί παράδειγμα για τις
«υψηλές και φθηνές» υπηρεσίες που
προσφέρουν οι ιδιωτικές εταιρίες».

Οι παρακρατήσεις
«Την ίδια στιγμή, πάλι προφασιζό-

μενη «λάθη και παραλείψεις», η δι-

οίκηση του δήμου παρακρατά για
μήνες (από τον Νοέμβρη) την προ-
σαύξηση του μισθού για νυχτερινή
εργασία στους εργαζόμενους στην
καθαριότητα, στο μηχανουργείο,
στο ηλεκτρολογικό, την οδοσή-
μανση κ.α., όπως παρακρατά και
την αμοιβή για την εργασία τα Σαβ-
βατοκύριακα και για υπερωριακή
εργασία στο σύνολο των υπηρε-
σιών του δήμου. Ενώ οι συνάδελ-
φοι με δίμηνες συμβάσεις, που σε
λίγες μέρες απολύονται, δεν έχουν
πάρει ακόμη μισθό και το δώρο του
Πάσχα. Αυτή η στάση της διοίκη-
σης, ο συνεχής εμπαιγμός προς
τους εργαζόμενους, οδήγησε την
πλειοψηφία των εργαζομένων στην
καθαριότητα να απέχει από την ερ-
γασία κατά τις αργίες του Πάσχα.

Συνάδελφοι-ισσες», συνεχίζει η
ανακοίνωση, «ζούμε την εφαρμογή
της πιο βάρβαρης αντεργατικής πο-
λιτικής των τελευταίων δεκαετιών.
Ήδη ΠΑΣΟΚ- ΝΔ δηλώνουν ότι θα
πάρουν νέα, σκληρότερα μέτρα μετά
τις βουλευτικές εκλογές. Η διοίκηση
του δήμου θα τις εφαρμόσει στο
ακέραιο (ιδιωτικοποιήσεις, απολύ-
σεις κ.α.). Τις εκλογές πρέπει να τις
δούμε ως μια μάχη για να αποτρέ-
ψουμε και να βάλουμε εμπόδια σ’
αυτούς τους σχεδιασμούς καταψη-
φίζοντας ΠΑΣΟΚ- ΝΔ και τα δεξιά και
αριστερά δεκανίκια τους. Άμεσα,
όμως, πρέπει να απαντήσουμε στην
αντεργατική πολιτική που εφαρμόζει
και η διοίκηση του δήμου. Να προ-
ετοιμάσουμε τη δράση και τις κινη-
τοποιήσεις μας και για αυτά που
έρχονται, πραγματοποιώντας συνε-
λεύσεις και συσκέψεις στους χώ-
ρους δουλειάς, οργανώνοντας τον
αγώνα μας. 

Καλούμε τη διοίκηση του δήμου:
* Να αποδώσει άμεσα ό, τι οφείλει

στους εργαζόμενους.
* Να πάρει πίσω την απόφαση για

ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του
μηχανουργείου και τη δηλωμένη
πρόθεσή της για ιδιωτικοποίηση της
καθαριότητας.

Ως Δημοκρατική Αγωνιστική Συ-
νεργασία δηλώνουμε ότι όσο σκλη-
ραίνει η διοίκηση τη στάσης της
απέναντι στους εργαζόμενους θα
προσπαθήσουμε άλλο τόσο δυνα-
μική να είναι η απάντηση των εργα-
ζομένων».

❝
«Όσο η διοίκηση του
δήμου σκληραίνει τη
στάση της απέναντι

στους εργαζομένους,
τόσο πιο δυναμική θα

είναι η απάντηση μας»,
δηλώνουν

οι συνδικαλιστές

Ιδιωτικοποιούν 
τις υπηρεσίες του 
μηχανουργείου
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ»

Κ
ατά τη διάρκεια της
οκτάωρης απολογίας
του αρνήθηκε την κατη-
γορία της «νομιμοποί-

ησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα» λέγοντας ότι δε
βρέθηκε κανένα ύποπτο έμβασμα
στους λογαριασμούς του. Μέσω
υπομνήματος αλλά δια ζώσης, ο Α.
Τσοχατζόπουλος, φέρεται πως
υποστήριξε ότι:

Η απόφαση για την αγορά των
υποβρυχίων ελήφθη το Φεβρουά-
ριο του 2000 από το Κεντρικό
Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής
Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) το οποίο στη συ-
νέχεια   εξουσιοδότησε τον  υπου-
ργό Εθνικής Άμυνας να υλο-
ποιήσει αυτή την απόφαση .Ο ανα-
κριτής δεν έκανε δεκτό το αίτημα,
της υπεράσπισης. 

Ο ίδιος υπηρέτησε ως  υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας μέχρι το
2001, ενώ η κατασκευή των υπο-
βρυχίων «214» διαρκεί μέχρι και
σήμερα με  βάση την ίδια ακριβώς
σύμβαση.

Απολογείται για αδικήματα που
έχουν παραγραφεί και ότι η υπό-
θεση των TOR – M1 είχε απασχο-
λήσει την εξεταστική επιτροπή της
Βουλής το 2004 και είχε κλείσει
οριστικά χωρίς να εντοπιστούν
ενοχοποιητικά στοιχεία.

Tο ένταλμα σύλληψης σε βάρος
του είναι παράνομο, με δεδομένο
ότι ο ίδιος συνεργάστηκε με τις ει-
σαγγελικές αρχές κατά τη διάρκεια
της έρευνας στα περιουσιακά
στοιχεία του, εδώ και 20 μήνες.
Εξάλλου αναφέρθηκε και στον πε-
ριοριστικό όρο, της απαγόρευσης
εξόδου από τη χώρα, που υπο-
βλήθηκε για την ανακριβή δήλωση
«πόθεν έσχες».

Ο πρώην υπουργός, φέρεται
πως, δήλωσε άγνοια για την εμ-
πλοκή συγγενικών του προσώ-
πων και άλλων συνεργατών του
στη διαχείριση των τριών υπερά-
κτιων (offshore) εταιρειών, η σύ-
σταση των οποίων αποδίδεται
στον ίδιο με στόχο την αγορά ακι-
νήτων και την απόκρυψη περιου-
σιακών στοιχείων.

Ανάλογη ήταν η απάντηση και
για την μεταφορά χρηματικών
ποσών στους λογαριασμούς συγ-
γενικών του προσώπων όπως
προέκυψε από την άρση του τρα-
πεζικού απορρήτου με χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγμα την

κατάθεση 3.000.000 ευρώ σε λο-
γαριασμό της θείας της συζύγου
του. 

Ανθρώπινα δικαιώματα 
Με ανακοίνωση που έφθασε

στα ΜΜΕ το Μ. Σάββατο οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι έθεσαν θέμα
παραβίασης της Ευρωπαϊκής Σύμ-
βασης Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που (ΕΣΔΑ) κάνοντας λόγο για
«θεατρικό» τρόπο με τον οποίο
εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης
το πρωί της Μ. Τετάρτης. Στην
ανακοίνωση που υπογράφουν οι
δικηγόροι Λεωνίδας Κοτσαλής,
Ιωάννης Νικολάου, Ιωάννης Πα-
γορόπουλος και Γρηγόρης  Τσό-
λιας επισημαίνουν ότι δεν
προηγήθηκε κλήση σε απολογία
προς τον πρώην υπουργό του
ΠΑΣΟΚ.

«Το ένταλμα σύλληψης και προ-
σαγωγής εκτελέστηκε με θεαμα-
τικό (θεατρικό) τρόπο την Μ.
Τετάρτη (11.4.2012). Διευκρινίζεται
ότι δεν είχε προηγηθεί κλήση προς
απολογία του κ. Τσοχατζόπουλου,
πράγμα που ποινικοδικονομικά

στασιάζεται εντόνως μέσα στη θε-
ωρία και στην πράξη. Συνιστά ανα-
κριτική πράξη ελεγχόμενη με
βάση το άρθρο 6 της Ε.Σ.Δ.Α» ανέ-
φεραν  οι δικηγόροι, επισημαίνον-
τας  ότι  η πενθήμερη προθεσμία
για την απολογία που έδωσε ο
ανακριτής  «δεν επαρκεί για την
μελέτη δικογραφίας περίπου
10.000 σελίδων» ενώ εξέφρασαν
την απορία «γιατί οι ανακριτικές
αρχές δεν έλαβαν υπόψη τους
αυτή την ανθρώπινη αδυναμία
που ουσιαστικά αποδυναμώνει
την άσκηση των υπερασπιστικών
καθηκόντων;»

Παραγραφή
Περνώντας στην ουσία της υπό-

θεσης εξέφρασαν την άποψη ότι
όλη εισαγγελική έκθεση στηρίζεται
στην υπόθεση των TOR-M1  που
έκλεισε από την Βουλή χωρίς πα-
ραπομπή προσώπων.«Γιατί ανα-
μοχλεύεται παλαιά υπόθεση που
έχει ερευνηθεί και οριστικά κλεί-
σει από τη Βουλή;» αναρωτήθη-
καν και τόνισαν ότι ο Άκης
Τσοχατζόπολος  καλείται να απο-
λογηθεί για παραγεγραμμένα αδι-

κήματα. «Η απλή ανάγνωση που
σχετικών νομοθετικών κειμένων
και η αναφορά του χρόνου τέλε-
σης του αδικήματος οδηγεί αβία-
στα στο συμπέρασμα περί
παραγραφής» αναφέρεται στην
ανακοίνωση, όπου θίγεται και το
εξής νομικό θέμα: «Το αδίκημα της
δωροδοκίας που περιλαμβάνεται
στο κατηγορητήριο φέρεται να τε-
λέστηκε σε χρόνο (πριν από το
2005), όταν ο σχετικός νόμος περί
"ξεπλύματος" δεν το περιελάμβανε
στα βασικά εγκλήματα». 

Επιπλέον διευκρίνισαν ότι «σε
καμία περίπτωση μέχρι σήμερα σε
ολόκληρο το διάστημα των 20
μηνών που διαρκεί η εν λόγω δι-
καστική διαδικασία δεν παρουσιά-

στηκε η παραμικρή ασυνέπεια ή
απροθυμία εκ μέρους του κ. Τσο-
χατζόπουλου για συνεργασία με
τις Αστυνομικές ή Ανακριτικές
αρχές. Τουναντίον ο κ. Τσοχατζό-
πουλος παρουσιάστηκε πάντοτε
με απόλυτη συνέπεια και ακρίβεια
στις ορισθείσες συναντήσεις. Επι-
πλέον, από εβδομάδων στον κ.
Τσοχατζόπουλο έχει επιβληθεί
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
και αφαίρεση του διαβατηρίου».

Το ΚΥΣΕΑ
Σχετικά με την υπόθεση των

υποβρυχίων – που επικαλούνται
οι εισαγγελείς ως πηγή παράνο-
μου πλουτισμού του πρώην
υπουργού, οι δικηγόροι υποστηρί-
ζουν ότι: «Η απόφαση για την
αγορά των τεσσάρων υποβρυχίων
ελήφθη τον Φεβρουάριο του 2000
από το Κ.Υ.Σ.Ε.Α. σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία. Το Κ.Υ.Σ.Ε.Α.
εξουσιοδότησε στη συνέχεια τον
τότε υπουργό Εθνικής Αμύνης κ.
Α. Τσοχατζόπουλο να υλοποιήσει
την εν λόγω απόφαση . Ζητήθηκε
τόσο στο πλαίσιο της προκαταρκτι-
κής επιτροπής της Βουλής όσο και
στη διάρκεια της προκαταρκτικής
εξετάσεως από την Εισαγγελία
Αθηνών η κλήση των μελών της
τότε συνθέσεως του Κ.Υ.Σ.Ε.Α.
προς παροχή εξηγήσεων. Το αί-
τημα και στις δύο περιπτώσεις δεν
έγινε δεκτό. Στο αίτημα αυτό θα
επανέλθουμε στο πλαίσιο της τα-
κτικής ανακρίσεως».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο,
ο  Άκης Τσοχατζόπουλος από το
Μάιο του 1998 έως τον Ιούνιο του
2001 απέκρυψε περιουσία ύψους
15 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό

που φέρεται ότι δέχτηκε ως δώρο
από τις συμβάσεις των ρωσικών
πυραύλων TOR M1, ενώ σε ό,τι
αφορά τα γερμανικά υποβρύχια, ο
πρώην υπουργός φέρεται να δω-
ροδοκήθηκε με το ποσό των 2,5
εκατομμυρίων ευρώ.

Κατηγορούμενοι
Στη συνέχεια τα χρήματα εξαφα-

νίστηκαν, μέσω των τριών off
shore εταιρειών, για να καταλή-
ξουν στην αγορά ακινήτων όπως
έγινε στην περίπτωση του νεοκλα-
σικού της οδού Διονυσίου Αρεο-
παγίτου και σε άλλα ακίνητα
–«φιλέτα» που κατέληξαν στην κα-
τοχή μελών της οικογένειας του
Άκη Τσοχατζόπουλου. Για την εμ-
πλοκή τους εκτός του πρώην
υπουργού, κατηγορούνται και
άλλα 14 πρόσωπα τα ονόματα των
οποίων περιλαμβάνονται στην ει-
σαγγελική έκθεση. 

Η αστυνομία, με βάση τα εντάλ-
ματα  του ίδιου ανακριτή, προχώ-
ρησε  σε άλλες τρεις συλλήψεις.
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν ο
γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος
Σαχπατζίδης, βασικός μέτοχος της
ΠΑΕ ΠΑΟΚ και πρώην ιδιοκτήτης
της εφημερίδας «Μακεδονία»,
καθώς και ο Νίκος Ζήγρας, εξά-
δελφος  του πρώην υπουργού.
Στην Καρδίτσα αστυνομικοί πέρα-
σαν χειροπέδες στην  Ευφροσύνη
Λαμπροπούλου, λογίστρια του
Άκη Τσοχατζόπουλου. Οι παρα-
πάνω ζήτησαν και πήραν προθε-
σμία για να απολογηθούν σήμερα,
ενώ ο επιχειρηματίας Αστέριος Οι-
κονομίδης, ο οποίος καταζητείτο
παραδόθηκε στις αστυνομικές
αρχές.

Στη φυλακή οδηγείται ο Άκης
Προφυλακιστέος κρίθηκε  ο Άκης Τσοχατσόπουλος, μετά την
χθεσινή απολογία του στον ειδικό ανακριτή Αθηνών Γαβριήλ
Μάλλη. Ο πρώην υπουργός οδηγήθηκε, συνοδεία αστυνομι-
κής δύναμης και χωρίς χειροπέδες, στα δικαστήρια της οδού
Ευελπίδων, λίγο πριν  τις δέκα το πρωί, και η απολογία του
ολοκληρώθηκε γύρω στις έξι το απόγευμα.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ (13/4/2012) σκίτσο Κώστα Μητρόπουλου

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Άκης Τσοχατζόπουλος από το
Μάιο του 1998 έως τον Ιούνιο του 2001 απέκρυψε περιουσία

ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που φέρεται ότι δέχτηκε ως
δώρο από τις συμβάσεις των ρωσικών πυραύλων TOR M1, ενώ σε
ό,τι αφορά τα γερμανικά υποβρύχια, ο πρώην υπουργός φέρεται

να δωροδοκήθηκε με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
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Επιμέλεια:
Βαγγέλης�Στολάκης

Ό
πως ισχυ-
ρίστηκε ο
πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ

η επιστολή εστάλη με αφορμή το
νέο πακέτο των αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών, το οποίο πρόκειται
να ανακοινώσει τις προσεχείς ημέ-
ρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι προτάσεις Βενιζέλου
Ο κ. Βενιζέλος ζητά από τα ευ-

ρωπαϊκά όργανα να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για την αντιμετώ-
πιση της ανεργίας των νέων αν-
θρώπων, διαθέτοντας περισσότε-
ρους πόρους, κυρίως για προ-
γράμματα κατάρτισης.

Επίσης ζητά να αντιμετωπιστεί
άμεσα το πρόβλημα ρευστότητας
των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων και υπογραμμίζει την ανάγκη
πρόσβασης στο τραπεζικό σύ-
στημα που αναδιοργανώνεται,
μέσω της ενίσχυση του Ταμείου
Εγγυήσεων.

Σε ό,τι αφορά τα μεγάλα έργα, τα
οποία τα τελευταία χρόνια έχουν
«μπλοκαριστεί», ο κ. Βενιζέλος ση-
μειώνει πως «για την κατάσταση
αυτή ευθύνεται η αδυναμία του
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήμα-
τος» και τονίζει ότι «χρειάζεται κα-
λύτερη κατανομή του χρημα-
τοοικονομικού κινδύνου με τα
κονδύλια που υπάρχουν από τα
διαρθρωτικά ταμεία».

Το τέταρτο σημείο που θίγει ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην επι-
στολή του στον κ. Μπαρόζο αναφέ-

ρεται στα μεγάλα προγράμματα
που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως
είναι τα επενδυτικά και οι ιδιωτικο-
ποιήσεις, και ζητά από την Κομι-
σιόν μεγαλύτερη ευελιξία.
«Χρειάζεται βοήθεια για να ξεμ-
πλοκαριστούν προγράμματα με
πολλαπλασιαστική επίπτωση στην
ελληνική οικονομία» δηλώνει ο κ.
Βενιζέλος. 

Τέλος, αναφέρει πως πρέπει να
γίνει πραγματικότητα η εμπροσθο-
βαρής εκταμίευση των πόρων του
ΕΣΠΑ και των διαρθρωτικών τα-
μείων.

«Χωρίς τέτοιου είδους παρεμβά-
σεις και μόνο με δημοσιονομική
σταθερότητα και ενίσχυση της αν-
ταγωνιστικότητας» υπογράμμισε ο
κ. Βενιζέλος, «δεν θα πετύχουμε
αυτό που θέλουμε, ούτε στην Ελ-
λάδα, ούτε στις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρί-
σκονται εντεταγμένες σε προγράμ-
ματα στήριξης». 

«Τίποτα δεν είναι εύκολο και τί-
ποτα δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται
δουλειά, σχέδιο, συστηματικότητα.
Οι Έλληνες αγωνιζόμαστε και θα
πετύχουμε» κατέληξε στη δήλωσή
του ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος επισή-
μανε πως με πρωτοβουλία του κ.
Μπαρόζο, θα είχε το βράδυ της
Δευτέρας τηλεφωνική επικοινωνία
μαζί του για την περεταίρω συζή-
τηση των ζητημάτων που θίγει
στην επιστολή του. 

