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Συµφωνούνε τα…
«πρόβατα»
να µας φυλάνε
οι… «λύκοι»!
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Τένης Καµαρίδης

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ...
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Από Αύγουστο...
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-∆ιαβάστε πώς
ακριβώς θα
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Μόλις 5 δάσκαλοι και 35 νηπιαγωγοί σε σύνολο 225 προσλήψεων σε ολόκληρη την χώρα!

Σοκ στα σχολεία
λίγο πριν το «πρώτο» κουδούνι
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Σήµερα Τετάρτη γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα,
µε λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεµοι
θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ και στο Αιγαίο
τοπικά 6 µποφόρ. Η θερµοκρασία αναµένεται να σηµειώσει µικρή
άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Όλα είναι τυχαία και συγκυριακά.

“ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ”

ο καιρός

Το γνωµικό

22 Αυγούστου
Γιορτάζουν:Αγαθόνικος
Γεγονότα
1485: Με τη µάχη του Μπόσγουορθ λήγει ο Πόλεµος

των Ρόδων µεταξύ των Οίκων του Γιορκ και του Λάνκαστερ
στην Αγγλία.

1645: Η πόλη των Χανίων παραδίδεται από τους Ενε-
τούς στους Τούρκους, µετά από δίµηνη πολιορκία.

1686: Ο ενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος Μοροζίνι
κυριεύει από τους Τούρκους το Ναύπλιο, µετά από µακρά
πολιορκία.

1864: ∆ώδεκα κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γε-
νεύης, µε την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός.

1943: Το ελληνικό αντιτορπιλικό «Πίνδος» και το αγ-
γλικό «Ίστον» βυθίζουν γερµανικό υποβρύχιο κοντά στις
Συρακούσες της Σικελίας.

1964: Παρουσιάζεται το σχέδιο «Άτσεσον 2» για την ε-
πίλυση του Κυπριακού.

Γεννήσεις
1862: Κλοντ Ντεµπισί, γάλλος συνθέτης. (Θαν.

25/3/1918)
1882: ∆ηµήτρης Γληνός, εκπαιδευτικός και πολιτικός.

(Θαν. 23/12/1943)
1921: Σωτηρία Μπέλλου, τραγουδίστρια του λαϊκού

και του ρεµπέτικου. (Θαν. 27/8/1997)
Θάνατοι
1922: Μάικλ Κόλινς, ιρλανδός επαναστάτης. Το ∆εκέµ-

βριο του 1921 υπέγραψε τη Συνθήκη που οδήγησε στη δη-
µιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας, έγινε ο πρώτος Πρόε-
δρός της και δολοφονήθηκε σε ενέδρα εξτρεµιστών. (Γεν.
16/10/1890)

1936: Παύλος Κουντουριώτης, ναύαρχος και πολιτι-
κός, που διετέλεσε αντιβασιλέας και Πρόεδρος της ∆ηµο-
κρατίας. (Γεν. 1855)

2010: Στιέπαν Μπόµπεκ, κροάτης ποδοσφαιριστής και
προπονητής. ∆ιετέλεσε µεταξύ άλλων προπονητής του Πα-
ναθηναϊκού, τον οποίον οδήγησε σε αήττητο πρωτάθληµα
το 1964. Ήταν ο εισηγητής του συστήµατος 4-3-3 στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. (Γεν. 3/12/1923)

της ηµέρας

Μία άποψη που δυστυχώς τείνει να εδραιωθεί
πλέον ως «κρατούσα» µεταξύ των Ελλήνων
πολιτών, είναι πως: «Ευτυχώς που κυβερνά την
χώρα η τρόικα και θα βάλει επιτέλους µία τάξη»! 

Φαίνεται πως τελικά τα εγχώρια φερέφωνα των
δανειστών µας, έκαναν πολύ καλή δουλειά και οι
«ξερόλες» του καναπέ, οι αποχαυνωµένοι δηλαδή
της τηλεόρασης, συνιστούν πλέον τους ιδανικούς
παπαγάλους, αφού ξαφνικά σπούδασαν την
πολιτική και την οικονοµία και προχώρησαν σε…
διδακτορική διατριβή λόγω των πολλών
τηλεοπτικών εκποµπών που παρακολούθησαν!

Για να σοβαρευτούµε όµως, πρέπει να
διαχωρίσουµε τα πράγµατα και να δούµε ποιο είναι
το πραγµατικό συµφέρον µας… Θα συµφωνήσω
στην άποψη ότι αποτελεί µία ευκαιρία να
αναδιαταχθεί η λεγόµενη δηµόσια διοίκηση και να
περιοριστούν οι σπατάλες. Σε καµία όµως
περίπτωση δεν µπορώ να συµφωνήσω, µε
εκείνους που ισχυρίζονται ότι οι εκπρόσωποι των
ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ µας, είναι οι ιδανικοί για τη σωστή
εφαρµογή ενός τέτοιου σχεδιασµού αναδιάταξης-
αναδιάρθρωσης των δηµοσίων πραγµάτων µας…

Υπάρχουν πράγµατι πετυχηµένα µοντέλα στις
χώρες τους, τα οποία θα µπορούσαµε,
πληρώνοντας αδρά ανεξάρτητους τεχνοκράτες και
όχι εκπροσώπους των δανειστών µας, να τα
εφαρµόσουν και στην δική µας περίπτωση, οπότε
δεν θα µπορούσε να διαφωνήσει κανείς.

∆εν είναι όµως δυνατόν να πιστεύουµε, ότι για
παράδειγµα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, της βασικής συνιστώσας
δηλαδή της τρόικας και των δανειστών µας, να
θέλουν και να επιδιώκουν το συµφέρον της χώρας
µας και των πολιτών της, την στιγµή που µε την
πρώτη ευκαιρία λειτουργεί ως… ΤΡΑΠΕΖΑ και όχι
ως «µηχανισµός στήριξης» της Ελλάδας!

Κραυγαλέο παράδειγµα η χθεσινή εξαργύρωση
οµολόγου του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στην οποία
προέβει η ΕΚΤ κερδίζοντας σε µία ηµέρα το
αστρονοµικό ποσό του 1,28 δις ευρώ από το
υστέρηµα και το ΑΙΜΑ του Ελληνικού λαού!

Για να καταλάβετε πως παίζεται το συγκεκριµένο
κερδοσκοπικό παιχνίδι στην καµπούρα µας: «Η
ΕΚΤ είχε αγοράσει αυτό το οµόλογο όχι στην
πρωτογενή (δηλαδή απ’ ευθείας από το ελληνικό
δηµόσιο) αλλά στην δευτερογενή αγορά
οµολόγων, όπου το πήρε "σκοτωµένο" στο 60%
της αξίας του, όπως πωλούνται τα ελληνικά
οµόλογα (οι τελευταίες εκδόσεις πωλούνται και
στο 22% της αξίας τους).

Αυτό σηµαίνει ότι η ΕΚΤ, αξιοποιώντας το κλίµα
διεθνούς κερδοσκοπίας σε βάρος της χώρας την
οποία υποτίθεται ότι στηρίζει και κόπτεται για την
εύρυθµη λειτουργία της, ενήργησε κλασικά
κερδοσκοπικά και ενθηλάκωσε µέσα σε µία ηµέρα
από το αίµα του ελληνικού λαού, συνολικά 1,28
δισ. ευρώ (η διαφορά του 40% αφού το είχε
αγοράσει στο 60% της αξίας του)!

Αν δηλαδή οι ίδιοι που µας "σώζουν" και βάζουν
τους άλλους να "κουρεύουν" το χρέος µας,
κερδοσκοπούν και βγάζουν δισεκατοµµύρια ευρώ
στην πλάτη των Ελλήνων. Τότε, τι πρέπει να
περιµένουµε από τους… µη σωτήρες µας; 

Συνολικά, η ΕΚΤ, διαθέτει 50 δισ. ευρώ ελληνικό
χρέος, το οποίο αγόρασε στην δευτερογενή αγορά
αντί 38 δισ. ευρώ και θα αποκοµίσει από τον
πτωχευµένο ελληνικό λαό 12 δισ. ευρώ.

∆ηλαδή έχουµε έναν αγοραστή ελληνικών
οµολόγων να έχει αναλάβει ταυτοχρόνως και την
οικονοµική διαχείριση της χώρας ως µέλος της
τρόικας!

Θα µου πει ίσως κάποιος, πως σαν τράπεζα
φροντίζει για τα δικά της κέρδη και πρωτίστως για
το δικό της συµφέρον… Αυτό ακριβώς προσπαθώ
να πω κι εγώ λοιπόν… Πως δεν µπορεί να βάλουµε
έναν ΛΥΚΟ να φροντίζει για τα συµφέροντα των…
προβάτων! Κι είναι αυτό που µ’ ανησυχεί… Ότι
αυτοί τη στιγµή οι ΛΥΚΟΙ κάνουν κουµάντο στη
χώρα µας, ενώ έχουν καταφέρει να…
προβατοποιήσουν ένα σηµαντικό κοµµάτι του
Ελληνικού λαού… Οπότε καταλαβαίνετε τις µας
περιµένει…

Γράφει 
ο Τένης Καµαρίδης

Συµφωνούνε τα… «'ρόβατα» να µας
φυλάνε οι… «λύκοι»! 
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Π
ραγµατικό σοκ προκάλε-
σαν οι ανακοινώσεις του υ-
πουργείου Παιδείας ανα-

φορικά µε τις προσλήψεις εκπαι-
δευτικού προσωπικού τόσο στην
Πρωτοβάθµια όσο και στην ∆ευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση, αφού παρό-
λο που αρχικά είχε υπολογιστεί ότι ο
συνολικός αριθµός των προσλη-
φθέντων εκπαιδευτικών θα έφτανε
τους 1.065, τελικά προσλαµβάνο-
νται και στις δύο βαθµίδες υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης µόλις 225 εκ-
παιδευτικοί προοιωνίζοντας µία α-
κόµη δύσκολη χρονιά για τον χώρο
της Παιδείας…

Όπως µάλιστα τόνισε στην «Θ» ο πρόεδρος
του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, κ. Ευθύµιος Ντούµος, «σε ολό-
κληρη την χώρα προβλέπεται να προσλη-
φθούν συνολικά µόλις 5 δάσκαλοι και 35
νηπιαγωγοί, αριθµοί που αποτελούν αρνη-
τικό ρεκόρ από το 1955, ενώ µας προετοι-
µάζουν για προβλήµατα τα οποία σίγουρα
θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε…»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ
Ξάνθης, κ. Ευθύµιος Σκούπρας, διαπίστωσε
πως «µε την απόφασή της αυτή η κυβέρνη-
ση έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για
το πώς θα λειτουργήσουν φέτος τα σχο-
λεία», ενώ ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του νοµού Ξάνθης,
κ. Σάββας Μελισσόπουλος, εξήγησε ότι «µέ-
χρι στιγµής δεν υπάρχουν σοβαρά κενά
στα σχολεία, ιδιαίτερα στις θέσεις δασκά-
λων και νηπιαγωγών που µας ενδιαφέρουν
ιδιαίτερα. Προβλήµατα υπάρχουν, όπως ό-
λοι γνωρίζουν, όµως γίνονται πραγµατικές
προσπάθειες να τα αντιµετωπίσουµε, τόσο
σε συνεργασία µε τις σχολικές επιτροπές,
όσο και µε τους δήµους».

∆. ΝΤΟΥΜΟΣ: «ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ…»

Αναφερόµενος στην κατάσταση που θα α-
ντιµετωπίσουν φέτος τα περισσότερα σχολεία
της χώρας, ο κ. Ντούµος τόνισε ότι «φέτος ση-
µειώθηκε αρνητικό ρεκόρ προσλήψεων εκπαι-

δευτικών από το 1955… Είναι χαρακτηριστικό ό-
τι παρά τον αρχικό υπολογισµό για 1.065 προ-
σλήψεις, τελικά µε τις υποδείξεις της Τρόικας ε-
γκρίθηκαν µόνο 225 για ολόκληρη την χώρα, εκ
των οποίων µόλις 5 δάσκαλοι και 35 νηπιαγω-
γοί! Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σοκ για την
Παιδεία, η οποία µαζί µε την Υγεία και την Κοινω-
νική Πολιτική, έχουν µπει για τα καλά στο «στό-
χαστρο» των δανειστών της χώρας αλλά και της
κυβέρνησης… Πλέον η αναλογία προσλήψεων
µε αποχωρήσεις από το περίφηµο 1:10 έχει φτά-
σει να είναι 1:42…! Είναι εύλογο λοιπόν να µην
υπάρξει νοµός που να µην έχει λειτουργικά κενά
φέτος και γι’αυτό η ∆.Ο.Ε. έχει προκηρύξει ήδη
απεργία για την δεύτερη ηµέρα λειτουργία των
σχολείων, στις 12/9. Στα αιτήµατά µας βέβαια
συµπεριλαµβάνεται και το οικονοµικό, αφού ιδι-
αίτερα οι νέοι εκπαιδευτικοί, µε µισθό πρωτοδιό-
ριστου τα 570 ευρώ τον µήνα, αλλά και οι παλαι-
ότεροι µε τις περικοπές που γίνονται συνέχεια,
βρίσκονται πλέον στο όριο της εξαθλίωσης…».

Όσον αφορά την κατάσταση στην Ξάνθη ο ί-
διος δήλωσε πως «οι πληροφορίες µας λένε ότι
προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβληµα µε τους
δασκάλους, ενώ υπάρχουν τέσσερις κενές θέ-
σεις νηπιαγωγών, που ελπίζουµε να καλυφθούν
από ωροµίσθιους αναπληρωτές. Αυτό βέβαια
σηµαίνει σίγουρη «σαλαµοποίηση» των ανα-
πληρωτών για µία ακόµη χρονιά, ενώ ακόµη δεν
έχει ανακοινωθεί και ο δεύτερος κύκλος απο-
σπάσεων που θα χειροτερεύσει την κατάσταση…
Πρόκειται για πραγµατικό σοκ στην Παιδεία αυτό
που συµβαίνει. Τουλάχιστον έχουν γίνει στα
σχολεία του νοµού µας οι προµήθειες σε πετρέ-
λαιο θέρµανσης για τους πρώτους µήνες της λει-
τουργίας τους, παρόλο που µέχρι στιγµής έχει
καταβληθεί µόνο η πρώτη δόση της επιχορήγη-
σης για φέτος και εκείνη περικοµµένη…»

Ε. ΣΚΟΥΠΡΑΣ: «∆ΕΝ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ…»

Από την πλευρά του ο κ. Σκούπρας σχολίασε
πως «ο αριθµός των προσληφθέντων εκπαιδευ-
τικών για φέτος είναι ελάχιστος µπροστά στις α-
νάγκες που υπάρχουν στα σχολεία. Απλά απο-

δεικνύει ότι την κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει ο
τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργήσουν φέτος τα

σχολεία, παρά µόνο να κάνει τις περικοπές που
της υποδεικνύει η Τρόικα… Βέβαια και οι ίδιοι έ-
χουν καταλάβει ότι αυτός ο δρόµος είναι αδιέξο-
δος, απλά πρέπει να βρουν κάποια στιγµή και
την δύναµη να τον εγκαταλείψουν…».

Όσο για τις ελλείψεις στα σχολεία σηµείωσε
ότι «αυτές σίγουρα θα υπάρξουν, παρόλο που οι
προϊστάµενοι των διευθύνσεων εκπαίδευσης
κάνουν ότι µπορούν για να το αποτρέψουν µε
συγχωνεύσεις και µετακινήσεις προσωπικού,
προκειµένου να καλυφθούν τα κενά…».

Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
«ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ 
ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ…»

Μετριοπαθέστερος στις εκτιµήσεις του ήταν
πάντως ο κ. Μελισσόπουλος δηλώνοντας ότι
«είναι γνωστό σε όλους στον χώρο µας ότι υ-
πάρχουν προβλήµατα και µία κατάσταση που
καθηµερινά χειροτερεύει σε κάποιους τοµείς και
αντιµετωπίζεται σε κάποιους άλλους. Το θέµα εί-

ναι να εντοπίζουµε τα προβλήµατα που υπάρ-
χουν κάθε φορά, να αναδεικνύουµε την ουσία
τους και να τα αντιµετωπίζουµε. Για παράδειγµα
πέρυσι είχαµε το πρόβληµα µε τα σχολικά εγχει-
ρίδια το οποίο φέτος φαίνεται να έχει αντιµετω-
πιστεί αποτελεσµατικά. Όσον αφορά τις ελλεί-
ψεις προσωπικού πρέπει να πω ότι τα τελευταία
χρόνια, παρά τα προβλήµατα, δεν είχαµε σηµα-

ντικές ελλείψεις και όπως φαίνεται δεν θα έχου-
µε ούτε και φέτος. Αυτή τη στιγµή, στις δύο κα-
τηγορίες που µας ενδιαφέρουν περισσότερο δη-
λαδή σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, έχουµε
πλεόνασµα 15 δασκάλων και έλλειµµα 4 νηπια-
γωγών, ενώ ταυτόχρονα µας λείπουν περίπου
10 γυµναστές και ακόµη 10 – 15 συνάδελφοι α-
πό διάφορες ειδικότητες. Αν δεν υπάρξουν σο-
βαρές αλλαγές στον δεύτερο κύκλο αποσπάσε-
ων δεν θα έχουµε πρόβληµα και η κατάσταση θα
παραµείνει ελεγχόµενη, κάτι που φυσικά µας
αγχώνει αυτή τη στιγµή… ∆υστυχώς το θέµα µε
τις αποσπάσεις έχει καταλήξει από εκεί που θε-
σπίστηκαν για να εξυπηρετείται η υπηρεσία, να
εξυπηρετούνται αποκλειστικά οι εκπαιδευτι-
κοί…».

Για τα υπόλοιπα θέµατα της αρµοδιότητάς
του ο κ. Μελισσόπουλος υπογράµµισε ότι «πολ-
λές φορές τέθηκε θέµα συνεργασίας µε τις σχο-
λικές επιτροπές και µε τους δήµους για τα κον-
δύλια αλλά και για την σχολική στέγη. Στον δικό
µας νοµό, παρόλο που η επιχορήγηση που πή-
ραµε µέχρι στιγµής αντιστοιχεί µόνο στην πρώτη
δόση και εκείνη µε περικοπές, καταφέραµε µε
την συνεργασία όλων να προµηθευτούµε πετρέ-
λαιο θέρµανσης, έστω και αφήνοντας στην άκρη
άλλες αναγκαίες προµήθειες, όπως π.χ. χαρτι-
κών κλπ. Έχουµε θέσει αυτές τις προτεραιότητες
και έχει γίνει µία σωστή διαχείριση για να καλυ-
φθούν όσες περισσότερες ανάγκες γίνεται. Αν οι
επόµενες δόσεις της επιχορήγησης έρθουν ακέ-
ραιες θα πάνε όλα καλά, αλλιώς θα έχουµε πρό-
βληµα… Αναφορικά, τέλος, µε την σχολική στέ-
γη, θα πρέπει να υπογραµµίσω την άριστη συ-
νεργασία που έχουµε µε όλους τους δήµους και
ιδιαίτερα µε τον δήµο Ξάνθης, που έχει και το µε-
γαλύτερο βάρος στον τοµέα αυτό. Ειδικά πρέπει
να τονίσω τις προσωπικές προσπάθειες του κ.
∆ηµαρχόπουλου στην επίλυση όλων των προ-
βληµάτων που ανέκυψαν, όντας και ο ίδιος εκ-
παιδευτικός».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΗΓΑΡ∆ΑΚΗΣ
syligardakisg@yahoo.gr

Μόλις 5 δάσκαλοι και 35 νηπιαγωγοί σε σύνολο 225 προσλήψεων σε ολόκληρη την χώρα!

