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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Η εκρηκτική κατάσταση με τα βιβλία στα σχολεία και δηκτικά σχόλια για τις φωτοτυπίες 
που θα τα αντικαθιστούν, το σκηνικό αντιπαράθεσης στο ΑΠΘ σχετικά με τις καταλήψεις, 
μια «παλικαρίσια» δήλωση του Γιάννη Μπουτάρη που κατηγορήθηκε για ένα αυθαίρετο 
κτίσμα και τα σχόλια σχετικά με τη φιλικότητα με την οποία υποδέχτηκε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης την «gay κοινότητα της Γερμανίας» που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και 
τη Χαλκιδική και δήλωσαν ενθουσιασμένοι, είναι τα θέματα που κυριαρχούν στα κεντρικά 
πρωτοσέλιδα των σημερινών τοπικών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης.  
 
Συγκεκριμένα: 
 
«Τα σχολεία της… φωτοτυπίας» είναι ο καταγγελτικός τίτλος του «Αγγελιοφόρου»,  που 
αναφέρεται στην «εκρηκτική κατάσταση με τα βιβλία», καθώς περίπου 3.000 φωτοτυπίες 
θα πρέπει να βγάζει καθημερινά κάθε σχολείο για να καλύπτει  τις ανάγκες των μαθητών.  
 
Η «Μακεδονία» με τίτλο «καθηγητές και φοιτητές κατά των καταλήψεων», τονίζει το 
σκηνικό αντιπαράθεσης στο ΑΠΘ, επισημαίνοντας ότι το 5% των φοιτητών αποφασίζει 
στις γενικές συνελεύσεις. Συγκεκριμένα, πληροφορεί ότι στημένες διαδικασίες και 
περίεργη συμπεριφορά των πρυτανικών αρχών στο θέμα των καταλήψεων καταγγέλλουν 
καθηγητές και φοιτητές, που τάσσονται υπέρ των ανοιχτών πανεπιστημίων.   
 
«Γ. Μπουτάρης: Δεν είμαι αναμάρτητος» τιτλοφορεί το κεντρικό της θέμα η «Αυριανή 
Μακεδονίας -Θράκης», που κάνει λόγο για παλικαρίσια δήλωση του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης που κατηγορήθηκε για αυθαίρετο κτίσμα και πρόσθεσε: «Αποφασίσαμε με 
τα παιδιά μου να κατεδαφίσουμε τον οικίσκο».  
 
Ο «Τύπος Θεσσαλονίκης» με τίτλο «Ο Μπουτάρης αγκάλιασε τη gay κοινότητα της 
Γερμανίας» τονίζει ότι «ποντάρουν στους gay οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής». Όπως 
Αναφέρεται δε στις… «προχωρημένες αντιλήψεις του δημάρχου στα θέματα 
ομοφυλοφιλίας», τονίζοντας ότι αγκάλιασε τους gay δημοσιογράφους από τη Γερμανία, που 
επισκέφθηκαν τις προηγούμενες μέρες τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, μετά από 
πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Τουριστικής Προβολής και Marketing Θεσσαλονίκης. 
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ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 
Πρωτοσέλιδοι τίτλοι 

 
 
 

«Εκρηκτική η κατάσταση με τα βιβλία / Τα 
σχολεία της... φωτοτυπίας» 
Περίπου 3.000 φωτοτυπίες θα πρέπει να 
βγάζει καθημερινά κάθε σχολείο για να 
καλύψει τις ανάγκες των μαθητών, αφού τα 
παιδιά δε θα πάρουν στα χέρια τους πολλά 
από τα βιβλία που θα διδαχτούν. 
Εκπαιδευτικοί όμως επισημαίνουν πως το 
κόστος για κάτι τέτοιο είναι μάλλον 
απαγορευτικό... Χτες η υπουργός Παιδείας, 
Αννα Διαμαντοπούλου, ζήτησε συγγνώμη 
από μαθητές και γονείς για το αλαλούμ που 
επικρατεί με την εκτύπωση των βιβλίων. 
«Ούτε οι γονείς ούτε οι μαθητές ούτε οι 
καθηγητές οφείλουν να κατανοήσουν τις 
αδυναμίες του κράτους. Ζητώ συγγνώμη για 
την ταλαιπωρία αυτή και αναλαμβάνω την 
ευθύνη για να βρεθούν λύσεις», είπε η 
υπουργός, επιρρίπτοντας ευθύνες στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. «Εχω ζητήσει από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης να ελέγξει την 
υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες», 
τόνισε. 
 
ΑΕΙ -ΤΕΙ: υπό κατάληψη πάνω από 200 
σχολές (σελ. 11 - 12, ΑΠΟΨΗ σελ. 4) 
 
«Θεσσαλονίκη: απόγνωση πίσω από τις 
λαμαρίνες του μετρό στη Δελφών» (σελ. 15) 
 
«Μισθούς πείνας στη Βόρεια Ελλάδα θέλει 
η τρόικα» 
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η 
δημιουργία διαφορετικών μισθολογικών 
ζωνών σε όλη την επικράτεια, ανάλογα με 
τις τοπικές ή κλαδικές ανάγκες, ακόμη και 
με διασυνοριακές συμφωνίες και ενιαίους 
χαμηλούς μισθούς εντός κι εκτός συνόρων 
(σελ. 26) 

  
«Ξανά στη Β’ Εθνική!  / Ο Ηρακλής στα 
πολιτικά δικαστήρια και ο κόσμος στους 
δρόμους» (σελ. 20 – 21) 
 
«Ευρωμπάσκετ: Ίδρωσε, αλλά νίκησε» 
Η Εθνική κέρδισε 74-69 την Κροατία και 
προκρίθηκε στη 12άδα (σελ. 22 – 23) 
 
«Εuro 2012: Σύνθημα νίκης παρά τις 
απουσίες» 
Η Εθνική θέλει νίκη με κάθε τρόπο στη 
Λετονία (21:30) (σελ. 18) 
 
«Ξαναφουντώνει ο «πόλεμος» με τους 
ταξιτζήδες» (σελ. 9) 
 
«Το Φεστιβάλ Δράμας κόντρα στην κρίση» 
(σελ. 33) 
 