Αντιδράσεις από ΝΔ,
ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ

Η επιστολή του κ. Βενιζέλου
προκάλεσε την αντίδραση των
υπολοίπων κομμάτων με τη ΝΔ να

σημειώνει ότι «ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε προεκλογικά
την ανάπτυξη» και τον ΣΥΡΙΖΑ, να
υπογραμμίζει ότι «Μνημόνια και
ανάπτυξη με απασχόληση και κοι-
νωνική συνοχή, δεν συνδυάζον-
ται». Από την πλευρά της η
Δημοκρατική Αριστερά σχολιάζει
πως «οι ευθύνες τους είναι τερά-
στιες. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι οι μεγά-
λοι ένοχοι και για την ύφεση και για
την ανεργία». 

«Μνημόνια και ανάπτυξη με
απασχόληση και κοινωνική συ-
νοχή είναι ασύμβατες και συγ-
κρουόμενες έννοιες και αυτό δεν
αλλάζει με όσες –προεκλογικής
σκοπιμότητας– επιστολές και αν
στείλει ο κ. Βενιζέλος στον κ. Μπα-
ρόζο» σημειώνεται στην ανακοί-
νωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία
καταλήγει: «οι αναγκαίες ευρωπαϊ-
κές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες

πρέπει να αξιοποιηθούν στο πλαί-
σιο μιας νέας στρατηγικής για τη
χώρα, μέσα από την ακύρωση των
μνημονίων και των λεόντειων δα-
νειακών συμβάσεων, με βασικούς
άξονες την παραγωγική ανασυγ-
κρότηση, την προστασία της εργα-
σίας, την αναδιανομή του
πλούτου».

«Το όψιμο ενδιαφέρον του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ για την ανά-
πτυξη και την ανεργία καταγράφει
και τις τεράστιες ευθύνες τους. Τί-
ποτα δεν έκαναν για την ανεργία
και την ανάπτυξη και αγνόησαν την
επίμονη πρόταση της ΔΗΜΑΡ για
ένα πενταετές αναπτυξιακό πρό-
γραμμα», αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωσή του το κόμμα του
Φώτη Κουβέλη. «Αναζήτησαν τα
έσοδα του δημοσίου στην περι-
κοπή μισθών, συντάξεων και κοι-
νωνικών δαπανών. ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

είναι οι μεγάλοι ένοχοι και για την
ύφεση και για την ανεργία» επιση-
μαίνει η Δημοκρατική Αριστερά.

Περιοδείες Βενιζέλου
Την ίδια ώρα η Ιπποκράτους ξε-

κινά και επίσημα την προεκλογική
της εκστρατεία. Το πρώτο προ-
εκλογικό σποτ του ΠΑΣΟΚ είναι
έτοιμο, η προβολή του οποίου
αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. 

Ο πρόεδρος του κόμματος ξε-
κινά την ερχόμενη Πέμπτη περιο-
δείες σε όλη την Ελλάδα με πρώτο
σταθμό της προεκλογικής εκστρα-
τείας τη συγκέντρωση στο κλειστό
γήπεδο του Μίλωνα, στη Νέα
Σμύρνη. Θα ακολουθήσουν ομι-
λίες, συνεντεύξεις τύπου και συζη-
τήσεις με πολίτες και
εκπροσώπους παραγωγικών φο-
ρέων και της αυτοδιοίκησης στο
Ηράκλειο της Κρήτης (20 Απρι-
λίου), το Ρέθυμνο και τα Χανιά (21
Απριλίου) και στη συνέχεια στην
Κοζάνη και τα Ιωάννινα. 

Χτες το απόγευμα συνεδρίασε
ξανά η ηγετική ομάδα του κόμμα-
τος για να συζητήσει τις τελευταίες
εξελίξεις, ενώ έντονος προβλημα-
τισμός επικράτησε και σε ό,τι
αφορά την υπόθεση του πρώην
υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου.

Προσεχώς οι ανακοινώσεις
Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση

των υπολοίπων υποψηφιοτήτων
του κόμματος όπως και του ψηφο-
δελτίου Επικρατείας, πληροφορίες
θέλουν το Κίνημα να εξαντλεί τα
χρονικά περιθώρια που δίνει ο
νόμος, προκειμένου να εξασφαλι-
στούν υποψηφιότητες-έκπληξη
που θα δώσουν δυναμική στις
«πράσινες» λίστες. Ήδη στην Ιππο-
κράτους δεν είναι λίγοι εκείνοι που
αντιδρούν με τις ανακοινώσεις της
περασμένης εβδομάδας ισχυριζό-
μενοι στην «Κ» πως «λείπουν εκ-
πρόσωποι αναγνωρισμένοι που
προέρχονται από την κοινωνία των
πολιτών».

Επιστολή Βενιζέλου σε
Μπαρόζο για την ανάπτυξη
Επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπα-
ρόζο, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, προτείνοντας αναπτυξιακά μέτρα που πρέπει να
προωθηθούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Κομισιόν για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας,
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της εργασίας και των
ελληνικών νοικοκυριών. 



Του�Χρήστου�Τσαλικίδη

Σ
ε προεκλο-
γική πε-
ρ ί ο δ ο
β ρ ί σ κ ε τ α ι

από σήμερα η ΝΔ
καθώς στις 12 το μεσημέρι θα συ-
νεδριάσει η επιτροπή εκλογικού
αγώνα του κόμματος ενώ δυο
ώρες αργότερα θα συνεδριάσει και
η πολιτική γραμματεία με αποκλει-
στικό θέμα την καλύτερη δυνατή
οργάνωση της παράταξης ενόψει
των εκλογών της 6ης Μαΐου. Τα
πρώτα ονόματα των υποψήφιων
βουλευτών θα ανακοινωθούν είτε
αργά σήμερα το βράδυ είτε την Τε-
τάρτη, διαδικασία που αναμένεται
να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της
επόμενης εβδομάδας. Το μόνο ψη-
φοδέλτιο που θα παραμείνει «μυ-
στικό» είναι αυτό της Επικρατείας,
στο οποίο αναμένονται ονόματα εκ-
πλήξεις και θα κλείσει λίγο πριν τις
εκλογές. Σίγουροι σε αυτό θεω-
ρούνται οι κύριοι Χρύσανθος Λαζα-
ρίδης και Γιάννης Μιχελάκης, με τον
τελευταίο να αφήνει ανοικτό το εν-
δεχόμενο να ριχτεί στη μάχη του
σταυρού, πιθανότατα στη Β΄ Αθη-
νών όπου και όλοι αναμένουν πως
θα κριθεί η αυτοδυναμία. 

Από εκεί και πέρα την Πέμπτη ο
κ. Σαμαράς θα παρουσιάσει στο
Ζάππειο τις προτάσεις της ΝΔ για
την έξοδο από την κρίση. Στο λεγό-
μενο και «Ζάππειο ΙΙΙ», ο πρόεδρος
του κόμματος θα αποκαλύψει το
πλάνο που θα ακολουθήσει το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σής του, ενώ θεωρείται πολύ
πιθανό στην ίδια εκδήλωση να πα-
ρουσιάσει τα περίφημα «ισοδύ-
ναμα μέτρα» έτσι ώστε να
αποφευχθεί νέο μπαράζ μειώσεων
μισθών και συντάξεων. 

Ξεκινά περιοδείες ο Σαμαράς
Στο επικοινωνιακό κομμάτι της

προεκλογικής περιόδου, ο Αντώνης
Σαμαράς σχεδιάζει εξορμήσεις σε
περιφέρειες της χώρας όπου το επι-
τελείο του έχει καταλήξει ότι χρει-
άζεται περαιτέρω συσπείρωση των
ψηφοφόρων, ενώ ειδικό βάρος θα
δοθεί και στις μονοεδρικές. Η αρχή
φαίνεται πως θα γίνει με επισκέψεις
στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και
ολοκληρωθεί με την παρουσία του
κ. Σαμαρά σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα, όταν και θα κλείσει η προ-
εκλογική εκστρατεία παραμονή των
εκλογών. Ιδιαίτερο βάρος στις ομι-
λίες του προέδρου της ΝΔ φαίνεται
πως θα δοθεί στο θέμα της ασφά-
λειας των πολιτών και της αντιμετώ-
πισης της λαθρομετανάστευσης,
έτσι ώστε να αφαιρεθούν επιχειρή-
ματα από τα κόμματα που βρίσκον-
ται στα «δεξιά» της παράταξης και να
καταστεί πιο εφικτός ο στόχος της
αυτοδυναμίας. 

Πεποίθηση στη Λεωφόρο Συγ-
γρού είναι πως η ΝΔ μπορεί να μπει
στη μάχη των εκλογών έχοντας ως
«προίκα» ένα ποσοστό κοντά στο
30%, ικανό με τις κατάλληλες προ-

ϋποθέσεις να της δώσει την αυτο-
δυναμία. Σε διαφορετική περί-
πτωση θα επιμένει στο δίλλημα
«αυτοδυναμία ή ακυβερνησία» το
οποίο ξεκαθάρισε ο Αντώνης Σαμα-
ράς σε πρόσφατη συνέντευξή του,
τονίζοντας πως σε περίπτωση που
δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία 151
βουλευτών τότε θα οδηγηθούμε σε
νέες εκλογές. 

Φουλ επίθεση σε Βενιζέλο
Στο μεταξύ, όσο φουντώνει η

προεκλογική μάχη, θα υπάρξει ευ-
θεία επίθεση στο πρόσωπο του
Βαγγέλη Βενιζέλου, τον οποίο η ΝΔ
έχει επιλέξει να βάλει στο κάδρο ως
συνυπεύθυνο για την τραγική οικο-
νομική κατάσταση της χώρας. Η
ταύτιση Βενιζέλου-Παπανδρέου-
Παπακωνσταντίνου λέγεται πως θα

επιχειρηθεί με τηλεοπτικά σποτ στα
οποία θα υπενθυμίζεται στην κοινή
γνώμη ο ρόλος του σημερινού προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ στην υπογραφή
του Μνημονίου μέσα από παλαιότε-
ρες δηλώσεις που διαψεύστηκαν. 

Στο πλαίσιο αυτό, χθες ο εκπρό-
σωπος Τύπου της ΝΔ συνέχισε τις
επιθέσεις κατά του κ. Βενιζέλου με
αφορμή την επιστολή του τελευα-
ταίου στον κ. Μπαρόζο, υποστηρί-
ζοντας ότι προσχωρεί στις θέσεις
της ΝΔ και του Αντώνη Σαμαρά,
υπενθυμίζοντας το ρόλο του ως
υπουργού οικονομικών στην κυ-
βέρνηση Παπανδρέου. «Προεκλο-
γικά, ο κ. Βενιζέλος θυμήθηκε την
ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ και την κοινω-
νική συνοχή. Φαίνεται να προσχω-
ρεί στις θέσεις της Νέας
Δημοκρατίας και του Αντώνη Σα-

μαρά. Και αυτό πραγματικά το ευ-
χόμαστε. Όμως, ένα ερώτημα  πα-
ραμένει αναπάντητο: Γιατί, εδώ και
δυόμισι χρόνια, όχι μόνο δεν υιοθε-
τούσε μέτρα ανάπτυξης, αλλά και
ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
και υπουργός Οικονομικών, δεν
εφάρμοζε αυτά που υπόσχεται
τώρα; Χρειάστηκε να προκηρυχ-
θούν οι εκλογές για να ομολογήσει,
ουσιαστικά, ο κ. Βενιζέλος, αυτό
που επίμονα τονίζει, εδώ και καιρό,
ο Αντώνης Σαμαράς, από το Ζάπ-
πειο Ι και το Ζάππειο ΙΙ: Ότι, δηλαδή,
μόνο με μέτρα ανάταξης και ανά-
πτυξης μπορούμε να βγούμε από
την κρίση. Μέτρα τα οποία, όταν ο
Αντώνης Σαμαράς τα πρότεινε, οι
κύριοι Παπανδρέου – Βενιζέλος,
πάντα τα λοιδορούσαν» ανέφερε
χαρακτηριστικά.  

Την ίδια ώρα που η ΝΔ μπαίνει
στην τελική ευθεία των εκλογών,
συνεχίζεται η επιστροφή των «αν-
ταρτών» μαζί με την προσπάθεια
προσέλκυσης πρώην στελεχών
που είχαν προσχωρήσει τα προ-
ηγούμενα χρόνια στο ΛΑΟΣ. Παρά
το γεγονός ότι ο Γιώργος Βλάχος
παραμένει επίσημα εκτός Κ.Ο. του
κόμματος, καθώς δεν έχει στείλει
επιστολή μετάνοιας όπως οι υπό-
λοιποι, εκείνος φαίνεται πως θεω-
ρεί εαυτόν εντός ΝΔ. Έτσι μόνο
μπορεί να εξηγηθεί το πασχαλινό
μήνυμα που έστειλε στα κινητά των
ψηφοφόρων του υπογράφοντας ως
«βουλευτής Νέας Δημοκρατίας».

«Μαζί θα τα καταφέρουμε»
Ο Αντώνης Σαμαράς που πέρασε

το τριήμερο του Πάσχα στην ιδιαί-
τερη πατρίδα του, τη Μεσσηνία
πραγματοποιώντας επισκέψεις, στο
πασχαλινό του μήνυμα ανέφερε τα
εξής: «Πιστοί στις παραδόσεις της
Ορθοδοξίας, οι Έλληνες αντλούμε,
σήμερα, το μέγα μήνυμα: Ότι, μετά
το Γολγοθά και τα Πάθη, έρχεται η
Ανάσταση. Μονιασμένοι και απο-
φασιστικοί, με πίστη, σχέδιο και
αγώνα, όπως κάναμε πολλές
φορές στην Ιστορία μας, μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε και τις σημε-
ρινές αντιξοότητες. Να ξεπερά-
σουμε την κρίση και να
αναστήσουμε τη χαμένη ελπίδα για
όλους τους Έλληνες και όλες τις
Ελληνίδες. Μαζί θα παλέψουμε και
μαζί θα τα καταφέρουμε». Στο διά-
στημα της παραμονής του στην Πε-
λοπόννησο, ο πρόεδρος της ΝΔ
επισκέφθηκε και τον οίκο ευγηρίας
«Αγία Αικατερίνη» στο Άργος όπου
συνομίλησε με ηλικιωμένους που
φιλοξενούνται εκεί. Στις δηλώσεις
που έκανε αμέσως μετά μίλησε για
την ανάγκη ισχυρής πρόνοιας σε
ένα ισχυρό κράτος, κάτι που προ-
ϋποθέσει ανάπτυξη, όπως επισή-
μανε. «Ανάπτυξη για την οποία
συζητάω, φωνάζω, δίνω μάχη και
έχω σχέδιο. Σχέδιο, που θα βάλει
την Ελλάδα στην τροχιά της ανά-
πτυξης. Για να βγούμε και από την
κόλαση της ανεργίας, που είναι το
άλλο μεγάλο κακό, που έχει χτυπή-
σει τη μοίρα αυτού του τόπου και
περνάμε τόσο δύσκολες ώρες.  Να
ξέρετε, όπως όλοι μας, έτσι και
εγώ, πήρα θάρρος από αυτούς
τους ανθρώπους, οι οποίοι, παρά
την ηλικία τους, πάρα πολλές
φορές παρά την ανημποριά και τις
δυσκολίες τους, είναι δυνατοί, είναι
όρθιοι και έχουν μέσα τους την ελ-
πίδα για ένα καλύτερο αύριο».
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«Πως θα βγούμε
από την κρίση»

ΝΔ κατά Βενιζέλου για TORM-1
Αναφερόμενος στην  υπόθεση Τσοχατζόπουλου,

ο Γ. Μιχελάκης εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση
εναντίον του Βαγγέλη Βενιζέλου, τονίζοντας πως
δεν δικαιούται πλέον να σιωπά για το γεγονός ότι
ο νυν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ήταν ο βασικός συνή-
γορος του πρώην υπουργού Άμυνας στην Εξετα-
στική Επιτροπή για το σκάνδαλο των TORM1.

«Είναι, άλλωστε, ο ίδιος που - το 2010 - ανα-
θεώρησε την επαχθή σύμβαση Τσοχατζόπουλου,
για τα υποβρύχια, αποδεχόμενος ακόμη επαχθέ-
στερους όρους. Για παράδειγμα: Δέσμευσε το
Δημόσιο να καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά σε
τακτές ημερομηνίες, χωρίς, όμως, να δεσμεύσει
την κατασκευάστρια εταιρία, για αντίστοιχη πρό-

οδο των εργασιών. Και χωρίς να προβλέψει εγ-
γυητικές επιστολές, καλής εκτέλεσης ή έγκαιρης
παράδοσης. 

Οι κύριοι Τσοχατζόπουλος και Βενιζέλος, ως
υπουργοί Εθνικής Άμυνας, με τις δύο αυτές συμ-
βάσεις, πέτυχαν το ακατόρθωτο. Να έχουμε πλη-
ρώσει πάνω από δύο δις ευρώ, αλλά – αντί των
οκτώ – να έχουμε παραλάβει, μετά από 12 χρόνια,
μόνο ένα υποβρύχιο. Και αυτό με προβλήματα, τα
οποία διορθώθηκαν εκ των υστέρων.

Η Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν φυσικό, ούτε
ψήφισε την κύρωση της σύμβασης Βενιζέλου,
ούτε την υλοποίησε από το Νοέμβριο του 2011,
μέχρι σήμερα» καταλήγει η ανακοίνωση.
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Ν
έες φορολογικές επιβα-
ρύνσεις έρχονται για
όλους τους φορολο-
γούμενους με το νέο

φορολογικό νομοσχέδιο που θα
κατατεθεί από τη νέα κυβέρνηση
τον Ιούνιο. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το νέο φορολογικό νομοσχέ-
διο θα προβλέπει τα εξής: 

1. Νέα φορολογική κλίμακα για
τα φυσικά πρόσωπα με μείωση
του ανώτατου φορολογικού συν-
τελεστή από το 45% στο 40%, για
εισοδήματα άνω των 60.000
ευρώ, διατήρηση του αφορολογή-
του ορίου στις 5.000 ευρώ, και
μείωση των φορολογικών κλιμα-
κίων, από οκτώ σε πέντε, με τους
εξής συντελεστές:

-0% για εισόδημα έως και 5.000
ευρώ.

-10% για το κλιμάκιο εισοδήμα-
τος από 5.001 έως 10.000 ευρώ.

-20% για το κλιμάκιο από 10.001
έως και 30.000 ευρώ.

-30% για το κλιμάκιο από 30.001
έως 60.000 ευρώ. 

-40% για το εισόδημα άνω των
60.000 ευρώ.

Με την προτεινόμενη κλίμακα,
φορολογούμενοι με εισοδήματα
από 11.000 έως 21.000 ευρώ θα
επιβαρυνθούν με πρόσθετους φό-
ρους από 30 έως και 280 ευρώ.