Σοκ στα σχολεία λίγο πριν
το «πρώτο» κουδούνι
����∆. Ντούµος: «Απεργία την… δεύτερη ηµέρα λειτουργίας των σχολείων»
���� Ε. Σκούπρας: «∆εν νοιάζονται πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία…»
���� Σ. Μελισσόπουλος: «∆ύσκολη η κατάσταση, προσπαθούµε να λύνουµε τα προβλήµατα»



Μήπως είναι πια αργά;…
Σκληραίνουν την στάση τους οι εργα-

ζόµενοι της ΣΕΚΑΠ, όπως διαδίδει σε το-
πικά ραδιόφωνα και εφηµερίδες ο πρόε-

δρος του ενός εκ των δύο συνδικάτων, κ. Κώστας
Γαβριηλίδης. «Θα πουλήσουµε ακριβά το τοµάρι µας», φέρεται
να δήλωσε ο ίδιος αναφερόµενος στους αγώνες που προτίθεται
να δώσει ο ίδιος και οι εργαζόµενοι της πνέουσας τα λοίσθια πλέ-
ον καπνοβιοµηχανίας.

Βέβαια το ερώτηµα που βγαίνει είναι µήπως τελικά είναι πολύ
αργά για όλα αυτά. ∆ιότι µέχρι σήµερα πάντα υπήρχε το άλλοθι
της «κακής» Αγροτικής Τράπεζας, είτε του κ. Πανταλάκη είτε κά-
ποιοι άλλου διοικητή της, ο οποίος λες και διοριζόταν µόνος του
σε αυτή την θέση, αποφασίζοντας σε βάρος της ΣΕΚΑΠ και της
ευηµερίας του τόπου…

Έλα όµως τώρα που και η ΑΤΕ πλέον βρίσκεται υπό κατάρ-
ρευση και το πρόβληµα πλέον είναι πολύ µεγαλύτερο από το το-
πικό µας ζήτηµα… Βέβαια λογικό είναι πρώτα να µας ενδιαφέρει
το σπίτι µας, όµως επίσης λογικό είναι µέσα στον γενικότερο ορυ-
µαγδό που επικρατεί αυτή τη στιγµή στην χώρα, να µην βρίσκο-
νται ώτα ευήκοα για να ακούσουν, συµπονέσουν και να συµπα-
ρασταθούν.

- Μπορεί λοιπόν να γίνουµε δυσάρεστοι σε κάποιους, όµως
φαίνεται πως υπόθεση της ΣΕΚΑΠ µοιάζει αυτή τη στιγµή χαµένη,
µε τα δυόµιση τελευταία χρόνια ν’ αποτελούν ουσιαστικά την
«ταφόπλακα» του τελευταίου µεγάλου συνεταιριστικού εργο-
στασίου της περιοχής µας και ενός οράµατος που τελικά δεν δι-
καιώθηκε…

Περαστικά µας…
Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις αλλά είκοσι (!) συνολικά

συµβούλους απασχολούσε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας,
κ. Γιώργος Παπανδρέου, µε συνολικό κόστος για το κρατικό
ταµείο που άγγιξε το ένα εκατοµµύριο ευρώ.

Βέβαια το θέµα δεν είναι µόνο τα χρήµατα, τα οποία φυσικά
µόνο λίγα δεν είναι. Ζητούµενο είναι επίσης το τι έκαναν αυτοί οι

άνθρωποι, οι οποίοι σηµειωτέον ήταν µόλις τρεις όταν ανέλαβε
την πρωθυπουργία, τον Οκτώβριο του 2009, για να φτάσουν µε
το ξέσπασµα της κρίσης το 2010 τους είκοσι…

Γιατί αν χρειαζόταν ο τέως πρωθυπουργός τόσες συµβουλές
για να µας βάλει ως χώρα στο ∆ΝΤ, να
µας συκοφαντήσει και να οδηγήσει την
κατάσταση στα σηµερινά αδιέξοδα, δεν
χρειαζόταν τόσο κόσµο στο πλευρό
του. Η δική του ξεροκεφαλιά, στην κα-
λύτερη περίπτωση, να ακολουθήσει
καταστροφικές λύσεις, σε συνδυασµό
µε το πραγµατικό µίσος του ενός αντι-
προέδρου του (Θ. Πάγκαλος) για τους
πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και την
«διάνοια» του έτερου (Ε. Βενιζέλος)
που αποδείχθηκε στην κατάρτιση των
δανειακών συµβάσεων, θα ήταν αρκε-
τά για να έχουν το ίδιο τραγικό αποτέ-
λεσµα για την χώρα και την κοινωνία… Θα το πετύχαινε µάλιστα
πολύ φθηνότερα, αφού απλά µε ένα λουκούλλειο γεύµα στους
δύο αντιπροέδρους (που φαίνεται πως έχουν την σχετική έφε-
ση…) θα «καθάριζε» εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να
µας χρεώνει ολόκληρη «στρατιά» συµβούλων…

- Πάντως οι κακές γλώσσες λένε πως το να χορτάσει τους δύο
αντιπροέδρους του ίσως να ήταν µία ακόµη πιο δαπανηρή διαδι-
κασία από το να πληρώνει είκοσι συµβούλους…

Ψάχνονται
Ενώ το καλοκαίρι ακόµη καλά κρατεί, στο µυαλό των περισ-

σότερων Ελλήνων ήδη έρχεται µε τρόµο ο πραγµατικός εφιάλτης
στον οποίο αναµένεται φέτος να εξελιχθεί για την συντριπτική
πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών, η εξασφάλιση θέρµαν-

σης… ∆ιότι η εξίσωση του φόρου, προς τα πάνω φυσικά, µεταξύ
πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης, αναµένεται όχι µόνο φωτιά

στις τσέπες όλων µας, αλλά και να οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλούς
πολίτες αυτής της χώρας. Ιδιαίτερα στην περιοχή µας αλλά και σε
ολόκληρη την βόρειο Ελλάδα, όπου οι ανάγκες είναι περισσότε-
ρες, τα κόστη άρα και τα προβλήµατα αναµένεται να είναι εντο-
νότερα. ∆εν είναι παράξενο λοιπόν που ολοένα και συχνότερα το
ζήτηµα µονοπωλεί τις συζητήσεις αφού πολλοί ψάχνουν τρόπο
να εξασφαλίσουν την θέρµανση της κατοικίας τους µε το µικρό-
τερο δυνατό κόστος µε κύριες εναλλακτικές τα ξύλα και το πέ-
λετ…

- Άλλωστε µε τις επερχόµενες περικοπές σε µισθούς συντά-
ξεις και εισοδήµατα πολύς κόσµος θα κρυώσει πριν προλάβει να
πεινάσει, κάνοντας τον χειµώνα που έρχεται να µοιάζει περισσό-
τερο απειλητικός από κάθε άλλη φορά…

Επιµονή

Μπορεί να γέλασαν και τα… κλιµατιστικά ακόµη, κατά την τε-
λευταία συνεδρίαση του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου Ξάνθης, όταν η
διοίκησή του ανακοίνωσε τους όρους του διαγωνισµού για την
πρόσληψη ειδικού συµβούλου, αφού ήταν ο… ορισµός της «φω-
τογραφικής» προκήρυξης, όµως φαίνεται ότι η τελευταία παρα-
µένει ακλόνητη και απτόητη στην πεποίθησή της να προχωρήσει
την υπόθεση µέχρι τέλους και να προσλάβει την ειδική σύµβουλο
που θέλει, παρά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, την αρχική
απορριπτική απόφαση που εισέπραξε αλλά και τα γέλια όλου του
κόσµου που έχει µάθει για την υπόθεση αυτή…

- Χαρά στο κουράγιο τους ή στο θράσος τους να πούµε καλύ-
τερα;…
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Το Κεντρί
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΗΓΑΡ∆ΑΚΗΣ

syligardakisg@yahoo.gr

Σέξι παρουσία κάνει τους
οδηγούς να µειώνουν
ταχύτητα

Ο Λιν Τσεν από το Νινγκµπο σκαρφί-
στηκε µια έξυπνη ιδέα για να κάνει τους ο-
δηγούν να µειώνουν ταχύτητα κάθε φορά
που διέρχονται µπροστά από το σπίτι του.

Ο Κινέζος έδεσε µια πλαστική κούκλα
ντυµένη µε κόκκινα εσώρουχα πάνω σε έ-
να δέντρο µε την ελπίδα ότι οι διερχόµενοι
οδηγοί θα µειώνουν ταχύτητα για να ρί-
ξουν µια καλύτερη µατιά. Και το εγχείρηµα
πέτυχε!

Σύµφωνα µάλιστα µε την τροχαία τα α-
τυχήµατα έχουν µειωθεί αισθητά στην πε-
ριοχή, κάτι που πιθανότατα να οφείλεται
στην παράδοξη µέθοδο, όπως σηµειώνουν
χαριτολογώντας οι αστυνοµικοί. 

Ερωτικά ραβασάκια από...
κόπρανα ελεφάντων

Μια εταιρία µε ευχετήριες κάρτες και

ραβασάκια σχεδιάζει να λανσάρει στην α-
γορά µια νέα σειρά µε κάρτες για ερωτευ-
µένους φτιαγµένες από... κόπρανα ελεφά-
ντων.

Όπως σηµειώνει ο υπεύθυνος της εται-
ρίας, αντίθετα µε ότι ο κόσµος πιστεύει οι
κάρτες αυτές όχι µόνο δε θα βρωµάνε αλ-
λά θα έχουν ένα γλυκό και απαλό άρωµα. 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, η πρώτη ύ-
λη για την κατασκευή των καρτών θα είναι
τα αποφλοιωµένα και επεξεργασµένα κό-
πρανα ελεφάντων όπου περιέχονται φυτι-
κές ίνες σε µεγάλες ποσότητες.

Οι ελέφαντες δεν µπορούν να κάνουν
σωστή πέψη των φυτικών ινών οπότε και

τις αποβάλλουν σε ποσοστό 60% γι΄αυτό
και η κοπριά τους µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί για τη δηµιουργία οικολογικού χαρτιού. 

Ηλεκτρονικά φιλιά µέσω
ίντερνετ; Κι όµως γίνεται

Το "Kissenger", το ηλεκτρονικό φιλί
για τους ερωτευµένους που. . . αντέχουν
την απόσταση.

Ο έρωτας αντέχει την απόσταση, όπως
δηλώνει ένας καθηγητής Ροµποτικής στη
Σιγκαπούρη που επινόησε το "Kissenger"
—από την έκθλιψη των αγγλικών λέξεων
"kiss" (φιλί) και "messenger" (αγγελιοφό-
ρος)— δηλαδή µια µικρή συσκευή εξοπλι-
σµένη µε χείλη από σιλικόνη που επιτρέπει
το ερωτικό φιλί µέσω ∆ιαδικτύου.

Η συσκευή, υπό τη µορφή µιας µικρής
κεφαλής από πλαστικό, µε υπερµεγέθη
χείλη, τίθεται σε λειτουργία µόλις ο ενδια-
φερόµενος φιλήσει και η δόνηση διαβιβά-

ζεται στο στόµα της αντίστοιχης συσκευής
που το έτερον ήµισυ φιλά την ίδια στιγµή,
στην άλλη άκρη του ∆ιαδικτύου.

Για ένα πιο αισθησιακό φιλί, οι δύο ε-
ρωτευµένοι µπορούν να "φιλιούνται" κοι-
τάζοντας απευθείας στην οθόνη του υπο-
λογιστή τους.

Τα τεχνητά χείλη προσφέρουν την
"καλύτερη των αισθήσεων" εξ αποστάσε-
ως, υποστηρίζει ο καθηγητής Ροµποτικής
Χοοµάν Σαµανί, του Εθνικού Πανεπιστηµί-
ου της Σιγκαπούρης. "Μπορούν να χρησι-
µοποιηθούν ως ένα µέσο βελτίωσης της
ανθρώπινης επικοινωνίας", εξηγεί. Η συ-
σκευή πρωτοπαρουσιάστηκε σε επιστηµο-
νικό συνέδριο τον Ιούνιο στη Βρετανία και
βρίσκεται στη φάση της τελειοποίησης σε
ένα εργαστήριο του Πανεπιστηµίου της Σι-
γκαπούρης και του ιαπωνικού Πανεπιστη-
µίου του Κέιο.

Ωστόσο "ηθικά ζητήµατα" καθυστε-
ρούν τη διάθεση του γκάτζετ αυτού στην
αγορά, εξηγεί ο εφευρέτης. "Με το φιλί εκ-
φράζουµε µύχια συναισθήµατα. Αντί θα
προχωρούµε στην εµπορευµατοποίηση ε-
νός προϊόντος που καταπιάνεται µε το ευ-
αίσθητο αυτό θέµα, οφείλουµε να διενερ-
γήσουµε κατάλληλες µελέτες για τις κοι-
νωνικές και πολιτισµικές πλευρές", εξηγεί
ο Σαµανί, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τί-
ποτα δεν αντικαθιστά τη µαγεία ενός αλη-
θινού φιλιού.
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Π
αράπονα και γκρίνιες έ-
χουν αρχίσει να ακούγονται
τις τελευταίες ηµέρες από

τα µέλη του Επιµελητηρίου Ξάνθης
αναφορικά µε τις προσφορές σε
στυλ «κοινωνικού τουρισµού» που
έχουν γίνει από ιδιώτες τον τελευ-
ταίο καιρό προς τα µέλη του µε την
µεσολάβηση του Ε.Β.Ε. Ξάνθης.

Ειδικότερα στο «στόχαστρο» της κριτικής,
βρέθηκε η διαφηµιζόµενη προσφορά ιδιωτικής
εταιρείας προς τα µέλη του Ε.Β.Ε.Ξ. για τουρι-
στικά καταλύµατα εντός Ελλάδος µε κουπόνια
που θα εξασφάλιζαν χαµηλότερες τιµές. Όπως
αναφέρουν αρκετοί από τους υποτιθέµενους δι-
καιούχους, τελικά η διαφορά στην τιµή που πλή-
ρωσαν, σε σχέση µε όσους πήγαν χωρίς τα κου-
πόνια ήταν… µηδενική, κάνοντας λόγο για κο-
ροϊδία στην οποία συµµετείχε και το Επιµελητή-
ριο Ξάνθης.

Πέρα όµως από το αν τελικά η ιδιωτική εται-
ρεία ανταποκρίθηκε ή όχι σε όσα υποσχέθηκε ότι
θα ισχύσουν για τα µέλη του τοπικού Ε.Β.Ε., ε-
ρωτηµατικά προκαλούν µερικές πρακτικές του
φορέα, όπως η χορήγηση των στοιχείων των µε-
λών ως λίστες υποψηφίων πελατών σε ιδιώτες,
καθώς και η χρήση «δέλεαρ» για να εξοφλούν
τα µέλη του φορέα τις εισφορές τους όσο το δυ-
νατόν νωρίτερα… Κάτι που παρατηρήθηκε και
κατά την κλήρωση της δωρεάν κατασκευής 100
ιστοσελίδων, στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Ψηφιακό Επιµελητήριο», όπου και πάλι ζητή-
θηκε από τα µέλη του Ε.Β.Ε.Ξ. να προκαταβά-
λουν τις συνδροµές του 2012, για να µετέχουν
στην κλήρωση, παρόλο που είναι γνωστό ότι οι
περισσότεροι επαγγελµατίες και καταστηµατάρ-
χες ουσιαστικά φυτοζωούν αυτή την περίοδο ε-
ξαιτίας της ύφεσης και της πτώσης του τζίρου
των επιχειρήσεών τους που παρατηρείται γενι-
κότερα στην τοπική αγορά…

Επικριτικός στον χειρισµό των συγκεκριµέ-
νων υποθέσεων ήταν ο επικεφαλής της αντιπο-
λίτευσης στο Επιµελητήριο Ξάνθης, κ. Σωτήρης
Τσιακίρογλου, διαπιστώνοντας «ερασιτεχνι-
σµό στην λειτουργία στο έπακρο», για να

συµπληρώσει ότι «από τότε που τέθηκε το
συγκεκριµένο ζήτηµα προς συζήτηση και
είχαµε µπει στον διαδικτυακό τόπο της ι-
διωτικής εταιρείας, είχαµε επισηµάνει ότι
δεν υπάρχει καµία ουσιαστική προσφορά,
αλλά δεν είναι ο ρόλος µας η «σπέκουλα»
σε τέτοιες περιπτώσεις. Αντίθετα σε «σπέ-
κουλα» επιδόθηκε η διοίκηση, πέφτοντας
όµως οι ίδιοι στον «λάκκο» που έσκαψαν,
µιλώντας για προσφορές, που τελικά απο-
δεικνύονται κοροϊδία…».

Από την πλευρά της η κα Ελένη Κίτσου, υ-
πεύθυνη τύπου και επικοινωνίας του Επιµελητη-
ρίου, επισήµανε ότι «το Επιµελητήριο δεν
φέρει καµία ευθύνη για το αν η ιδιωτική ε-
ταιρεία προσέφερε το ίδιο πακέτο και σε
άλλους φορείς µε το ίδιο κόστος ή αν είχε
προβλήµατα µε τους ξενοδόχους, αφού α-
πλά µεσολάβησε για να γίνει αυτή την προ-
σφορά στα µέλη του, η συµµετοχή των ο-
ποίων ήταν καθαρά εθελοντική, χωρίς τί-
ποτε περισσότερο», δικαιολογώντας έτσι την
στάση και τις αποφάσεις του οργάνου.

Ε. ΚΙΤΣΟΥ: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»

Αναλυτικότερα, η κα Κίτσου διευκρίνισε ότι
«το Επιµελητήριο προσέφερε, σε συνεργασία µε
ιδιωτική εταιρεία, πακέτο τεσσάρων ηµερών µε
48 ευρώ / άτοµο, προς τα µέλη του. Αυτή η προ-
σφορά ακόµη δεν έχει αµφισβητηθεί από κανέ-
να, δηλαδή κανείς δεν κλήθηκε να πληρώσει πε-
ρισσότερα χρήµατα από τόσα. Από εκεί και πέρα
η συγκεκριµένη εταιρεία µπορεί να προσέφερε
το ίδιο πακέτο µε το ίδιο κόστος και έτσι κάποια
µέλη που δεν είχαν πάρει κουπόνια να πλήρω-
σαν τα ίδια χρήµατα µε όσους είχαν πάρει. Αυτό
είναι κάτι που δεν µπορούµε να το ελέγξουµε ε-
µείς, όπως δεν µπορούµε να ελέγξουµε και τυ-
χόν προβλήµατα που υπήρξαν µεταξύ της εται-
ρείας και των συµβεβληµένων ξενοδοχείων…».

Όσον αφορά το ζήτηµα που τίθεται µε την
παραχώρηση της λίστας των µελών η κα Κίτσου
διαφώνησε ότι πρόκειται για εµπορική τους εκ-
µετάλλευση, σηµειώνοντας ότι µε τον ίδιο τρόπο
µπορούν οι ιδιωτικές εταιρείες να προσεγγίζουν

οποιονδήποτε φορέα ή σύλλογο για να απευ-
θυνθούν στα µέλη του. Άλλωστε η προσφορά ή-
ταν αυστηρά σε εθελοντική βάση».

Για την χρήση των προσφορών ως «δέλε-
αρ» για να πληρώνουν εξοφλούν τα µέλη τις
συνδροµές τους η ίδια δικαιολόγησε την πρακτι-
κή αυτή εξηγώντας ότι «ενώ εκ πρώτης όψεως
µπορεί να φαίνεται να έχουν δίκιο όσοι επικρί-
νουν τέτοιες προσπάθειες, εµείς από την πλευρά
µας το µόνο που προσπαθούµε να κάνουµε είναι
να διασφαλίσουµε αλλά και να ξεχωρίσουµε τα
οικονοµικά τακτοποιηµένα µέλη µας από όσα ο-
φείλουν συνδροµές ακόµη και για χρόνια, προ-
σφέροντας στους πρώτους µικρές έστω υπηρε-
σίες για την συνέπεια που δείχνουν, ιδιαίτερα
µέσα στο πλαίσιο της οικονοµικής κρίσης που
διανύουµε…».