«5 παιδιά κατέκτησαν... τα άστρα» 
Κατάφεραν να αποσπάσουν σπουδαίες 
διακρίσεις στην 5η Ολυμπιάδα Αστρονομίας 
και Αστροφυσικής, που πραγματοποιήθηκε 
πριν από λίγες μέρες στην Κρακοβία της 
Πολωνίας. Η τελειόφοιτη του 3ου ΓΕΛ 
Δράμας Δέσποινα Παζούλη και ο 
τελειόφοιτος του ΓΕΛ Τρικάλων Γιώργος 
Λιούτας απέσπασαν από ένα χάλκινο 
μετάλλιο (σελ. 12) 
 
«Άλλος ένας νεκρός στον κύκλο της 
οπαδικής βίας»(σελ. 17) 
 
«Απολογίες για το σκάνδαλο της παγίας στη 
Θεσσαλονίκη» (σελ. 14) 
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Θέματα εσωτερικών σελίδων 
 
«Ανοίγει πάλι μέτωπα με ταξί και γιατρούς / 
Η κυβέρνηση δίνει από σήμερα δείγματα 
πολιτικής βούλησης στην τρόικα» (σελ. 3)  
Ανοίγοντας δύο μεγάλα μέτωπα, με την 
απελευθέρωση των ταξί και του ιατρικού 
επαγγέλματος, η κυβέρνηση επιχειρεί να 
δώσει από σήμερα στην τρόικα απτά 
δείγματα πολιτικής βούλησης, ενώ 
ταυτόχρονα εμφανίζεται αποφασισμένη να 
αναλάβει το κόστος των ισχυρών 
αντιδράσεων που προβλέπεται να 
εκδηλωθούν. Τα συγκεκριμένα θε΄ματα 
αναμένεται να κυριαρχήσουν σήμερα στη 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. 
 
«Παρούσα η ΝΔ στην ομιλία Παπανδρέου / 
Στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» θα 
παραβρεθούν και βουλευτές της ΝΔ το 
βράδυ του Σαββάτου» (σελ. 5)  
Καλοδεχούμενο στην πόλη χαρακτήρισε τον 
Γιώργο Παπανδρέου η τοπική ΝΔ εν όψει 
της επίσκεψής του στη ΔΕΘ. 
«Θα είναι η τελευταία του επίσκεψη στη 
Θεσσαλονίκη ως πρωθυπουργού. Ας θέσει 
την ατζέντα για τις επόμενες πρόωρες 
εκλογές, τις οποίες θα κερδίσουμε», 
σημείωσε ο πρόεδρος της Διοικούσας της 
ΝΔ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης 
Βαρτζόπουλος, κατά τη διάρκεια της 
χτεσινής συνέντευξης Τύπου. Όπως 
γνωστοποιήθηκε, οι βουλευτές της ΝΔ θα 
είναι παρόντες στην ομιλία του Γιώργου 
Παπανδρέου που θα γίνει το Σάββατο το 
βράδυ, κάτι που στο παρελθόν επί 
πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη και 
προεδρίας στη ΝΔ του Κώστα Καραμανλή 
δεν είχε συμβεί. 
Οι βουλευτές Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος 
Καλαφάτης, Γιάννης Ιωαννίδης, Θεόδωρος 
Καράογλου και Σάββας Αναστασιάδης 
κατηγόρησαν την κυβέρνηση για πλήρη 
υποβάθμιση της Θεσσαλονίκης και του 
θεσμού της ΔΕΘ και σημείωσαν ότι δεν 
περιμένουν τίποτε από την ομιλία του 
πρωθυπουργού. Επισήμαναν ότι υπάρχει 
μεγάλη αγανάκτηση και οργή στους πολίτες 
από την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά οι 

ίδιοι δε θα πάνε στις διαδηλώσεις που 
προγραμματίζουν τα συνδικάτα και άλλοι 
φορείς και αντιτίθενται σε ενέργειες που 
διασαλεύουν την έννομη τάξη, όπως οι 
αποκλεισμοί δρόμων, ενώ δήλωσαν 
αντίθετοι και στις καταλήψεις που γίνονται 
αυτήν την περίοδο στα πανεπιστήμια της 
χώρας. 
Σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ, 
όπως σημείωσε ο κ. Καλαφάτης, η στάση 
της κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από 
αντιφάσεις και παλινωδίες. Οπως 
υπογράμμισε ο κ. Γκιουλέκας, το μετρό 
θυμίζει «γιοφύρι της Αρτας», ενώ ο κ. 
Καράογλου σημείωσε ότι η ανεργία στη 
Θεσσαλονίκη έχει εκτοξευθεί στο 27%. 
Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη και τον κ. 
Αναστασιάδη, τα προβλήματα στον 
αγροτικό τομέα, τον αθλητισμό, την παιδεία 
και τις μεταφορές είναι μεγάλα. 
Ο κ. Γκιουλέκας κατηγόρησε το δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, για 
«τουρκολαγνεία» και σημείωσε ότι δεν 
πρέπει να είναι στις προτεραιότητες του 
δήμου η λειτουργία αποτεφρωτηρίου για την 
καύση νεκρών και τζαμιού, αλλά πιο 
σημαντικά ζητήματα. 
 