2. Κατάργηση όλων των φορο-
απαλλαγών με την πρόβλεψη αν-
τικατάστασής τους από κοινωνικά
επιδόματα που θα χορηγούνται
στους οικονομικά ασθενέστερους
με εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια.

3. Επαναφορά των αντικειμενι-
κών κριτηρίων για τη φορολόγηση
των ελεύθερων επαγγελματιών.
Στα κριτήρια που θα λαμβάνονται
υπόψη για τον προσδιορισμό των
εισοδημάτων προβλέπεται να είναι
οι τραπεζικές καταθέσεις, οι δαπά-
νες, τα περιουσιακά στοιχεία (ακί-
νητα και κινητά, όπως οι μετοχές
κ.λπ.), καθώς και άλλες παράμε-
τροι, όπως ο τόπος και ο χρόνος
άσκησης του επαγγέλματος. Τα αν-
τικείμενα κριτήρια θα είναι μαχητά.

4. Ενιαίος φορολογικός συντε-
λεστής 20% για όλα τα νομικά
πρόσωπα με μείωση του φόρου
που επιβάλλεται στα μερίσματα
από 25% σε 20%.

5. Ενιαίος φόρος στα ακίνητα.
Στόχος είναι η στόχευση του ειδι-
κού τέλους ακινήτων που επιβάλ-
λεται σήμερα μέσω της ΔΕΗ και

του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό θεω-
ρείται ιδιαίτερα δύσκολο. Και αυτό,
διότι τα πληροφοριακά συστήματα
δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν
τόσο σύνθετους υπολογισμούς.
Μάλιστα, αν αλλάξουν ο αντικειμε-
νικές αξίες, κυρίως οι τιμές ζώνης
σε κάθε περιοχή, είναι αδύνατο
πριν από το 2014 να ενοποιηθούν
οι φόροι στα ακίνητα. 

6. Οι συντελεστές ΦΠΑ, προς το
παρόν, θα διατηρηθούν στα ίδια

επίπεδα. Αν και η τρόικα έχει ζη-
τήσει να καταργηθούν τα ειδικά
καθεστώτα, εν τούτοις φαίνεται ότι
θα διατηρηθούν τουλάχιστον για
το τρέχον έτος οι μειωμένοι κατά
30% συντελεστές στα νησιά του
Αιγαίου.

7. Νέο σύστημα αντικειμενικών
αξιών ακινήτων. Το σχέδιο που
επεξεργάζεται το υπουργείο Οικο-
νομικών προβλέπει, όπως αναφέ-
ρει η "Καθημερινή", οι τιμές ζώνης
να εξομοιωθούν με τις εμπορικές
τιμές και να αναπροσαρμόζονται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το
σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία
μιας «τράπεζας τιμών» και σε
πρώτη φάση θα βασιστεί σε στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή της η
Τράπεζα της Ελλάδος. Πάντως, η
εξίσωση των αντικειμενικών με τις
εμπορικές τιμές θα οδηγήσει αυ-
τομάτως στην αύξηση των φόρων
για όλους τους ιδιοκτήτες ακινή-
των. Συγκεκριμένα, θα αυξηθούν
οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινή-
των, το ειδικό τέλος ακινήτων που
είναι συνδεδεμένο με τις αντικει-
μενικές αξίες, ενώ θα προστεθούν
και νέοι υπόχρεοι στον Φόρο Ακί-
νητης Περιουσίας.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο

ΟΠΩΣ ΤΟΝΙΣΕ Ο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «DIE WELT»

Ο «Ήλιος» θα φέρει
έσοδα και θέσεις εργασίας
Π

ερίπου 60.000 νέες θέσεις
εργασίας και κρατικά
έσοδα έως και 15 δισεκα-

τομμύρια ευρώ εκτιμά ότι θα προ-
έλθουν από το πρόγραμμα ηλι-
ακής ενέργειας «Ήλιος», σύμφωνα
με δηλώσεις του στην γερμανική
εφημερίδα Die Welt, ο υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής Γιώργος Παπα-
κωνσταντίνου. Όπως τονίζεται στο
συγκεκριμένο δημοσίευμα, η Ελ-
λάδα επιδιώκει να πάρει η ίδια στα
χέρια της το βιομηχανικό της μέλ-
λον και να σταθεί και πάλι στα
πόδια της μετά το τέλος του προ-
γράμματος ευρωπαϊκής βοήθειας,
το 2015.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου δηλώ-
νει ότι το «Ήλιος» θα στηριχθεί σε
κρατικά κεφάλαια μόνο στην αρ-
χική φάση της εφαρμογής του, για
τα πρώτα 2000 Μεγαβάτ που πρέ-
πει να παραχθούν ως το 2016-
2017. «Μετά η ελληνική ηλιακή
ενέργεια θα είναι διαθέσιμη σε
τιμές αγοράς υπολογισμένες με
μια κανονική αύξηση έναντι των
σημερινών τιμών», επισημαίνει
μεταξύ άλλων.

«Στατιστική εξαγωγή»
Ο υπουργός Περιβάλλοντος

αναφέρεται ακόμη στη «στατι-
στική εξαγωγή», η οποία προβλέ-
πεται σε διάταξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από το 2009. «Είναι η
πρώτη φορά που κάποιος κάνει
χρήση της δυνατότητας εικονικής
εξαγωγής. Η ενέργεια θα κατα-
ναλώνεται στην Ελλάδα, αλλά θα
υπολογίζεται στον ενεργειακό
απολογισμό των χωρών-αγορα-
στών», εξηγεί ο κ. Παπακωνταν-
τίνου και προσθέτει ότι αυτό
συνάδει με την στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ενέργεια από ανανεώσιμες
πήγες, η οποία προβλέπει τη δη-
μιουργία ευρωπαϊκής αγοράς

ενέργειας. Η Ελλάδα, όπως λέει
ο κ. Παπακωνσταντίνου, βρίσκε-
ται ήδη σε διαπραγματεύσεις με
την Ιταλία και το Λουξεμβούργο,
οι οποίες δεν μπορούν να πετύ-
χουν τον φιλόδοξο στόχο της Ε.Ε.
για αύξηση της ενέργειας από
ανανεώσιμες πήγες στο 20% ως
το 2020. Μάλιστα, όπως πρό-
σθεσε, διαπραγματεύσεις γίνον-
ται και με την Γερμανία, η οποία
«αν και πετυχαίνει τον στόχο της,
βλέπει τη δυνατότητα να μειώσει
το ενεργειακό κόστος της μέσω
της εισαγωγής ελληνικού ηλια-
κού ρεύματος είτε πραγματικά
είτε στατιστικά».

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ;

Ανασφάλιστα οχήματα
στο στόχαστρο εφορίας

Στο «κυνήγι» των ανασφάλι-
στων οχημάτων ετοιμάζεται να
βγει το υπουργείο Οικονομι-
κών, καθώς η οικονομική αδυ-
ναμία πολλών ιδιοκτητών να
πληρώσουν την κάλυψη που
προβλέπει ο νόμος, έχει οδηγή-
σει στη ραγδαία αύξηση των
αυτοκινήτων που κυκλοφο-
ρούν χωρίς ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγ-
μής πληροφορίες, όσοι ιδιοκτή-
τες Ι.Χ. εντοπιστούν να οδηγούν
ανασφάλιστο όχημα, θα πλη-
ρώνουν παράβολο 250 ευρώ,
και θα πρέπει να προχωρήσουν
στη σύναψη ασφαλιστήριου
συμβολαίου με εταιρία της επι-
λογής τους μέσα σε 8 ημέρες.
Όσοι δεν το κάνουν εντός του
συγκεκριμένου χρονικού ορίου
θα τιμωρούνται με επιπλέον
χρηματικό πρόστιμο και αφαί-
ρεση πινακίδων, διπλώματος
και άδειας κυκλοφορίας για 10
ημέρες.

Για τον εντοπισμό των ανα-
σφάλιστων οχημάτων θα δημι-
ουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, η οποία θα συγ-

κεντρώνει και θα διασταυρώνει
στοιχεία από τα αρχεία του Κέν-
τρου Πληροφοριών – όπου
είναι καταγεγραμμένα όλα τα
ασφαλισμένα οχήματα – και της
Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών –
όπου είναι καταγεγραμμένα
όλα τα κυκλοφορούντα οχή-
ματα – καθώς και κάθε άλλης
υπηρεσίας ή φορέα που εκδίδει
άδειες οχημάτων.

Μόλις η βάση αυτή αρχίσει να
λειτουργεί, το ΚΕΠΥΟ θα ξεκι-
νήσει την αποστολή επιστολών,
βάσει των οποίων θα δίνονται
οι προθεσμίες.

Από την πλευρά της, η ασφα-
λιστική θα καταβάλλει στο Δη-
μόσιο το παράβολο που θα έχει
εισπράξει από τον πελάτη της,
και θα ενημερώνει το Κέντρο
Πληροφοριών για κάθε ανα-
σφάλιστο όχημα το οποίο θα
αποκτά σήμα ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι μέσα στην
τελευταία 2ετία, τα ανασφάλι-
στα οχήματα έχουν αγγίξει το
ένα εκατομμύριο.



Επιμέλεια
Χρύσα�Κυριακού

Χ
ωρίς ισχυ-
ρές βρο-
χοπτώσεις
και έντονα

καιρικά φαινόμενα  πραγματοποι-
ήθηκε το ψήσιμο του οβελία ανή-
μερα του Πάσχα, στο μεγαλύτερο
τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας,
παρά τις αρχικές προβλέψεις της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρε-
σίας. Ηλιοφάνεια με αραιές νε-
φώσεις που εντάθηκαν προς το
απόγευμα και μετατράπηκαν σε
ασθενείς βροχοπτώσεις, ήταν τα
χαρακτηριστικά του καιρού και
στους νομούς Θεσσαλονίκης,
Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Χαλκι-
δικής, Κιλκίς και Σερρών, ενώ η
κακοκαιρία έπληξε κυρίως τη δυ-
τική Ελλάδα. 

Την περασμένη Κυριακή, στη
Θεσσαλονίκη επικράτησε η ηλιο-
φάνεια και από το απόγευμα εμ-

φανίστηκαν σύννεφα που πύκνω-
σαν προς το βράδυ αλλά δεν
έβρεξε όπως αναμενόταν, ενώ
ανάλογος ήταν ο καιρός στους
νομούς Κιλκίς και Χαλκιδικής. Στο
νομό Δράμας η ασθενής βροχό-

πτωση διαδέχτηκε τη συννεφιά
και το ίδιο έγινε και στο νομό Σερ-
ρών. Στην Πέλλα σημειώθηκαν
ελαφριές βροχοπτώσεις ενώ εν-
τονότερες ήταν οι κατά τόπους
βροχές που έπεσαν στις Σέρρες

και στην Ημαθία.

Απαγορευτικό 
Ανήμερα και τη Δευτέρα του

Πάσχα εκτελέστηκαν κανονικά τα
δρομολόγια των πλοίων, από και
προς το Άγιο Όρος, μετά την άρση
του απαγορευτικού του απόπλου
που εξέδωσαν τα τοπικά λιμεναρ-
χεία. Έτσι εξήλθαν από την Αθω-
νική Πολιτεία οι περίπου 500
προσκυνητές οι οποίοι δεν ήταν
δυνατό να εξέλθουν και  παρέμει-
ναν «εγκλωβισμένοι»,  το Μεγάλο

Σάββατο. Λόγω των ισχυρών βο-
ρειοδυτικών ανέμων, εντάσεως 6
με 7 μποφόρ, που έπνεαν στη θα-
λάσσια περιοχή του Σιγγιτικού
Κόλπου δεν πραγματοποιήθηκε
το δρομολόγιο του πλοίου από το
κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους,
τη Δάφνη με προορισμό την Ου-
ρανούπολη.

Παρά τις αρχικές δυσοίωνες
προβλέψεις η έξοδος των προ-
σκυνητών πραγματοποιήθηκε
κανονικά. 
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ΚΑΛΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σουβλίσαμε με ήλιο�

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ

Προκύπτουν νέα στοιχεία
στην υπόθεση Coca-cola

Διαστάσεις χιονοστιβάδας, με
ανεξέλεγκτες συνέπειες για την
ποιότητα αλλά και την αξιοπιστία
της εταιρείας Coca-Cola 3E, λαμ-
βάνουν οι αποκαλύψεις αναφο-
ρικά με τα 816.000 κουτιά/
φιάλες Coca-Cola και Sprite, στα
οποία πριν από δύο μήνες εντο-
πίστηκε η χημική ουσία διχλω-
ροφαινόλη, η οποία ως γνωστόν
χρησιμοποιείται για την παρα-
γωγή ζιζανιοκτόνων.

Ενώ η προϊσταμένη της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών κυρία Ελένη
Ράικου τη Μεγάλη Τρίτη έδωσε
εντολή για έρευνα τυχόν ευθυ-
νών της εταιρείας, έγινε γνωστό
πως έναν μήνα πριν η Coca-Cola
3E είχε διαμηνύσει στον Ενιαίο
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
(ΕΦΕΤ) και τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του πως ποσοστό 10,5% της
αλλοιωμένης παρτίδας αναψυ-

κτικών τελικά καταναλώθηκε
και δεν βρέθηκε από την εται-
ρεία! Πρόκειται για ένα εφιαλτικό
σκηνικό, που ανοίγει την κερκό-
πορτα διεκδίκησης αποζημιώ-
σεων από θιγμένους πολίτες
που κατανάλωσαν τα συγκεκρι-
μένα αναψυκτικά και το οποίο
αποδεικνύει με τρόπο περίτρανο
το δημοσίευμα της εφημερίδας
«ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» την προηγού-
μενη εβδομάδα, βάσει του
οποίου 100.000 κουτιά/φιάλες
δεν έχουν συγκεντρωθεί από τη
βιομηχανία, άρα κυκλοφορού-
σαν ανεξέλεγκτα στην αγορά. Ει-
δικότερα, σε σχετικό έγγραφό
της η εταιρεία αναφέρει πως
«ποσοστό 10,5% των αναψυκτι-
κών δεν έχει βρεθεί ή έχει κατα-
ναλωθεί, λόγω του ότι
βρισκόταν σε μικρά σημεία πώ-
λησης».

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Αυγομαχίες στο Κρυονέρι 

Μ
ε μεγάλη επιτυχία ανα-
βιώσε και φέτος το έθιμο
των αυγομαχιών στο

Κρυονέρι Λαγκαδά, συγκεντρώ-
νοντας πλήθος κόσμου από την
ευρύτερη περιοχή. Οι αυγομαχίες
διεξήχθησαν σε δύο συνεχόμενες
ημέρες, λόγω της μεγάλης συμμε-
τοχής των κατοίκων. Την πρώτη
μέρα, δηλαδή την Κυριακή του
Πάσχα πραγματοποιήθηκαν οι παι-
δικές αυγομαχίες, που χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες: διαγωνιζόμενοι
ηλικίας κάτω των 14 ετών και 15 -
17 ετών. Ο διαγωνισμός ξεκινά
αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
θείας λειτουργίας. Τραπέζια και κα-
ρέκλες στήνονται στην κεντρική
πλατεία και το μόνο που ακούγεται
είναι τα τσουγκρίσματα των αυγών
και τα χειροκροτήματα και οι επευ-
φημίες συγγενών και φίλων των
διαγωνιζομένων.

Την επόμενη μέρα, δηλαδή τη

δεύτερη μέρα του Πάσχα σειρά
είχαν οι αυγομαχίες των ενηλίκων.
Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, λόγω εμ-
πειρίας, γνωρίζουν πώς να διαλέ-
γουν τα σκληρότερα αυγά και ο
Αβραάμ Παπαδόπουλος, ένας εκ
των διοργανωτών και παλιός «αυ-
γομάχος», εξήγησε στο lagadas.net
τον τρόπο: «Οσοι συμμετέχουν,
διαλέγουν τα αυγά τους μέρες πριν.
Κριτήριο επιλογής είναι ο ήχος που
κάνει καθώς το χτυπούν ελαφρά
στα μπροστινά δόντια. Οι περισσό-
τεροι αποχωρούν καθώς περνούν
τα χρόνια. Τα δόντια τους δεν τους
βοηθούν πια, ούτε και η ακοή
τους» είπε στο lagadas.net ο κ. Πα-
παδόπουλος. Ευτυχώς, το έθιμο
συνεχίζεται από τα νέα παιδιά και
με αμείωτο ενδιαφέρον, ώστε να
περάσει και στις επόμενες γενιές.

Σήμερα γιορτάζει το γραφικό
ξωκλήσι του Αγίου Ραφαήλ
Κρυονερίου, που δεσπόζει στην

κορυφή του χωριού. Την παρα-
μονή της εορτής διαβάστηκε
εσπερινός, ενώ σήμερα θα τελε-
στεί η θεία λειτουργία και θα προ-
σφερθούν σε όλους κόκκινα
αυγά, ζυμωτό παραδοσιακό ψωμί
και τανομένος σορβάς. Την Κυ-
ριακή 23 Απριλίου γιορτάζει το
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου
Κρυονερίου και στις 2 Μαΐου πα-
νηγυρίζει το ξωκλήσι του Αγίου
Αθανασίου Κρυονερίου, με ζων-
τανή μουσική, φαγητό και χορό.

Mετά από 62 χρόνια Ανάσταση στη Χωρούδα
Μετά από 62 ολόκληρα χρόνια,

στην όμορφη ορεινή Χωρούδα και
στον ιστορικό ναό του Αγίου Αθα-
νασίου, τελέστηκε στις 10 το
βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου η
ακολουθία και η Λειτουργία της
Ανάστασης. Δεκάδες Χωρουδιανοί
επέλεξαν να κάνουν φέτος Ανά-
σταση στο χωριό τους και να ξα-
ναθυμηθούν τα παλιά καλά
χρόνια. «Ήταν μια διαφορετική εμ-
πειρία, βγαλμένη πραγματικά
μέσα από τα διηγήματα του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη. Το χωριό
μας ξαναζωντάνεψε. Βρεθήκαμε
παλιοί φίλοι και συγγενείς. Ήταν
καταπληκτικά» τόνισε κάτοικος
του χωριού λίγη ώρα μετά την τέ-
λεση της αναστάσιμης λειτουργίας. 