Παραµένει βέβαια ερωτηµατικό πως εννοεί η
διοίκηση του Επιµελητηρίου Ξάνθης τον όρο
«συνέπεια στην εξόφληση» αφού θεωρητικά οι-
κονοµικά τακτοποιηµένα θα πρέπει να θεωρού-
νται τα µέλη του ακόµη και αν εξαντλήσουν το
περιθώριο που έχουν µέχρι το τέλος του χρόνου
για την καταβολή της συνδροµής τους, την ο-
ποία έµµεσα η διοίκησή του προσπαθεί να τους
πείσει να προκαταβάλλουν ακόµη από τα µέσα
της χρονιάς, χρησιµοποιώντας προσφορές…

Σ. ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ: «ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

Από την δική του πλευρά πάντως ο κ. Τσια-
κίρογλου δεν παρέλειψε να τονίσει ότι «από την
πρώτη στιγµή που τέθηκε το θέµα είχαµε ελέγξει
το θέµα µε την προσφορά της εν λόγω ιδιωτικής
εταιρείας και διαπιστώσαµε ότι δεν υπήρχε κανε-
νός είδους διαφορά στις τιµές, µε ή χωρίς την
συγκεκριµένη προσφορά, κάτι που είχαµε επι-
σηµάνει και στην συζήτηση του θέµατος. Από ε-
κεί και πέρα επιλέξαµε σαν παράταξη να αποφύ-
γουµε την «σπέκουλα» γύρω από το θέµα, γιατί
πιστεύουµε ότι δεν είναι αυτός ο ρόλος µας. Την
«σπέκουλα» όµως αυτή δεν την απέφυγαν τελι-
κά τα µέλη της διοίκησης, τα οποία διαφήµιζαν
την προσφορά αυτή και τα οποία έπεσαν τα ίδια
τελικά στον «λάκκο» που έσκαβαν, αφού ουσια-
στικά πρόκειται για παραπλάνηση των µελών
του Ε.Β.Ε. Ξάνθης που πήραν τα κουπόνια αυ-
τά… Πρόκειται για ερασιτεχνισµό στο έπακρο».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΗΓΑΡ∆ΑΚΗΣ
syligardakisg@yahoo.gr

Άνθρακες ο θησαυρός 
του «κοινωνικού τουρισµού» 
για τα µέλη του ΕΒΕ Ξάνθης…
-Για «σπέκουλα» της διοίκησης κάνει λόγο ο Σωτ. Τσιακίρογλου
-Για εθελοντική συµµετοχή των µελών µιλάει η εκπρόσωπος τύπου του ΕΒΕ 
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Έµεινε κανείς να µην πιστεύει ότι πρόκειται πλέον για σκυτάλη 
υποχρεώσεων προς τον κοινό στόχο…, για τους κατά καιρούς 
εκλεγµένους µειονοτικούς βουλευτές, ασχέτως κόµµατος 
που διεκδίκησαν την έδρα…; ?Ερώτηση  της  ηµέρας

Ξεκουράζεται ο Τσετίν, είναι η ώρα
του Χουσεΐν…

Κι όπου είχαµε συνηθίσει να
βλέπουµε τον τέως… Τ. Μάντατζη,
τώρα βλέπουµε περιχαρή και κορ-
δωµένο τον νέο µειονοτικό βουλευ-
τή Ξάνθης που όπως φαίνεται εκπαι-
δεύτηκε αρκούντως πλέον και ξέρει
και πού να σταθεί και πώς να χαµο-
γελάσει, τέλος πάντων είναι πλέον έ-
τοιµος για την διατήρηση της σκυτά-
λης που παρέλαβε. Κι αν υπήρχαν
κάποιοι που ίσως πίστευαν ότι πρό-
κειται για µεµονωµένα πρόσωπα που
εµπνέουν τους µουσουλµάνους ψη-
φοφόρους κι εµφανίζονται να στηρί-
ζουν όλοι µαζί ένα πρόσωπο, µ’ αυ-
τές τις εκλογές, ξεκαθάρισε τελείως
το τι ακριβώς συµβαίνει! Και σε λίγο
καιρό θα διαφανεί κι ο επόµενος στη
σειρά γιατί τους ετοιµάζουν από νω-
ρίς για να παρακολουθούν τις εξελί-
ξεις και να υπάρχει µια συνέχεια… Λί-
γο µε τα κόµµατα µπερδεύεται η
δουλειά αλλά να που βοηθούν κι οι
εξελίξεις κι είχαν έτοιµο, στο κατάλληλο κόµµα τώρα… Σχέδιο
για επίτευξη στόχων; Όχι βέβαια! Ποιο βρώµικο και νοσηρό
µυαλό µπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο; Κέντρα που δρουν στη
Θράκη; Μα τι είναι αυτά που σκέφτονται κάποιοι όµως; Απλώς
οι άνθρωποι θέλουν να έχουν µια καλή παρουσία στην ελληνι-
κή βουλή ως Έλληνες βουλευτές κι επιλέγουν πάντα τους κα-
λύτερους για να έχουν και «πάγκο»… Όλα τ’ άλλα είναι απλώς
σενάρια και γραφικότητες! Άλλωστε το κοινό όλων των τέως
και νυν είναι ακριβώς ότι διατυµπανίζουν πως είναι Έλληνες
βουλευτές κι εκπροσωπούν όλους τους συµπατριώτες τους,
χριστιανούς και µουσουλµάνους! Γνωστά αυτά! Το γεγονός ότι
τα λένε στην τουρκική γλώσσα, καµιά σχέση δεν έχει βέβαια!
Και το ότι συνοδεύουν Τούρκους µεγαλόσχηµους κατά τις επι-
σκέψεις τους στη Θράκη, µάλλον πρέπει να το δούµε ως εκ-
προσώπηση του ελληνικού κοινοβουλίου στη συνοδεία των ξέ-
νων πολιτικών… Και µετά ξυπνήσαµε…! Εµείς εδώ δηλαδή γιατί
εκεί στο κέντρο, επιµένουν να προσπαθούν να µας πείσουν ότι
κοιµούνται ακόµη…!

Οι ΕΟΖ µας έλειπαν τώρα…

Το θέτει το ζήτηµα µε ολοκληρωµένο και τεκµηριωµένο
τρόπο η ΟΕΒΕ Ξάνθης αλλά δεν περιµένουµε και πολλά πράγ-
µατα, ειδικά απ’ την αιρετή διοίκηση της ΠΑΜΘ! Με τα νέα δε-
δοµένα που έχουν διαµορφωθεί στη Θράκη µε τη µεταφορά
των λαθροµεταναστών στις σχολές αστυνοµίας, κάθε συζήτη-
ση για δηµιουργία Ελεύθερων Οικονοµικών Ζωνών, επιβάλλε-
ται να «παγώσει» τουλάχιστον, προς το παρόν! Οι όροι βέβαια
που είχαν τεθεί για τη συζήτηση, κάθε άλλο παρά συγκεκριµέ-
νοι ήταν αλλά µε τη νέα κατάσταση όπως διαµορφώθηκε, είναι
πολλές οι νέες παράµετροι που επιβάλλεται να συνυπολογι-
σθούν και σίγουρα πάντως, µέχρι την αναχώρηση των λαθρο-
µεταναστών απ’ τη Θράκη, δε νοείται κανενός είδους συζήτη-
ση, πόσο µάλλον συµφωνία! Το θέµα των ΕΟΖ είναι από µόνο
του εξόχως σηµαντικό και καθοριστικής σηµασίας για την πε-
ριοχή που αργοπεθαίνει. ∆ε νοούνται λάθη εσκεµµένα ή µη…
αφού διακυβεύεται το µέλλον της Θράκης και των κατοίκων
της, σηµερινών κι όσων θα φέρουν οι ΕΟΖ…  

Αυτονοµείται η ΠΑΣΚΕ απ’ το ΠΑΣΟΚ…!
Χρηµατοδότης ποιος…; 

«Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφο-
ρίες του real.gr ειληµµένη είναι η απόφαση
για µετεξέλιξη της ΠΑΣΚΕ από παράταξη
του ΠΑΣΟΚ σε παράταξη όλου του χώρου
µεταξύ Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι φιλοδοξίες, µά-
λιστα, καθίστανται ισχυρότερες, από τη
στιγµή που η ∆ΗΜΑΡ δεν διαθέτει συνδικαλι-
στική παράταξη ή αξιόλογες οργανωµένες δυνάµεις στους ερ-
γασιακούς χώρους.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες τις πρώτες ηµέρες του
Σεπτεµβρίου, αµέσως µετά ή και παραλλήλως µε τις κινητοποι-
ήσεις στη ∆ΕΘ, θα επικαιροποιηθεί η διακήρυξη που είχαν εκ-
δώσει οι 101 Πρόεδροι Εργατικών Κέντρων και Οµοσπονδιών
που ανήκουν στην ΠΑΣΚΕ. Η νέα διακήρυξη θα αποτελέσει τη
βάση των διεργασιών, µε την ΠΑΣΚΕ να καθίστανται περισσό-
τερο πολιτική, αλλά όχι κόµµα». Οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ
αυτονοµούνται! Γιατί όµως; Πονηρές σκέψεις ότι έπαψε να υ-
πάρχει … κινητήριος δύναµη πλέον για το πράσινο συνδικαλι-
στικό κίνηµα, αποκλείονται ως κακόβουλες και κακεντρεχείς!
Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοποιηµένοι απ’ την σοσιαλιστική πο-
ρεία του κόµµατος που τα πήγαινε µια χαρά επί ΓΑΠ κι επί Ε. Βε-
νιζέλου «τα ‘κανε θάλασσα»! Ε, ναι, αυτούς τους τελευταίους
µήνες είναι που καταστράφηκαν οι δεσµοί του συνδικαλιστικού
κινήµατος µε το κόµµα, νωρίτερα µια χαρά τα πήγαιναν όπως
όλοι θυµόµαστε, µε κάτι αστέρια, τσαµπουκάδες «πεφωτισµέ-
νους» που έβαζαν το στήθη τους µπροστά στην πώληση µεγά-
λων «λαµπερών» εταιριών µε πολλούς διακόπτες που… ανεβο-
κατεβαίνουν κατά το συνδικαλιστικό δοκούν… που όπως απε-
δείχθη τους φρόντιζε καλά ως συνδικαλιστές κι επί πολλά χρό-
νια… Ήρθε η ώρα λοιπόν ν’ άποχρωµατιστούν τα παιδιά! Κι έ-
χουν τόση εµπιστοσύνη στη δύναµή τους που το πάνε και για
νέο κόµµα! Όχι, µπράβο τους! Από µας θερµά συγχαρητήρια!
Και καλή πορεία… «στεγνή» όµως; Χρηµατοδότηση από πού…;
Θα µας το πουν µάλλον, όπως συνηθίζουν, να µας λένε όλη
την αλήθεια… Αποδεικνύεται συνεχώς…! 

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση,
τώρα παντού…

Είναι πράγµατι απίστευτο αυτό που συµβαίνει στη χώρα
κάθε χρόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο! Κάθε χρόνο θρηνού-
µε εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα πολύτιµου δάσους και δέ-
ντρων που θα περάσουν δεκαετίες για ν’ αντικατασταθούν!
Φτάσαµε να θεωρούµε επιτυχηµένη αντίδραση στις πυρκαγιές,
όταν δεν υπάρχει απώλεια ζωής ή τραυµατισµός κι όταν δεν έ-
χει καεί περιουσία! Το φαινόµενο βέβαια παρατηρείται κι αλλού
δυστυχώς όπως παρακολουθούµε κάθε καλοκαίρι αλλά ο κα-
θένας γνωρίζει και πρέπει να φροντίζει για τη χώρα του! Η απα-
γόρευση κυκλοφορίας τα βράδια στα δάση, µπορεί ν’ ακούγε-
ται κάπως όπως όλες οι απαγορεύσεις αλλά είναι ίσως το πιο
δραστικό µέτρο που µπορεί να ληφθεί ώστε να ελαττωθούν
τουλάχιστον, οι καταστροφικές πυρκαγιές! Το µέτρο της φύλα-
ξης του περιαστικού άλσους της Ξάνθης που επί χρόνια τώρα
κάθε χρόνο τηρείται µε τη συµµετοχή εθελοντών ξανθιωτών,
είναι η αδιάψευστη απόδειξη των θετικών αποτελεσµάτων που
µπορεί να επιφέρει η λήψη δραστικών µέτρων για τη φύλαξη
των πολύτιµων πνευµόνων κάθε περιοχής. Καλό θα είναι να
θυµόµαστε λοιπόν κάποια πράγµατα που µάθαµε να θεωρούµε
δεδοµένα και δυστυχώς δίνονται συχνά ευκαιρίες για να διαπι-
στώνουµε ότι στις µέρες µας, αν δεν προσπαθήσουµε κι εµείς,
τίποτε δε µπορεί να θεωρείται δεδοµένο! Ειδικά όταν αφορά σε
ζητήµατα όπως η διαχείριση της φύσης.

Α.Γ.

Σχολιάζοντας…

Γιατί τόση �ροκλητική
αδιαφορία όµως…;

Πάνε κι έρχονται οι Τούρ-
κοι επίσηµοι, λένε και κάνουν
διάφορα, επισκέπτονται ψευ-
δοµουφτήδες, δηλώνουν τη
στήριξη του τουρκικού κρά-
τους προς τους Έλληνες µου-
σουλµάνους λες κι υποφέ-
ρουν εδώ ή λες κι είναι τούρ-
κοι υπήκοοι, χρησιµοποιούν
τουρκικές λέξεις για ελληνι-
κές περιοχές στα ταξιδιωτικά
τους έγγραφα και δεν «ι-
δρώνει το αυτί κανενός»! Κι όσοι αναφέρονται
στους κινδύνους που ελλοχεύουν απ’ την αδια-
φορία, θεωρούνται γραφικοί κι υπερβολικοί…
µέχρι να φτάσουµε εµπρός σε τετελεσµένα που
ίσως έχουν αποφασισθεί κιόλας αλλά δε µας ε-
νηµέρωσαν ακόµη…;

Καλά, η επίσκεψη ενός µεγαλόσχηµου Τούρκου
επ’ ευκαιρία ενός µπαϊραµιού, δεν αποτελεί είδηση
πλέον στη Θράκη! Μετά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
της γείτονος, τον υπουργό Εξωτερικών, την πρώτη
κυρία της Τουρκίας, τι να µας πουν οι υπόλοιποι…; 

Ωστόσο, πάνε κι έρχονται, ανενόχλητοι βέβαια ό-
πως επιβάλλει η δηµοκρατία που ισχύει στη χώρα µας
και χωρίς να ενηµερώνουν κι επισήµως το ελληνικό
κράτος ώστε να υπάρχει διπλωµατική, έστω συνοδεία
και φυσικά οι επισκέψεις περιορίζονται σε Ξάνθη και
Κοµοτηνή, εκεί όπου υπάρχει ενδιαφέρον… 

Επισκέπτονται λοιπόν τους ψευδοµουφτή-
δες αγνοώντας επιδεικτικά τους νόµιµους µου-
φτήδες, αναφέρονται σε τουρκική µειονότητα
εξοµοιώνοντας όλα τα σύνοικα στοιχεία µε τους
τουρκογενείς Έλληνες µουσουλµάνους και φυ-
σικά δηλώνουν τη στήριξή τους στα «αδέλφια»
τους που ζουν εδώ, λες κι εδώ υποφέρουν βρί-
σκονται στα «κάγκελα»! Αναρωτήθηκαν άραγε
ποτέ αν υπάρχουν Τούρκοι υπήκοοι που θα έδι-
ναν τα πάντα για να ζουν στην Ελλάδα…;

Γίνονται λοιπόν αναφορές σε ανεξάρτητο κράτος
∆. Θράκης στα περιθώρια τέτοιων επισκέψεων, η
πράσινη σηµαία κυκλοφορεί ηµιελεύθερα πλέον και
κατά τ’ άλλα, το επίσηµο ελληνικό κράτος, είτε µέσω
των διπλωµατών της περιοχής, είτε µέσω της κεντρι-
κής διοίκησης, απλώς σιωπά! Εκκωφαντική η σιωπή
όµως αφού οι προκλήσεις είναι όλο και συχνότερες κι
όλο και πιο βαθιά σε θέµατα που µέχρι πρότινος απο-
τελούσαν κι ένα είδος ταµπού τέλος πάντων! 

Η ερώτηση που εύλογα προκύπτει είναι γιατί τόση
σιωπή; ∆εν είναι δυνατόν πλέον να παρατεθούν λογι-
κά επιχειρήµατα αφού είναι απροκάλυπτες οι προθέ-
σεις και ξεκάθαροι οι λόγοι αυτής της συµπεριφοράς
της γείτονος! Ήδη, από άλλα κράτη υπάρχουν συγκε-
καλυµµένες προειδοποιήσεις για τα σχέδια κι εµείς ε-
δώ «αγρόν αγοράζουµε»!!!! 

Όσο για τους Έλληνες µειονοτικούς βου-
λευτές, αλλάζουν µεταξύ τους για ανανέωση
µάλλον και ξεκούραση των προηγούµενων, έ-
χοντας σαφή στόχο και υποχρεώσεις που πρέ-
πει να καλύψουν εντός της θητείας τους, ασχέ-
τως φυσικά, του ελληνικού κόµµατος που χρη-
σιµοποίησαν για να εκλεγούν! 

Κι ο καιρός περνά κι οι κυβερνήσεις αλλάζουν και
το σχέδιο προχωρά και τα στόµατα παραµένουν κλει-
στά, επισήµως τουλάχιστον κι οι γραφικοί που φωνά-
ζουν εδώ πάνω, απλώς έµειναν να συνεχίζουν να λέ-
νε τα ίδια και τα ίδια…

Η ερώτηση «µήπως έχουν κλείσει τα πράγµατα,
έχουν γίνει οι συµφωνίες κι έπεσαν κι οι υπογραφές»
απλώς δε µας ενηµέρωσε κανείς, φυσικά θ’ ακούγεται
όλο και συχνότερα, όλο και πιο επιτακτικά όσο περνά-
ει ο καιρός κι οι προκλήσεις αυξάνονται και µεγεθύνο-
νται!  

Απάντηση ποιος να δώσει όµως; Είναι µε άλ-
λα απασχοληµένοι εκεί στην Αθήνα, µε το πού-
ληµα γενικώς και δεν έχουν χρόνο να κάνουν
πισωγυρίσµατα για ένα ξεπούληµα που µάλλον
έχει ήδη διαπραχθεί κι απλώς περιµένουν να το
χωνέψουµε όλοι σιγά σιγά… 

Άντε τώρα, να δούµε στην επόµενη θρη-
σκευτική γιορτή των Ελλήνων µουσουλµάνων
της Θράκης, ποιον θα µας στείλουν οι γείτονες…
και ποιο θα είναι το καινούργιο που θα πει εκεί-
νος… !

Μ
ια

 ά
πο

ψ
η…

Γράφει η 
Αλεξάνδρα 
Γρηγορίου

algrigoriou@yahoo.com
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Ο
ύτε ν’ ακούσουν δε θέλουν
φέτος οι Έλληνες τη φράση
«από Αύγουστο χειµώνα» µε

το πετρέλαιο να υπολογίζεται ότι θα
πωλείται στην πρωτοφανή τιµή των
1,35 έως 1,40 ευρώ το λίτρο και το ε-
πίδοµα θέρµανσης να µην έχει ορι-
στικοποιηθεί ακόµη ποιοi το δικαι-
ούνται ενώ οι εναλλακτικοί τρόποι
θέρµανσης έχουν κι αυτοί το κό-
στος τους… 

Περισσότερο από ένα µισθό θα χρειαστούν
τα περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά φέτος για
να ζεστάνουν το σπίτι τους µε την τιµή του πε-
τρελαίου θέρµανσης που θα ξεκινήσει να διανέ-
µεται σε δυο µήνες περίπου, να υπολογίζεται
στην απίστευτη τιµή του 1,35 ευρώ ανά λίτρο! 

Και µέσα σ’ όλα αυτά, το υπουργείο Οικονο-
µικών αναζητά φυσικά τον τρόπο και τα χρήµα-
τα για το επίδοµα θέρµανσης. 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ
ΜΑΛΛΟΝ… 

Βάσει των επίσηµων στοιχείων και των δε-
δοµένων παρελθόντων ετών, τα σηµερινά δεδο-
µένα έχουν ως εξής: 

• Τιµή διάθεσης: Η διυλιστηριακή τιµή του
πετρελαίου θέρµανσης αυτή την περίοδο, δια-
µορφώνεται περίπου στα 692 ευρώ ανά 1000 λί-
τρα καυσίµου. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης,
µέχρι και πέρυσι, έφτανε µόλις στα 60 ευρώ ανά
1000 λίτρα. 