«’Πάρτι’ με υπέρογκες αμοιβές / 
Εργαζόμενοι που έπαιρναν χιλιάδες ευρώ 
από τη ΔΕΠΘΕ ζητούν και αποζημίωση!» 
(σελ. 8) 
‘Πάρτι’ με υπέρογκες αμοιβές για κάποιους 
εργαζομένους είχε στηθεί σε μέσα 
ενημέρωσης του δήμου Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η διοίκηση της Δημοτικής Εταιρείας 
Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας 
(ΔΕΠΘΕ). 
Όπως τονίζεται, «από την πρώτη στιγμή, η 
νέα διοίκηση της ΔΕΠΘΕ εφάρμοσε ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγίανσης και 
δραστικής μείωσης του κόστους λειτουργίας 
της. Στο πλαίσιο αυτό, τον Φεβρουάριο του 
2011 αποφάσισε την απόλυση πέντε 
διευθυντικών στελεχών, οι μικτές αποδοχές 
των οποίων κατά το έτος 2010 ανήλθαν σε 
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67.209,81 ευρώ για ένα δημοσιογράφο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 74.215, 85 
ευρώ για ένα δημοσιογράφο 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 51.899,76 
ευρώ για ένα τεχνικό δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, 77.466,49 ευρώ για ένα 
διοικητικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
52.243,53 ευρώ για έναν τεχνικό 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Μάλιστα 
όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, «οι 
συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας από τη 
ΔΕΠΘΕ εξωφρενικές αποζημιώσεις που 
ανέρχονται συνολικά σε 1.444.622,16 
ευρώ».  
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, επίσης, 
πως «σήμερα οι μικτές αποδοχές του πλέον 
υψηλόμισθου υπαλλήλου της ΔΕΠΘΕ δεν 
υπερβαίνουν τις 3.500 ευρώ και διέπονται 
από τη συλλογική σύμβαση της ΔΕΠΘΕ με 
την ΕΣΗΕΑΜ-Θ. Τα ποσά που είδαν το φως 
της δημοσιότητας αφορούν το παρελθόν και 
όχι το σήμερα της ΔΕΠΘΕ».  
«Πορεία ταξιτζήδων στη ΔΕΘ» (σελ. 9)  
Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με 
πεζή πορεία και με τη συμμετοχή 
ιδιοκτητών ταξί από όλη την Ελλάδα, 
ετοιμάζουν οι ταξιτζήδες της Θεσσαλονίκης 
την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ, καθώς 
το…σίριλα της απελευθέρωσης του 
επαγγέλματός τους συνεχίζεται. Οι 
προσκλήσεις προς τους ταξιτζήδες όλης της 
Ελλάδας έχουν ήδη αρχίσει να στέλνονται 
από το Σωματείο «Ο Ερμής», με το 
ραντεβού να κλείνεται στο Ιβανώφειο.  
 
«Σκύλοι της ΕΛΑΣ στα σχολεία της 
Θεσσαλονίκης» (σε. 10)  
Περιπολίες με τη συμμετοχή ειδικά 
εκπαιδευμένων σκύλων της Αστυνομίας 
είναι το νέο «όπλο» της ΕΛΑΣ για την 
προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και 
σχολικών κτιρίων εν όψει της νέας σχολικής 
περιόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
οργανωθούν κλιμάκια τριών αστυνομικών, 
τα οποία τα περιπολούν στα σχολικά 
συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης, ενώ 
περιπολίες θα πραγματοποιούνται και από 
τους αστυνομικούς της γειτονιάς. 

 
«Απολογίες για το σκάνδαλο της παγίας / 
Στον ανακριτή σήμερα ο Β. 
Παπαγεωργόπουλος και ο Μ. Λεμούσιας» 
(σελ. 14)  
Με την καταβολή εγγύησης 5.000 ευρώ 
αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του 
στο β' ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 
πρώην αντιδήμαρχος Αναστάσιος 
Γερογιάννης, ο οποίος κλήθηκε να δώσει 
εξηγήσεις ως εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο 
της διαχείρισης της λεγόμενης «παγίας 
προκαταβολής». 
Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκε και η 
πρώην διαχειρίστρια παγίας, η οποία 
αφέθηκε ελεύθερη αφού της επιβλήθηκαν οι 
περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου 
από τη χώρα και της εμφάνισης στο 
αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε 
μήνα, ενώ καλείται να καταβάλει και 
εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ. 
Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να 
περάσουν σήμερα για την ίδια υπόθεση ο 
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης 
Παπαγεωργόπουλος, και ο στενότερός του 
συνεργάτης, Μιχάλης Λεμούσιας, πρώην 
γενικός γραμματέας του δήμου, ο οποίος 
βρίσκεται προφυλακισμένος για την 
υπόθεση του ελλείμματος-«μαμούθ» που 
αποκαλύφθηκε στο δήμο Θεσσαλονίκης. 
 
«Κίνδυνος για την έρευνα από τη 
συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ» (σελ. 14) 
Τον κίνδυνο να περιοριστεί ή ακόμη και να 
εξαφανιστεί η έρευνα, μετά τη συγχώνευση 
του ΕΘΙΑΓΕ με άλλους τέσσερις 
οργανισμούς στον Ελληνικό Γεωργικό 
Οργανισμό «Δήμητρα», επισημαίνουν οι 
ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος 
Αγροτικής Ερευνας (ΕΘΙΑΓΕ). 
Τα μέλη της Ενωσης Ερευνητών του 
ΕΘΙΑΓΕ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν 
χτες στη Θεσσαλονίκη, τόνισαν την ανάγκη 
διατήρησης του ερευνητικού χαρακτήρα του 
ιδρύματος, ζητώντας η συγχώνευση -για την 
οποία δεν είναι αντίθετοι- να γίνει 
εξειδικευμένα και θεματικά και να μην είναι 
γεωγραφική. 
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Παράλληλα, επισημαίνουν τον κίνδυνο 
αδυναμίας συμμετοχής σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που 
αποτελούν σημαντικές πηγές ετήσιων 
εισροών, καθώς κατά μέσο όρο την 
τελευταία πενταετία (2006 - 2010) 
ανέρχονταν σε 5 εκατ. ευρώ το χρόνο. 
 
«Μισθοί Βουλγαρίας στη Βόρεια Ελλάδα!» 
(σελ. 26) 
[…] Σύμφωνα με πληροφορίες, στο 
υπουργείο Εργασίας έχουν ήδη ξεκινήσει 
την κατάρτιση σχεδίων που προβλέπουν τη 
δυνατότητα εφαρμογής διαφοροποιημένων 
μισθολογικών ζωνών, ανάλογα με τις 
τοπικές ανάγκες -για παράδειγμα τοπικά 
σύμφωνα απασχόλησης- ή ακόμη και με τις 
ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων κλάδων, 
όπως είναι οι περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος. Μάλιστα, στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων, πριν από τη διακοπή 
των συζητήσεων, έπεσε από τους 
εκπροσώπους της τρόικας η πρόταση ακόμη 
και για διασυνοριακές μισθολογικές ζώνες, 
όπου θα εφαρμόζονται χαμηλοί μισθοί, με 
βασικό επιχείρημα την παραμονή ή την 