Η Χωρούδα ανήκει στη δημο-
τική ενότητα Βερτίσκου, διοικη-
τικά ανήκει στο τοπικό διαμέρισμα

Βερτίσκου και προσεγγίζεται από
χωματόδρομο 7 χιλιομέτρων από
τον Βερτίσκο. Ο μικρός οικισμός
δεν έχει μόνιμους κατοίκους,
καθώς εγκαταλείφθηκε το 1947,
όμως αρκετές οικογένειες διατη-
ρούν τις οικίες τους, ζώντας κυ-
ρίως το καλοκαίρι. Στο τέλος του
χωριού στέκει επιβλητικός κόντρα
στο χρόνο ο Βυζαντινός Ναός του
Αγίου Αθανασίου, μοναδικό
δείγμα της αρχιτεκτονικής μας
κληρονομιάς. Οι εξαιρετικές τοιχο-
γραφίες του Ναού, ιστορούνται
χωρίς χρονολογική ακρίβεια στο
δεύτερο μισό του 17ου αιώνα ενώ
οι νέες εικόνες του τέμπλου κι-
νούνται μεταξύ των ετών 1760 –
1780. Στην είσοδο του χωριού,
συναντά κανείς το πετρόχτιστο
σχολείο της Χωρούδας, το οποίο
κατασκευάστηκε το 1932 και λει-

τούργησε μέχρι την κατάργηση
του οικισμού. Μέσω της Κοινοτι-
κής Πρωτοβουλίας LEADER+ επι-
δοτήθηκε η αποκατάσταση, η
ανάδειξη και η μετατροπή του πα-
λιού σχολείου σε λαογραφικό
μουσείο.
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ΕΤ1 

06:30 Ξένο ντοκιμαντέρ 
07:30 Ουράνιο Τόξο 
08:00 Το Καπλάνι της βι-
τρίνας 
08:30 Οι περιπέτειες της
Μαντλίν 
09:00 Ο μικρός Νικόλας 
09:30 Ραστα Μάους 
10:00 Βυζαντινοί λόγιοι
και καλλιτέχνες στην
αναγέννηση 
11:00 Τροφές του κόσμου 
12:00 Ο Χριστός ξανα-
σταυρώνεται 
13:00 Η εποχή του φω-
νόγραφου 
13:30 Τα λαϊκά μουσικά
όργανα και η κατασκευή
τους 
14:00 Ποδήλατο παντού 
14:30 Ουράνιο Τόξο 
15:00 Η μικρή Λούλου 
15:30 Αστυνόμος Σαΐνης 
16:00 Ζικ και Λούθερ 
16:30 Τελευταία έκδοση 
17:00 Τρόποι διάσωσης
του πλανήτη 
18:00 Καπνισμένος ου-
ρανός 
19:00 Κλήρωση Λαϊκού
λαχείου 
19:10 Υγιαίνετε 
20:00 Η γειτονιά μας τα
Bαλκάνια 
20:30 Πρόβα γάμου 
21:00 Δελτίο ειδήσεων
στη νοηματική 
22:00 Οι κεραίες της επο-
χής μας
23:00 Μικρόπολεις 
23:30 Σημείο Art 
00:30 Κυνόδοντας 

ΝΕΤ 

06:00 Πρωινή ενημέρω-
ση 
10:00 Συμβαίνει τώρα 
12:00 Ειδήσεις 
13:00 Μένουμε Ελλάδα 
15:00 Ειδήσεις 
16:00 Έχει γούστο 
18:00 Ειδήσεις 
18:15 Σημείο Art 
19:00 Μαρτυρίες
21:00 Ειδήσεις 
22:15 Πανόραμα μιας
επταετίας 
23:00 Το κουτί της Παν-
δώρας 
00:00 Ειδήσεις

ΕΤ3 

06:30 Δυο πετάλια δρό-
μος 
07:30 Του νερού τα πα-
ραμύθια 
08:30 Θερμές πόλεις 
09:30 Μαγικός κόσμος 
10:00 Αληθινά σενάρια 
11:00 Καινούρια μέρα 
12:30 Ακραίοι ταξιδιώτες 
13:00 Ειδήσεις
14:00 Επτά ημέρες 
15:00 Τόλμη και γοητεία 
15:30 Οδηγός πράσινης
καριέρας 
16:00 Του νερού τα πα-
ραμύθια 
17:00 Ειδήσεις
17:25 Πέντε και 
18:45 Ο κόσμος των Σπορ 
19:30 Ότι λάμπει είναι
χρυσός 
21:15 Παγκόσμια μυστικά
γαστρονομίας 
21:45 Ειδήσεις

23:00 Στέλλα 
01:00 Οδηγός πράσινης
καριέρας

MEGA 

06:45 Κοινωνία ώρα
Mega
10:00 Πρωινό μου 
13:00 Κλεμμένα όνειρα 
14:00 Ειδήσεις
15:00 Minute το win it 
15:50 Ήρθε κι έδεσε 
16:50 Ειδήσεις
17:00 Η νταντά 
18:00 Μοιραίος έρωτας 
19:00 Κλεμμένα όνειρα 
20:00 Ειδήσεις
21:00 Σούπερ μπάλα 
21:45 UEFA Champions
League 
23:50 Σούπερ μπάλα 
01:15 Ειδήσεις 

ΑΝΤ1 

06:00 Project runway 
07:00 Πρωινό 
12:50 Με αγάπη 
13:00 Ειδήσεις
13:30 ’Άκρως οικογενει-
ακόν 
14:30 Play and win 
14:40 Κωνσταντίνου και
Ελένης 
15:40 Play and win 
15:50 Το καφέ της χαράς 
16:50 Ειδήσεις
17:00 Wipe out 
18:00 Πλάκα κανείς 
19:00 Είναι στιγμές 
20:00 Ειδήσεις
21:00 Galileo 
22:00 Με το δεξί 
23:00 Ράδιο αρβύλα 

00:00 Private Practice

ALPHA 

06:00 Δέστε τους 
07:45 Frasier 
08:45 The King of
Queens 
09:30 Ρωτά την αγάπη 
10:30 Έρωτας με επιδό-
τηση ΟΓΑ 
11:30 Εντιμότατοι... Κε-
ρατάδες 
12:30 Ειδήσεις 
13:00 Ελένη 
16:00 Δέστε τους 
17:55 Ειδήσεις 
18:00 Οικογενειακές
ιστορίες 
19:00 Ειδήσεις 
20:00 Κάτι ψήνεται 
21:00 Φίλησέ με τώρα 
23:00 Διέξοδος 
00:00 Οι στυλοβάτες της
γης

STAR 

06:00 Σιγά τον πολυέλαιο 
06:45 Η τάξη του 3000 
07:10 Πόκεμον 
07:30 Angel`s friends 
08:00 Φώτης - Μαρία live 
11:30 Η Κουζίνα με την
Ντίνα 
12:30 Ειδήσεις
13:00 Μεσημεριανή με-
λέτη 
15:30 Μίλα 
17:15 Ειδήσεις 
17:50 Φώτης - Μαρία live 
19:45 Ειδήσεις
21:00 The closer 
22:00 Φονικό όπλο 4 
00:30 Νόμος και τάξη: ει-

δική ομάδα

ΣΚΑΙ 

06:00 Πρώτη γραμμή 
10:00 Σκαι τώρα 
13:15 Για μια καλύτερη
ζωή 
14:00 America’s Next top
model 
15:00 Σκαι life 
16:50 Ειδήσεις 
17:00 Chef στον αέρα 
18:00 Top chef 
19:00 Σκαι με τον Νίκο
Ευαγγελάτο 
20:30 Συντέλεια 
21:00 Ειδήσεις
22:00 CSI: Λας Βέγκας x 
23:00 CSI νέα Υόρκη 
00:15 Ειδήσεις 

TV100 

07:00 Ευρωπαϊκή μαγει-
ρική τέχνη
09:00 Η Ελλάδα μέσα από
το θέατρο σκιών 
10:00 Ιστίο
10:30 Δημιουργίες 
11:00 Επτά τοις 100 
13:00 Στη γη της Μακε-
δονίας 
15:00 Ειδήσεις 
15:30 Ανοιχτά μικρόφω-
να 
17:30 Εξερευνώντας τη
Μεσόγειο 
19:00 Ειδήσεις 
19:30 Διάσημοι συνθέτες 
21:30 Ανοιχτά μικρόφω-
να 
22:30 ΟΙ Μόγγολοι 
00:30 Ειδήσεις 

Τρίτη στην tv

Ακούσατε, ακούσατε!
Μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη
έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλλουν τις ενστάσεις τους οι
“κομμένοι” συμβασιούχοι δη-
μοσιογράφοι της ΕΡΤ3. Στους
διαδρόμους της Λεωφόρου
Στρατού πολλοί μιλούν για
αδιαφανείς διαδικασίες επιλο-
γής των συγκεκριμένων δώ-
δεκα συναδέλφων, των οποίων
ανανεώθηκαν οι συμβάσεις για
έναν ακόμα χρόνο. Μιλούν για
λανθασμένες αξιολογήσεις και
αφήνουν αιχμές για την αρμό-
δια επιτροπή αξιολόγησης,
αλλά επίσημα δεν βγαίνει κα-
νείς να καταγγείλει. Κατόπιν
τούτου, θεωρούνται όλα καλώς
καμωμένα, εκτός αν υπάρξουν
εξελιξεις τις επόμενες μέρες.
Έτσι και η Ένωση Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Μα-
κεδονίας-Θράκης δεν έχει
πάρει επίσημα θέση για το συγ-
κεκριμένο ζήτημα, που έχει
προκαλέσει αναστάτωση (πά-
ντα σε επίπεδο φημών και κου-
τσομπολιού και όχι επισήμων
δηλώσεων)  στη δημοσιογρα-
φική πιάτσα της πόλης.

Πρόταση στην ΕΣΗΕΑ και την
ΕΤΙΤΑ προκειμένου να υπο-
γραφεί συλλογική σύμβαση ερ-
γασίας για τους εργαζομένους
του ALPHA, με αντάλλαγμα να
εξαιρεθούν οι δημοσιογράφοι
και οι τεχνικοί του καναλιού
από μελλοντικές απεργιακές κι-
νητοποιήσεις κατέθεσε ο ιδιο-
κτήτης Δημήτρης Κοντομηνάς.
Οι εκπρόσωποι της διοίκησης
αναμένεται να έχουν νέα συ-
νάντηση με τα δυο σωματεία,
αύριο το πρωί.

Ως μια από τις χειρότερες
δουλειές του κόσμου χαρακτη-
ρίζει αυτή του δημοσιογράφου,
η λίστα που δημοσιεύει η εφη-
μερίδα Wall Street Journal.Πα-
ρουσιάζοντας 200 θέσεις
εργασίας, η αμερικανική εφη-
μερίδα κατατάσσει τα επαγγέλ-
ματα από το καλύτερο μέχρι το
χειρότερο συνυπολογίζοντας
πέντε παράγοντες: σωματικές
απαιτήσεις, περιβάλλον εργα-
σίας, εισόδημα, στρες και προ-
οπτική εύρεσης εργασίας.
Σύμφωνα λοιπόν με την λίστα
το επάγγελμα του δημοσιογρά-
φου είναι στη θέση 196, τέσσε-
ρις μόλις θέσεις ψηλότερα από
τη χειρότερη δουλειά, αυτή του
υλοτόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν
πως το σενάριο συνεργασίας
των τηλεοπτικών σταθμών
MEGA και STAR, ειδικά μετά
τη νέα συρρίκνωση των μι-
σθών στον πρώτο και τις πρό-
σφατες απολύσεις και την
κατάργηση της πρωινής ζώνης
στον δεύτερο, είναι πιο ρεαλι-
στικό από ποτέ. Ας ελπίσουμε
πως μια ενδεχόμενη συμφωνία

δεν θα σημαίνει νέες απώλειες
θέσεων εργασίας.

48ωρη απεργιακή κινητοποί-
ηση από σήμερα μέχρι και τις
06:00 το πρωί της Πέμπτης
αποφάσισαν οι τεχνικοί του ρα-
διοφωνικού σταθμού Flash.
Ζητούν μεταξύ άλλων την
άμεση καταβολή των δεδου-
λευμένων τους.

Πληροφορίες θέλουν το Νίκο
Ευαγγελάτο να αποκτά σύν-
τομα και τη δική του εκπομπή
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Κατά 44% μειώθηκαν οι
εξωτερικές παραγωγές της ΕΡΤ
σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία που παρουσίασε η εται-
ρία. Η μείωση του κόστους
παραγωγής σε ορισμένες περι-
πτώσεις ξεπερνά και το 59%.
Τα ποσά που διατίθενται συρ-
ρικνώθηκαν και στις εσωτερι-
κές παραγωγές. Ενδεικτικά ένα
επεισόδιο της εκπομπής “Συμ-
βαίνει τώρα” δεν ξεπερνά τα
550 ευρώ, ενώ το “Σαββατοκύ-
ριακο της ΝΕΤ” κοστίζει κάτι
λιγότερο από χίλια ευρώ. 

Κουραστήκαμε να βλέπουμε
επαναλήψεις στη δημοτική τη-
λεόραση Θεσσαλονίκης. Ευτυ-
χώς που τώρα με τις εκλογές ο
νόμος επιτρέπει συγκεκριμένο
αριθμό εμφανίσεων των υπο-
ψηφίων σε κάθε ΜΜΕ, και έτσι
η διοίκηση θα φροντίσει να
ανανεώνει πιο συχνά το πρό-
γραμμά της.

Δυναμικές ηρωίδες, ακατα-
μάχητοι ήρωες και αποφασι-
στικοί αντιήρωες! Απόκοσμα
πλάσματα, δυναμικές αναμε-
τρήσεις και επικές μάχες! Στοι-
χειωμένα σπίτια, μυθικά
βασίλεια και γαλαξίες που βρί-
σκονται στα βάθη του διαστή-
ματος!Η «Cinemania» της ΕΤ3
‘‘παίζει’’ ηλεκτρονικά παιχνί-
δια που χαρίζουν έντονες
στιγμές συγκίνησης και ανεβά-
ζουν την αδρεναλίνη στα ύψη
και παρουσιάζει τις πιο γνω-
στές κινηματογραφικές τους
μεταφορές τους στο αφιέρωμα
«Video Games στη μεγάλη
οθόνη», που θα μεταδοθεί την
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012,
στις δώδεκα τα μεσάνυχτα.Ο
Νίκος Γουλιάς αναζητά χαμέ-
νους αρχαιολογικούς θησαυ-
ρούς μαζί με την αισθησιακή
Λάρα Κροφτ, συναντά στη μα-
κρινή Ανατολή τον Πρίγκιπα
της Περσίας, βιώνει τον από-
λυτο τρόμο στο Silent Hill, ζει
θεότρελες περιπέτειες μαζί με
τους Μάριο και Λουίτζι, μπαί-
νει στο στόχαστρο του Hit-
man, αντιμετωπίζει με θάρρος
τους μαχητές του Street
Fighter και βοηθάει την Alice
να εξολοθρεύσει τα τρομα-
κτικά τέρατα του Resident Evil.

Οι προτάσεις της ημέρας

❱ ALPHA στις 21:00 

Φίλησέ με τώρα

Μ
ετά από χρόνια μάταιης αναζήτησης, δύο 27χρονοι
φίλοι γνωρίζουν τις γυναίκες της ζωής τους και μπαί-
νουν σε απίστευτες δοκιμασίες προκειμένου να ζή-

σουν επιτέλους την αληθινή αγάπη!

❱ STAR στις 22:00 

Φονικό όπλο 4

Π
αρόλο που ο Μάρτιν και ο Ρότζερ αισθάνονται κουρα-
σμένοι από τις περιπέτειες που τους χάρισε ο χρόνος,
αναλαμβάνουν ακόμα μια αποστολή. Πρέπει να εμπο-

δίσουν την κυκλοφορία πλαστού χρήματος από τη Μαφία...
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Λ
ίγους μόλις μήνες πριν
την ανάληψη της Προ-
εδρίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από την Κύπρο

την 1η Ιουλίου, οι εκβιαστικές πιέ-
σεις της Άγκυρας για επίλυση του
Κυπριακού μέχρι το καλοκαίρι
κορυφώνονται. Με νέο εμπρη-
στικό δημοσίευμά της η εφημε-
ρίδα Hurriyet αποκαλύπτει σχέδιο
της τουρκικής κυβέρνησης για
διεθνή αναγνώριση ή και προσάρ-
τηση των κατεχομένων στην
Τουρκία μέχρι την 1η Ιουλίου.
Σύμφωνα πάντα με την εφημε-
ρίδα, σε πρώτη φάση η τουρκική
πλευρά θα ζητήσει τη μετονομα-
σία της λεγόμενης «Τουρκικής
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύ-
πρου» σε «Τουρκοκυπριακό κρά-
τος», όπως αναφερόταν και στο
σχέδιο Ανάν, για να πετύχει τη διε-
θνή αναγνώρισή του. 

Τονίζεται μάλιστα πως το ψευ-
δοκράτος «από το 2004 εκπροσω-
πείται ως Τουρκοκυπριακό
Κράτος στην Οργάνωση Ισλαμικής
Διάσκεψης» και «υποστηρίζεται
πως με τη κίνηση αυτή, οι 57
χώρες μέλη του οργανισμού, θα
αναγνωρίσουν το "Τουρκοκυ-
πριακό Κράτος». Σε περίπτωση
που το σχέδιο αυτό ναυαγήσει, η

Τουρκία, σύμφωνα με τις πηγές
της εφημερίδας, θα προχωρήσει
στην προσάρτηση των κατεχομέ-
νων. Από την 1η Ιουλίου και μετά,
σύμφωνα πάντα με το δημοσί-
ευμα, η Τουρκία θα εξαπολύσει
μια διπλωματική επίθεση για να
πετύχει τη διεθνή αναγνώριση του
«τουρκοκυπριακού κράτους» ενώ
είναι δεδομένο, κατά πάγια θέση
της Άγκυρας, πως θα σταματή-
σουν οι ενταξιακές διαπραγματεύ-
σεις για ολόκληρο το εξάμηνο,
καθώς η Τουρκία επιμένει να μην
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημο-
κρατία. 

Αντιδράσεις στη Λευκωσία
«Απορρίπτουμε ότι η 1η Ιουλίου,

ημέρα που η Κυπριακή Δημοκρα-
τία αναλαμβάνει την προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ, είναι χρονο-
διάγραμμα για λύση του Κυπρια-
κού», απάντησε σχετικά ο Κύπριος
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέ-
φανος Στεφάνου, σχολιάζοντας τα
δημοσιεύματα αυτά, ενώ επεσή-
μανε ότι καμιά σχέση δεν υπάρχει
μεταξύ της Κυπριακής Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ και του
Κυπριακού, με ρητή τη δέσμευση
του Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια
να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις
και μετά την 1η Ιουλίου.