Προστίθετο το εµπορικό κέρδος (περίπου 70

λεπτά ανά 1000 λίτρα) και ο ΦΠΑ (περίπου 189
ευρώ ανά χίλια λίτρα) και κάπως έτσι προσεγγί-
ζαµε την τιµή λιανικής: 1 ευρώ ανά λίτρο. Αυτά
µέχρι και πέρυσι. ∆ιότι φέτος, ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης από τα 60 ευρώ θα εκτοξευτεί στα
330 ευρώ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να παρα-
συρθεί προς τα πάνω και ο ΦΠΑ καθώς στην Ελ-
λάδα συνηθίζουµε να επιβάλλουµε φόρο και
στον φόρο. ∆ηλαδή, ο ΦΠΑ επιβάλλεται και επί
του φόρου κατανάλωσης. 

Πως διαµορφώνεται η τιµή από τις 15 Οκτω-
βρίου;

1. Τιµή διυλιστηρίου:692 ευρώ
2. Ειδικός φόρος κατανάλωσης: 330 ευ-

ρώ
3. Εµπορικό κέρδος:70 ευρώ
4. ΦΠΑ (23%):251,2 ευρώ
Έτσι, η τελική τιµή θα φτάσει 1343 ευρώ α-

νά 1000 λίτρα ή περίπου στα 1,35 ευρώ ανά λί-
τρο.

Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η τιµή
θα ισχύσει για τα µεγάλα αστικά κέντρα όπου
λειτουργεί ο ανταγωνισµός. Στην επαρχία και ει-
δικά στις βόρειες και νησιωτικές περιοχές υπάρ-
χει ο κίνδυνος να εµφανιστούν τιµές άνω των
1,4 ευρώ ανά λίτρο.

ΜΟΝΟ 200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΑΠ’ ΤΑ 900 ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ως προς το επίδοµα θέρµανσης, τα νέα δεν
είναι θετικά αφού αν υποτεθεί ότι κάθε χρόνο
διατίθενται περίπου 2 δις. λίτρα πετρελαίου θέρ-
µανσης, τότε η οικονοµική επιβάρυνση που θα
προκύψει για το σύνολο των νοικοκυριών σε
σχέση µε πέρυσι µε  τιµή διάθεσης του πετρελαί-

ου γύρω στα 0,8-0,9 ευρώ ανά λίτρο, εκτιµάται
στα 800-900 εκατ. ευρώ. Υπό τις παρούσες συν-
θήκες θεωρείται δεδοµένο ότι αποκλείεται να
διατεθεί τέτοιο κονδύλι ως επίδοµα θέρµανσης.
Είναι ζήτηµα αν θα εξοικονοµηθούν 200 εκατ.
Ευρώ άρα προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση.

• Τρόπος καταβολής επιδόµατος: Ο τρό-
πος µε τον οποίο θα καταβληθεί το επίδοµα θέρ-
µανσης, εξακολουθεί να αποτελεί άλυτο γρίφο
για την κυβέρνηση. Για µια ακόµη φορά, η κοι-
νωνική πολιτική σκοντάφτει στην έλλειψη αξιό-
πιστης βάσης δεδοµένων. Στο τραπέζι έχει πέσει
η σκέψη η επιδότηση να καταβληθεί µέσω της
∆ΕΗ. ∆ηλαδή, να πιστώνεται ένα ποσό στους λο-
γαριασµούς. 

Κι εκεί αρχίζουν τα ερωτήµατα:
1. Ποια κατοικία θα λογίζεται ως κύρια κα-

τοικία; Χιλιάδες Έλληνες έχουν δύο κατοικίες
στο όνοµά τους. Ποια θα εκληφθεί ως κύρια;

2. ∆εν θα λαµβάνεται υπόψη το εισόδηµα;
Θα επιδοτούµε όσους εµφανίζονται µε κύρια κα-
τοικία 50 τετραγωνικών αλλά έχουν στην τρά-
πεζα ένα εκατοµµύριο ευρώ και εισόδηµα
100.000 ευρώ τον χρόνο; Η βάση δεδοµένων
της ∆ΕΗ δεν έχει στοιχεία για τα εισοδήµατά µας.

3. Θα επιδοτούµε και όσους δεν αγοράζουν
πετρέλαιο θέρµανσης;

Είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολο να ακο-
λουθηθεί αυτός ο δρόµος. Και θα φανεί στην
πράξη αν θα οδηγηθούµε σε µια γραφειοκρατική
λύση όπου οι φορολογούµενοι θα καταθέτουν
τα δικαιολογητικά αγοράς του πετρελαίου θέρ-
µανσης στην εφορία προκειµένου να πάρουν
την επιδότηση µέσω του υπουργείου Οικονοµι-
κών.

Ο χρόνος πιέζει κι οι αποφάσεις επιβάλλεται
να ληφθούν µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο

του Σεπτεµβρίου ώστε να προετοιµαστεί καταλ-
λήλως το σύστηµα και να λειτουργήσει ορθά απ’
την πρώτη µέρα διανοµής του πετρελαίου θέρ-
µανσης. 

ΥΨΗΛΗ Η ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ… 

Βάσει των επίσηµων στοιχείων, στην Αθήνα,
η µέση κατανάλωση σε ένα διαµέρισµα 100 τ.µ.
για την περίοδο Οκτωβρίου - Μαρτίου υπολογί-
ζεται στα 2.000 λίτρα. Πέρυσι, το κόστος ήταν
γύρω στα 2.000 ευρώ, ενώ εφέτος θα σκαρφα-
λώσει στα 3.000 ευρώ.

Ακόµα χειρότερα, στη Βόρεια Ελλάδα και γε-
νικότερα στις ορεινές περιοχές, η µέση κατανά-
λωση ανέρχεται στα 3.000 λίτρα και συνεπώς
κατά την εφετινή περίοδο ένα νοικοκυριό θα ξο-
δέψει 4.500 ευρώ περίπου, από 3.000 πέρυσι.

Σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικές λύσεις, η
χρήση φυσικού αερίου εκτιµάται ότι θα είναι
φθηνότερη έως 30% από το πετρέλαιο θέρµαν-
σης, ενώ µειωµένο έως 50% είναι το κόστος στα
ενεργειακά τζάκια, τους καυστήρες και τις σό-
µπες που καίνε πέλετ (υπολείµµατα ξύλου).

Σε αυτές τις περιπτώσεις όµως θα  πρέπει να
συνυπολογισθεί το κόστος εγκατάστασης του
καυστήρα ή των θερµαντικών µέσων που θα ε-
πιβαρύνουν τον οικογενειακό προγραµµατισµό
σηµαντικά φέτος,  µε την ελπίδα για εµφανή δια-
φορά, σε βάθος χρόνου χρήσης. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
algrigoriou@yahoo.com

Από Αύγουστο… χειµώνα µε το πετρέλαιο
θέρµανσης στο 1,40 ευρώ!
-∆ιαβάστε πώς ακριβώς θα διαµορφωθεί η τελική τιµή διάθεσης
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Μ
πορεί ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Αβάτου να µην κα-
τάφερε να διοργανώσει

για δεύτερη χρονιά το µεγαλεπήβο-
λο εγχείρηµα µιας ευρείας συνά-
ντησης των απανταχού σχετιζοµέ-
νων µε το Άβατο της Ξάνθης, ωστό-
σο συνεχίζει τις δράσεις του µέσα
στο καλοκαίρι.

Οι εκλογές που προηγήθηκαν στάθηκαν τε-
λικά… µοιραίες, µε την πρόεδρο του συλλόγου
Ματούλα Βουλγαράκη να λέει: «Το αντάµωµα
δεν έγινε φέτος προς µεγάλη λύπη µας. Εί-
χα κι εγώ κάποια προσωπικά προβλήµατα και ό-
ταν δεν υπάρχει ο συντονιστής για να τρέξει και
να παροτρύνει, δεν είναι εύκολο. Κι έτσι στρε-
φόµαστε στην επόµενη χρονιά και συντονίζουµε
από τώρα τις προσπάθειές µας για τη διοργάνω-

ση». Θυµίζουµε ότι το µεγαλεπήβολο εγχείρηµα
µιας ευρείας συνάντησης των απανταχού σχετι-
ζοµένων µε το Άβατο της Ξάνθης, έγινε πέρυσι
για πρώτη φορά µε τη σκέψη να καθιερωθεί και
να γίνεται κάθε καλοκαίρι. Πρόκειται για µια
προσπάθεια να συνευρεθούν όλοι οι παλιοί και
νέοι συγχωριανοί, καθώς και όσοι έζησαν κάποιο
διάστηµα στο Άβατο.

Ωστόσο ο σύλλογος δεν έµεινε αδρανής.
Μία από τις δράσεις του ήταν η εκδροµή που έγι-
νε την περασµένη Κυριακή στη Waterland της
Θεσσαλονίκης. «Σκεφτήκαµε και αποφασί-
σαµε µε το διοικητικό συµβούλιο του συλ-
λόγου να κάνουµε κάτι για τα µικρά παιδιά
του χορευτικού τµήµατος και να τα ευχαρι-
στήσουµε που κάθε Κυριακή του χειµώνα
έρχονται για πρόβες και που εµφανίστηκαν
µε επιτυχία στη γιορτή της Ακαδηµίας Παι-
δικής Τέχνης στο Αµοιρίδειο», λέει η κα

Βουλγαράκη. «Παράλληλα ήταν και κάτι σαν δέ-
λεαρ για να έρθουν κοντά µας περισσότερα παι-
διά και να έχουµε µεγαλύτερο φυτώριο. Ήδη
στην εκδροµή άλλα τέσσερα-πέντε παιδιά είπαν
ότι από τον Οκτώβριο θα είναι µαζί µας. Το λεω-
φορείο ήταν προσφορά του συλλόγου (για ό-
λους και όχι µόνο για τα παιδιά), καθώς και το ει-
σιτήριο στη Waterland για τα παιδιά. Πέρασαν
πάρα πολύ ωραία, έγινε ένα µεγάλο γλέντι σε ό-
λη τη διαδροµή και υπήρχε πολύς ενθουσια-
σµός. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν!».

∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΝΩΝ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΒΑΤΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβάτου –όπως α-
µέτρητοι οµόλογοί του σε όλη τη χώρα- προ-
σπαθεί να κρατηθεί «όρθιος» µέσα σε δύσκολες
εποχές και χωρίς καµιά βοήθεια από τους τοπι-
κούς φορείς. «Περνάει κρίση η χώρα, αλλά αυτά
που περνάνε από τα χέρια µας και αφορούν στην
παράδοσή µας δεν µπορούµε να τα εγκαταλεί-
ψουµε», είναι η πάγια θέση του συλλόγου, όπως
εκφράζεται από την πρόεδρό του.

Οι δράσεις του συλλόγου συνεχίζονται µε τη
σηµερινή διανοµή τριών τόνων ροδάκινων που
θα γίνει στο Άβατο, καθώς και µε τις ετοιµασίες
για το καθιερωµένο πανηγύρι του χωριού. «Την
Τετάρτη θα µοιράσουµε τρεις τόνους ροδά-
κινα, µια προσφορά ενός ιταλού που έχου-
µε εδώ µε βιοτεχνία µυδιών» εξηγεί η συνο-
µιλήτριά µας. «Συζητήσαµε και τελικά αποφασί-
σαµε να τα διανείµουµε δωρεάν. Και στις 7 Σε-

πτεµβρίου έχουµε την παραδοσιακή βρα-
διά του πανηγυριού µας που την οργανώ-
νει ο σύλλογος. Έχουµε καλεσµένα χορευτικά
από το Μοσχοχώρι Λαµίας, από την Ένωση Πο-
ντίων ∆ράµας (είχαµε εµφανιστεί κι εµείς εκεί
τον Ιούλιο), την Φ.Ε.Ξ. από την Ξάνθη, το γειτο-
νικό µας Εράσµιο και φυσικά συµµετέχουν και
τα δύο δικά µας χορευτικά. Τέλος, ήδη ετοιµά-
ζουµε τα ηµερολόγια του 2013 που είναι
χειροποίητα, µε µύδια, κοχύλια, αποξηρα-
µένα λουλούδια κ.α. Για την ώρα αυτά και αρ-
γότερα βλέπουµε», καταλήγει η κα Βουλγαρά-
κη.

Σηµειώνεται ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Α-
βάτου αριθµεί περί τα εκατόν πενήντα µέλη,
παίρνει µέρος σε διάφορες εκδηλώσεις στην πε-
ριοχή µας και σε όλη τη χώρα και στεγάζεται σ’ έ-
να όµορφο παραδοσιακό κτίριο. Με κύρια δρα-
στηριότητα τον χορό, ιδρύθηκε το 1958 και στο
πέρασµα του χρόνου είχε συµµετοχές σε γιορτές
όλης της χώρας, έκανε γυµναστικές επιδείξεις,
θεατρικές παραστάσεις καθώς και εκθέσεις µε
παλιά αντικείµενα. ∆ιοργανώνει δε επιτυχηµέ-
νες εκδηλώσεις ιδίοις εξόδοις αφού «ο δήµος
δεν µπορεί πλέον να βοηθήσει πουθενά, µιας και
δεν υπάρχουν χρήµατα» όπως λένε τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου. Που µέσα στη γενική
δυσχέρεια και στην επιβεβληµένη λιτότητα, α-
ναζητούν τρόπους για να κρατήσουν ζωντανό
τον σύλλογο και να συνεχίσουν την επιτυχηµέ-
νη πορεία του.

Θοδωρής Μπακάλης

Εκδροµή στη Waterland, διανοµή ροδάκινων και ετοιµασίες για την παραδοσιακή βραδιά του πανηγυριού

Οι καλοκαιρινές δράσεις 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβάτου
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Η
Ξάνθη υποδέχεται σιγά-σι-
γά εκείνους που επιστρέ-
φουν από τις διακοπές τους

και µπαίνει στην τελική ευθεία για
τις Γιορτές Παλιάς Πόλης, τον κα-
ταξιωµένο θεσµό που σηµατοδοτεί
την έλευση του φθινοπώρου.

Αργά δόθηκε φέτος στη δηµοσιότητα το
πρόγραµµα που συνθέτει το οκταήµερο
των γιορτών, µε δεδοµένη βέβαια και την
οικονοµική ασφυξία των δήµων αλλά και τη
γενικότερη στενότητα που επικρατεί µε-
σούσης της οικονοµικής –και όχι µόνο- κρί-
σης. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, το µουσι-
κό πρόγραµµα των γιορτών κοστολογείται
περί τις 45.000 ευρώ και έχει ως εξής, όσον
αφορά στην κεντρική σκηνή της πλατείας
Μητροπόλεως:

-Κυριακή 2 Σεπτεµβρίου: Μανώλης
Μητσιάς - Βόρειος Ήχος. Συναυλία του Μα-
νώλη Μητσιά σε συνεργασία µε το συγκρό-
τηµα Βόρειος Ήχος, µια καλλιτεχνική ανα-
δροµή στις µεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες
του τραγουδιστή.

-∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου:Brass band
project - Αντώνης Βαρβατσούλιας. Ένα
µουσικό ταξίδι στην αµερικανική ήπειρο, σε
συνεργασία µε την αµερικανική γωνιά της
δηµοτικής βιβλιοθήκης του Κέντρου Πολιτι-
σµού του ∆ήµου Ξάνθης και του Μορφωτι-
κού Τµήµατος της Αµερικανικής Πρεσβείας.

-Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου: Λαογραφική
βραδιά. Τα χορευτικά συγκροτήµατα των
λαογραφικών συλλόγων της πόλης, που
µας εκπροσωπούν στα φολκλορικά φεστι-
βάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, θα χο-
ρέψουν χορούς από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας. Συµµετέχουν οι Κρητική Αδελφό-
τητα Ξάνθης, Σύλλογος Κιµµέριων «ο Αµ-
φέραος», Σύλλογος Θρακιωτών Χρυσού-
πολης, Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, Σύλλο-
γος Ποντίων Ξάνθης και Χορευτικός Όµιλος
Ξάνθης.

-Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου: Πασχάλης
Τόνιος – Μαρία Σουλτάτου. Μια αναδροµή
στο ελληνικό τραγούδι µε τίτλο «Τα καλύ-
τερά µας τραγούδια».

-Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου: Γιώργος
Καραδήµος. Σ’ ένα κόσµο διαφορετικό, σ’
ένα κόσµο δυναµικό, σ’ ένα κόσµο όπου η
αλήθεια και η ψυχή οδηγούν τη φωνή και
την ερµηνεία, µας ταξιδεύει αυτό το καλο-
καίρι ο Γιώργος Καραδήµος.

-Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου: Ζωή
Παπαδοπούλου. Ένα µουσικό ταξίδι µε τρα-
γούδια από την προσωπική δισκογραφία
της Ζωής Παπαδοπούλου, ένα αέρινο πέ-
ρασµα που ξεκινάει από τις µπαλάντες και
την ευαισθησία του Μάνου Λοΐζου, συνα-
ντάει τους σύγχρονους τραγουδοποιούς, α-
πογειώνεται µε κλασικά λαϊκά του Χιώτη,
του Βαµβακάρη, του Τσιτσάνη, ξαναθυµίζει
«διαµάντια» της ελληνικής παράδοσης και
απογειώνεται µε τις δυνατότερες στιγµές
του καλού ελληνικού τραγουδιού.

-Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου: Ελένη Βι-
τάλη. Η µεγάλη ερµηνεύτρια στις κορυφαί-
ες στιγµές της καριέρας της, σ’ ένα πρό-
γραµµα που στηρίζεται σε όλες τις µεγάλες
επιτυχίες της µέχρι τώρα καλλιτεχνικής πο-
ρείας της.

-Κυριακή 9 Σεπτεµβρίου: Γιάννης
Χατζόπουλος – SINCE 10. Ο ανερχόµενος
ξανθιώτης καλλιτέχνης θα παρουσιάσει ένα
πρόγραµµα που περιλαµβάνει δικά του
τραγούδια, καθώς και ελληνικές και ξένες
επιτυχίες σε έντεχνο pop-rock ήχο. Το µου-
σικό σχήµα SINCE 10 που δηµιουργήθηκε
την άνοιξη του 2010 και αποτελείται από
δέκα νέους µουσικούς της πόλης µας, θα
παρουσιάσει την πρώτη δισκογραφική δου-
λειά του.

Τέλος, το ενδιαφέρον της νεολαίας ανα-
µένεται να προσελκύσει και φέτος η νεανι-
κή-εναλλακτική σκηνή, στην οποία θα εµ-
φανιστούν τα εξής µουσικά σχήµατα:

-∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου: The
Badgers

-Τρίτη  4  Σεπτεµβρίου: Mad
Productions – House of Sound

-Τετάρτη 5 Σεπτεµβρίου: Φίλοι και Ε-
χθροί - Εύφωνον

-Πέµπτη 6 Σεπτεµβρίου: Radial
Groove

-Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου:
Vagrant Company

-Σάββατο 8 Σεπτεµβρίου: Heavy
Metal Broken Strings

«Οκτώ ηµέρες χαράς απέναντι 
στον δύσκολο χειµώνα που
έρχεται»

Ικανοποιηµένος από την κατάρτιση του
προγράµµατος µέσα στις οµολογουµένως
ζοφερές συνθήκες που ταλανίζουν τους
Ο.Τ.Α. και την κοινωνία, ο πρόεδρος του
Κέντρου Πολιτισµού ∆ήµου Ξάνθης Μα-
νώλης Φανουράκης δηλώνει: «Με τον

σφιχτό προϋπολογισµό που έχουµε, καταρ-
τίσαµε ένα πρόγραµµα που πιστεύουµε ότι
για τις περιστάσεις είναι πολύ καλό. ∆ώσα-
µε περισσότερο βάση στο τοπικό στοι-
χείο και αυτό φαίνεται από το γεγονός
ότι τις τρεις µέρες εµφανίζονται Ξαν-
θιώτες καλλιτέχνες. Οι γιορτές ξεκινούν
µε τον Βόρειο Ήχο µαζί µε τον Μανώλη Μη-
τσιά, την επόµενη µέρα εµφανίζεται ο Α-
ντώνης Βαρβατσούλιας και η αυλαία πέφτει
µε τους ανερχόµενους και πολύ καλούς
Γιάννη Χατζόπουλο και SINCE 10».