είσοδο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αντί 
να κατευθυνθούν στις βαλκανικές χώρες. 
Ετσι, δεν αποκλείεται, για παράδειγμα, στη 
Βόρεια Ελλάδα να ισχύουν μισθοί 
Βουλγαρίας, που δεν ξεπερνούν τα 350 
ευρώ το μήνα! 
Την αντίθεσή του στη λήψη μέτρων που θα 
διαφοροποιούν το εργασιακό κόστος από 
περιοχή σε περιοχή της χώρας εκφράζει, 
μιλώντας στον «Α», ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
Δημήτρης Λακασάς. Οπως σημειώνει, κάτι 
τέτοιο θα είναι περίπλοκο στην εφαρμογή 
του, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού, αλλά και έριδες μεταξύ 
επιχειρηματιών και ολόκληρων περιοχών. 
Αντίθετα, όπως αποκαλύπτει, ο ΣΕΒΕ θα 
καταθέσει τις αμέσως επόμενες ημέρες στην 
κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση πρόταση 
για διαπραγμάτευση της χώρας μας με την 
ΕΕ, ώστε για δύο χρόνια η Ελλάδα να 
εξαιρεθεί από τον κανονισμό που υπάρχει 
σήμερα και απαγορεύει τη διάθεση 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ για λειτουργικές 
δαπάνες.  
  

 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
 

Πρωτοσέλιδοι τίτλοι 
 
«Σκηνικό αντιπαράθεσης στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»  
«Καθηγητές και φοιτητές κατά των 
καταλήψεων»  
Το 5% των φοιτητών αποφασίζει στις 
γενικές συνελεύσεις  
Στημένες διαδικασίες και περίεργη 
συμπεριφορά των πρυτανικών αρχών στο 
θέμα των καταλήψεων καταγγέλλουν 
καθηγητές και φοιτητές που τάσσονται υπέρ 
των ανοιχτών πανεπιστημίων. Χθες ο 
καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ 
Ορέστης Καλογήρου έκανε ευθέως λόγο για 
άθλια συμπεριφορά των πρυτανικών αρχών, 
επισημαίνοντας ότι τις αποφάσεις για 

καταλήψεις τις αποφασίζουν γενικές 
συνελεύσεις στις οποίες συμμετέχει το 5% 
των φοιτητών. Ανοιχτά πανεπιστήμια και 
κανονικές εξετάσεις ζήτησε εξάλλου ο 
καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής Γ. 
Μανωλόπουλος, ενώ ο αναπληρωτής 
καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ Ανδρέας 
Γιαννακουδάκης υπογραμμίζει ότι κακώς 
αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια μένουν 
κλειστά και κακώς οι φοιτητές 
απομονώνουν την κοινωνία από 
οποιαδήποτε ζύμωση. Εξάλλου, φοιτητές 
μιλούν για συνελεύσεις που γίνονται από 
εκπροσώπους κομματικών παρατάξεων. 
Επίσης, η κοσμητεία της Σχολής Θετικών 



 
ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    
ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    

 

 8

Επιστημών τονίζει ότι «καθήκον και 
επιθυμία μας ως δασκάλων είναι το ανοιχτό 
πανεπιστήμιο και η συνακόλουθη εύρυθμη 
λειτουργία του» (σελ. 4-5) 
 
«Με ανοιχτά μέτωπα ο πρωθυπουργός στη 
ΔΕΘ». Σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το 
θέμα των αδειών ταξί (σελ. 8) 
 
«‘‘Αυτοδυναμία’’ και ‘‘κυβερνησιμότητα’’ 
οι δύο λέξεις-κλειδιά για τη ΝΔ». Ο Αντ. 
Σαμαράς θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το 
προβάδισμα που του δίνουν οι 
δημοσκοπήσεις (σελ. 7) 
 
«Στα 3,45 δισ. ευρώ η «μαύρη τρύπα» στις 
εισπράξεις του δημοσίου» . Για να 
επιτευχθεί ο στόχος του μεσοπρόθεσμου για 
την είσπραξη 54,042 δισ. ευρώ μέχρι το 
τέλος του 2011, θα πρέπει πλέον κάθε μήνα 
το δημόσιο να βάζει στα ταμεία του 5,8 δισ. 
ευρώ (σελ. 8) 
 
ΑΠΟΨΗ / Μόνοι τους τα πήραν; 
Μετά τα επιδόματα και τα ρετιρέ των 
δημοσίων υπαλλήλων, τους προνομιούχους 
των ΔΕΚΟ, τους πάσης φύσεως 
υψηλόμισθους μετά ή άνευ άλλων 
προνομίων, ήρθε η σειρά των 
«αποκαλύψεων» για τους προνομιούχους 
εργαζομένους στους ΟΤΑ. Πέραν της 
επιλεκτικής στοχοποίησης αυτών των 
ομάδων, η οποία έχει καταντήσει ρουτίνα 
λόγω κρίσης, το βασικό ερώτημα προς τους 

πολιτικά καταγγέλλοντες είναι αν όλοι αυτοί 
οι εργαζόμενοι πήγαν μόνοι τους και 
διόρθωσαν κατά το δοκούν τις αποδοχές 
τους ή αν αυτές οι αποδοχές δόθηκαν με 
άνωθεν αποφάσεις. Επειδή συμβαίνει το 
δεύτερο, ας αφήσουν το κατάπληκτο από 
τη… διαπίστωση ύφος κι ας κοιταχτούν 
στους καθρέφτες. Έχουν άφθονους.  
 