«Το σχέδιο Β', που διαφημίζει η

Άγκυρα, αντίκειται στο διεθνές δί-
καιο και παραβιάζει ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο
κ. Στεφάνου, υπογραμμίζοντας
ακόμη πως «οι αποφάσεις του διε-
θνούς οργανισμού είναι πολύ συγ-
κεκριμένες για την Κύπρο με
στόχο τον τερματισμό της κατοχής
και την επανένωση του νησιού και
του λαού, στο πλαίσιο μιας διζωνι-
κής, δικοινοτικής ομοσπονδίας την
οποία ορίζει ο διεθνής οργανισμός
και άρα η Τουρκία προωθώντας
αυτό το σχέδιο, συνεχίζει να παρα-
βιάζει τα ψηφίσματα και τις απο-

φάσεις του ΟΗΕ». Προσέθεσε μά-
λιστα ότι υπάρχουν τοποθετήσεις
αξιωματούχων του ΟΗΕ ότι δεν
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν
ξανά διαδικασίες που  ακολουθή-
θηκαν το 2004 και οδήγησαν σε
αποτυχία την όλη προσπάθεια για
εξεύρεση λύσης.

Θυμίζουμε εδώ πως μόλις στις
αρχές Απριλίου η ίδια εφημερίδα
σε ανάλογο δημοσίευμά της ανέ-
φερε πως  με επιστολή του στην
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
Χίλαρι Κλίντον το τουρκικό ΥΠΕΞ
απειλούσε ευθέως με διαμελισμό

της νήσου, τονίζοντας ότι: «Δύο
χωριστά κράτη θα είναι η μόνη
επιλογή στην Κύπρο εάν έως την
1η Ιουλίου δεν βρεθεί λύση στο
κυπριακό πρόβλημα». Το δημοσί-
ευμα μάλιστα αυτό σχετίζεται
άμεσα με τις προκλητικές δηλώ-
σεις του Τούρκου υπουργού ευ-
ρωπαϊκών υποθέσεων Εγκεμέν
Μπαγίς ο οποίος έκανε λόγο για το
ενδεχόμενο προσάρτησης των κα-
τεχομένων στην Τουρκία, προκα-
λώντας σφοδρές αντιδράσεις,
κυρίως στο βόρειο τμήμα του νη-
σιού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Goldman Sachs αναλύει την …πολιτική μας σκηνή

Α
δύνατη χαρακτηρίζει μια
ριζική αλλαγή από τις
εκλογές της 6ης Μαΐου η

Goldman Sachs, λόγω του κατα-
κερματισμού της αντιπολίτευσης,
του εκλογικού νόμου και των
λανθασμένων πιθανοτήτων στις
δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση της
Goldman Sachs, η πολιτική
σκηνή έχει υποστεί σημαντική
μεταβολή και ο παραδοσιακός
διαχωρισμός ανάμεσα στην κεν-
τρο-αριστερά (ΠΑΣΟΚ) και την
κεντρο-δεξιά (Νέα Δημοκρατία)
δεν αποτελεί πλέον το βασικό δί-
λημμα των Ελλήνων ψηφοφό-
ρων.

Η υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ και
της ΝΔ στην κυβέρνηση συνα-
σπισμού του Λουκά Παπαδήμου
έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα
στο δίλημμα. Από τη μία πλευρά,
βρίσκονται αυτοί που είναι πρό-
θυμοι να αναλάβουν το πολιτικό
κόστος της λιτότητας, ώστε η Ελ-
λάδα να παραμείνει στην Ευρω-
ζώνη, και από την άλλη είναι

αυτοί που αντίκεινται στην ευρω-
παϊκή πολιτική.

Τα αποτελέσματα των δημο-
σκοπήσεων δείχνουν την έντονη
δυσφορία των ψηφοφόρων με
τους χειρισμούς των δύο μεγά-
λων κομμάτων κατά τα τελευταία

10 χρόνια.
Ενώ στο παρελθόν ΠΑΣΟΚ και

ΝΔ συγκέντρωναν ποσοστά πε-
ρίπου 70-80% μαζί, πλέον η δύ-
ναμη τους έχει μειωθεί σε
περίπου 30-40%. Οι εκλογές θα
κριθούν από το ποσοστό αναπο-

φάσιστων ψηφοφόρων, ενώ μια
σειρά από μικρά και νέα κόμματα
αναμένεται να εισέλθουν στη νέα
Βουλή.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουρ-
γήσει ανησυχίες στην αγορά,
καθώς οι εκλογές στην Ελλάδα
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
μια αντιευρωπαϊκή κυβέρνηση, η
οποία θα μπορούσε να διακόψει
τις προσπάθειες προσαρμογής
και να δημιουργήσει κινδύνους
για την οικονομική σταθερότητα.

Ώστόσο, η Goldman Sachs θε-
ωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο
να συμβεί για τους εξής λόγους:

✔ Δεδομένου του εκλογικού
νόμου (με μπόνους 50 εδρών
στο πρώτο κόμμα), ακόμα και με
τη συνολική εκλογική δύναμη
30-40% από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μαζί,
τα δύο κόμματα μπορούν να
σχηματίσουν κυβέρνηση πλει-
οψηφίας σε περίπτωση που συ-
νεργαστούν.

✔ Τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης είναι πολλά, αλλά απο-
σπασματικά και διαιρεμένα.

Υπάρχουν έντονες ιδεολογικές
διαφορές μεταξύ των κομμάτων
της αριστεράς - και πολύ περισ-
σότερο μεταξύ εκείνων της
άκρας αριστεράς και της άκρας
δεξιάς. Τα προγράμματα και οι
επιδιώξεις είναι πολύ διαφορετι-
κές. Η πιθανότητα τα κόμματα
της αντιπολίτευσης να σχηματί-
σουν ένα σταθερό και συνεκτικό
συνασπισμό είναι αρκετά χα-
μηλή.

✔ Οι εταιρείες δημοσκοπή-
σεων συνεχίζουν να προειδο-
ποιούν ότι το υψηλό ποσοστό
των αναποφάσιστων ψηφοφό-
ρων δημιουργεί ένα ευρύ περι-
θώριο λάθους γύρω από τις
τρέχουσες δημοσκοπήσεις. Δε-
δομένης της υψηλής στήριξης
για την ελληνική προοπτική στη
ζώνη του ευρώ, οι τρέχουσες
δημοσκοπήσεις υποεκτιμούν
κατά πάσα πιθανότητα τον πα-
ράγοντα οι Έλληνες να ψηφί-
σουν εκείνους που μπορούν να
εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή
προοπτική.

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Νέες απειλές για προσάρτηση

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια με τοη ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ντερβίς Έρογλου
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Πάμε σινεμά;
ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙ ΜΟΥ - MIRROR MIRROR
Κωμική περιπέτεια, 2012, ΗΠΑ, ’Εγχρωμη 

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΪΚΟΜΠ ΓΚΡΙΜ, ΓΟΥΙΛΧΕΛΜ ΓΚΡΙΜ

Σενάριο: ΕΡΙΚ ΤΟΛΕΝΤΑΝΟ, ΟΛΙΒΙΕ ΝΑΚΑΣ
Πρωταγωνιστούν: ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ, ΝΕΙΘΑΝ ΛΕΙΝ, ΛΙΛΙ ΚΟΛΙΝΣ, ΑΡΜΙ
ΧΑΜΕΡ

Περίληψη: 

Μια Κακιά Βασίλισσα (Τζού-
λια Ρόμπερτς) κλέβει τον
έλεγχο ενός Βασιλείου και
μια εξορισμένη πριγκίπισσα
(Λίλι Κόλινς) θα ζητήσει βοή-
θεια από επτά πολυμήχανους
επαναστάτες, για να κερδίσει
πίσω το Βασίλειο που της
ανήκει δικαιωματικά.

STREETDANCE 2
Κοινωνική, 2012, Βρετανία,’Εγχρωμη 

Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝΙΑ ΠΑΣΚΙΝΙ

Σενάριο: ΤΖΕΪΝ ΙΝΓΚΛΙΣ
Πρωταγωνιστούν: ΤΖΟΡΤΖ ΣΑΜΠΣΟΝ, ΦΑΛΚ ΧΕΝΤΣΕΛ, ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΕΛΑ,
ΑΚΑΪ ΟΣΕΪ, ΤΟΜ ΚΟΝΤΙ

Περίληψη: 

Ο χορευτής του streetdance, Ας
(Φαλκ Χέντσελ), μαζί με το νέο
του φίλο, Έντι (Τζορτζ Σάμσον),
ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη για να συγκεντρώσουν τους
καλύτερους streetdancers σε μια
δυνατή ομάδα χορευτών, με
στόχο να κερδίσουν τους Invinci-
ble. Στην πορεία όμως ο Ας συ-
ναντά και τον έρωτα, στο
πρόσωπο της πανέμορφης χο-

ρεύτριας της σάλσα, Εύα (Σοφία Μπουτέλα). Το αποτέλεσμα είναι μια τολ-
μηρή ταινία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και απίστευτες χορογραφίες,
που συνδυάζουν το latin και το streetdance.

Που μπορείτε να τη δείτε:
❱ Village Mediterranean Cosmos 10 (Comfort) (Dolby Digital)
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Tηλ. 231 0 499999
Πάσχα έως Τετ. 19:00 - 21:10 - 23:20
❱ Village Mediterranean Cosmos 6 (Dolby Digital)
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Tηλ. 231 0 499999
Πάσχα έως Τετ. 19:50 - 22:00 - 00:10
❱ Village Mediterranean Cosmos 8 (Dolby Digital)
Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos - Tηλ. 231 0 499999
Πάσχα 16:50 - 19:00 - 21:10 - 23:20 - Δευτ. έως Τετ. 12:30 - 14:40 - 16:50 -
19:00 - 21:10 - 23:20

Που μπορείτε να τη δείτε:
❱ Village Mediterranean Cosmos 4 
(3D) Πάσχα έως Τετ. 19:30 - 21:30 - 23:30
❱ Village Mediterranean Cosmos 6
(3D) 12:40 - 14:30 - 16:20 - 18:10 - 20:00 - 21:50 - 23:40 - Μ. Σαβ. 12:40 -
14:30 - 16:20 - 18:10

Το «Ταμείο Αλλεργίας» 
έρχεται Θεσσαλονίκη

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ 

Θα σε δω ξανά του χρόνου 

Μ
ετά τους «Αλήτες θεατρίνους», ο
Θοδωρής Αθερίδης βρίσκεται
ξανά σε ρόλο σκηνοθέτη ανεβά-

ζοντας το έργο του Μπέρναρντ Σλέιντ
«Σχέσεις ζωής» (σε ελεύθερη μετάφραση
της Μαριαλένας Κωστάκη) με τον περιγρα-
φικό τίτλο «Θα ’σαι ’δω ξανά του χρόνου».
Ο ίδιος κρατά και τον πρωταγωνιστικό
ρόλο, έχοντας τη Γωγώ Μπρέμπου δίπλα
του. Το έργο, το οποίο ακροβατεί ανάμεσα
στην κωμωδία και στο δράμα, παρακολου-
θεί την παράνομη σχέση δύο εραστών που
δίνουν κάθε χρόνο –επί 25 συναπτά έτη–
ραντεβού σε ένα εξοχικό πανδοχείο. 
Ο Τζωρτζ κι η Ντόρις είναι παντρεμένοι…
Αλλ' όχι μεταξύ τους… Έχουν έξι παιδιά…
Τρία ο ένας και τρία ο άλλος… Ο Τζωρτζ
κι η Ντόρις είναι ερωτευμένοι… Μεταξύ
τους... Ζουν μακρυά ο ένας απ’ τον άλλον,
αλλά ο έρωτας μένει ζωντανός και το
πάθος άσβεστο... Πως τα καταφέρνουν;
Βρήκαν την μέρα που θρέφει τις 364.
Κάθε χρόνο ίδια μέρα, βρίσκονται στο ίδιο
μέρος… Στο Μεντοτσίνο στο ξενοδοχείο
του Τσάλμερς και τα λένε... Για λίγες
ώρες... Μιλάνε, κάνουν έρωτα, μαλώ-
νουν, φοβούνται, νοιώθουν ένοχοι, νοι-
ώθουν όμορφοι, πρόστυχοι, αθώοι, τα
νοιώθουν όλα...  Γι' αυτό συναντιούνται,
για να νοιώθουν. Να νοιώθουν οτι ζουν ο
ένας για τον άλλον...

Α
πό την Παρασκευή 20 Απριλίου,
ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και η διά-
σημη παρέα του θα μιλούν για το

«Ταμείο Αλλεργίας» στους Θεσσαλονι-
κείς.Η επιτυχημένη μουσική παράσταση
που ανέβηκε τον χειμώνα στην Αθήνα, με
τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τον Γιάννη Ζου-
γανέλη, τον Σάκη Μπουλά, τον Δημήτρη
Σταρόβα και τον Μίλτο Πασχαλίδη θα ανέ-
βει και για το κοινό του βορρά ευελπι-
στώντας πως θα καταφέρει την ίδια
επιτυχία. Θα φιλοξενηθεί στον χώρο της
«Πύλης Αξιού» και αναμένεται με μεγάλη
ανυπομονησία από το κοινό μιας και έχει
πληροφορηθεί τόσο για το γέλιο που μπο-
ρούν να προκαλέσουν όσοι συμμετέχουν
σ' αυτή τη δουλειά, όσο και για τις μεγάλες
επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσουν με
τους ερμηνευτές. ΣΤΟ «ΘΕΑΤΡΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ»

Φωτιές 
ή το έγκλημα 

Η απόλυτη απελπισία της διάψευσης.
Η απελπισία που οπλίζει το χέρι. Η άγρια
πραγματικότητα της ζωής που υπερβαί-
νει και την πιο γόνιμη φαντασία. Το έγ-
κλημα. Η ακροτελεύτια δράση του
θύματος που μεταστρέφεται σε θύτη δεν
είναι παρά η απεγνωσμένη ελπίδα να
διασώσει τον κατακερματισμένο κόσμο
του που λεηλατήθηκε αλύπητα. Το Θέα-
τρο έξω από τα Τείχη παρουσιάζει από
την Παρασκευή 20 Απριλίου το έργο
«Φωτιές ή Το έγκλημα» με κεντρικό
άξονα τη συλλογής της Margerite Your-
senar «Φωτιές», μικρά αποσπάσματα
από άλλα κείμενα αλλά και μαρτυρίες
γυναικών που σκότωσαν τους συζύγους
τους. Η συνολική βία δεν μπορεί παρά να
ωθήσει σε μια πράξη βίας.   

Διασκευή – σκηνοθετική επιμέ-
λεια: Απόστολος Αποστολίδης
Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφά-
νισης): Καίτη Χρονοπούλου, Καίτη Σα-
μαρά, Βάλια Μωραϊτοπούλου
Info: Από την Παρασκευή 20 Απριλίου
και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυ-
ριακή, στο «Θέατρο Έξω από τα Τείχη»,
Πανεπιστημίου 2 – Ευαγγελίστρια.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:15
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Κανονικό  10
ευρώ, Φοιτητικό και ομαδικό 8 ευρώ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ: 2310-210308
και 6974397744

«Ο
χορός είναι η ζωή μου»
είναι το θέμα του αφιερώ-
ματος-προγράμματος για

τον Τζην Κέλλυ, που θα παρουσιάσει
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο
σήμερα στις 8 το βράδυ με ελεύθερη
είσοδο ο δημοσιογράφος Λευτέρης
Κογκαλίδης, με υλικό από το προσω-
πικό του αρχείο. 

Το πρόγραμμα διάρκειας 80 λε-

πτών περιλαμβάνει αποσπάσματα
από 18 μιούζικαλ (που γυρίστηκαν
μεταξύ 1942 και 1967) τα οποία θα
προβληθούν σε μεγάλη οθόνη. Συμ-
πρωταγωνιστές σ’ αυτά τα αποσμά-
σπατα είναι οι Τζούντυ Γκάρλαντ, Ρίτα

Χαίηγουορθ, Κάθρυν Γκραίησον,
Φρεντ Ασταίρ, Βέρα Ελλεν, Νικόλας
Μπράδερς, Φρανκ Σινάτρα, Βαν
Τζόνσον, Μίτζι Γκαίηνορ, Λέσλι
Κάρον κ.α.. 

Ο Τζην Κέλλυ (1912-96) ήταν ηθο-

ποιός, χορευτής, τραγουδιστής, χο-
ρογράφος και σκηνοθέτης, που ξεκί-
νησε ως χορευτής από το
Μπρόντγουαιη το 1938 και το 1942
άρχισε την σπουδαία κινηματογρα-
φική καριέρα του. Ήταν από τους πιο

επινοητικούς, εφευρετικούς χορευ-
τές και χορογράφους στο Χόλλυ-
γουντ κι από την πρώτη στιγμή
κέρδισε το κοινό και τους κριτικούς,
φθάνοντας στο απόγειο της επιτυχίας
του το 1952 με δυο ταινίες αθάνατες:
«Ενας Αμερικανός στο Παρίσι» και
«Τραγουδώντας στη βροχήη». Η πιο
σημαντική σκηνοθετική δουλειά του
ήταν στο φιλμ του 1969 Hello Dolly.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 

Ο Τζην Κέλλυ στο Βαφοπούλειο 

Πρωταγωνιστούν: 
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, ΓΩΓΩ ΜΠΡΕΜΠΟΥ 
Μετάφραση: ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ 
Σκηνοθεσία: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ 
Η παράσταση «Θα ‘σαι ‘δω ξανά του χρό-
νου» του Bernard Slade  ανεβαίνει στο θέ-
ατρο ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Βασ. Όλγας 35, τηλ.:
2310 83 20 60).
Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ και 15 ευρώ
φοιτητικό-μαθητικό 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
Τρίτη - Παρασκευή: 9.30 μμ
Σάββατο: 6.30 μμ & 9.30 μμ 
Κυριακή: 6.30 μμ & 9.30 μμ
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Κ
άπου εδώ τα ψέματα τε-
λειώνουν. Οι παίκτες
του «Δικεφάλου του
Βορρά» επέστρεψαν

στις προπονήσεις μετά το τριή-
μερο ρεπό και προετοιμάζονται
για το …ορεκτικό (τους δύο τε-
λευταίους αγώνες του Πρωτα-
θλήματος κόντρα σε Δόξα
Δράμας και Λεβαδειακό αντί-
στοιχα) αλλά πρώτιστα για το …
κυρίως πιάτο, τα πλέι –οφ, όπου
καλούνται να ξεχάσουν το κακό
αγωνιστικό πρόσωπο των τελευ-
ταίων αγωνιστικών και να διεκδι-
κήσουν με όλες τις δυνάμεις τους
τη δεύτερη προνομιούχο θέση
που οδηγεί στα προκριματικά του
Champions League. Το καλό για
τον Λάζλο Μπόλονι είναι πως
μετά από πολύ μπορεί να υπολο-
γίζει σε όλους τους παίκτες που
έχει στη διάθεσή του, καθώς επι-
στρέφουν Ίβιτς, Κατσικάς και
Σνάουτσνερ, ενώ και ο Έτο θα
είναι πανέτοιμος για τη μάχη των
πλέι οφ. Διαχείριση γίνεται και για
το θέμα των κίτρινων καρτών,
ώστε οι παίκτες του ΠΑΟΚ να
«ξοφλήσουν» τις ποινές τους
στους δυο τελευταίους αγώνες.
Ήδη από την αναμέτρηση με τη
Δόξα θα απουσιάσουν οι Λαζάρ
και Φωτάκης, οι οποίοι θα κερδί-
σουν και πολύτιμο χρόνο ξεκού-
ρασης, ενώ στη Λιβαδειά δεν θα
ταξιδέψει ο Δημήτρης Σαλπιγγί-
δης. Όσο αφορά το αυριανό παι-
χνίδι με την (υποβιβασμένη)
Δόξα, η νίκη θεωρείται εκ των

ων ουκ άνευ, για δύο λόγους,
πρώτο το ψυχολογικό, καθώς ο
ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει εντός
έδρας από την 21η Ιανουαρίου
και τον αγώνα με τον Πανιώνιο
και δεύτερο βαθμολογικό, καθώς
αναζητά το καλύτερο δυνατό
«πλασάρισμα» στην πρώτη τε-
τράδα, εκμεταλλευόμενος και
ένα πιθανό στραβοπάτημα του
Ατρομήτου που αγωνίζεται στο
ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. 