Το ίδιο βάρος δίνεται και στην καταξιω-
µένη πια νεανική-εναλλακτική σκηνή. «Ε-
κεί θα εµφανιστούν εκκολαπτόµενοι καλλι-
τέχνες και τοπικά συγκροτήµατα που θα έ-
χουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους στο κοινό» λέει ο κ. Φανουρά-
κης, προσθέτοντας: «Με µεγάλη χαρά
βλέπουµε την ανταπόκριση που έχει
αυτή η σκηνή στο νεανικό κοινό και πι-
στεύουµε ότι βάλαµε κι εµείς ένα λιθα-
ράκι στο να δηµιουργούνται νεανικά
συγκροτήµατα. Κι αυτό γιατί ξέρουν ό-
τι έχουν τον δικό τους χώρο για να εκ-
φραστούν και να παρουσιάσουν τη
µουσική τους. Υπάρχουν και κάποιες εκ-
δηλώσεις των συλλόγων που θα ενταχθούν
κι αυτές στο πρόγραµµα των γιορτών, ό-
πως κάθε χρόνο. Πιστεύω ότι οι σύλλο-
γοι έχουν καταλάβει και προσπαθούν
κι αυτοί να βάλουν τη δική τους πινελιά
στις γιορτές µε τις εκδηλώσεις που θα
κάνουν».

Κλείσαµε τη συνοµιλία µας, µε τον κ.
Φανουράκη να σχολιάζει: «Με δεδοµένες
τις αναλογίες, µε όλα αυτά που συµ-
βαίνουν στη χώρα και µε τη δεινή οικο-
νοµική κατάσταση στην οποία βρίσκο-
νται οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, ο δήµος Ξάνθης κατάφερε να κα-
ταρτίσει ένα πρόγραµµα µε το οποίο -
µαζί µε τους πολιτιστικούς συλλόγους-
θα µπορέσουµε να δώσουµε οκτώ η-
µέρες χαράς και ξεγνοιασιάς στους κα-
τοίκους απέναντι στον τον δύσκολο
χειµώνα που έρχεται».

Θοδωρής Μπακάλης

Ανακοίνωση του προγράµµατος και τελική ευθεία για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης

Μ. Φανουράκης: «Με δεδοµένες
τις περιστάσεις, το πρόγραµµα
είναι πολύ καλό»

����Ιατρείο Χρυσούπολης (κάθε ∆ευτέρα)
Βενιζέλου 69 - Τηλ.: 25910 22066, Κιν.: 6978 940879

����Ιατρείο Καβάλας (κάθε Τρ.-Τετ.-Παρ.-Σάβ.)
Κωστή Παλαµά 8 - Τηλ. 2510  839144
����Ιατρείο Θάσου (κάθε Πέµπτη)
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής  - Τηλ. 25930 23581

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Πανεπιστήµιο Παρίσι VI
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Στο µεγάλο κατάλογο των
« µ α γ ε µ έ ν ω ν »  α π ό  τ ι ς
οµορφιές του Νέστου και πιο

σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α  τ ο υ  « ∆ έ λ τ α »
προστέθηκε τα τελευταία χρόνια
ένας ακόµη ξένος επισκέπτης από
τη Γερµανία, ο οποίος όµως δεν
π ε ρ ι ο ρ ί σ θ η κ ε  α π λ ά  σ τ η ν
διατύπωση του θαυµασµού του γι’
αυτό που αντίκρισε από την πρώτη
στιγµή, αλλά προχώρησε και σε
πράξεις, µε τις οποίες απέδειξε όχι
µόνο τον θαυµασµό, αλλά και το
αµέριστο ενδιαφέρον του για τον
συγκεκριµένο χώρο, τον δικό µας
τόπο.

Ο λόγος για τον Alexander Wirth, βιοχηµικό
στο Ινστιτούτο Νευροφυσιολογίας του
Ανόβερου Γερµανίας, ο οποίος βρέθηκε για
πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στη
Χρυσούπολη, το 2006 επισκεπτόµενος κάποιους
Έλληνες φίλους του, µαζί µε την παρέα του.
Τότε όµως δεν έτυχε να επισκεφθεί το «∆ΕΛΤΑ»,
γιατί απλά… αγνοούσε την ύπαρξή του.
Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, είδε ένα
ντοκιµαντέρ που προβλήθηκε στην γερµανική
τηλεόραση όπου αποκαλύπτονταν η οµορφιά
και η οικολογική αξία της περιοχής του Νέστου.
Εχοντας ήδη από την εφηβεία του έντονο
ενδιαφέρον για την άγρια πανίδα και χλωρίδα,
αποφάσισε στην επόµενή του επίσκεψη στην

Ελλάδα, να γνωρίσει το ∆έλτα του Νέστου:
«Επέστρεψα το 2008, άρχισα να έρχοµαι σε

επαφή µε ανθρώπους της περιοχής και σιγά-
σιγά ανακάλυψα τον τεράστιο πλούτο της
χλωρίδας και της πανίδας της αφού δεν είχα
ξαναδεί φοινικόπτερα ή πελεκάνους, ούτε το
µοναδικό στα Βαλκάνια παραποτάµιο ∆άσος του
Νέστου» λέει ο κ.Βιρφ παρατηρώντας ότι την

οµορφιά της περιοχής δεν την γνωρίζουν ούτε
αρκετοί και από τους Ελληνες!

«Αποφάσισα λοιπόν, ερχόµενος σε επαφή
µε το Κέντρο Πληροφόρησης ∆έλτα Νέστου,
στην Κεραµωτή και θέλοντας να συµβάλω στην
προστασία και ανάδειξη της προστατευόµενης
περιοχής, να φτιάξω ένα φωτογραφικό
λεύκωµα στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα
γερµανικά» εξηγεί ο 26χρονος φυσιολάτρης.

«Ο ΝΕΣΤΟΣ, ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΦΥΣΗ»
Το λεύκωµα, «Ο Νέστος, Ένα Ταξίδι στη

Φύση» περιέχει φωτογραφίες σπάνιων ειδών
χλωρίδας και πανίδας καθώς και των βιοτόπων

που θα συναντήσει κανείς, και είναι το δικό του
ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή. Το πιο
αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι το λεύκωµα αυτό το
παραχώρησε στο Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα
Νέστου-Β ισ των ίδας - Ισµαρ ίδας ,  γ ι α
αποκλειστική εκµετάλλευση, αποδεικνύοντας
την αγάπη του για τον τόπο αλλά και την
έµπρακτη προσφορά του στην προστασία του.

«Ηθελα  να  κάνω κο ι νωνούς  του
πανέµορφου αυτού τόπου και άλλους
ανθρώπους και να συµβάλω στην αύξηση των
επισκεπτών στην περιοχή καθώς διαπίστωσα,
ότι δεν υπήρχε κάποιο φωτογραφικό λεύκωµα
για να τη διαφηµίζει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ.Βιρθ εξέδωσε 60 αντίτυπα του
λευκώµατος, 20 για κάθε γλώσσα και τα έστειλε
ταχυδροµικώς στο Φορέα ∆ιαχείρισης
προκειµένου να τα διαθέτει προς πώληση στα
δύο Κέντρα Πληροφόρησης, στην Κεραµωτή
και το Πόρτο Λάγος. Ο ίδιος συνεχίζει να
επισκέπτεται κάθε χρόνο την περιοχή,
ανακαλύπτοντας κάθε φορά κάτι καινούργιο.

Η «Θ» συνάντησε τυχαία τον Αλεξάντερ, σε
ένα Ελληνο-γερµανικό «γλέντι» που έγινε πρό-
σφατα στο Προάστιο Χρυσούπολης και είχαµε
την χαρά να γνωρίσουµε από κοντά, όχι µόνο
τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του και τους
φίλους τους από τη Γερµανία, οι οποίοι αγαπάνε
την Ελλάδα, όχι µόνο στα λόγια, αλλά και µε
πράξεις… 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΑΡΙ∆ΗΣ

«Ο Νέστος, 
Ένα Ταξίδι στη Φύση» 
-Το λεύκωµα του γερµανού Αλεξάντερ Βιρφ και το έµπρακτο ενδιαφέρον  για τις σπάνιες οµορφιές

του τόπου µας 
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Ενδιαφέρουν

Η
Οµοσπονδία Επαγγελµα-
τιών–Βιοτεχνών–Εµπόρων
Ν.Ξάνθης, εν όψει της κα-

τάστασης που διαµορφώνεται µε
την επιλογή της Περιφέρειάς µας
ως τόπου συγκέντρωσης, σε συνθή-
κες κράτησης, παράνοµων µετανα-
στών οι οποίοι βρίσκονται σε καθε-
στώς «επιστροφής», και εκτιµώ-
ντας από τα στοιχεία που είναι δια-
θέσιµα επισήµως ότι –παρά τους,
περί του αντιθέτου, ισχυρισµούς
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου ∆ηµόσιας Τάξης– πρόκειται
για µόνιµα επί της ουσίας µέτρα µε
πιθανές αλλαγές ή προσθήκες ως
προς τους χώρους κράτησης των
λαθροµεταναστών, επισηµαίνει, µε
την παρούσα, τον κίνδυνο να µετα-
τραπεί η περιοχή µας σε «αµπάρι
ψυχών» για όλους µας (ελεύθερους
πολίτες και κρατούµενους µετανά-
στες) ΕΑΝ υπογραφεί το Π.∆. που
ενεργοποιεί το άρθρο 37-5 του
Ν . 3 9 0 7 / 2 0 1 1  ( Ο δ η γ ί α
2008/115/ΕΚ για την επιστροφή
παρανόµως διαµενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών). 

Τι λέει το άρθρο 37-5: 
«Σε περίπτωση αδυναµίας των αρµοδίων

κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν µε ίδι-
ους πόρους ή µέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών
των οποίων η αποµάκρυνση έχει αναβληθεί, α-
πολαµβάνουν κατά το χρονικό διάστηµα της α-
ναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προ-
σωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δηµοσίου ή
κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα ότι κα-
λύπτουν τις άµεσα βιοτικές τους ανάγκες, µπο-
ρεί να επιτραπεί, µετά από σχετική άδεια να απα-
σχολούνται ως µισθωτοί σε τοµείς απασχόλησης
σε συγκεκριµένες περιοχές της Χώρας. Με προε-
δρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πο-
λίτη, καθορίζονται οι τοµείς απασχόλησης και οι
περιοχές της Χώρας όπου µπορούν να απασχο-
λούνται ως µισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών
των οποίων έχει αναβληθεί η αποµάκρυνση, το
καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι ό-
ροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρµό-
δια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του χρό-
νου αναβολής της αποµάκρυνσης ο υπήκοος

τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης σε
προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως ά-
νω χρονικό διάστηµα διαµονής του υπηκόου
τρίτης χώρας δεν µπορεί να συνυπολογιστεί
στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του
ν.3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ι-
θαγένεια ή στην περίπτωση εφαρµογής διατάξε-
ων που αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς
µακροχρόνιας διαµονής.» (Ν3907/26.01.2011) 

Η Οµοσπονδία Ε.Β.Ε. Ξάνθης, λαµβάνοντας
υπόψιν: 

1)το άρθρο 37-5 του Ν.3907/26.01.2011
το οποίο προβλέπει ότι ο πληθυσµός των παρά-
νοµων µεταναστών που δεν είναι διαχειρίσιµος
από το ελληνικό κράτος, µπορεί να κατευθυνθεί
µε ένα προεδρικό διάταγµα σε συγκεκριµένες
περιοχές της Χώρας για συγκεκριµένη απασχό-
ληση µε την ιδιότητα του «λαθροµετανάστη» να
διατηρείται,

2)το άρθρο 84 του Ν.4052/01.03.2012*
του κεφαλαίου ΙΓ΄περί απαγόρευσης απασχό-
λησης παράνοµων µεταναστών, το οποίο εξαιρεί
από τη ρητή απαγόρευση του Νόµου όσες περι-
πτώσεις υπαχθούν στη διάταξη 37-5 του προγε-
νέστερου Ν.3907/26.01.2011. 

3)την αναφορά της «Ύπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ» στο πλαίσιο «του διαλόγου για το µε-
ταναστευτικό και το άσυλο» στην Ελλάδα, που
δηµοσιεύθηκε τον περασµένο Μάϊο και στην ο-
ποία περιγράφονται µε σαφήνεια οι αδυναµίες
της διοικητικής κράτησης και το ανέφικτο των
µαζικών απελάσεων για να προταθεί ως «λύση»
για τους λαθροµετανάστες –στο πνεύµα της
προαναφερόµενης διάταξης– η χορήγηση «ά-
δειας εργασίας υπό προϋποθέσεις» σε ένα καθε-
στώς «προσωρινής παραµονής υπό ανοχή»**,

4)την απόφαση «πιλοτικής» εγκαθίδρυσης
Ειδικών Οικονοµικών Ζωνών στην Περιφέρειά
µας παρά τις επιφυλάξεις και διαφωνίες που έ-
χουν εκφραστεί, 

5)το άρθρο 29-6 του Ν.4072/11.04.2012
που επιτρέπει την είσοδο σε άλλο τελωνειακό
καθεστώς (Ειδική Οικονοµική Ζώνη, Ελεύθερη

Τελωνειακή Ζώνη) βιοµηχανικών προϊόντων
που εισάγονται από τρίτες χώρες και η κυκλοφο-
ρία τους στην αγορά απαγορεύθηκε λόγω κιν-
δύνων για την υγεία, την ασφάλεια και το περι-
βάλλον, και 

6 ) τ ο  ά ρ θ ρ ο  4 1 - 6  &  4 1 - 7  τ ο υ
Ν.4072/11.04.2012 που επιτρέπει, εντός των Ε-
λευθέρων Τελωνειακών Ζωνών, ανάπτυξη βιο-
µηχανικής δραστηριότητας και επεξεργασία
προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες,

Ζητούµε από τους συναρµόδιους, για την
έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος του άρ-
θρου 37-5 του Ν.3907/26.01.2011, Υπουρ-
γούς, να µην προχωρήσουν αβασάνιστα στην υ-
πογραφή σχετικής πρότασης Π.∆. αλλά να λά-
βουν σοβαρά υπόψη τη βούληση της τοπικής
κοινωνίας,

Καλούµε τους Βουλευτές της Θράκης να ε-
παγρυπνούν για τα συµφέροντα της περιοχής
και της κοινωνίας και να τα προασπιστούν απέ-
ναντι στα εν δυνάµει νοµοθετήµατα για τις ΕΟΖ
και της πιθανής σύνδεσης της λειτουργίας τους
µε το «αναλώσιµο» εργατικό δυναµικό των λα-
θροµεταναστών – εξέλιξη που θα µετατρέψει τη
Θράκη σε «αµπάρι ψυχών»***,

Καλούµε τα Κόµµατα του ελληνικού Κοινο-
βουλίου να προβληµατιστούν µε τη συνέργεια
των προαναφεροµένων, φαινοµενικά αποσπα-
σµατικών, διατάξεων και νοµοθετηµάτων που
προοιωνίζουν ανατροπές αγνώστων διαστάσε-
ων στις τοπικές κοινωνίες για τις οποίες προορί-
ζονται,

Καλούµε για άλλη µια φορά τον Περιφερει-
άρχη ΑΜΘ να αναθεωρήσει την απόφασή του
για εγκαθίδρυση ΕΟΖ στην περιοχή λαµβάνο-
ντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις που δεν
µπόρεσε να αποτρέψει, ως ένδειξη του τι µέλλει
γενέσθαι, 

Καλούµε τους Προέδρους των Επιµελητη-
ρίων Αν.Μακεδονίας & Θράκης να άρουν τη συ-
ναίνεσή τους στην προοπτική ΕΟΖ και να ηγη-
θούν µιας νέας πρωτοβουλίας επανεξέτασής
τους ως δήθεν «αναπτυξιακής λύσης» για τον
τόπο µας, υπό το πρίσµα των νέων δεδοµένων. 

Εν κατακλείδι, ζητούµε από την ελληνική
Πολιτεία και τους αρµόδιους φορείς να µας εξη-
γήσουν µε πειστικό τρόπο, 

-γιατί, µε τα 206,7 εκατ.ευρώ που, όπως υ-
ποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή****, έλαβε η
Ελλάδα για το µεταναστευτικό µέσω των Ταµεί-
ων «Εξωτερικών Συνόρων», «Επιστροφής» και
«Προσφύγων» την περίοδο 2007 – 2011, το
πρόβληµα αντί να λυθεί, επιδεινώθηκε δραµατι-
κά. 

-Και σε ποιο βαθµό θα µπορέσει η χώρα, µε
τα 86 εκ.ευρώ που προβλέπονται από τα ίδια τα-
µεία το 2012, να δώσει λύσεις µε προοπτική στο
διογκωµένο πλέον πρόβληµα.

Με τιµή
Για την ΟΕΒΕ Ν.Ξάνθης

Ο Πρόεδρος ∆Σ
Σωτήριος Τσιακίρογλου

Ο Γ.Γραµµατέας ∆Σ
Γεώργιος Φ.Μπατζακίδης

Κραυγή αγωνίας της Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών Ν. Ξάνθης:

Να γιατί δεν πρέπει να «εδραιωθούν»
οι ΕΟΖ και τα κέντρα
λαθροµεταναστών στη Θράκη

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το Κέντρο Μελετών «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», τι-

µώντας την µνήµη του αειµνήστου Προέδρου µας, κάνει
γνωστό ότι την Πέµπτη 30 Αυγούστου 2012, ηµέρα εορ-
τής του Αγίου Αλεξάνδρου, θα τελεσθεί, από ώρα 07.30 -
9.30 π.µ., Θεία Λειτουργία  στον Ιερό Ναό Κηρύκου και Ι-
ουλίτης των Νεκροταφείων Ξάνθης.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ψαλλεί τρι-
σάγιο στο τάφο του αειµνήστου Αλεξάνδρου Μπαλτατζή
και στην συνέχεια θα προσφερθεί καφές.

Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ρωµανίδης Θεόδωρος
Η Γ. Γραµµατέας

Ιγνατιάδου Αικατερίνη
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Αθλητικά

Τ
ρεις και σήµερα απέµειναν για την πι-
στολιά του αφέτη και την έναρξη του
νέου πρωταθλήµατος. Το Onsports…

επισκέπτεται τις 16 «γειτονιές» της Super
League και κάνει focus στους παίκτες οι ο-
ποίοι βρίσκονται ενώπιον της χρονιάς –
«κλειδί» για την εξέλιξη της καριέρας τους
στοχεύοντας στην... ενηλικίωσή τους στη
« µ ε γ ά λ η  κ α τ η γ ο ρ ί α » .
Από το εύγεστο ή όχι του φαγητού που θα
«σερβίρουν» θα εξαρτηθεί εν πολλοίς εάν ά-
ξιζαν της εµπιστοσύνης και σε αρκετές περι-
πτώσεις των εγκωµιαστικών σχολίων που
τους συνοδεύουν, µέχρι την εκκίνηση και τη
νοητή γραµµή της αφετηρίας του φετινού
µαραθωνίου.
Κάποιοι άλλοι πάλι, έχοντας ήδη κολληµένα
ένσηµα στο βιβλιάριο από συµµετοχές στα
γήπεδα της Super League, αναζητούν το
«ξεπέταγµα» και ορισµένοι µία δεύτερη ευ-
καιρία, προκειµένου να αποδείξουν ότι έ-
χουν τα «αβγά» να ανταποκριθούν µε επιτυ-
χία στις υψηλές απαιτήσεις.  

Μιχάλης Παυλής – ΑΕΚ
Πέτυχε, αυτό που κυνηγούσε σαν τρελός! Να φορέσει πάλι τη

φανέλα της ΑΕΚ. Παρότι ο 23χρονος επιθετικός από τη Μυτιλήνη
είχε «κοπεί» αρχικά – για λόγους υγείας - από το ιατρικό επιτελείο
της Ενωσης, µε δική του πρωτοβουλία ακολούθησε την αποστολή
της οµάδας στο Τσέστερ της Αγγλίας στην προσπάθειά του να πεί-
σει τον Βαγγέλη Βλάχο για τις αγωνιστικές ικανότητές του. Αυτή
θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχει για να παίξει στην οµάδα
της καρδιάς του.