«Από το γηροκομείο ξανά στο σπίτι  για... 
τη σύνταξη». Η κρίση χτύπησε και τους 
οίκους ευγηρίας, καθώς οι ηλικιωμένοι 
επιστρέφουν σπίτι, για να ενισχύσουν με τη 
σύνταξή τους τα παιδιά τους (σελ. 13) 
 
«Δημοτική υπάλληλος ‘‘καίει’’ 
συναδέλφους της για την παγία». Ελεύθερος 
με εγγύηση 5.000 ευρώ ο πρώην 
αντιδήμαρχος Αν. Γερογιάννης  (σελ. 17) 
 
«Συντονιστικό όργανο για τα μεγάλα θέματα 
της πόλης». Στη σύσταση του οργάνου για 
την αναπτυξιακή στρατηγική της πόλης 
προχωρούν 18 παραγωγικοί φορείς της 
Θεσσαλονίκης μετά από πρόταση του 
δημάρχου Γ. Μπουτάρη (σελ. 12) 
 
«Ευρωπαϊκό κέντρο παραγωγής ηλιακής 
ενέργειας η Ελλάδα». Με «το κλειδί στο 
χέρι» στους υποψήφιους επενδυτές οι 
δημόσιες εκτάσεις για την παραγωγή 
ενέργειας (σελ. 19) 
  

 

Θέματα εσωτερικών σελίδων 
 
«Η συγγνώμη που δεν δόθηκε ποτέ / Κανείς 
δεν λέει κουβέντα για την παραπαιδεία» 
(σελ. 3, της Μ. Πυργιώτη) 
Η υπουργός Παιδείας Άννα 
Διαμαντοπούλου ζήτησε συγγνώμη για 
ελλείψεις στα βιβλία της νέας διδακτικής 
χρονιάς. Ορθώς… Αλλά ούτε αυτή ούτε 
κανείς εκ των προκατόχων της έχει ζητήσει 
συγγνώμη ή έχει θεραπεύσει τη μεγάλη 
πληγή της παραπαιδείας στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Όσο για τους εκπαιδευτικούς, 

με όλο τον σεβασμό στον κλάδο τους, όχι 
απλά αδιαφορούν αλλά τουναντίον 
καλλιεργούν τις συνθήκες για την άνθηση 
του εν λόγω επαγγέλματος, του 
επαγγέλματος του φροντιστή κατ’ οίκον ή 
σε κάποια επιχείρηση.  
 
«Συγγνώμη, φταίει το κράτος» (‘Γνώμη’, 
σελ. 2)  
Όταν η υπουργός Παιδείας λέει πως στο 
‘νέο σχολείο’ έρχεται ‘πρώτα ο μαθητής’ 
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πραγματικά κυριολεκτεί. Γιατί τον 
Σεπτέμβριο οι μαθητές θα καθίσουν στα 
θρανία, αλλά τα βιβλία τους θα έρθουν 
αργότερα, το ίδιο μάλλον και οι καθηγητές 
τους. Το παραπάνω σχόλιο του βουλευτή 
Θεσσαλονίκης Τάσου Κουράκη αποτυπώνει 
με πικρό χιούμορ την κωμικοτραγική 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα 
σχολεία. […] 
Ως γνωστόν, από τότε που ‘εφευρέθηκε’ η 
συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Χθες η 
υπουργός Παιδείας ζήτησε συγγνώμη από 
γονείς και μαθητές για… τις αδυναμίες του 
κράτους. Του κράτους γενικώς, όχι του 
υπουργείου ή δικές της προσωπικά. Σαν να 
μην έχει καμία σχέση η ίδια με τις 
αποφάσεις που λαμβάνει ‘το κράτος’ 
σχετικά με θέματα παιδείας…. 
 
«Στημένο παιχνίδι πίσω από τις καταλήψεις 
καταγγέλλουν καθηγητές / Ακαδημαϊκός 
‘εμφύλιος’ με φόντο τον νέο νόμο για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Θέμα: 
Καθηγητές κατά πρυτάνεων, σελ. 4)  
Άθλια συμπεριφορά των πρυτανικών αρχών 
στο θέμα των καταλήψεων κατήγγειλε χθες 
ο καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, 
Ορέστης Καλογήρου, τονίζοντας ότι το 
τραγικό είναι ότι η κοινότητά μας παραδίδει 
με τόσο ευκολία την περιουσία της 
κοινωνίας σε μερικές εκατοντάδες μέλη των 
κομματικών στρατών.  
Η προτροπή του κ. Καλογήρου να 
διεξαχθούν κανονικά οι εξετάσεις δεν είναι 
η μοναδική. Πριν από μερικά 24ωρα, ο 
καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής Γ. 
Μανωλόπουλος δήλωσε ότι θα κάνει 
κανονικά τις εξετάσεις. Οι πρυτανικές αρχές 
τον τελευταίο χρόνο ευθύνονται κυρίως για 
δύο ζητήματα: για την ‘αριστεροαναρχική’ 
εικόνα του πανεπιστημίου και για την κακή 
διαχείριση. 
Εξάλλου, ο αναπληρωτής καθηγητής 
Χημείας του ΑΠΘ Ανδρέας 
Γιαννακουδάκης υπογραμμίζει ότι «κακώς 
αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια μένουν 
κλειστά. Και κακώς οι φοιτητές 
απομονώνουν την κοινωνία από 
οποιοδήποτε ζύμωση. 

«Γίνονται γενικές συνελεύσεις χωρίς την 
αντιπροσώπευση όλων των φοιτητών. Αυτοί 
που παίρνουν τις αποφάσεις είναι 
εκπρόσωποι κομματικών παρατάξεων. Το 
παιχνίδι είναι στημένο και εμείς χάνουμε 
την εξεταστική», καταγγέλλει φοιτητής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
«Η κυβέρνηση απαξιώνει τη Θεσσαλονίκη / 
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τους 
βουλευτές Θεσσαλονίκης της ΝΔ ενόψειτων 
εγκαινίων της ΔΕΘ» (σελ. 6)  
Για υποβάθμιση και απαξίωση της 
Θεσσαλονίκης κατηγόρησαν την κυβέρνηση 
βουλευτές της ΝΔ σε συνέντευξη Τύπου που 
παραχώρησαν ενόψει της ΔΕΘ και της 
πρωθυπουργικής άφιξης στην πόλη. 
Παράλληλα άσκησαν σκληρή κριτική στην 
οικονομική πολιτική, ενώ, όπως και ο 
πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς, 
ζήτησαν την άμεση διενέργεια πρόωρων 
εκλογών. 
«Έχουν τελματώσει τα πάντα στη 
Θεσσαλονίκη», σχολίασε ο βουλευτής 
Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος σημείωσε 
πως «είναι ντροπή για την κυβέρνηση να 
έρχεται στη Θεσσαλονίκη δίχως να έχει 
τίποτα να παρουσιάσει». Στην κορωνίδα της 
κριτικής του ήταν οι ρυθμοί υλοποίησης του 
μετρό. 
Για απουσία ενός συνολικού αναπτυξιακού 
σχεδίου για τη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο και 
ο βουλευτής Σταύρος Καλαφάτης. Όπως 
είπε, πριν ένα χρόνο πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη υπουργικό συμβούλιο, με τον 
πρωθυπουργό να δηλώνει πως αυτό 
αποτελούσε μήνυμα αναβάθμισης της ΔΕΘ, 
ενώ τώρα, μέσω του κυβερνητικού 
εκπροσώπου, τη χαρακτηρίζει πολιτικό 
πανηγύρι. Ο βουλευτής Γιάννης Ιωαννίδης 
μίλησε για υποτίμηση της Θεσσαλονίκης 
και σημείωσε πως «δεν περιμένουμε τίποτα 
από τον πρωθυπουργό». 
 