Η έφεση του εισαγγελέα 
Στον Άρη τώρα περιμένουν

αύριο την εκδίκαση της έφεσης
που άσκησε ο αθλητικός εισαγγε-
λέας σε βάρος της πρωτόδικης
απόφασης της πειθαρχικής επι-
τροπής της ΕΠΟ για τον αγώνα
κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.
Θυμίζουμε πως σύμφωνα με την
πρωτόδικη απόφαση, ο αγώνας
θα συνεχιστεί από το 42’ λεπτό
όποτε και διεκόπη, ενώ ο Άρης τι-
μωρήθηκε με μια αγωνιστική κε-
κλεισμένων των θυρών και
55.000 Ευρώ πρόστιμο. Στα αγω-
νιστικά οι παίκτες του Μανουέλ
Μασάδο επέστρεψαν στις προπο-
νήσεις και ετοιμάζονται για την
αυριανή δύσκολη αποστολή στο
Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ομάδα του Τάκη Λεμονή θέλει
μόνο τη νίκη κόντρα στον Άρη για
να διατηρήσει τις, όποιες, αμυδρές
ελπίδες έχει για να πετύχει την
παραμονή της στη Super League,
ενώ και ο Άρης δεν είναι αδιάφο-
ρος, καθώς κυνηγά την 6η θέση,

που μπορεί, υπό προϋποθέσεις,
να οδηγήσει στο Europa League.
(σε περίπτωση τιμωρίας ΑΕΚ και
Παναθηναϊκού).

Το ενδιαφέρον στην ουρά
Με κοινή ώρα έναρξης τις

19.00 διεξάγεται αύριο Τετάρτη η
29η και προτελευταία αγωνιστική
του Πρωταθλήματος. Το ενδιαφέ-
ρον πλέον είναι πρωτίστως
στραμμένο στην «ουρά», με Πα-
ναιτωλικό, Κέρκυρα και Εργο-
τέλη κυρίως να καίγονται για τη
νίκη, ώστε να μην ακολουθήσουν
τη Δόξα Δράμας στη Β’ Εθνική.
Κέρκυρα – ΟΦΗ, Εργοτέλης –
Λεβαδειακός και Πανιώνιος –
SKODA Ξάνθη είναι οι αγώνες
ζωής και θανάτου, που μαζί με το
Παναιτωλικός – Άρης, θα ξεκα-
θαρίσουν, ίσως και από αύριο την
κατάσταση. 

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις
ενδιαφέρον όσον αφορά την τε-
λική θέση που θα πάρουν οι ομά-
δες στα πλέι-οφ και τους
βαθμούς με τους οποίους θα ξε-
κινήσουν έχει η αναμέτρηση του
Ολυμπιακού Σταδίου μεταξύ ΑΕΚ
και Ατρομήτου αλλά και της Τρί-
πολης, μεταξύ Αστέρα και Πανα-
θηναϊκού. Ο πρωταθλητής
Ολυμπιακός θα αναζητήσει εξιλέ-
ωση για την ήττα από την Κέρ-
κυρα στα Γιάννενα, με τον τοπικό
ΠΑΣ να είναι βαθμολογικά αδιά-
φορος μετά την εξασφάλιση της
σωτηρίας την προηγούμενη
αγωνιστική.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΠΑΟΚ

Μετά τον οβελία, επιστροφή στο παρκέ
Ξ

εκούραση τέλος για Άρη και
ΠΑΟΚ καθώς αμφότεροι δί-
νουν την Πέμπτη τον πρώτο

αγώνα της σειράς των πλέι οφ με
αντιπάλους Παναθηναϊκό και
Ολυμπιακό αντίστοιχα. Οι «κίτρι-
νοι» είχαν ρεπό μόνο την Κυριακή
του Πάσχα και από χθες επέστρε-
ψαν στο γήπεδο με διπλές προπο-
νήσεις καθώς από χθες ξεκίνησε,
επί της ουσίας, η  προετοιμασία για
τα παιχνίδια με τους πρωταθλητές
Ελλάδας. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής
θέλει από την ομάδα του να είναι
άκρως ανταγωνιστική απέναντι
στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντο-
βιτς και να μην κλείσει τη χρόνια
με εμφανίσεις όπως εκείνη της τε-
λευταίας αγωνιστικής της κανονι-
κής περιόδου κόντρα στο
Περιστέρι. 

Αγωνιστικά προβλήματα δεν
υπάρχουν με τον προπονητή του
Άρη να υπολογίζει και στον Λευ-
τέρη Μποχωρίδη ο οποίος ολο-
κλήρωσε τις υποχρεώσεις του με
την εθνική ομάδα των Εφήβων
στο τουρνουά του Μανχάιμ.

Το συμβόλαιο του Μποχωρίδη
Ο τελευταίας, την Τετάρτη γίνε-

ται 18 χρόνων και βάσει των κα-
νονισμών θα πρέπει να κληθεί από
την ΚΑΕ για να υπογράψει το
πρώτο του επαγγελματικό συμβό-
λαιο. Η διοίκηση της ομάδας, ως
όφειλε, του έστειλε το σχετικό
εξώδικο και αν όλα κυλήσουν
ομαλά, τότε εντός της εβδομάδας
θα πρέπει να έχει κλείσει το συγ-
κεκριμένο θέμα. Άλλωστε ο Μπο-
χωρίδης έχει ήδη εκφράσει την
επιθυμία του να παραμείνει στον

Άρη και να υπογράψει πολυετές
συμβόλαιο. Για αυτό το λόγο, άλ-
λωστε, ο εκπρόσωπός του είχε
προ ημερών τηλεφωνική επικοι-
νωνία με τον Γιάννη Δαμιανίδη,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η
διαδικασία και το θέμα να κλείσει
και τυπικά. 

Σειρά με… παρελθόν
Σε ρυθμούς πλέι οφ μπήκε και ο

ΠΑΟΚ ο οποίος την Πέμπτη θα δο-

κιμαστεί στο κλειστό του ΣΕΦ με
αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Σού-
λης Μαρκόπουλος δεν αντιμετω-
πίζει κάποιο πρόβλημα της
τελευταίας στιγμής και αυτό ση-
μαίνει πως έχει όλους τους παί-
κτες στη διάθεσή του για τα
παιχνίδια με τους «ερυθρόλευ-
κους».  Η παράδοση των δυο ομά-
δων είναι αρκετά μεγάλη και
ξεκινά, για λογαριασμό της Α1, τη
χρονιά 1991-92 όταν αγωνίστηκαν
στους τελικούς του πρωταθλήμα-
τος με τον ΠΑΟΚ να στέφεται
πρωταθλητής. Το παιχνίδι όμως
που θυμούνται όλοι είναι εκείνο
της σεζόν 1997-1998 με τον ΠΑΟΚ
να επικρατεί στο ΣΕΦ με 55-58
χάρη στο τρίποντο του Στογιάκο-
βιτς κλάσματα του δευτερολέπτου
πριν ακουστεί η κόρνα της γραμ-
ματείας. 

Παράλληλα με το αγωνιστικό,
στον «Δικέφαλο του Βορρά» σκέ-
φτονται και την επόμενη ημέρα
ενόψει της νέας περιόδου. Οι
Νίκος Σταυρόπουλος και Χάρης
Μαρκόπουλος επέστρεψαν από
την Αμερική, όπου παρακολούθη-
σαν το πρι ντραφτ κάμπ του Πόρ-
τσμουθ και ενημερώνουν τους

Μπάνε Πρέλεβιτς και Σούλη Μαρ-
κόπουλο για τους παίκτες που
έχουν ξεχωρίσει. 

Οι πρώτοι υποψήφιοι
Τα πάντα γύρω από το συγκε-

κριμένο θέμα θα ξεκαθαρίσει τις
επόμενες ημέρες, ανάλογα φυ-
σικά με τους παίκτες που δεν θα
επιλεγούν στο ντραφτ του ΝBA.
Μια περίπτωση που εξετάζεται
πολύ σοβαρά είναι αυτή του σέν-
τερ Κάιλ Ο’ Κουΐν, ο οποίος είχε
μέσο όρο 8 πόντους και 12 ριμ-
πάουντ ενώ έδειξε ιδιαίτερη
έφεση και στα κοψίματα. Η περί-
πτωση του μάλιστα εξετάζεται
πολύ σοβαρά καθώς έχει τον ίδιο
ατζέντη με τον Σκότι Χόπσον του
Κολοσού Ρόδου, εξέλιξη που
αφήνει παράθυρο έλευσής του
στην Ελλάδα στην περίπτωση
που δεν επιλεγεί από κάποια
ομάδα του ΝΒΑ. Στα υπόψη είναι
και επίσης ο σέντερ του Τζόρ-
τζταουν, Χένρι Σιμς, ο οποίος
έδειξε και αυτός ιδιαίτερα θετικά
δείγματα γραφής, αναγκάζοντας
τους απεσταλμένους του ΠΑΟΚ
να προσθέσουν το όνομά του στη
σχετική λίστα.

ΑΥΡΙΟ «ΚΛΗΡΩΝΕΙ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ

Στην τελική ευθεία ο ΠΑΟΚ
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Η
έννοια της αποτοξίνωσης (απο-
φυγή οτιδήποτε δημιουργεί το-
ξικά μεταβολικά προϊόντα)
συνίσταται στην κατανάλωση

φρούτων-λαχανικών και των αντιστοίχων
χυμών τους καθώς και ζωμούς χωρίς
φυσικά καθόλου κρέας, πατάτα ή ρύζι. Γί-
νεται λοιπόν σαφές ότι η αποτοξίνωση με
την ετυμολογική της έννοια είναι επικίν-
δυνη, κυρίως δε όταν εφαρμόζεται χωρίς
την επίβλεψη του ειδικού διαιτολόγου. Η
αποτοξίνωση με την έννοια που χρησιμο-
ποιείται από τους περισσότερους (απο-
φυγή κρέατος, γαλακτοκομικών και
αυγών) συνίσταται για τις πρώτες μέρες
μετά το Πάσχα, ειδικότερα γι’ αυτούς που
το παράκαναν αυτό το διάστημα. Στατι-
στικά το διάστημα μετά τις γιορτές διπλα-
σιάζονται τα κρούσματα στομαχικών
διαταραχών, λόγω τις υπερβολικής κατα-
νάλωσης κρέατος γλυκών και αλκοόλ.
Μια «μαλακή δίαιτα» (έμφαση σε ρύζι,
πουρέ, μακαρόνια, φρούτα, λαχανικά) θα
αποτελούσε μια καλή επιλογή για την
ομαλοποίηση της στομαχικής λειτουργίας.

Το καλοκαίρι έρχεται…
Όσον αφορά

τις σκέψεις για
το καλοκαίρι
που έρχεται, θα
πρέπει να είμα-
στε πιο συγ-
κρατημένοι και
να μην επανα-
λ α μ β ά ν ο υ μ ε
λάθη του πα-
ρ ε λ θ ό ν τ ο ς
(κιλά που χά-
σαμε γρήγορα

μετά από διακοπές με αυστηρές-στερη-
τικές δίαιτες για να εμφανιστούμε στις
παραλίες και που ξαναπήραμε τα διπλά-
σια με ιδιαίτερη ευκολία). Αρχικά, είναι
σημαντικό να σκεφτείτε αν πραγματικά
θέλετε να χάσετε βάρος και για ποιους
λόγους. Από εκεί και πέρα, φτάνει να εν-
τοπίσετε τι είναι αυτό που σας βοηθά να
παίρνετε βάρος, όπως το τσιμπολόγημα,
η απουσία συχνών γευμάτων ή η ποι-
ότητα των λιπαρών που καταναλώνετε.
Στη συνέχεια, μόνοι σας ή με τη βοήθεια
διαιτολόγου, μπορείτε να δοκιμάσετε να
αλλάξετε κάποιες από αυτές τις συνή-
θειες, με τέτοιο τρόπο ώστε να ισορρο-
πήσετε.

Όχι άγχος!
Η πρώτη συμβουλή λοιπόν είναι όχι

στο άγχος! Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η
ζυγαριά δεν πρέπει να είναι και ο πιο «πι-
στός σας φίλος» αυτές τις μέρες. Το μόνο
που μπορείτε να καταφέρετε είναι να χα-
λάσετε την ψυχολογία σας. Η ζυγαριά
μπορεί να σας δείξει παραπάνω αυτές τις
μέρες αλλά δεν σημαίνει ότι προσθέσατε
λίπος. Σκεφτείτε ότι αυτές τις μέρες
τρώμε πολλές διαφορετικές τροφές που
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την
απορρόφηση και την πέψη αλλά και τρο-
φές με περίσσιο αλάτι μαγειρεμένες που
οδηγούν σε μια παροδική κατακράτηση
υγρών. Σε συνδυασμό με την αυξημένη
κατανάλωση γλυκών και αλκοόλ νιώ-
θουμε λίγο παραπάνω «φούσκωμα».
Έτσι λοιπόν με βάση τα παραπάνω και
γνωρίζοντας ότι η αποθήκευση περίσ-
σιας ενέργειας στον οργανισμό χρειάζε-
ται από 24 - 48 ώρες, μπορείτε να
καταλάβετε ότι δεν θα πρέπει να πιστέ-
ψετε –απόλυτα- ότι αυτό που σας δείχνει
η ζυγαριά, ειδικότερα μετά από ένα γιορ-
τινό γεύμα γιατί είναι πολύ πιθανόν να
είναι πλασματικό.

Αγνοήστε τη ζυγαριά
Αγνοήστε λοιπόν τη ζυγαριά και προ-

σπαθήστε να επανέλθετε σε μια πιο ισορ-
ροπημένη διατροφή με περισσότερα

φρούτα και λαχανικά, σαλάτες, γαλακτο-
κομικά με χαμηλά λιπαρά. Έτσι θα κατα-
φέρετε να εξισορροπήσετε την
παραπανίσια θερμιδική πρόσληψη τις
ημέρες των γιορτών, να ξεκουράσετε το
πεπτικό σας σύστημα και να «ξεφουσκώ-
σετε». Προσοχή όμως δεν χρειάζονται
υπερβολές και «δίαιτες ασιτίας» ή κά-
ποιες χημικές δίαιτες που υπόσχονται εύ-
κολη και γρήγορη απώλεια βάρους και

που  οδηγούν σε έλλειψη θρεπτικών συ-
στατικών, σε γρήγορη (αλλά πλασματική)
απώλεια αλλά και γρήγορη επαναφορά
του βάρους, και μόνο κακό μπορεί να
προκαλέσουν στον οργανισμό. Αυτό που
χρειάζεται να κάνετε παράλληλα με την
επαναφορά μας σε καλές διατροφικές
συνήθειες, είναι η αύξηση της φυσικής
σας δραστηριότητας. Η άσκηση –πάντα
παράλληλα με την σωστή διατροφή - θα
σας βοηθήσει να επιτύχετε την επιστροφή
σας στο φυσιολογικό –επιθυμητό βάρος.
Εάν δεν μπορείτε να πάτε σε οργανω-
μένα γυμναστήρια, προσπαθήστε να εν-
τάξετε την φυσική δραστηριότητα στην
καθημερινότητα σας όπως για παρά-
δειγμα, περπάτημα σε ρυθμούς παρέλα-
σης 15-20 λεπτά αν όχι καθημερινά,
τουλάχιστον 4-5 φορές την βδομάδα.  

Το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα
Και μην ξεχνάτε! Την κατανάλωση

πρωινού γεύματος! Τα άτομα που δεν

καταναλώνουν πρωινό, προσλαμβάνουν
30% περισσότερες θερμίδες κυρίως από
το μεσημέρι και μετά. Εξάλλου είναι
γνωστό ότι η απουσία του πρωινού δη-
μιουργεί προϋποθέσεις παχυσαρκίας
καθώς και τα θρεπτικά συστατικά που
μπορούμε να πάρουμε από το πρωινό
δεν αναπληρώνονται στα υπόλοιπα γεύ-
ματα. «Φρόνιμο» θα είναι μετά τις γιορτές
η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, και
αντί της κατανάλωσης γλυκών και αλμυ-
ρών σνακ προτιμήστε 2-3 φρούτα με-
ταξύ των κυρίως γευμάτων.

Προσπαθήστε να περιορίσετε την κατα-
νάλωση ανθρακούχων ποτών, αλατιού
και ζάχαρης. Για επιδόρπιο προτιμήστε
φρούτα, γιαούρτι με φρούτα, η γιαούρτι
με μέλι  ή αν επιθυμείτε λίγο μαύρη σο-
κολάτα ή σπιτικό κέικ και…δεν χάλασε δα
και ο κόσμος να καταναλώνετε κάποιο
γλύκισμα 1-2 φορές την βδομάδα! Να
έχετε πάντα ένα πιάτο σαλάτα ή χόρτα της
αρεσκείας σας μαζί με το κάθε γεύμα σας.
Να πίνετε τουλάχιστον 1- 1 ½ λίτρο
νερό/ημέρα, το νερό δημιουργεί αίσθημα
κορεσμού για λίγα λεπτά και το σημαντι-
κότερο είναι ότι η καλή ενυδάτωση σημαί-
νει και καλύτερη μεταβολική λειτουργία.
Αποφεύγετε να τρώτε βιαστικά και στα
γεύματα να κάθεστε πάντα στο τραπέζι
Έτσι έχετε καλύτερο έλεγχο της ποσότη-
τας τροφής που τρώτε. Να μασάτε καλά
και αργά την κάθε μπουκιά φαγητού. Όταν
τρώμε γρήγορα, μέχρι να μας πει ο εγκέ-
φαλος μας ότι χορτάσαμε, έχουμε κατα-
φέρει να έχουμε φάει πολύ περισσότερο
από αυτό που χρειαζόμαστε!