Γιάννης Γιαννιώτας – Αρης
Εβγαλε µάτια στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα των Νέ-

ων και ήδη στα αυτιά του ηχούν πολλές «σειρήνες» από άλλες πο-
δοσφαιρικές πολιτείες. Εκ πρώτης όψεως το ταλέντο και η ποιότη-
τα που τον χαρακτηρίζει, ξεχωρίζει σαν τη µύγα µέσα στο γάλα
στο αποψιλωµένο ρόστερ των «κιτρίνων». Παρότι 19 χρονών,
καλείται να ωριµάσει, να κάνει τη διαφορά και γιατί όχι να σηκώ-
σει, στις πλάτες του την οµάδα. Την νέα σεζόν οι απαιτήσεις και η
πίεση θα΄ναι µεγαλύτερη, ενώ πολλά ζευγάρια µάτια (εντός και ε-
κτός συνόρων) θα βρίσκονται «καρφωµένα» πάνω του.

∆ηµήτρης Κουρµπέλης – Αστέρας Τρίπολης
Από τις ακαδηµίες του Αστέρα, πήρε προαγωγή για τις «µι-

κρές» εθνικές και την πρώτη οµάδα στην Τρίπολη. Οι Αρκάδες ε-
πιβράβευσαν την πρόοδό του και προχώρησαν τον περασµένο Γε-
νάρη στην επέκταση του συµβολαίου του έως τον ∆εκέµβριο του
2016. Αν και 0 19χρονος µεσοαµυντικός θα έχει µπροστά του αρ-
κετές χρονιές για να καθιερωθεί οι εξαιρετικές εµφανίσεις του µε
την Εθνική Νέων στο Euro, «γέννησαν» µεγάλες προσδοκίες στο
στρατόπεδο του Αστέρα.

Θανάσης Καραγκούνης – Ατρόµητος
Παρότι από τους πιο νέους παίκτες στο ρόστερ του Ατρόµη-

του, παράλληλα είναι και από τους παλιότερους έχοντας ήδη συ-
µπληρώσει µία τριετία µε το αστέρι στο στήθος. Ολοι στην δυτική
όχθη έχουν να λένε τα καλύτερα για το ταλέντο και τις αρετές που
διακρίνονται στο αγωνιστικό προφίλ του. Μετά την φτωχή περυ-
σινή σεζόν - λόγω των αρκετών τραυµατισµών που τον ταλαιπώ-
ρησαν – καλείται να επιστρέψει στις δυνατές εµφανίσεις, για να
διεκδικήσει το µεγάλο άλµα στην καριέρα του.

Μισέλ Ολαϊτάν – Βέροια
Ο επίσηµος µάνατζερ του και ένας εκ των µεγαλύτερων ποδο-

σφαιριστών στην ιστορία της Νιγηρίας, Τζέι-Τζέι Οκότσα, εµφανί-
ζεται κατηγορηµατικός για την αξία του 19χρονου επιθετικού. «
Σε δύο χρόνια η αξία του θα εκτοξευτεί στα στα 5 εκατ. ευρώ!»
δήλωσε εν ευθέτω χρόνο ο παλαίµαχος άσος. Τα πρώτα δείγµατα
γραφής και οι εµφανίσεις µε την «Βασίλισσα του Βορρά» την πε-
ρασµένη σεζόν στα γήπεδα της Football League επιβεβαίωσαν τα
λεγόµενα του Οκότσα. Εάν δείξει τον ίδιο τσαµπουκά και στην Su-
per League, το µέλλον του διαγράφεται λαµπρό προς µεγάλη ικα-
νοποίηση όχι µονάχα του µάνατζέρ του, αλλά ασφαλώς και του
µεγαλοµετόχου της Βέροιας Γιώργου Αρβανιτίδη. Πολλά τα... ευ-
ρώ!

∆ηµήτρης Κολοβέτσιος – ΠΑΣ Γιάννινα
Το Νοέµβρη του 2011 έκανε το πανελλήνιο να µιλά για πάρτι

του, µε αφορµή την ντελικάτη εµφάνιση και επιβίωσή του στο

«κρας – τεστ» µε τον… killer Τζιµπρίλ Σισέ στο πλαίσιο της αναµέ-
τρησης της ΑΕΛ µε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Παρεµπιπτόντως,
ο «µικρός»... υποχρεώσε ακόµη και τον Γάλλο σταρ να του δώσει
το χέρι και να του γνέψει καταφατικά στο δρόµο προς τα αποδυ-
τήρια µετά το τέλος εκείνου του µατς. Ωστόσο, η συνέχεια της δια-
δροµής δεν ήταν «µαγική» για τον νεαρό αµυντικό στον Κάµπο. Η
φθίνουσα πορεία της Λάρισας επηρέασε αρνητικά και τις προσω-
πικές εµφανίσεις του. Το φετινό καλοκαίρι δεν τα βρήκε µε τους
«βυσσινί» για την ανανέωση της συνεργασίας τους και επέστρεψε
στην «µεγάλη κατηγορία» µέσω της µεταγραφής στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα. Εάν «βουλιάξει» στη λίµνη των Ιωαννίνων, δύσκολα θα΄χει
και άλλη ευκαιρία για να κάνει καριέρα.

Γιάννης Καραλής – Κέρκυρα
Γνήσιο τέκνο του Ατρόµητου και της περιστεριώτικης εξέ-

δρας, έχασε τον… βηµατισµό του, από την στιγµή που αποχώρησε
από την δυτική όχθη του ποταµού. Η ατυχής έµπνευση της µετα-
γραφής στην Καβάλα το περασµένο καλοκαίρι – ελέω της µετέ-
πειτα αποβολής των «αργοναυτών» από τις επαγγελµατικές κα-
τηγορίες- τον έστειλε στην εξέδρα. Επανήλθε στην δράση τον πε-
ρυσινό δεύτερο εξάµηνο στην Κέρκυρα και πλέον στα 24 χρόνια
του, καλείται να πραγµατοποιήσει καθοριστικές εµφανίσεις για να
«φτιάξει» το όνοµά του και να διεκδικήσει κάτι ακόµη καλύτερο
στο µέλλον.  

Στέλιος Βασιλείου – Λεβαδειακός
Εξελίχθηκε σε αποκάλυψη των Βοιωτών την περασµένη σε-

ζόν και όπως είναι φυσιολογικό, άπαντες στον Λεβαδειακό περιµέ-
νουν ανάλογη συνέχεια από τον 21χρονο επιθετικό, µε πρώτο
απ΄όλους τον Γιώργο Παράσχο. Ο τεχνικός των «πρασίνων» ετοι-
µάζεται να του δώσει και φέτος ευκαιρίες συµµετοχής µε το
«τσουβάλι» σε µία οριακή χρονιά για την εξέλιξη της καριέρας
του, δεδοµένου πως το όνοµά του βρίσκεται σηµειωµένο στα
µπλοκάκια πολλών ελλήνων και ξένων σκάουτερ. 

Γιάννης Φετφατζίδης – Ολυµπιακός
Οι όποιες δικαιολογίες «στερεύουν» φέτος για τα σκαµπανε-

βάσµατα στην απόδοσή του. Ο Βαλβέρδε, που η αλήθεια είναι πως
δεν τρελαινόταν για πάρτι του σήκωσε άγκυρα από το λιµάνι και ο
«Φέτφα» µε άλλον… αέρα πλέον, θα επιδιώξει να κερδίσει την ε-
µπιστοσύνη του νέου «σερίφη» των πρωταθλητών Λεονάρντο
Ζαρντίµ στο τέταρτο χρόνο της θητείας του στην πειραϊκή οµάδα.
Φτάνει βεβαίως να καταφέρει να συνδυάσει το αδιαµφισβήτητο
ταλέντο µε την οµαδικότητα και την σταθερότητα στις εµφανίσεις
του….

Θανάσης Παπάζογλου – ΟΦΗ
Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε ξετρελαθεί µε τα προσόντα του την

εποχή που κρατούσε το τιµόνι του Αρη. Ωστόσο ο υψηλόσωµος
φορ δεν «κεφαλαιοποίησε» στην πορεία τον θαυµασµό και την ε-
µπιστοσύνη του Σερβοέλληνα τεχνικού. Επειτα από τρία… άγονα
χρόνια στην Τούµπα- µε έναν εξάµηνο ενδιάµεσο σταθµό στον Α-
στέρα Τρίπολης – κατηφόρισε στο Ηράκλειο για λογαριασµό του
ΟΦΗ, µε την φιλοδοξία να ανακαλύψει την χαµένη ποδοσφαιρική
του Ιθάκη!  

Χαράλαµπος Μαυρίας – Παναθηναϊκός
Ξεκίνησε µε άγριες διαθέσεις την φετινή σεζόν και αποφασι-

σµένος να αρπάξει από τα µαλλιά τις ευκαιρίες του Ζεσουάλδο Φε-
ρέιρα. ∆είχνει έτοιµος να ανταποκριθεί σε έναν περισσότερο πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, συγκριτικά µε τις περυσινές αθόρυβες εµφανί-
σεις του και γιατί όχι, να κάνει την διαφορά στο «τριφύλλι». Εφό-
σον βγάλει στο χορτάρι εκτός από ποδοσφαιρικές περγαµηνές και
την απαιτούµενη ωριµότητα, δύναται να αποτελέσει το... next big
thing της Παιανίας.

Λεωνίδας Κυβελίδης – Πανθρακικός
Εξαργύρωσε την καλή σεζόν που πραγµατοποίησε στο δεύτε-

ρο εξάµηνο της περασµένης σεζόν µε µεταγραφή στον Πανθρακι-
κό και παρέµεινε έτσι στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Super
League. Αν και 26 χρονών, στην µόλις τρίτη παρουσία του στην
«µεγάλη κατηγορία» θα φανεί µέσω της ακριτικής οµάδας εάν
µπορεί να ονειρεύεται ακόµη πιο… βαριά φανέλα κάνοντας αυτό
που κουβαλά στο ποδοσφαιρικό του DNA. Να στέλνει την µπάλα
στο…πλεκτό!  

Ανδρέας Σάµαρης – Πανιώνιος
Στο περασµένο πρωτάθληµα ήταν βασικός και αναντικατά-

στατος στην οµάδα της Νέας Σµύρνης µε αποτέλεσµα να κεντρίσει
το ενδιαφέρον του Ολυµπιακού που σύµφωνα µε το ρεπορτάζ
των τελευταίων ηµερών, τον περιµένει µε ανοιχτές αγκάλες στο
λιµάνι. Μετά τα πρώτα µπάνια στα βαθιά νερά, προορίζεται πλέον
για το νευραλγικό ρόλο του «εγκεφάλου» της µεσαίας γραµµής
των «κυανέρυθρων» δεδοµένης της ηγετικής φυσιογνωµίας και
του πολυσύνθετου τρόπου παιχνιδιού του.

Γιώργος Κατσικάς – ΠΑΟΚ
Ο συναγωνισµός για µία θέση στο κέντρο της άµυνας θα είναι

ιδιαίτερα µεγάλος µετά και τον ερχοµό του Ματέους Βιβιάν στην
Τούµπα. Αν και δεν έχει κλείσει ακόµα χρόνο στον «∆ικέφαλο του
Βορρά»(αποκτήθηκε τον περασµένο Σεπτέµβρη) ο ∆ώνης θα του
εµπιστευτεί φανέλα βασικού σε αρκετά παιχνίδια κρίνοντας από
τους «πειραµατισµούς» στις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια.
Πέρυσι, είχε µόλις τέσσερις συµµετοχές λόγω τραυµατισµού και
φέτος θα κυνηγήσει να πάρει τη ρεβάνς.  

Γιάννης Ποτουρίδης – Πλατανιάς
Το «αγροτικό» στα Χανιά µε την φανέλα του Πλατανιά θα κρί-

νει σε µεγάλο βαθµό την επιστροφή του 20χρονου στόπερ στον
Ολυµπιακό και την προσπάθειά του να αποδείξει ότι αξίζει µία θέ-
ση στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων». Οι πρωταθλητές έστειλαν
µε «φύλλο πορείας» το νεαρό αµυντικό στην κρητική οµάδα,
προκειµένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να µην «γυαλί-
ζει» τον πάγκο και τα καθίσµατα στην εξέδρα βλέποντας την πλά-
τη του Κοντρέρας, του Σιόβα και του Μανωλά.

Βαγγέλης Πλατέλας – Ξάνθη
Ο... µικρός στο µάτι, αλλά «κτήνος» από τη µέση και πάνω α-

ριστεροπόδαρος µέσος συστήθηκε στο ποδοσφαιρικό κοινό της
Super League µέσω της µεταγραφής του στην Skoda τον περα-
σµένο Γενάρη και φιλοδοξεί να τον µάθει για τα καλά η κοινωνία
της πρώτης κατηγορίας. Μετά το διάστηµα προσαρµογής και την
περίοδο χάριτος, ο Μαρίνος Ουζουνίδης ποντάρει πολλά στην τα-
χύτητα και την εκρηκτικότητά του εν όψει της νέας σεζόν.  

Η χρονιά της… ενηλικίωσης 
στoν «πλανήτη» - Super League
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Σ
τη χθεσινή της συνεδρίαση, η

Επιτροπή έδωσε άδεια µόνο

σε 3 οµάδες, την Βέροια, τον

Λεβαδειακό και την Κέρκυρα, ενώ ή-

δη είχαν πάρει πιστοποιητικό οι Ολυ-

µπιακός, Ατρόµητος, Αστέρας Τρί-

πολης, ΠΑΣ Γιάννινα και Ξάνθη.

Αυτό σηµαίνει πως οι υπόλοιπες 8 οµάδες που
είναι να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα που ξεκι-
νάει το Σαββάτο δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο λόγος για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον
ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον ΟΦΗ, τον Πανιώνιο, τον Παν-
θρακικό και τον Πλατανιά οι οποίοι έχουν άλλοι µι-

κρές άλλες µεγάλες ελλείψεις στους φακέλους
που κατέθεσαν.

∆εν κινδυνεύουν ΠΑΟ, Άρης,
Πανθρακικός

Παναθηναϊκός, Άρης και Πανθρακικός δεν έ-
χουν πρόβληµα για την πρεµιέρα του πρωταθλή-
µατος, καθώς ακόµα και αν δεν προσκοµίσουν εγ-
γυητική επιστολή, αρχικά η προβλεπόµενη ποινή
είναι πρόστιµο (που σε επόµενο έλεγχο µπορεί να
διπλασιαστεί και τελικά να καταλήξει σε υποβιβα-
σµό).

Για τον Πλατανιά, που προφανώς µέσα σε 3
µέρες είναι δύσκολο να ολοκληρώσει την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, µπορεί να προσκοµίσει
στοιχεία ότι τα χρήµατα υπάρχουν και είναι διαθέ-
σιµα (π.χ. σε κάποιο λογαριασµό).

Για τις υπόλοιπες τέσσερις οµάδες (ΑΕΚ, ΠΑ-
ΟΚ, ΟΦΗ, Πανιώνιος) όπου τίθεται θέµα ενηµερο-
τήτων, τα δεδοµένα είναι διαφορετικά, ανάλογα
π.χ. µε το ύψος των οφειλών προς το δηµόσιο ή
άλλες οφειλές. Οι προβλεπόµενες ποινές είναι από
αφαίρεση βαθµών (αν οι οφειλές ξεπερνούν τις
100.000 ευρώ) µέχρι και υποβιβασµό.

Το τηλεοπτικό
πρόγραµµα 
της πρεµιέρας
στη Superleague

Τηλεοπτική κάλυψη θα έχουν οι προ-
σπάθειες της Skoda Ξάνθη και του Παν-
θρακικού στην πρεµιέρα της Superleague.
Συγκεκριµένα, την αναµέτρηση της Ξάν-
θης µε τον ΟΦΗ θα µεταδώσει το Novas-
ports3 ενώ την προσπάθεια του Πανθρακι-
κού στην Τούµπα θα την µεταδόσει το No-
vasports 1! Και οι δύο αναµετρήσεις ξεκι-
νάνε στις 19:15.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραµµα
της ηµέρας:

Σάββατο 25/8 19.15 ΠΑΣ Γιάννινα-
Πλατανιάς Novasports 3

Σάββατο 25/8 21.30 Λεβαδειακός-
Παναθηναϊκός Novasports2-Novasports 2
HD

Κυριακή 26/8 19.15 ΠΑΟΚ-Παν-
θρακικός Novasports1-Novasports 1 HD

Κυριακή 26/8 19.15 Κέρκυρα-
Ατρόµητος Novasports 3

Κυριακή 26/8 19.15 ΟΦΗ-Skoda
Ξάνθη Novasports 4

Κυριακή 26/8 21.30 Βέροια-Ολυ-
µπιακός Novasports1-Novasports 1 HD

∆ευτέρα 27/8 20.30 Πανιώνιος-
Άρης Novasports1-Novasports 1 HD

Το πρόγραµµα 
της 2ης
αγωνιστικής  
της Superleague

ΗΣούπερ Λίγκα έδωσε στην δηµο-
σιότητα και το πρόγραµµα της

2ης αγωνιστικής του φετινού πρωτα-
θλήµατος.

∆είτε το αναλυτικό πρόγραµµα της 2ης
αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας για την σε-
ζόν 2012-2013:

2η αγωνιστική
Παρασκευή 31/08/12 Παναθηναϊκός-

ΠΑΣ Γιάννινα ΟΑΚΑ 21:30 Nova
Σάββατο 01/09/12 Πλατανιάς-Παν-

θρακικός Παγκρήτιο 18:15 Nova
Σάββατο 01/09/12 Βέροια-Πανιώνιος

18:15 Nova
Σάββατο 01/09/12 Σκόντα Ξάνθη-

ΑΕΚ Σκόντα Ξάνθη Arena 20:30 Nova
Κυριακή 02/09/12  Άρης-ΟΦΗ Κλ. Βι-

κελίδης 18:15 Nova
Κυριακή 02/09/12  Αστέρας Τρίπολης-

Κέρκυρα γήπεδο Τρίπολης 18:15 Nova
Κυριακή 02/09/12 Ολυµπιακός-Λεβα-

δειακός Καραϊσκάκη 20:30 Nova
∆ευτέρα 03/09/12 Ατρόµητος-ΠΑΟΚ

γήπεδο Περιστερίου 20:30 Nova

Λ
ίγες µέρες πριν από την έναρξη του πρωτα-

θλήµατος και στην Ξάνθη τρέχουν προκειµέ-

νου ο Αλεξ Καζούµπα να έρθει στο επιθυµητό

επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Ο Βραζιλιάνος αριστερός µπακ ναι µεν διαθέτει καλά στοιχεία τεχνι-
κής κατάρτισης, αλλά έχει πάνω του περιττά κιλά, τα οποία θα προσπαθή-
σει να αποβάλει το γρηγορότερο δυνατόν.

Θεωρείται απίθανο να προλάβει το παιχνίδι της πρεµιέρας µε τον ΟΦΗ
στο Ηράκλειο, όπου ο Μαρίνος Ουζουνίδης πιθανόν θα χρησιµοποιήσει
τον Μπαξεβανίδη στο αριστερό άκρο.

∆ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Ο ΚΟΜΕΣΙ∆ΗΣ

Το βάρος στον Καζούµπα 
στο στρατόπεδο της Skoda Ξάνθης

Χωρίς τον ∆ηµήτρη Κοµεσίδη αναµένεται να αγωνιστεί 
στην πρεµιέρα της Σούπερ Λίγκας η οµάδα της Ξάνθης.

ΟΚώστας Μπανιώτης πήρε τη νίκη στο διε-
θνές µίτινγκ της Βουδαπέστης στον τε-

λευταίο αγώνα του φέτος σε µία δύσκολη σε-
ζόν, στην οποία δεν µπόρεσε να φτάσει σε ε-
πιθυµητό επίπεδο και να βελτιώσει την επί-
δοση του.  