«Στο express για τη ΔΕΘ συνδικάτα και 
κινήσεις πολιτών / Πανελλαδική 
κινητοποίηση για τις διαδηλώσεις του 
Σαββάτου» (σελ. 10)  
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Πυκνώνουν οι προετοιμασίες και 
καταρτίζονται τα προγράμματα των παντός 
είδους εκδηλώσεων που σχεδιάζουν και 
διοργανώνουν συνδικάτα, κόμματα και 
κινήσεις πολιτών ενόψει των 
συλλαλητηρίων διαμαρτυρίας κατά της 
κυβερνητικής μνημονιακής πολιτικής στα 
εγκαίνια της ΔΕΘ.  
Σε μίσθωση τρένου και λεωφορείων 
προχώρησαν οι μεγάλες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις για τη μεταφορά διαδηλωτών 
από όλη τη χώρα στη Θεσσαλονίκη. Το 
«express της ΔΕΘ» για Θεσσαλονίκη θα 
αναχωρήσει από τον σταθμό Λαρίσης στις 7 
π.μ. του Σαββάτου και η επιστροφή του θα 
γίνει την ίδια ημέρα στις 11 μ.μ. από τον 
σταθμό Θεσσαλονίκης. Ανάλογες 
συνεννοήσεις γίνονται για τη μετάβαση με 
ΙΧ αλλά και με λεωφορεία τα οποία 
μισθώνουν διάφορα σωματεία.  
 
«Αντιδρούν στην υποβάθμιση του 
Μποδοσακείου / Διεκδικούν καλύτερη υγεία 
οι πολίτες της Εορδαίας» (σελ. 14)  
Επί ποδός βρίσκονται οι φορείς και οι 
πολίτες της Εορδαίας, οι οποίοι με 
καταλήψεις και δυναμικές κινητοποιήσεις 
αντιδρούν στην ‘επιχείρηση υποβάθμισης’ 
του Μποδοσάκειου νοσοκομείου 
Πτολεμαϊδας. 
Εκατοντάδες κάτοικοι, με επικεφαλής τη 
δήμαρχο Παρασκευή Βρυζίδου, απέκλεισαν 
χθες το πρωί για τρεις ώρες τον κάθετο 
άξονα Κοζάνης – Πτολεμαϊδας, και δεν 
αποκλείουν να κλείσουν και τον κύριο 
άξονα της Εγνατίας Οδού. 
Με ανακοίνωσή του ο δήμος Εορδαίας 
υπογραμμίζει ότι ‘ο δεύτερος μεγαλύτερος 
δήμος της Δυτικής Μακεδονίας ζητά να έχει 
τη δική του διοίκηση και έδρα διοικητή στο 
Μποδοσάκειο, προκειμένου να είναι δυνατή 
η απρόσκοπτη οργάνωση και λειτουργία του 
νοσοκομείου». 
 
«Ταλαιπωρία χωρίς τέλος για τους 
ανθρώπους με αναπηρίες / Στον αέρα 2.148 
ραντεβού στον νομό Θεσσαλονίκης» (σελ. 
15)  

‘Γολγοθάς’ περιμένει χιλιάδες πολίτες, οι 
οποίοι είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους και 
περίμεναν να περάσουν από τις αρμόδιες 
υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου να 
καθορίσουν το ποσοστό αναπηρίας τους.  
Αιτία είναι η απόφαση του υπουργείου 
Εργασίας, το οποίο προχώρησε από χθες 
στη διακοπή της λειτουργίας των επιτροπών 
αυτών και ανέθεσε μέσα σε μόλις μία ημέρα 
την ευθύνη λειτουργίας τους στο Κέντρο 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Η 
απόφαση αυτή καταδεικνύει την αδιαφορία 
του υπουργείου Εργασίας για τα ήδη 
προγραμματισμένα  ραντεβού που είχαν 
κλειστεί έως και τις 15 Οκτωβρίου και τα 
οποία αγγίζουν τα 2.148 μόνο στο νομό 
Θεσσαλονίκης. 
 
«Καζάνι που βράζει το κέντρο υποδοχής 
μεταναστών / Συναγερμός από διαμαρτυρία 
αλλοδαπών. Το υπουργείο Υγείας διέκοψε 
την περίθαλψη» (σελ. 16)  
Ένταση επικράτησε στο κέντρο υποδοχής 
μεταναστών στο Φυλάκιο του Έβρου, όταν 
αλλοδαποί οι οποίοι κρατούνται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα έβαλαν φωτιά σε 
στρώματα, διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες 
συνθήκες διαβίωσης. Η κατάσταση στο 
Φυλάκιο συνεχώς επιδεινώνεται για τους 
μετανάστες, όπως διαβεβαιώνουν και οι 
ίδιοι οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ, ειδικά μετά 
τη διακοπή της υγειονομικής περίθαλψης 
από κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, επειδή το 
υπουργείο Υγείας δεν ανανέωσε τη 
σύμβαση στον γιατρό και στους δύο 
νοσηλευτές που είχαν εγκατασταθεί τους 
τελευταίους μήνες στο κέντρο υποδοχής του 
Φυλακίου. Λόγω της διακοπής της 
περίθαλψης από τον κρατικό μηχανισμό, 
στον Έβρο ενεργοποιήθηκε πάλι το 
κλιμάκιο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Το 
πρόβλημα με την έλλειψη οργάνωσης σ’ 
αυτόν τον τομέα είχαν επισημάνει και τα 
μέλη ευρωπαϊκών οργανώσεων που 
επισκέφθηκαν το Φυλάκιο, προτείνοντας 
μάλιστα την ενεργοποίηση γιατρών και 
νοσηλευτών από το πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, χωρίς όμως 
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από την πλευρά της Ελλάδας να γίνει 
οποιαδήποτε κίνηση. 