Επιλογές για το βράδυ
Κάποια παραδείγματα υγιεινών επιλο-

γών για το βράδυ μπορεί να είναι για πα-
ράδειγμα κάποια σαλάτα εποχής με τόνο
ή με τυρί και λίγο λάδι (1-2 κουταλιές)
και μια-δυο φρυγανιές ή 1 μικρό παξι-
μάδι ή 1 φέτα μαύρο ψωμί, γάλα με δη-
μητριακά και 1-2 φρούτα, Κρητικός
ντάκος με ανθότυρο και ντομάτα ή και
φρούτο, γιαούρτι με μέλι και λίγους ανά-
λατους ξηρούς καρπούς.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΚΙΛΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Και τώρα, ώρα για τη … δίαιτα!
Η φύση, η ξεκούραση, ο οβε-
λίας και τα τσουρέκια, είναι
πλέον παρελθόν. Όπως συμ-
βαίνει συχνά η ξενοιασιά
των διακοπών, χωρίς τα μη
και τα πρέπει έχει ήδη περά-

σει και στη διατροφή μας. Η
ζυγαριά όμως μας επαναφέ-
ρει στην πραγματικότητα και
τα λίγα παραπάνω κιλά, τί-
μημα της ξενοιασιάς, μας
υπενθυμίζουν τις ανάγκες

του σώματός μας. Τι πρέπει
λοιπόν να κάνουμε; Πανικός
για αποτοξίνωση, μονοφα-
γία, μήπως οι περίφημες χη-
μικές δίαιτες ή μήπως η
διάσημη δίαιτα των αστρο-

ναυτών αρμόζουν στην περί-
σταση; Φυσικά όχι. Ούτε την
ψυχραιμία μας χρειάζεται να
χάνουμε, ούτε να προσαρμο-
ζόμαστε σε συστήματα που
έχουν αποδειχτεί επώδυνα.



Σ
αράντα εφτά νεκροί και εί-
κοσι πέντε τραυματίες είναι
ο θλιβερός απολογισμός
των έξι ταυτόχρονων επι-

θέσεων αυτοκτονίας που πραγμα-
τοποίησαν την Κυριακή στην
Καμπούλ δυνάμεις των Ταλιμπάν,
σηματοδοτώντας με αυτόν τον
τρόπο, όπως ισχυρίστηκαν, την
έναρξη της «εαρινής εκστρατείας».
Στις συγκρούσεις ενεπλάκησαν και
Έλληνες στρατιώτες κατά τη διάρ-
κεια επίθεσης σε στρατόπεδο στην
Αφγανική πρωτεύουσα, χωρίς ευ-
τυχώς να τραυματιστεί κανείς. Και
τα 99 άτομα που συμμετέχουν στην
Ελληνική Δύναμη στο Αφγανιστάν
είναι καλά στην υγεία τους. Το σύ-
νολο των θυμάτων από τις πολύω-
ρες επιθέσεις ήταν αντάρτες, ενώ οι
τραυματίες είναι πολίτες.

Τις επιθέσεις πραγματοποίησαν
16 αντάρτες σε τρεις περιοχές της
Καμπούλ, με τους περισσότερους
από τους «καμικάζι» να φορούν
μπούρκα, ενώ στόχοι ήταν η
Βουλή, ένα στρατόπεδο καθώς και
η συνοικία όπου βρίσκονται οι
πρεσβείες αρκετών δυτικών
χωρών. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσω-
τερικών της χώρας, Μπίσμιλαχ
Μοχαμάντι, οι συγκρούσεις ολο-
κληρώθηκαν το πρωί της Δευτέ-

ρας, μετά από περίπου 18 ώρες
ταραχών.

Η αρχή
Όλα ξεκίνησαν στις 2 το μεσημέρι

της Κυριακής, τοπική ώρα, όταν
μια ομάδα Ταλιμπάν έπληξε με
ρουκέτες τις πρεσβείες της Γερμα-
νίας και της Ιαπωνίας χωρίς, ευτυ-
χώς, να προκαλέσουν μακελειό. Τα
δυο κτίρια μπορεί να υπέστησαν
αρκετές υλικές ζημιές, ωστόσο δεν

υπήρξε καμία αναφορά για θύματα. 

Στόχος πρεσβείες
και αστυνομικοί

Προτού οι αρχές ασφαλείας συ-
νειδητοποιήσουν τι πραγματικά
συνέβη, δεύτερη ομάδα «καμι-
κάζι», φορώντας γιλέκα με εκρη-
κτικά, επιχείρησαν να εισβάλλουν
στη Βουλή του Αφγανιστάν με
προφανή σκοπό να ανατινάξουν το
κτίριο. Παρόλα αυτά η αντίδραση

των δυνάμεων ασφαλείας ήταν
άμεση με αποτέλεσμα οι Ταλιμπάν
να οπισθοχωρήσουν και να οχυ-
ρωθούν σε γειτονικό κτίριο το
οποίο γρήγορα περικυκλώθηκε.  

Η τρίτη επίθεση είχε ως στόχο το
ξενοδοχείο Kabul Star Hôtel  στο
οποίο καταλύουν, μεταξύ άλλων, οι
διπλωματικές αντιπροσωπείες των
ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γερμα-
νίας, καθώς και οι άνδρες της Isaf,
που αποτελούν την ειρηνευτική
δύναμη στην περιοχή. Και σε αυτήν
την περίπτωση οι αρχές της χώρας
αντέδρασαν σχετικά γρήγορα,
αναγκάζοντας τους αντάρτες να
οχυρωθούν σε κτίριο όπου βρί-
σκεται περίπου 100 μέτρα από την
αυστηρά φρουρούμενη είσοδο της
λεγόμενης «διπλωματικής συνοι-
κίας». 

Πέρα από τις τρεις κύριες επιθέ-
σεις, οι αντάρτες πραγματοποίησαν
και άλλες μικρότερης δυναμικής σε
κυβερνητικά κτίρια, στην αστυνο-
μία και σε αμερικανική βάση στην
επαρχία Λογκάρ, νότια της Καμ-
πούλ, στο αεροδρόμιο του Τζαλα-
λαμπάντ καθώς και στο Γκαρντέζ
του ανατολικού Αφγανιστάν, όπου
ομάδα Ταλιμπάν επιτέθηκε σε κέν-
τρο εκπαίδευσης αστυνομικών, με
αποτέλεσμα να τραυματιστούν του-
λάχιστον τέσσερις πολίτες.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο εφιάλτης
της κρίσης

Από το κακό στο χειρότερο βα-
δίζει η ισπανική οικονομία, με τον
εφιάλτη της προσφυγής στο μηχα-
νισμό στήριξης (στα ελληνικά πρό-
τυπα) να είναι πλέον περισσότερο
ορατός από ποτέ. Χτες, Δευτέρα του
Πάσχα, η απόδοση του δεκαετούς
ισπανικού ομολόγου σκαρφάλωσε
στα υψηλότερα επίπεδα από τις
αρχές Δεκεμβρίου, ενώ την ίδια
ώρα το Ευρώ υποχώρησε κάτω
από τα 1,3 δολάρια, για πρώτη
φορά από το Φεβρουάριο, καθώς
οι αγορές δεν πείθονται για την ικα-
νότητα της ισπανικής κυβέρνησης
να βάλει σε τάξη τα δημοσιονομικά
της χώρας. Τρία είναι τα βασικά ση-
μεία που καθιστούν επιφυλακτι-
κούς τους ξένους επενδυτές για το
μέλλον:  η δυνατότητα που έχουν οι
αυτόνομες περιοχές να πετύχουν
το στόχο μείωσης του ελλείμματος,
οι εκτιμήσεις ότι η πολιτική λιτότη-
τας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την ανάπτυξη και τρίτον ότι η εξα-
σθένηση της οικονομίας θα έχει
επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα. 

«Εξακολουθούν να υπάρχουν
αμφιβολίες για το ευρωπαϊκό σχέ-
διο και υπ' αυτήν την έννοια μπορεί
να ξαναδούμε καταστάσεις όπως
αυτές της περασμένης εβδομά-
δας», δήλωσε σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα El Mundo ο
υπουργός οικονομικών της τέταρ-
της μεγαλύτερης οικονομίας της
Ευρωζώνης Λουίς ντε Γκίντος, θέ-
λοντας να περιγράψει τους κλυδω-
νισμούς και την αβέβαιη πορεία της
ισπανικής οικονομίας.

Στην αίθουσα 250 του δικαστηρίου
του Όσλο βρίσκονται από τη Δευτέρα το
βλέμμα όλων των Νορβηγών καθώς ξε-
κίνησε δίκη του Άντερς Μπέρινγκ
Μπρέϊβικ, ο οποίος τον περασμένο Ιού-
λιο σκότωσε συνολικά 77 ανθρώπους
στο Όσλο καθώς και στο νησί Ουτόγια. Η
πρώτη ημέρα αναλώθηκε κυρίως στην
ανάγνωση του κατηγορητηρίου και σε
ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρή-
σεις που έγιναν από το υπουργείο Δη-
μόσιας Τάξης της χώρας.

Ο Μπρέϊβικ κατηγορείται για τρομο-
κρατία και ανθρωποκτονίες από πρό-
θεση, ενώ από την πρώτη στιγμή που
βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου είχε
ιδιαίτερα προκλητική συμπεριφορά τόσο
απέναντι στους δικαστές όσο και προς
τους συγγενείς των θυμάτων. 

Προκαλεί ο Μπρέϊβικ
Ενδεικτικό είναι πως μόλις οι αστυνο-

μικοί του έβγαλαν τις χειροπέδες εκεί-
νος χαιρέτισε το κοινό με τον γνωστό
ακροδεξιό χαιρετισμό, προκαλώντας την
αντίδραση της έδρας. Ο ίδιος δεν πτοή-

θηκε και εξήγησε πως ο συγκεκριμένο
χαιρετισμός αντιπροσωπεύει «τη δύ-
ναμη, την τιμή και την πρόκληση απέ-
ναντι στους μαρξιστές τυράννους της
Ευρώπης».

Λίγο αργότερα, όταν ο δικαστής τον
αποκάλεσε «άνεργο», δεν δίστασε να
του κάνει τις απαραίτητες… συστάσεις
παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «συγ-
γραφέα» καθώς, όπως είπε, ξεκίνησε το
συγγραφικό του έργο μέσα στη φυλακή.
Παράλληλα έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι
δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα του δι-
καστηρίου επειδή λαμβάνουν «εντολές
από πολιτικά κόμματα που υποστηρίζουν
την πολυπολιτισμικότητα».

Αρνείται την ενοχή του
Όσον αφορά στις κατηγορίες που τον

βαραίνουν ο 33χρονος εξτρεμιστής μπο-
ρεί να παραδέχτηκε τις πράξεις του,
ωστόσο δήλωσε αθώος αφού όπως
υποστήριξε χαρακτηριστικά: «παραδέ-
χομαι τα γεγονότα, αλλά δεν παραδέχο-
μαι την ενοχή μου». Αυτή του η πράξη
δεν παραξένευσε το δικαστήριο  μιας οι

συνήγοροι του είχαν προϊδεάσει την
κοινή γνώμη της Νορβηγίας από την πε-
ρασμένη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσαν
ότι ο πελάτης τους θα δηλώσεις
«αθώος» και θα ισχυριστεί πως βρισκό-
ταν σε «νόμιμη άμυνα» «νόμιμη άμυνα»
απέναντι στους «προδότες» της πατρίδας

του. Όπως είναι φυσικό τα μέτρα ασφα-
λείας στην αίθουσα 250 του δικαστηρίου
του Όσλο είναι δρακόντεια καθώς πρό-
κειται για την εκδίκαση μιας υπόθεσης
που είναι η αιματηρότερη στη Νορβη-
γική ιστορία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
πόλεμο.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΛΑΡΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου ο Μπρέϊβικ

ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Ξεκίνησε η «εαρινή
εκστρατεία» των Ταλιμπάν

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφα-
λείας του ΟΗΕ για αποστολή παρατηρη-
τών στη Συρία έρχεται σε μια στιγμή που
η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών
βρίσκεται πραγματικά στην κόψη του ξυ-
ραφιού. Την ώρα που οι πρώτοι παρα-
τηρητές έφταναν στη Δαμασκό το βράδυ
της Κυριακής του Πάσχα, με αποστολή
να επιβλέψουν την πορεία εφαρμογής
του ειρηνευτικού σχεδίου των έξι ση-
μείων, νέες συγκρούσεις μεταξύ του συ-
ριακού στρατού και των ενόπλων
ανταρτών της αντιπολίτευσης ξεσπούσαν

στα βόρεια της χώρας, στα σύνορα με-
ταξύ Συρίας και Τουρκίας. «Σφοδρές
συγκρούσεις σημειώνονται στη βόρεια
επαρχία Ιντλίμπ και επαναλαμβάνονται
οι βομβαρδισμοί περιοχών της Χομς,
στην προσπάθεια των κυβερνητικών δυ-
νάμεων να αποκτήσουν τον έλεγχο της
επαρχίας», σημειώνεται σε ανακοίνωση
που εξέδωσε το Συριακό παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την ώρα
που η αυξανόμενη ένταση στη μεθόριο
ανησυχεί ιδιαίτερα την Άγκυρα, η οποία
έχει προειδοποιήσει πως ενδεχόμενη

νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων της
Δαμασκού θα την οδηγήσει στο να ζητή-
σει την συνδρομή του ΝΑΤΟ, ώστε να
«θωρακιστούν» από τη Βορειοατλαντική
συμμαχία τα σύνορα των γειτόνων μας.  

Στο μεταξύ, τη σύγχυση και τη ρευ-
στότητα που επικρατεί στην περιοχή επι-
τείνει το γεγονός πως κανείς ουσιαστικά
δεν γνωρίζει τη δύναμη των ανταρτών,
με πληροφορίες μόνο να θέλουν 60.000
στρατιώτες των συριακών ενόπλων δυ-
νάμεων να έχουν προσχωρήσει στο
«στρατόπεδο» της αντιπολίτευσης. 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Νέες συγκρούσεις στη Συρία
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ΩΜΕΓΑ 2310511855 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310517417 
MERCEDES CLUB 2310525000
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2310866366

χρήσιμα τηλ. ΚΤΕΛ

ραδιοταξί



εφημερεύοντα νοσοκομεία

εφημερεύοντα φαρμακεία

ΤΡΙΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής
χειρουργικής, νευροχειρουργικά, θωρακοχειρουργικά, καρδιοχειρουργικά, αγγειοχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά, ψυχολογικά 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Για περιστατικά ορθοπεδικά

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Για περιστατικά παιδιατρικά, παιδοορθοπεδικά, παιδοχειρουγικά, νεογνολογικά 

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

ΤΡΙΤΗ
Διανυκτερεύοντα από 20:30 έως 00:00
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 77, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 100, ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 49, ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 23, ΑΙΓΑΙΟΥ 85, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 84, ΕΓΝΑΤΙΑ 40, ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80, ΙΚΤΙΝΟΥ 18, Μ. ΨΕΛΛΟΥ 17, ΕΓΝΑΤΙΑ 108, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 59, ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 104, ΑΛΕΞ. ΣΒΩΛΟΥ 23, 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, Ζ.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 10, ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 9   
Συνεχίζουν μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας
ΑΝ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 49, ΑΓΓΕΛΟΥ 21, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 80, ΙΚΤΙΝΟΥ 18, Μ. ΨΕΛΛΟΥ 17, ΕΓΝΑΤΙΑ 108, ΠΕΡΑΝ 36, 28ΗΣ ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 9

Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία 14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 2310531530
Ανοιχτή συμβουλευτική AIDS 2310422021
Στρατονομία 2310894646
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 2310531505
Τροχαία Θεσσαλονίκης 2310566200
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 109
ΚΤΕΟ 1525
Βλάβες ΔΕΗ Κεντρικού τομέα 10502
Βλάβες ΔΕΗ Ανατολικού τομέα 10503
Βλάβες ΔΕΗ Δυτικού τομέα 10501
Βλάβες ΕΥΑΘ 2310203979
ΟΣΕ 1110
Αεροδρόμιο Μακεδονία 2310473212
Αερολιμένας 2310475858
Τουριστική αστυνομία 2310554871
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚ. 2313319686
ΕΚΠΟΙΖΩ 2310257776
Έκτακτη επέμβαση της ΕΠΑ 8001187878
Υποστήριξη παιδιών SOS 1056
Δημοτική αστυνομία 2310251 900
EASY JET 2103530300
OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 

ΘΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ;

Ρ
ιζικές αλλαγές στην οργά-
νωση του συστήματος Υγείας
στην Ελλάδα με προτάσεις για
ένταξη όλων των πολιτών

στοην ΕΟΠΥΥ, συγχωνεύσεις νοσοκο-

μείων, αλλαγή του συστήματος αμοι-
βών των γιατρών, ώστε να νομιμοποι-
ηθεί το «φακελάκι» και να περιοριστούν
οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία,
υποδεικνύει η τρόικα στην κυβέρνηση,

στην έκθεση της «τεχνικής βοήθειας για
την υγειονομική περίθαλψη», με την
επωνυμία Σχέδιο Carone.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας το Βήμα της Κυριακής, στην έκ-

θεση σημειώνεται: «Με δεδομένες τη
διαφθορά και τη δυσκολία εξεύρεσης
υγειονομικού εξοπλισμού, καθώς και
την ανάγκη να ελεγχθούν οι δαπάνες,
είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία
(μεταξύ κυβέρνησης, φαρμακευτικών
εταιρειών, γιατρών, φαρμακείων, χον-
δρεμπόρων και των οργανώσεων των
ασθενών) σε έναν κώδικα καλής συμ-
περιφοράς (κανόνων και προτύπων)
όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ όλων των μερών».

Συμβιβασμός συμφερόντων 
Ουσιαστικά η τρόικα εισηγείται να

υπάρξει ένας συμβιβασμός συμφε-

ρόντων μεταξύ όλων των κρίκων της
αλυσίδας της Υγείας (χωρίς να κο-
πούν οι αμοιβές και τα δώρα των για-
τρών). Προτείνει, δε, στην κυβέρνηση
να ζητήσει βοήθεια από τη Σουηδία, η
οποία έχει πρόσφατα θεσμοθετήσει
έναν τέτοιο κώδικα. Ειδικότερα, για να
μειωθούν οι λίστες αναμονής ειδικά
στα χειρουργία, προτείνεται να επανε-
ξεταστεί το σύστημα αμοιβής των για-
τρών και να ενσωματωθεί σε αυτήν η
συμμετοχή του ιδιώτη (φακελάκι)
προκειμένου να νομιμοποιηθεί η συ-
ναλλαγή και εν τέλει να φορολογείται
και ο γιατρός για το σύνολο των εισο-
δημάτων του.