Στον τελευταίο του αγώνα για την φετινή σε-
ζόν , κατέκτησε την πρώτη θέση µε άλµα στα 2,24
µέτρα  στο διεθνές µίτινγκ της Βουδαπέστης. Ο άλ-
της από την Κοµοτηνή νίκησε τον Σλοβάκο Κα-
µπέλκα, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθµησαν ο Ου-

κρανός Ναρτόβ και ο Ρώσος Ριµπακόβ, όλοι τους

µε άλµατα στα 2,24µ. Ο Μπανιώτης επιχείρησε να
περάσει και τα 2,27µ. δίχως επιτυχία. Έτσι ολο-
κληρώνει τη φετινή σεζόν στον στίβο µε καλύτερη
επίδοση στα 2,25µ, γνωρίζοντας καλά πως µπορεί
να πάει ακόµα υψηλότερα.

Κάνοντας µία µικρή σύνοψη, η διάκριση του
στο παγκόσµιο πρωτάθληµα κλειστού στίβου και η
τέταρτη θέση στην Κωνσταντινούπολη µαζί µε την
συµµετοχή του στους Ολυµπιακούς Αγώνες παρά
τα προβλήµατα που αντιµετώπισε, καθιστούν θετι-
κή τη χρονιά του.

Φινάλε µε 'ρωτιά ο Κοµοτηναίος άλτης Κ. Μ'ανιώτης

Η µισή Supe League δεν 'ήρε άδεια!
- Τέσσερις µέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήµατος η Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού 

δεν έδωσε πιστοποιητικό συµµετοχής στις µισές οµάδες 
µε αποτέλεσµα η σέντρα να βρίσκεται στον “αέρα”

- Οι οµάδες που δεν πήραν πιστοποιητικό συµµετοχής είναι οι
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, ΟΦΗ, Πανιώνιος, Πανθρακικό
και Πλατανιάς

- Έχουν διορία µέχρι την Παρασκευή να συγκεντρώσουν 
τα έγγραφα που απαιτούνται αλλά για κάποιες είναι αδύνατο 
να προλάβουν την προθεσµία
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στη γω-
νία των οδών Αν. Θράκης και Αρχιεπ.
Χριστοδούλου (πρώην Θεµιστοκλέ-
ους) 37τ.µ. ισόγειο και 37τ.µ. υπόγειο.
Πληροφορ ί ε ς  σ το  τ η λ έφωνο
2541073264 απογευµατινές ώρες (ΜΑ
2050) 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο κέ-
ντρο της Ξάνθης. Πληροφορίες στα τη-
λέφωνα 6945155789, 6940746304
(ΜΑ 2049)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διώροφης
κατοικίας µε ατοµικό καλοριφέρ, δύο
υπνοδωµάτια, σαλόνι, καθιστικό και
κουζίνα στον συνοικισµό 12 Αποστό-
λων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
25410 20505/54502 και 6937264854
(ΜΑ 2046)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι καινούργιο, ε-
πί της οδού Πατρ. Κυρίλλου 5α, στον
4ος όροφο, µε 18άρι κλιµατιστικό, τέ-
ντα, πάρκινγκ και υπόγεια αποθήκη. Τι-
µή 200 ευρώ. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 6938345950 (ΜΑ 2045)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο στού-
ντιο, ανατολικό, µε αυτόνοµη θέρµαν-
ση, στον 2ο όροφο επί της Ηλιουπόλε-
ως 15 (πάρκο Κυψέλης). Τιµή 150 ευ-
ρώ. πληροφορίες στα τηλέφωνα

2541020505 και 6937264854 (2042)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
-Στο 4ο χλµ Ξάνθης- Λάγος, επάνω
στον εθνικό δρόµο, ακριβώς απέναντι
από το εµπορικό κέντρο  “Flamingo»
τέσσερα καταστήµατα  100τ.µ. (2),
120τ.µ. και 280τ.µ.
-Αποθήκες στη Γενισέα, εντός οικι-
σµού, επάνω στο δρόµο 300τ.µ. Η µία
αποθήκη διαθέτει και χώρο γραφείου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 25410
83583 και 6936777800 (ΜΑ 2019) 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυαράκι στο κέντρο
της Ξάνθης (πάνω από το φαρµακείο
Νούση) µε ψυγείο, φουρνάκι και κρε-
βάτι. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6946775804 (ΜΑ 1989)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην Ξάνθη σε

ιατρικό κέντρο κατάλληλοι χώροι ια-
τρείων στον 1ο όροφο. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 6944818981 (ΜΑ 1957)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο στού-

ντιο και εξοπλισµένο µε όλες τις ηλε-
κτρικές συσκευές. Τιµή 170€. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 6987893233
(ΜΑ 1950)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στην γω-

νία Μ. Καραολή και Τσιµισκή, σε λειτουρ-
γία µέχρι 28/2/11. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 6946775804 κο Χρήστο (ΜΑ
1940)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στην Ανδρέ-

ου ∆ηµητρίου 126 στον 2ο όροφο.
Πληροφορ ί ε ς  σ το  τ η λ έφωνο
2591051311 (ΜΑ 1908)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώρος κατάλληλος

για φροντιστήριο επί της Βενιζέλου 86,
στον 1ο όροφο. Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 25410 84777 (ΜΑ 1860) 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ µε δύο

χώρους 40τ.µ. στον 1ο όροφο, 40 Εκ-
κλησιών µε Αγ. Ελευθερίου γωνία.
Πληροφορ ί ε ς  σ τα  τ η λ έφωνα
6976977032 και 6938796999 κα Τα-

σούλα (ΜΑ 1831)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίχωρη γκαρσονιέ-

ρα, πλήρως επιπλωµένη και µε ηλε-
κτρικά στο κέντρο της πόλης. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 25410 26882
(ΜΑ 1745)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα µε δύο

υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, επί της
Χρυσοστόµου 13 στον 1ο όροφο. Πλη-
ροφορίες στα τηλέφωνα 6939424706
και 25410 84256 (ΜΑ 1736)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 60τ.µ.,

πρόσφατα ανακαινισµένο, µε ξεχωρι-
στή είσοδο, ατοµική θέρµανση, χωρίς
κοινόχρηστα. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 6944985778 και 6971892589
(ΜΑ 1713)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός

χώρος 600τ.µ. (ενιαίος) µε συναγερµό
στη ∆ιοµήδεια Ξάνθης. Πληροφορίες
στα τηλέφωνα 25410 91109 και
6932644070 (ΜΑ 1534)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χώ-

ρος πάνω από το Φαρµακείο του Νού-
ση 103 τ.µ. κατάλληλος για επαγγελ-

µατική στέγη ή για κατοικία (διαµέρι-
σµα 75τ.µ. και γκαρσονιέρα 28τ.µ.).
Π ληροφορ ί ε ς  σ το  τ η λ έφωνο
6946775804 (ΜΑ 2012)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία διώροφη

στο χωριό άνω Τοξότες σε οικόπεδο
1.250τ.µ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
25410 74160 και 6981210293 (ΜΑ
1939)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήµα δύο επιπέδων (ενι-

αίο ή και χωριστά), άρτιο και οικοδοµή-
σιµο µετά τα πανεπιστήµια επί του

δρόµου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
25410 24670 (ΜΑ 1938)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «αέρας» οικοδοµήσιµος

σε πλάκα 3ου ορόφου εµβαδού
120τ.µ. στην οδό Μεσολογγίου 18.
Πληροφορ ί ε ς  σ το  τ η λ έφωνο
6941579160 (ΜΑ 1906)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα δίχωρη

50τ.µ. επί της οδού Απόλλωνος 10 (πί-
σω από το Lidl στον δρόµο προς Κοµο-
τηνή). Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6982020368 (ΜΑ 1866)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 750τ.µ. άρτιο

και οικοδοµήσιµο στο Εύµοιρο Ξάνθης.
Πληροφορ ί ε ς  σ το  τ η λ έφωνο
6936187539 (ΜΑ 1858)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όροφος διώροφου κτιρί-

ου 224τ.µ. στο κέντρο της Χρυσούπο-
λης πλησίον του ΙΚΑ, πλήρως εξοπλι-
σµένος (λειτουργεί ως γυµναστήριο).
Τιµή λογική. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 6948503626. (ΜΑ 1825)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια γκαρσονιέρα.

Τιµή 18.000 €. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 6987893233 (ΜΑ 1791)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση µε υλικά επι-

πλοποιίας, εν λειτουργία, σε κεντρικό
σηµείο και µε εξασφαλισµένη πελα-
τεία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
25410 26882 (ΜΑ 1746)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έκταση 5,5 στρεµµάτων µε

αγροικία και 120 ελαιόδεντρα (φως - νερό
- τηλέφωνο και γεώτρηση) στα Βαφέικα,
εντός οικισµού. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 2510 224145 και 6979298665 (ΜΑ
1033)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ε.Ι.Χ. αυτ/το, µοντ. 2003

MERCEDES C200 K classic (12/2002),
1800cc, 168ps (ελληνικό), µπλε σκούρο,
µε 45.000χλµ. ∆ιαθέτει ABS, ASR, ESP,
Brake Assist, 8 aribags, klima, πλήρες trip
computer µε οθόνη πληροφοριών, υ-
δραυλικό τιµόνι πολλαπλών λειτουργι-
κών, ηλεκτρικά παράθυρα (4), ηλεκτρικά
ρυθµιζόµενοι και ανακλινόµενοι καθρέ-

πτες, ηλεκτρικά καθίσµατα, ηλεκτρικά α-
νακλινόµενα πίσω προσκέφαλα, κεντρικό
κλείδωµα µε τηλεκοντρόλ (πόρτες- πορ-
τµπαγκάζ), ταπετσαρία avant-garde, ζά-
ντες αλουµινίου avant-garde, radio cd
player µε κονσόλα εξάδισκη Mercedes,
συναγερµός, αισθητήρες φώτων και υα-
λοκαθαριστήρων και προβολείς οµίχλης.
23.000 ευρώ τιµή συζητήσιµη. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6937093256 (10.00-
22.00) (ΜΑ 1437)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται, από τεχνική ε-

ταιρία µε 40 χρόνια πείρα στη κατασκευή
κατοικιών, αγοροπωλησίες ακινήτων
στην Αθήνα, µε παρόµοια δράση στη
Τουρκιά, γνωρίζων τουρκικά και internet,

µε δυνατότητα παραµονής στη Κωνστα-
ντινούπολη, έντιµος, εργατικός, επικοι-
νωνιακός, µη καπνιστής. Ικανοποιητική
αµοιβή και ποσοστά, δωρεάν διαµονή,
22950/39363,  6972873974, βιογραφικά
στο email:zoagapo@hotmail.com
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOSMOPLUS

Α.Ε. ζητείται υπάλληλος που να έχει ε-
µπειρία σε πωλήσεις χονδρικής-λιανικής
(ειδών super market). Απαραίτητα: Γνώ-
σεις αγγλικής και Η/Υ/ Επιθυµητά: Εµπει-
ρία στο λογιστικό πρόγραµµα «Κεφά-

λαιο» και δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. Τηλέ-
φωνο για επικοινωνία 6937473726 (ώρες
08.00-14.00) (ΜΑ 2044)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νοσηλεύτρια ή αισθητικός

κατά προτίµηση µε εµπειρία σε εφαρ-
µογές λέιζερ, για εργασία σε ιατρείο.  Α-
ποστολή βιογραφικού  στο email:
prosforesergasias@gmail.com (ΜΑ
2039)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από 23-35 ε-

τών για εργαστήριο επιγραφών. Πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο 2541025355
κος Τσακίρης (ΜΑ 2006) 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση σεκιούριτι

ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός µε γνώ-
σεις Η/Υ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
25410 66554 και 6971985953 (ΜΑ
1862)
ΖΗΤΟΥΜΕ άτοµα για εταιρεία Securi-

ty µε άδεια εργασίας και τιµολόγιο πα-
ροχής. Μισθός από 800€. Πληροφορίες
στα τηλ. 25410 66554 και 6971985953
(ΜΑ 1855)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για το καφέ- ουζε-

ρί «Μάνταινα». Πληροφορίες στο τη-
λέφωνο 6979850677 (ΜΑ 1730)
ZHTEITAI Καθηγητής Μαθηµατι-

κός µε εµπειρία στην παράδοση µαθη-
µάτων Μαθηµατικών   Λυκείου για άµε-
ση πρόσληψη στο Φροντιστήριο Μέ-
σης εκπαίδευσης και Πληροφορικής
«ΝΕΑ  ΓΝΩΣΗ» . Τηλ.  2541068881.
(ΜΑ 1725)

ΚΥΡΙΟΣ µε δίπλωµα αυτοκινήτου και
µηχανής ζητά οποιαδήποτε εργασία.
Πληροφορ ί ε ς  σ το  τ η λ έφωνο
6934665423 (ΜΑ 2051)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε διδακτική πείρα,

παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτι-
κού, Γυµνασίου και Λυκείου. Τιµή 7-12
ευρώ την ώρα. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 6932410440 (ΜΑ 2040)
ΑΡΙΣΤΟYΧΟΣ απόφοιτος του Παιδα-

γωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαί-
δευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης παραδίδει ιδιαίτερα
µαθήµατα σε µαθητές/τριες δηµοτι-
κού. Τιµές προσιτές. τηλέφωνο
6988195238. (ΜΑ 2008)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ παραδί-
δει µαθήµατα σαξόφωνου και κλαρί-
νου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6937403246. 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ του Αριστοτελείου

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης παραδί-
δει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου,
Λυκείου και φοιτητές της Πολυτεχνικής
Σχολής. Τιµές προσιτές. Πληροφορίες
στα  τηλέφωνα 25410 20505 ,
6937264854 και 6932385396. (ΜΑ
1958)
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία παραδίδει

ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνα-
σίου και λυκείου. Τιµές φιλικές. Τηλ.
6933408448 (ΜΑ 1883)
Καθηγήτρια ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

παραδίδει µαθήµατα σε φροντιστήρια
και ιδιαίτερα στο σπίτι. Αναλαµβάνει
µεταφράσεις κάθε είδους. Πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα 6932631274
24510 76965 (κα Χειµωνίδου)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ISUZU D-MAX, 3000CC 165HP,

ΙΟΥΝΙΟΣ04
ΒΥΣΣΙΝΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ,

80.000ΧΛΜ, TURBODIESEL, 
INTERCOOLER.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: τετράθυρο, 
Υδραυλικότιµόνι, Ηλεκτρικοί
Καθρέφτες, Κεντρικόκλείδω-

µα, Ηλεκτρικάπαράθυρα,
Κλιµατισµός(A/C), ESP, ABS,
Immobilizer, Συναγερµός,

ΜπροστινάκαιΠλαϊνάAirbag,
ηλεκτρονικό4x4 .

EXTRA: CD Player PIONNER,
Κοτσαδόρος, roll bar, 

επένδυσηκαρότσας, κάλυµµα
καρότσαςµεδερµάτινούφα-

σµα, προβολείςοµίχλης ,
πατάριαεπιβίβασηςµεενσω-
µατωµέναφώτα, extra µάσκα
στηµούρητουαµαξώµατος,
extra προφυλακτήραςπίσω,
ολοκαίνουριαζαντολάστιχα.

Τιµή:16.000. Πληροφορίεςστο
τηλέφωνο6937151535

∂¡√π∫π∞∑∂∆∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·
67 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹
¶Ï·ÙÂ›· (¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ 11),
ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, È‰·ÓÈÎfi ÁÈ·
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÛÙ¤ÁË.
¶ Ï Ë Ú Ô Ê Ô Ú › Â ˜  Û Ù Ô
ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 6977433176

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρι-
σµα 40τ.µ. στην οδό Αν-
δρέου ∆ηµητρίου 117, στον
6ο όροφο, σε άριστη κατά-
σταση. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 6972074486 και
210 8663278 (ΜΑ 1482)

∆ΩΡΕΑΝ 140τ.µ. ΑΕΡΑΣ δί-
νεται στον αγοραστή κατα-
στήµατος κεντρικού επί της
28ης Οκτωβρίου, 49τ.µ. και
χώρος για πατάρι. Μεγάλη
ευκαιρία, λογική τιµή! Τηλε-
φωνήστε 210 7608394 και
25410 25190 (ΜΑ 1959)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα στο
κέντρο της Ξάνθης (αρχή Αγ. Ελευ-
θερίου), κοντά στο ΙΚΑ, µε πατάρι
διαµορφωµένο σε γραφεία εµβα-

δού στο ισόγειο 106τ.µ. και στο πα-
τάρι 74τ.µ. Ιδανικό για πολλές επαγ-

γελµατικές χρήσεις.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο

6947434552 (ΜΑ 1578)

ΠΩΛΕΙΤΑΙστο Λιµένα της
Θάσου αγροτεµάχιο 5,5

στρέµµατα άρτιο και οικοδο-
µήσιµο, πίσω από τις εργατι-
κές κατοικίες στην Αγία Μα-
ρίνα, µε θέα απεριόριστη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο
6945038056 κος Μιχάλης

(ΜΑ 1550)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙοροφο-
διαµέρισµα (3ου ορόφου) ε-
πί της 28ης Οκτωβρίου (µετά
το φόρο). Είναι πλήρως επι-
πλωµένο και µε ηλεκτρικές

συσκευές. Περιλαµβάνει αυ-
τόνοµη θέρµανση, µπόιλερ,
air condition. Πληροφορίες

στο τηλ.: 25410 67517.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙδιαµέρι-
σµα 68τ.µ. σε καινούργια οι-
κοδοµή στο κέντρο της Ξάν-
θης (4ος όροφος). Ιδανικό

και για επαγγελµατική στέγη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο

6977433176 (ΜΑ 2023)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙστούντιο
πλήρως επιπλωµένο µε όλα
τα ηλεκτρικά και µε κλιµατι-
σµό, επί της οδού Ανδρια-
νουπόλεως 23β στον 3ο ό-
ροφο, 5 λεπτά από την πλα-
τεία. Πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα 25410 20505 και
6937264854 (ΜΑ 2051)

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

κερδοφόρα επιχείρηση 
µε κεντήµατα και λευκά

είδη στο κέντρο 
της Ξάνθης

(πεζόδροµος ∆αγκλή).
Πλήρως εξοπλισµένη 
σε πολύ λογική τιµή. 
∆εκτός κάθε έλεγχος. 

Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 6958057074, µόνο

σοβαρές προτάσεις.
(ΜΑ 2041)

Φιλόλογος 
πτυχιούχος ∆ΠΘ 

µε φροντιστηριακή
εµπειρία και µε πλούσιο
υλικό, παραδίδει µαθή-

µατα σε µαθητές
Γυµνασίου, Λυκείου

και ΕΠΑΛ. 
Τιµές προσιτές. 
Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα

6972115699 και
6972076831 (ΜΑ 2048)

Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε Τ Α Ι
Κατάστηµα 17τ.µ.

επί της 28ης Οκτωβρίου. 
Τιµή 300 ευρώ. Πληροφορίες
στο τηλέφωνο6937151535. 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Πωλείται επιχείρηση (µαζί µε
το κτίριο) καφέ- σνακ µπαρ,
γωνιακό, 115 τ.µ., στο κέ-
ντρο του Σµόλιαν Βουλγα-

ρίας. Τιµή ευκαιρίας. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο

6946283816. (ΜΑ 2003)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 
-Οικόπεδο 200 τ.µ. 
στον Πρίνο Θάσου 

µε 60 τ.µ. κτίσµα δίπλα
στο Κέντρο Υγείας
-Στον Ορεινό Πρίνο 

στην περιοχή (Καζαβί-
τη) οικόπεδο µε ερείπιο

κτίσµα και κήπο
Τηλέφωνο 25910

51818, κιν.:
6932152859

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
καταξιωµένη εµπορική
επιχείρηση επί της οδού
28ης Οκτωβρίου και σε
σηµείο εξαιρετικό για το
αντικείµενό της. Πλη-

ροφορίες στο τηλέφω-
νο 6947041640 

(ΜΑ 1688)

∫¤ÓÙÚÔ, Ï·ÙÂ›· 
12 ∞ÔÛÙfiÏˆÓ. 
¶¶ øø §§ √√ ÀÀ ¡¡ ∆∆ ∞∞ ππ

ÛÛ ÙÙ ËË   ££ ÂÂ ÛÛ // ÓÓ ›› ÎÎ ËË
ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ· Ì¤ÙÚ·
ÛÙÔÓ 1Ô, 3Ô, 4Ô fiÚÔÊÔ ÛÂ
˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹.