  

 

ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
 

Πρωτοσέλιδοι τίτλοι 
 
«Παλικαρίσια δήλωση του δήμαρχου 
Θεσσαλονίκης που κατηγορήθηκε για 
αυθαίρετο κτίσμα / Γ.. Μπoυτάρης: «δεν 
είμαι αναμάρτητος»» 
«αποφασίσαμε με τα παιδιά μου να 
κατεδαφίσουμε τον οικίσκο» (σελ. 2) 
 
«Τα βιβλία θα διανεμηθούν στα μέσα 
Οκτωβρίου / Aπό φωτοτυπίες και... dvd θα 
διαβάζουν οι μαθητές» (σελ. 4) 
 
«ΗΠΑ: Άνθρωπος δάγκωσε... πύθωνα» 
(σελ. 7) 
 

«Θεσσαλονίκη: Διάνοιξη της οδού Αγίου 
Δημητρίου» (σελ. 3) 
 
«Επιφυλλίδες / Ποια βιβλία;» 
 
«Κριστίν Λαγκάρντ: H τρόικα θα σώσει την 
Ελλάδα» (σελ. 5) 
 
«Σε ηλικία 89 ετών «έφυγε» ο Γεώργιος - 
Αλέξανδρος Μαγκάκης» (σελ. 8) 
 
 
  

 

Θέματα εσωτερικών σελίδων 
 
«100 Ισραηλινοί δημοσιογράφοι 
‘ανακαλύπτουν’ την πόλη / «Χαιρόμαστε 
που είμαστε στη Νύφη του Θερμαϊκού» 
(σελ. 3)  
Τη Θεσσαλονίκη της πολυπολιτισμικότητας 
– με το έντονο εβραϊκό παρελθόν – των 
πρόσχαρων και φιλόξενων ανθρώπων και 
του … καλού φαγητού «ανακαλύπτουν» 
βήμα – βήμα 100 Ισραηλινοί δημοσιογράφοι 
που βρίσκονται στην πόλη, συμμετέχοντας 
στην ετήσια συνάντηση της Ένωσης 
Δημοσιογράφων Τελ Αβίβ.  
 
«Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού ζητά ο 
Διονύσης Ψωμιάδης» (σελ. 2)  

Με αφορμή την οριστική απόφαση για τον 
υποβιβασμό του ΗΡΑΚΛΗ στη Β΄ Εθνική 
Κατηγορία, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης 
Διονύσης Ψωμιάδης εκφράζει την οργή του. 
Χαρακτηρίζει την απόφαση άδικη ενώ 
καταλογίζει σοβαρές ευθύνες στην πολιτική 
ηγεσία και ειδικότερα στον Παύλο 
Γερουλάνο. Ζητά δε την παρέμβαση του 
πρωθυπουργού και αυτό γιατί «τέτοιες 
αδικίες μπορεί να οδηγήσουν τους πολίτες 
σε ενέργειες που κανείς δεν θα επιθυμούσε».  
 
  

 

ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Πρωτοσέλιδοι τίτλοι 
 
«Ποντάρουν στους gay οι ξενοδόχοι της 
Χαλκιδικής» 
«Ο Mπουτάρης αγκάλιασε τη gay κοινότητα 
της Γερμανίας»  
Γέλασαν και τα…μουστάκια (που δεν έχει) 
του Μπουτάρη! Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
είναι γνωστός για τις…προχωρημένες 
αντιλήψεις του στα θέματα ομοφυλοφιλίας. 
Αξίζει να θυμηθούμε τη συνέντευξη που 
είχε παραχωρήσει το Φεβρουάριο στο 
γνωστό gay περιοδικό "Screw", όπου δε 
δίστασε να υπερασπιστεί ανοικτά τα 
δικαιώματά τους, στο γάμο, στην υιοθεσία. 
Είπε μάλιστα πως θα ήθελε να γίνει gay 
παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώ 
παραδέχτηκε ότι έχει επισκεφθεί gay bars 
και έχει gay φίλους… Αυτό το απέδειξε και 
στην πράξη, αφού… αγκάλιασε gay 
δημοσιογράφους από τη Γερμανία, οι οποίοι 
επισκέφθηκαν τις προηγούμενες μέρες τη 
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, μετά από 
πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων 
Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και 
Marketing Θεσσαλονίκης. 
Η gay κοινότητα της Γερμανίας, 
ξετρελάθηκε και είπε πως ο συνδυασμός 
Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, αποτελεί γι’ 
αυτούς μια ακαταμάχητη δύναμη. Σύμφωνα 
με τους ξενοδόχους, η gay κοινότητα 
αποτελείται από καλά πληροφορημένους 
τουρίστες μεσαίων και ανώτερων 
εισοδημάτων με υψηλά κριτήρια επιλογών. 
Ο πολιτισμός της Θεσσαλονίκης, το φυσικό 
περιβάλλον της Χαλκιδικής, η γαστρονομία 
και των δύο περιοχών είναι παράγοντες που 
συντελούν στην προώθησή τους. Οι 
ξενοδόχοι της Χαλκιδικής ποντάρουν στους 
gay, γιατί όπως είπαν είναι ένα κοινό με το 
οποίο μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κανενός 
είδους συνεργασία. Ποιος είναι ο στόχος 
τους μέσα από αυτή την ενέργεια; Να γίνει 
γνωστή η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική! 
(σελ. 6) 
 
«Τέλος τα υπομνήματα προς τον 
πρωθυπουργό!».  Αφού έτσι κι αλλιώς 

πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων (σελ. 
6) 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ / «Μικρό Φεστιβάλ: ένα 
συμβολικό δώρο της Μονής Λαζαριστών 
στους μαθητές».  Ένα συμβολικό δώρο στα 
παιδιά, αλλά και στους γονείς τους, λίγο 
πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη 
φετινή σχολική χρονιά αποτελεί το Μικρό 
Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στις 10 
και 11 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. 
Της (σελ.15)  
  