Ριζικές αλλαγές στο ΕΣΥ προτείνει η τρόικα

Και νέος ισχυρός σεισμός ση-
μειώθηκε νωρίς χθες το από-
γευμα στην περιοχή της
Μεθώνης μετά τον ισχυρό σει-
σμό εντάσεως 5,3 ρίχτερ που
εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14.00
νοτιοδυτικά της Πύλου. Ο δεύ-
τερος σεισμός ήταν επίσης ισχυ-
ρός (4,6 ρίχτερ) ενώ σύμφωνα
με τοπικά μέσα ο πρώτος διήρ-
κησε ένα ολόκληρο λεπτό προ-
καλώντας πανικό στον κόσμο
που ζει στην ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής,  δεν έχουν

αναφερθεί ζημιές ή τραυματι-
σμοί, ενώ όπως ανακοίνωσε το
Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό

Ινστιτούτο το επίκεντρο του πρώ-
του σεισμού εντοπίζεται σε θα-
λάσσια περιοχή, 19 χλμ.
νοτιοδυτικά της Μεθώνης. Πα-
ραπλήσιο επίκεντρο (23 χλμ.
νοτιοδυτικά της Μεθώνης)
είχε και ο δεύτερος σεισμός.
Λόγω του μικρού εστιακού βά-
θους οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα
αισθητοί. Οι σεισμολόγοι προ-
σπαθούν να καθησυχάσουν τον
κόσμο και υπογραμμίζουν ότι θα
παρακολουθούν στενά την πε-
ριοχή για τις επόμενες 48 ώρες.

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 5,3 ΚΑΙ 4,6 ΒΑΘΜΩΝ

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις 
ταρακούνησαν τη Μεσσηνία
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Eνας αιώνας από
το μοιραίο ταξίδι

Ε
κατό χρόνια συμπληρώ-
νονται από το μοιραίο
βράδυ της 14ης προς 15η
Απριλίου του 1912, όταν

ο «αβύθιστος» Τιτανικός, το θαύμα
της τότε ναυπηγικής έγραψε ιστορία
-αλλά όχι εκείνη που ήλπιζε όταν ξε-
κινούσε, φορτωμένο με επιχειρημα-
τίες, βιομηχάνους, μέλη κάθε ελίτ
και όνειρα μεταναστών που πλησία-
ζαν στη Νέα Υόρκη... Το βράδυ της
14ης Απριλίου του 1912, στις
23:40, ο Τιτανικός συγκρούεται με
ένα παγόβουνο στον βόρειο Ατλαν-
τικό. Λιγότερο από δυόμισι ώρες
αργότερα, η πρύμνη χάνεται βίαια
στο νερό -η πλώρη έχει βυθιστεί
λίγο νωρίτερα-, παρασέρνοντας
στον θάνατο περισσότερα από
1.500 άτομα. Από τότε πέρασε
ένας αιώνας και από το Μπέλφαστ
μέχρι το σημείο του ναυαγίου διορ-
γανώθηκαν εκδηλώσεις στη μνήμη
των θυμάτων μιας τραγωδίας που
εξακολουθεί να συναρπάζει και να
συγκινεί μέχρι σήμερα.

Εν πλω, οι επιβάτες και το πλή-
ρωμα του MS Balmoral, του πλοίου
που πραγματοποιεί κρουαζιέρα
«στα χνάρια» του Τιτανικού, έκανε

μια στάση στον Βόρειο Ατλαντικό,
στο σημείο που βυθίστηκε το πλοίο.
Εκεί «συναντήθηκε» με το Amazara
Journey, ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο
που είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από
τη Νέα Υόρκη. Στις 02:20 τοπική
ώρα (08:47 ώρα Ελλάδος) οι επι-
βάτες πέταξαν στη θάλασσα στεφά-
νια και τήρησαν ενός λεπτού σιγή
στη μνήμη των θυμάτων. Παράλ-
ληλα, διαβάστηκαν τα ονόματα των
1.517 θυμάτων. Μάλιστα, το Ama-
zara Journey εξέπεμψε ένα σήμα
κινδύνου, ίδιο με αυτό που είχε εκ-
πέμψει ο Τιτανικός το μοιραίο
βράδυ. 

Στο Balmoral ταξιδεύουν και συγ-
γενικά πρόσωπα μερικών από τους
πρωταγωνιστές της τραγωδίας. Ο
θείος της Τζέιν Άλεν, Τόμας Πιρς,
ήταν ένας από αυτούς που έχασαν
τη ζωή τους τη νύχτα της 14ης
Απριλίου. «Ήταν ανατριχιαστικά
ήσυχα. Κοιτάς κάτω από την κουπα-
στή του πλοίου και συνειδητοποιείς
ότι κάθε άνδρας και γυναίκα που
δεν είχε την τύχη να επιβιβαστεί σε
μια σωστική λέμβο, έπρεπε να λάβει
την απόφαση πότε να πηδήξει ή να
μείνει με το πλοίο. Μέχρι τη στιγμή

που τα φώτα έσβησαν. Τότε τα
πράγματα θα πρέπει να ήταν φρι-
κτά. Το καταλάβαμε αυτό απόψε»
είπε.

Η «γενέτειρα» του Τιτανικού 
Στην «γενέτειρα» του Τιτανικού,

στο Μπέλφαστ οι κάτοικοι της πόλης
συγκεντρώθηκαν για ένα ρέκβιεμ.
Στο Μπέλφαστ, όπου ο Τιτανικός
υπήρξε το καμάρι των ναυπηγείων
της Harland & Wolff, ένα πραγμα-
τικό ναυπηγικό θαύμα για την εποχή
του, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώ-
θηκαν στον καθεδρικό ναό της
Αγίας Άννας, για να ψάλουν ύμνους
στη μνήμη των θυμάτων. Έξω από
το δημαρχείο της πόλης έχει στηθεί
ένα μνημείο -μία πλάκα μήκους
εννέα μέτρων- όπου έχουν χαραχτεί
τα ονόματα των νεκρών. Τα ονόματα
αναφέρονται αλφαβητικά, χωρίς
άλλο χαρακτηριστικό (την θέση στην
οποία επέβαιναν για παράδειγμα),
θέλοντας να σηματοδοτήσει την
αμείλικτη ισότητα που επιβάλει ο
θάνατος. Το περασμένο Σάββατο
διοργανώθηκε στην πόλη συναυλία,
όπου τραγούδησαν οι Μπράιαν
Φέρι και Τζος Στόουν. Ηθοποιοί

όπως ο Κένεθ Μπράνα, ο Σάιμον
Κάλοου και η Ιμέλντα Στάουντον
διάβασαν τις μαρτυρίες των ανθρώ-
πων που κατασκεύασαν το πλοίο και
παρασύρθηκαν μαζί του στον υγρό
του τάφο. Ένας από αυτούς ήταν ο
σχεδιαστής του πλοίου, Τόμας Άν-
τριους, ο άνδρας που τις τελευταίες
στιγμές του ναυαγίου εθεάθη χωρίς
σωσίβιο σε μια από τις σάλες του Τι-
τανικού να κοιτάζει το κενό (ή ίσως
το μεγαλειώδες δημιούργημά του).
Ο Τόμας Άντριους είχε επιμείνει να
τοποθετηθούν περισσότερες σωστι-
κές λέμβοι στο πλοίο, ένα αίτημα
που η εταιρεία -φυσικά- απέρριψε.
Στην πόλη βρέθηκε και ο Αμερικα-
νός ωκεανογράφος, Μπομπ Μπά-
λαρντ, ο οποίος ανακάλυψε το
ναυάγιο το 1985. Ο επιστήμονας
που έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία
για τη διάσωση του Τιτανικού από
τους πλιατσικολόγους, είπε ότι αυτό
που του έχει μείνει πιο πολύ χαραγ-
μένο στη μνήμη είναι το σημείο του
ναυαγίου, όπου τα θύματα μοιάζουν
να προσγειώθηκαν στον βυθό. Αυτά
τα σημεία τα σηματοδοτούν τα άδεια
παπούτσια, καθώς το δέρμα είναι το
μόνο που «επιβίωσε» στη διάρκεια

των τελευταίων 100 χρόνων. «Εκα-
τοντάδες πτώματα σαν βροχή, ένα
λουτρό από πτώματα» είπε.

Συγκινεί και συναρπάζει
100 χρόνια μετά

Το ναυάγιο μπορεί να μην είναι
εκείνο με τα περισσότερα θύματα,
αλλά έχει καταφέρει να παραμείνει
θρυλικό. Κατασκευασμένος σε μια
εποχή που η τεχνολογία πραγματο-
ποιούσε άλματα, ένα παγόβουνο
(σημάδι ενός κόσμου αρχαίου, που
χάνεται) ήρθε να ανακόψει την αι-
σιοδοξία για την εξέλιξη του ανθρώ-
πινου είδους. Η τεχνολογία δεν ήταν
πια μόνο πηγή χαράς, αλλά και κιν-
δύνου. Η τραγωδία του Τιτανικού
ήταν αυτή που κατάφερε την αλ-
λαγή της νομοθεσίας που όριζε ότι
ένα πλοίο με χιλιάδες επιβάτες θα
μπορούσε να φέρει ελάχιστες σω-
στικές λέμβους. Και σε λιγότερο
από 2,5 ώρες -όσο κράτησαν οι
τρομακτικές σκηνές- κάθε ένας από
τους επιβάτες του πλοίου ήρθε αν-
τιμέτωπος με τις προσωπικές του
επιλογές και έγραψε τη δική του σε-
λίδα στην ιστορία του Τιτανικού.

Πηγή: in.gr



Karfitsa Δημοτικά
Θα μείνει επικεφαλής; 
Ο λόγος για τον επικεφαλής της μείζονος αντιπο-

λίτευσης στο δήμο Λαγκαδά ο οποίος, σύμφωνα

με την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εσω-

τερικών, αναλαμβάνει καθήκοντα ελεγκτή νομι-

μότητας  - επικεφαλής της αυτοτελούς υπηρεσίας

εποπτείας των δήμων και των διοικητικών περι-

φερειών Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για

μια ανεξάρτητη κρατική αρχή, που αποτελεί απο-

κεντρωμένη αυτοτελή υπηρεσία εσωτερικών,

υπαγόμενη απευθείας στον υπουργό Εσωτερι-

κών, με αρμοδιότητα τον έλεγχο νομιμότητας των

πράξεων των διοικητικών περιφερειών και των

δήμων και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών

κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος. Το

θέμα που τίθεται πλέον είναι αν τελικά ο

Γ. Καραγιάννης παραιτηθεί από επικεφα-

λής της δημοτικής παράταξης, στην οποία

είναι επικεφαλής ή όχι. Πέρα από αυτό, η

τοποθέτηση «βγάζει» κι άλλη είδηση. Ο

Καραγιάννης είναι Νέα Δημοκρατία και

με …ταυτότητα. Η τοποθέτηση του την

εποχή αυτή, δείχνει ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ

άρχισαν ήδη να συνεργάζονται στενά

στη στελέχωση του κρατικού μηχανι-

σμού. Λέτε να είναι βέβαιοι για μετε-

κλογικές συνεργασίες;

Όλοι στον… Καμμένο;

Μετά τον Γιώργο Ταχματζίδη, πρώην αν-
τιδήμαρχο του δήμου Λαγκαδά και η

σύζυγος του επίσης παραιτηθέντα αντιδη-
μάρχου Λαγκαδά Τάσου Χαριτωνίδη, Χρι-
στίνα Γκούντα (η οποία είναι γνωστή για τη
σχέση της με τη Νέα Δημοκρατία, από την
οποία προφανώς αποχώρησε), φαίνεται πως
κοιτάζει προς Καμμένο μεριά! Όπως μάθαμε
δέχθηκε την πρόταση να είναι υποψήφια με

τους Ανεξάρτητους Έλληνες στη Β’ Θεσσα-
λονίκης (Σοφούλα ετοιμάσου για τον προ-
εκλογικό αγώνα της θυγατέρας σου), σε
αντίθεση με τον πρώην δήμαρχο Ασσήρου
και δημοτικό σύμβουλο Λαγκαδά Δημήτρη
Ράβναλη που μάλλον το ξανασκέφτηκε και
έσπευσε να βγει από τις λίστες του ΠΑΣΟΚ…
Σε τόσο δύσκολους καιρούς σιγά να μην
έλεγε το ναι!

Θ
ύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινω-
νία δήμου της δυτικής Θεσσαλονίκης
έχει προκαλέσει η επαναπρόσληψη

υπαλλήλου, που απασχολήθηκε με πρό-
γραμμα stage, με τη βοήθεια του ίδιου του δη-
μάρχου και της νομικής υπηρεσίας. Η
υπάλληλος, αφού έληξε η σύμβαση της απευ-
θύνθηκε στη δικαιοσύνη, όπως έπραξαν στο

σύνολο τους οι συμβασιούχοι της χώρας με
σκοπό να επιστρέψει στην εργασία της. Προς
έκπληξη όλων ο δικηγόρος του δημάρχου,
αλλά και ο ίδιος ο τοπικός άρχοντας, ισχυρί-
στηκαν στο δικαστήριο πως η εν λόγω υπάλ-
ληλος κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Έτσι αυτή επέστρεψε στη θέση της και με τη
βούλα της δικαιοσύνης. Αντίστοιχο περιστατικό

δεν έχει συμβεί σε κανέναν άλλο δήμο της
χώρας. Απλώς θυμηθείτε τι έγινε στο δήμο
Θεσσαλονίκης με τους συμβασιούχους της κα-
θαριότητας. Σημαντική λεπτομέρεια...Η υπάλ-
ληλος τυγχάνει να είναι σύζυγος αντιδημάρχου
του συγκεκριμένου δήμου! Αλήθεια, ο δήμαρ-
χος κράτησε την ίδια υπερασπιστική στάση και
για τους υπόλοιπους συμβασιούχους;

Σπάνε τα τηλέφωνα των "πράσι-
νων" αυτοδιοικητικών του
δήμου Θεσσαλονίκης προκει-

μένου να πουν το "ναι" και να συμ-
περιληφθούν τελικά στα
ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για την Α'
Θεσσαλονίκης. Μετά το "όχι" της δη-
μοτικής συμβούλου, Δήμητρας Αγ-
καθίδου, οι επιτελείς της
Ιπποκράτους βρίσκονται σε προχω-
ρημένες συζητήσεις με ακόμα δυο
συμβούλους του Γιάννη Μπουτάρη
(υπάρχουν και πραγματικοί ΠΑΣΟ-
Κτζήδες στην παράταξη του εκτός
από αυτούς που δηλώνουν ότι …συμ-
φέρει την κάθε φορά), χωρίς ωστόσο
να έχει επέλθει κάποια συμφωνία.
Όπως σχολιάζουν στην "Κ" κομματι-
κοί παράγοντες, "η προσπάθεια συ-
νεχίζεται μέχρι και την τελευταία
στιγμή, δηλαδή έως ότου ο Ευάγγε-
λος Βενιζέλος ανακοινώσει το ψηφο-
δέλτιο Επικράτειας και τις κενές
θέσεις στις υπόλοιπες περιφέρειες".

Σε αναζήτηση 
αυτοδιοικητικών 

Η κυρία του...κυρίου

Το καλό εκλογικό

αποτέλεσμα ψήνε-

ται! Η προθέρμανση

ξεκίνησε με σου-

βλάκια και βιολογι-

κές πιπεριές...

Έχει χάσει τον ύπνο του! Ο λόγος για δήμαρχο
της Θεσσαλονίκης ο οποίος τον τελευταίο καιρό
ανησυχεί λόγω φωτογραφιών που κυκλοφο-
ρούν! Στις φωτογραφίες απεικονίζεται ο ίδιος
και ένας ακόμα αυτοδιοικητικός στην ίδια παρέα
με πρωταγωνιστή του κυκλώματος τοκογλυφίας
που πρόσφατα εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Μαθαίνουμε πως ο δήμαρχος έχει βάλει λυτούς
και δεμένους προκειμένου οι φωτογραφίες να
μην δουν το φως της δημοσιότητας, καθώς θε-
ωρεί πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πλήξει επι-
πλέον την ήδη...φθαρμένη εικόνα του! Ο Γ.
Μπουτάρης απο την άλλη, προτιμά να κυκλοφο-
ρούν φωτογραφίες, όπως η διπλανή που φυ-
τεύει μια ελιά, παρέα με τον Γάλλο πρόξενο στη
Θεσσαλονίκη. Έλα, όμως, που είναι άλλο πράγμα
τι θέλει ο καθένας και τι θέλουν οι άλλοι…

SMS
Την προτίμηση της στη δημοτική σύμβουλο Θεσσαλο-

νίκης και υποψήφια βουλευτή της Δημοκρατικής

Αριστεράς στην Α' Θεσσαλονίκης, Έλλη Χρυσίδου

ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού

στο facebook η διαμερισματική σύμβουλος του

Γιάννη Μπουτάρη, Ελένη Χοντολίδου.

Μιλάμε μόνο 
για τη δουλειά!
Τυπικές σχέσεις, οι οποίες
παραμένουν αποκλειστικά και
μόνο σε επαγγελματικό επί-
πεδο μας επιβεβαίωσε πως έχει
με τον δήμαρχο Χαλκηδόνας, ο αντιδήμαρχος
Γ. Μπίκος. Όπως μας είπε ο κ. Μπίκος, όταν
ραγίσει το γυαλί δύσκολα ξανακολλά. «Μιλάμε
μόνο για τα απαραίτητα της δουλειάς. Είναι λο-
γικό ότι μετά τη συμπεριφορά του απέναντί
μου, δεν θα πιω και καφέ μαζί του! Δεν είναι
φίλος μου. Απλά συνεργαζόμαστε για το καλό
των δημοτών μας» είπε ο κ. Μπίκος. Οι δημό-
τες, πάντως, αναρωτιούνται γιατί έγιναν …από
δυό χωριά χωριάτες, οι άνθρωποι που ένωσαν
τις δυνάμεις τους για το καλό του τόπου και
μοίρασαν( τότε) την δημαρχιακή καρέκλα σε
δύο διετίες; 

Για τη θέση...
Μάχη έδωσαν οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι στο δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη προ-
κειμένου να εξασφαλί-
σουν μια θέση ακριβώς
πίσω από τον...επιτά-
φιο� Προεκλογική πε-
ρίοδος βλέπετε και η
όποια προβολή είναι κα-
λοδεχούμενη!
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