£ˆÚ·ÎÈÛÌ¤ÓË fiÚÙ·,
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË

„‡ÍË/ı¤ÚÌ·ÓÛË. π‰·ÓÈÎ¿ ÁÈ·
Â¤Ó‰˘ÛË, ÊÔÈÙËÙ¤˜,
Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜. ∆ËÏ.

6936542244, 25410 84909,
2310 230503. √π∫√¢√ªπ∫∂™

∂¶πX∂πƒ∏™∂π™
∞¡∞™∆∞™π∞¢∏™

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Αγγλικών παραδίδει 
ιδιαίτερα µαθήµατα

κατ’ οίκον. 
Παράλληλη 

δυνατότητα βοήθειας
σε µαθητές 

δηµοτικού για όλα 
τα µαθήµατα της ηµέ-
ρας. Πληροφορίες στο

τηλέφωνο
6978860441 (ΜΑ 1646) 

ΚΥΡΙΑ 40 ετών 
αναλαµβάνει  
την φροντίδα 
ηλικιωµένων 

ή παιδιών και  ό,τ ι
αφορά την καθα-
ριότητα και  τη σί-

τισή τους.  
Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο
6984730959

(ΜΑ 2029) 

∂¡√π∫π∞∑√¡∆∞π

¶ø§√À¡∆∞π

¶∞ƒ∞¢π¢√¡∆∞π
ª∞£∏ª∞∆∞

ZHTOYNTAI

∑∏∆√À¡
∂ƒ°∞™π∞

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

από σοβαρή επιχείρηση
της Ξάνθης εµπορικός
συνεργάτης για την

προώθηση προϊόντων
ελέγχου και ασφάλειας
εσωτερικών και εξωτε-
ρικών χώρων και κλείσι-
µο συνεργασιών για ε-
γκαταστάσεις σε οικια-
κούς και επαγγελµατι-

κούς χώρους. 
Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο

6948892119 (ΜΑ 2037)
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

Χρήσιµα τηλέφωνα 
Νοσοκοµείο Ξάνθης 47100

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Αβδήρων 25413-55400,55401

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Γενισέας 81485
∆ιοµήδειας 91322
Εξοχής 94270
Ευλάλου 41208
Κιµµερίων 22296
Κουτσού 96315
Μάνδρας 52095
Ν. Ερασµίου 61395
Σελέρου 31204
Τοξοτών 93232
Ωραίου 73257

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αστυν. Τµήµα Ξάνθης 84140
Αστυν. Τµήµα Ασφαλείας 84130
Αστυν. Τµήµα Τροχαίας 84120
Πυροσβεστική 199
Συντον. Κέντρο Αντιµετ. Πυρκαγιών 191
Λιµεναρχείο Λάγους 96666

ΒΛΑΒΕΣ
Ο.Τ.Ε. 121
∆ΕΗ ΞΑΝΘΗΣ 1050 (22865)
∆ΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ 20100

ΤΕΤΑΡΤΗ  22/8
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ-∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
(ΜΙΑΟΥΛΗ 5, 75350)
ΜΟΝΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΤΑΡΕΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
(ΗΡΩΩΝ 113, 23940)
ΠΕΜΠΤΗ  23/8
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ-∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 44, 21050)
ΜΟΝΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΣΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 110, 22605)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/8
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ-∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΡΟΪ∆ΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
(40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 5-7, 27062)
ΜΟΝΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Μ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ 2, 25350)
ΣΑΒΒΑΤΟ  25/8
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ-∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 12, 22527)
ΜΟΝΟ ∆ΙΗΜΕΡΕΥΕΙ:
ΡΟΪ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, 28272)

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 167τ.µ. επάνω στον περιφερειακό
δρόµο της Χρυσούπολης, ακριβώς πίσω από το γήπεδο. Τιµή
155.000 ευρώ. Τηλ. 6978422220 και 2510 441673 (ΜΑ 1695)

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
-Οικόπεδο 1074τ.µ. µε παλιά οικία 150τ.µ. στην πε-

ριοχή «Αχλαδινής» Χρυσούπολης. Τιµή 125.000 ευρώ.
-Οικόπεδο 2167τ.µ. ή 5 τεµάχια 420-450τ.µ.

στον περιφερειακό δρόµο της Χρυσούπολης, ακριβώς πί-
σω από το γήπεδο. Τιµή από 40.000 έως 50.000 ευρώ α-
νάλογα µε το τεµάχιο. Τηλ. 6978422220 και 2510
441673 (ΜΑ 1696)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 
HONDA VARADERO 
1000CC 100HP.

ΜΟΝΤΕΛΟ 2003 44.000 ΧΛΜ. ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ, ΣΥ-
ΝΑΓΕΡΜΟΣ ΜΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ (ΤΟ ΕΝΑ  Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ), ΡΥΘ-
ΜΙΖΟΜΕΝΟ FAIRING, 3 ΒΑΛΙΤΣΕΣ «KAPPA» ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ,
∆ΙΠΛΟ STAND, ΧΟΥΦΤΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ. SERVICE ΣΤΙΣ 44.000
ΧΛΜ. ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΣΕ GARAGE,
∆ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.ΤΙΜΗ:3900  ΤΗΛ.: 6937151535.

Από την εταιρία µηχανικών και συµβούλων
ΙΩΝΙΚΗ ΕΤΕ,

µε έδρα την Ξάνθη, ζητείται για άµεση πρόσληψη,
Στέλεχος εµπορικού τµήµατος (πωλήσεις)

(κωδικός θέσης COM4633) 

Αρµοδιότητες: 
-Πωλήσεις εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, ειδών

θέρµανσης, ηλεκτρολογικών, µονώσεων, κουφωµάτων,
πινάκων καπ

-Χειρισµός πελατών και ραντεβού,
-Οργάνωση πωλήσεων και καµπάνιες ενηµέρωσης πε-

λατών
Προσόντα Υποψηφίου
-Τριτοβάθµια εκπαίδευση ή/και προϋπηρεσία σε ανά-

λογη θέση 
-Ευχέρεια λόγου και διαπραγµατευτική ικανότητα
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους

άνδρες)
Αποστολή Βιογραφικών µέσω email στο  hr@ioniki.net

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων
Αν. Μακεδονίας-Θράκης µε απόφασή του διοργανώνει Έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση, µε θέµα: «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ∆Η-
ΜΩΝ», το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012, ώρα 11 π.µ., στο Αµφι-
θέατρο του Νέου ∆ηµαρχείου ∆ράµας (Βερµίου 2 και 1ης Ιουλί-
ου).

Στη Συνέλευση θα παραβρεθεί και θα µιλήσει ο Πρόεδρος της Κεντρι-
κής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας κ. Κώστας Ασκούνης, ∆ήµαρχος Καλλιθέας 

Η Συνέλευση της Π.Ε.∆ Α.Μ.Θ, πραγµατοποιείται  ενόψει του έκτα-
κτου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), που θα
γίνει στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου, µε µοναδικό θέµα την αντιµετώπιση
της δεινής οικονοµικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι δήµοι,
µετά την απόφαση της Κυβέρνησης για επιπλέον περικοπές στους πό-
ρους των ∆ήµων. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια των µειώσεων
της τελευταίας τριετίας που έχει υποστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οδη-
γεί τους ∆ήµους µε µαθηµατική ακρίβεια σε στάση πληρωµών, στο στα-
µάτηµα των Προγραµµάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην ακύρωση
κάθε προσπάθειας της Αυτοδιοίκησης να σταθεί στο πλευρό των πολιτών
διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και τη βιώσιµη
λειτουργία των πόλεων και των οικισµών τους.

O Ντενίζ Μεµέτ Χιλµή
Ογλού του Σιερέφ και της

Ζελιχά, που γεννήθηκε στην
Ξάνθη και κατοικεί στην Ξάνθη,

επαγγέλµατος Απόφοιτος
Πανεπιστηµίου πρόκειται να

παντρευτεί µε πολιτικό γάµο την
Ελίφ Οζτζάν του Γιενέρ και της
Χουσνιέ, που γεννήθηκε στην

Τουρκία και κατοικεί στην
Τουρκία, επαγγέλµατος Ιδ.
Υπάλληλος στο ∆ηµοτικό

Κατάστηµα Ξάνθης.

Από τον Σεπτέµβριο θα ξεκινή-
σουν οι έλεγχοι από τη Γενική

Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων του υπουργείου Οικονοµικών
για όσους δεν υπέβαλαν εφέτος φο-
ρολογική δήλωση.

Σύµφωνα µε εγκύκλιο που απέστειλε
τη ∆ευτέρα το υπουργείο Οικονοµικών
σε όλες τις εφορίες της χώρας, ζητείται
µέχρι τις 31 Αυγούστου να έχουν σταλεί

στη ΓΓΠΣ όλες οι δηλώσεις που υποβλή-
θηκαν χειρόγραφα ή ταχυδροµικά.

Οι προϊστάµενοι των Εφοριών οφεί-
λουν να µεριµνήσουν για την άµεση πα-
ραλαβή των δηλώσεων που βρίσκονται
στα ταχυδροµεία.

Στην εγκύκλιο προστίθεται ότι µετά
τις 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι έλεγ-
χοι της ΓΓΠΣ σε όσους ...ξέχασαν να κα-
ταθέσουν τη δήλωση τους.

Έκτακτη Γ.Σ. της ΠΕ∆ στη ∆ράµα µε παρόντα τον πρόεδρο της ΚΕ∆Ε

Τα οικονοµικά των ∆ήµων 
στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. επί τάπητος…

Ξεκινούν έλεγχοι από τον Σεπτέµβριο

Στο στόχαστρο της Εφορίας όσοι α'έφυγαν
να υ'οβάλουν φορολογική δήλωση
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Επανήλθε «ηρεµία» στα τοπικά εκδοτικά δεδοµένα, µε την επάνοδο των τριών εφηµερίδων «Αδέσµευτη», «Μαχητής» και
«Ακρίτας» στο καθεστώς καταχωρήσεων του δηµοσίου, µετά την αποδοχή της αίτησης θεραπείας που κατέθεσαν οι εν λόγω συ-
νάδελφοι. Έγραψα προχθές στη στήλη -το σηµειώνω και σήµερα πως «ο ήλιος βγαίνει για όλους»-, αρκεί να συνεχίσει να ξηµε-
ρώνει! Εύχοµαι όλοι να παραµείνουµε όρθιοι και ενεργοί, κάτι όµως που δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται… Και θα είναι µεγάλο
πλήγµα για την Ξάνθη και την Θράκη γενικότερα, η απουσία του τοπικού τύπου… Βούτυρο στο ψωµί στα σχέδια των ντόπιων και
«εισαγόµενων» παραγόντων! Και ο νοών νοείτω…

∂¡√π∫π∞∑√¡∆∞π
-°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™
35 Ù.Ì. Â› ÙË  ̃Ô‰Ô‡
28Ë  ̃√ÎÙˆ‚Ú›Ô  ̆133
2Ô  ̆ÔÚfiÊÔ˘

∂¡√π∫π∞∑√¡∆∞π
-¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞
Â› ÙË  ̃Ô‰Ô‡ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 6
ÌÂ 2 ̆ Ó. (350 Â˘ÚÒ) ÌÂ 3 ̆ Ó. (380 Â˘ÚÒ

¶ø§√À¡∆∞π
¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 

επί των οδών 

-Ρήγα Φεραίου 7-9: 
µε 1, 2, 3 υπνοδωµάτια

-47 τ.µ., 57τ.µ., 72τ.µ., 82τ.µ., 
93τ.µ., 104τ.µ., 116τ.µ., 120τ.µ., 128τ.µ.

-Οδυσσέως 17-19: 
µε 2, 3 υπνοδωµάτια

106τ.µ. και 89τ.µ.

-Κουντουριώτου 45: 
-52, 59, 80 τ.µ. µε 1 και 2 υπνοδωµάτια

Ο «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ»

Η πρώτη εθιµοτυπική επίσκεψη γνωριµίας του νέου «υπέρ» στο… απλό περιφερει-
άρχη ΑΜ-Θ Άρη Γιαννακίδη, έγινε χθες Τρίτη, στην έδρα της Περιφέρειας στην Κοµοτη-
νή. Ο Περιφερειάρχης ενηµέρωσε τον πολιτικό του προϊστάµενο για τα χαρακτηριστικά
και τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιό-
τητες που έχουν τεθεί. Επιµένω να αναρωτιέµαι, γιατί άραγε να επανιδρύεται το Υπουρ-
γείο Μακεδονίας- Θράκης, τη στιγµή που διατηρούνται οι «υπερ-περιφέρειες», µεταξύ
των οποίων και η «Μακ.-Θρακ.»; Ποιο από τα δύο όργανα θα είναι το ουσιαστικό και
ποιο το… διακοσµητικό; Και γιατί να πληρώνουµε το διακοσµητικό που… πολύ φοβάµαι
ότι θα είναι και πάλι το υπουργείο και όχι η αποκεντρωµένη διοικητική περιφέρεια!

∆ιάβασα προχθές σε τοπική εφηµερίδα για το κέντρο υποδοχής λαθροµεταναστών της
Ξάνθης πως «τους φυλάνε 140 αστυνοµικοί» και πως «µπορούν να αποδράσουν µόνο µε ε-
λικόπτερο»! Μα καλά, αφού ισχυρίζονται πως δεν πρόκειται για φυλακή, γιατί τους φυλάνε
όπως στο… «Αλκατράζ» και γιατί γίνεται λόγος για απόδραση; Και πραγµατικά τρελαίνοµαι
µε όλο αυτό τον τραγέλαφο, να φυλακίζονται δηλαδή χιλιάδες λαθροµετανάστες και στην
συνέχεια να παίρνουν εξιτήριο µέχρι… να τους µαζέψει η επόµενη «σκούπα»! Τουλάχιστον
πάντε τους σε εγκαταλειµµένα στρατόπεδα και κρατήστε τους εκεί µέχρι να βρεθεί τρόπος
ΑΠΕΛΑΣΗΣ τους και όχι να παίζουµε το παιχνίδι µε την γάτα και το ποντίκι, επιβαρύνοντας
ακόµη περισσότερο τις κοινωνικο-οικονοµικές ισορροπίες που ήδη έχουν διαταραχθεί… Τα
γράφω και τα ξαναγράφω, αλλά δεν βλέπω να ιδρώνει κανενός το αφτί! 

Είχα αναφερθεί πριν δύο µήνες περίπου, σε ερώτηση που κατέθεσαν τότε οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ Στάθης Παναγούλης και Νάσος Αθανασίου µε θέµα τους ειδικούς συµβού-
λους του πρώην πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου και το κόστος τους στη «τσέπη» του Ελ-
ληνικού λαού… Ε, λοιπόν, πριν λίγες ηµέρες δόθηκε η σχετική απάντηση από την Γενική
Γραµµατεία της κυβέρνησης, η οποία ουδόλως µε ξάφνιασε… Ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε
τρεις, αλλά… στους είκοσι έφθασαν οι ειδικοί σύµβουλοι του Γιωργάκη και στοίχισαν στην
«καµπούρα» µας… ένα εκατοµµύριο ευρώ! ∆ηλαδή πληρώσαµε κι από πάνω για τις συµ-
βουλές τους, που είχαν σαν αποτέλεσµα να φθάσουµε εδώ που φθάσαµε… Και δεν του έ-
φταναν 2-3 σύµβουλοι του παιδιού! Ήθελε είκοσι!!! Εκτός κι αν τους ήθελε για να τον
συµβουλεύουν… ποιο ποδήλατο να διαλέξει για τις «ειδικές διαδροµές» στο λόφο του Φι-
λοπάππου! Αφιερωµένο σε όσους στήριξαν τον Γ. Παπανδρέου και την κυβέρνησή του…

Την επόµενη Παρασκευή 30 Αυγούστου θα συνεδριάσει η πο-
λιτική επιτροπή της Νέας ∆ηµοκρατίας για την εκλογή του νέου γραµµατέα…

Κάτι περισσότερο από σίγουρη θεωρείται η εκλογή του Μανώλη Κεφαλογιάννη, α-
φού… όπου µπαίνει ένας Κεφαλογιάννης, είναι «καταδικασµένος» όχι µόνο να εκλέ-

γεται, αλλά και να αναδεικνύεται εκεί όπου επιθυµεί! Μεταξύ µας, τον προτιµώ «χί-
λιες» φορές από τον Λυκουρέντζο, ο οποίος συνεχίζει µε το ίδιο αποκρουστικό

«στυλάκι» και από τη νέα κυβερνητική του θέση στο υπουργείο παιδεί-
ας! ∆εν τα βλέπει άραγε αυτά ο Σαµαράς; 

Ο οποίος Σαµαράς, θα έπρεπε τούτες τις στιγµές, να βγει σε µία «διακαναλική» και
να µιλήσει «ξεκάθαρα» (όπως συνήθιζε να λέει προεκλογικά) στον Ελληνικό λαό, για το
που βρισκόµαστε, που πηγαίνουµε και τι µας περιµένει… ∆υστυχώς όµως, τόσο ο ίδιος,
όσο και οι συνεργάτες του έχουν εξαφανιστεί και πέφτουν στα ίδια σφάλµατα µε τους
προηγούµενους! Ναι, εγώ ήµουν αυτός που έλεγα ότι ήταν η τελευταία µας ελπίδα, µε
βάση τα όσα δήλωναν προεκλογικά… Γι’ ακόµη µια φορά όµως αποδεικνύεται ότι… άλλο
πράγµα τα προεκλογικά και άλλο πράγµα τα «µετεκλογικά»! Και απ’ ότι φαίνεται πρό-
κειται για απαράβατο κανόνα…

Στις 29 Αυγούστου ξεκινούν οι Παραολυµπιακοί αγώ-
νες, στο Λονδίνο. Με 28 αθλήµατα, 4.200 αθλητές από 166
χώρες από όλον τον κόσµο. Οι αγώνες διαρκούν δώδεκα η-
µέρες ,µέχρι τις 9 Σεπτεµβρίου. Για µία ακόµη φορά όλοι αυ-
τοί οι ΗΡΩΕΣ -γιατί περί ηρώων πρόκειται- θα δώσουν όλον
τον εαυτό τους και θα µας κάνουν και πάλι υπερήφανους.

Με σκληρή προπόνηση όλο το χρόνο, µε υπεράνθρωπες
προσπάθειες και µε µεγάλο πάθος για τη ζωή, οι αθλητές
µας, αποδεικνύουν πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Κάθε
τέσσερα χρόνια, αλλά και κάθε µέρα οι εν λόγω αγωνιστές
κάνουν φανερό πόση δύναµη ψυχής µπορεί να διαθέτει έ-
νας άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να γί-
νουν παράδειγµα και πρότυπο για τον καθένα από εµάς που
¨τα βάφουµε µαύρα ̈  µε την παραµικρή δυσκολία της ζωής.

Σηµαιοφόρος των φετινών Αγώνων θα είναι ο στρατιώ-
της, Ντέιβιντ Ο’ Μαχόνι, ο οποίος έχει µισό κρανίο, µετά από
ένα ατύχηµα που του συνέβη. «Θα είναι η πιο περήφανη
στιγµή της ζωής µου. Όσοι συµµετέχουν στους Παραολυ-
µπιακούς Αγώνες είναι κάτι παραπάνω από αθλητές. Σε σχέ-
ση µε αυτά που έχουν περάσει εκείνοι, εγώ είχα µόνο µια
γρατζουνιά. Πρέπει να έχεις πάντα ψηλά το κεφάλι και να µη
σταµατάς να χαµογελάς», τόνισε γεµάτος αισιοδοξία ο νεα-
ρός Ντέιβιντ.

Ας ευχηθούµε λοιπόν στους Έλληνες αλλά και σε όλους
τους αθλητές-αγωνιστές των Παραολυµπιακών Αγώνων
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, είτε µε νίκες αλλά και χωρίς αυτές. Άλλω-
στε ΝΙΚΗ είναι ο ίδιος ο αγώνας και όχι η πρωτιά. ΚΑΛΗ ΕΠΙ-
ΤΥΧΙΑ και συνεχίστε να µας κάνετε υπερήφανους!