«Καταγγέλλουν υποβάθμιση της ΔΕΘ, 
βουλευτές της ΝΔ». Στη χθεσινή 
συνέντευξη Τύπου τόνισαν ότι δεν 
περιμένουν τίποτα από την ομιλία του Γ. 
Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη. 
Ανακοίνωσαν ότι στις 18 Σεπτεμβρίου, στο 
πλαίσιο της 76ης ΔΕΘ, ο Αντ. Σαμαράς 
παρουσιάζει το πρόγραμμα της ΝΔ για την 
οικονομία (σελ. 7) 
 
«Πολυμένης: «Αρχίζουμε και περπατάμε σε 
πολύ λεπτό πάγο πλέον». Δηλώσεις του 
καθηγητή Οικονομικών στον «Τ.Θ» για το 
έλλειμμα, τις εγγυήσεις και την τύχη του 
ευρώ (σελ. 10) 
 
«Συγγνώμη για το αλαλούμ με τα σχολικά 
βιβλία ζητά η Άννα Διαμαντοπούλου». Ναι 
μεν ζήτησε συγγνώμη για το αλαλούμ με τα 
σχολικά βιβλία, αλλά η υπ. Παιδείας 
επέλεξε και πάλι να επιρρίψει τις ευθύνες 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο (σελ. 8) 
 
«Τα …άκουσαν οι πολιτικοί από τους 
έφηβους βουλευτές».  «Το μέλλον του 
τόπου είμαστε εμείς!» (σελ. 8) 
 
«‘‘Αντιτρομοκρατικές’’ θηριωδίες ανά την 
Ευρώπη». Την 1η Σεπτεμβρίου ο επίτροπος 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόμας 
Χάμαρμπεργκ μίλησε για εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας από την πλευρά των 
Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε συνεργασία 
με την CIA. Με πρόσχημα τον «πόλεμο 
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εναντίον της τρομοκρατίας» 
καταρρακώθηκε κάθε έννοια προστασίας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστήριζε 
χαρακτηριστικά ο Επίτροπος (σελ. 11) 
 
«Ο πρωινός καφές δεν βοηθά πραγματικά 
στο ξύπνημα». Το επιχείρημα πολλών 
ανθρώπων ότι αδυνατούν να «ξυπνήσουν» 
το πρωί αν δεν πιουν καφέ, έρχονται να 
καταρρίψουν Βρετανοί επιστήμονες, οι 
οποίοι λένε πως αυτή η τόνωση δεν έρχεται 
από την καφεΐνη, αλλά περισσότερο από 
το… μυαλό! (σελ. 12-13) 
 
Χ.Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 663,90 -3,14% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Θέματα εσωτερικών σελίδων 
 
«Τέλος τα υπομνήματα από τους 
παραγωγικούς φορείς προς τον 
πρωθυπουργό!» (σελ. 6)  
 Η φετινή ΔΕΘ, θα έχει πολλές… 
καινοτομίες! Μία, το ότι δε θα έχει 
περίπτερο ο δήμος στην έκθεση και μία το 
ότι δε θα υποβάλουν υπόμνημα οι φορείς 
ενόψει ΔΕΘ. 
Ο δήμος Θεσσαλονίκης και οι εκπρόσωποι 
των παραγωγικών φορέων της πόλης, 
αποφάσισαν σε χθεσινή σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, να μην 
επιδώσουν το καθιερωμένο ψήφισμα 
διεκδικήσεων προς τον πρωθυπουργό, αλλά 
να κάνουν ένα καινοτόμο βήμα: να 
δημιουργήσουν ένα συντονιστικό όργανο 
που θα προωθήσει ζητήματα και 
στοχευμένες δράσεις με στόχο τη 
στρατηγική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. 
Η πρόταση για τη λειτουργία συντονιστικού 
οργάνου συνοδεύεται από τη σύσταση 
ειδικής Γραμματείας που θα στελεχωθεί από 
τεχνοκράτες και θα υλοποιεί τις προτάσεις 
του συντονιστικού οργάνου το οποίο θα έχει 
μέλη από όλους τους φορείς και θα 
συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης να 
εκδοθεί ψήφισμα το οποίο θα ζητά από τα 

σωματεία και τους πολίτες που θα 
συμμετέχουν στις διαδηλώσεις να 
σεβαστούν τη διοργάνωση της ΔΕΘ. 
 
Δεδομένου ότι τα αιτήματα των φορέων δεν 
θα φτάσουν μαζικά στον πρωθυπουργό οι 
φορείς καλούνται να τα επιδώσουν κατά 
μόνας στη συνάντηση που θα έχουν μαζί 
του στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Μία συνάντηση, 
όμως, που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα 
γίνει μιας και μέχρι σήμερα κανείς από τους 
φορείς δεν έχει παραλάβει πρόσκληση. 
 
«Συσπείρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας 
ζητάει η πρυτανεία του ΑΠΘ» (σελ. 8) 
Τη συσπείρωση ολόκληρης της 
ακαδημαϊκής κοινότητας ζητούν οι 
πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ με μήνυμά τους 
με την ευκαιρία της έναρξης της νέας 
ακαδημαϊκής χρονιάς. «Ανεξάρτητα από την 
τοποθέτηση του καθενός απέναντι στο νέο 
θεσμικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ, αυτό που έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία σήμερα είναι να 
κρατήσουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης όρθιο στην πιο δύσκολη 
ίσως στιγμή του», αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων στην ανακοίνωση.  



 
ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΩΩΩΝΝΝΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    
ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ    ΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑΤΤΤΕΕΕΙΙΙΑΑΑ    ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΣΣΣΗΗΗΣΣΣ    
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Στο μεταξύ, σε τροχιά καταλήψεων έχει 
μπει και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 
Χθες έγινε κατάληψη της Πρυτανείας, αλλά 
και των Γραμματειών. Σήμερα οι φοιτητές 
του ΠΑΜΑΚ έχουν γενική συνέλευση για 
να αποφασισθεί το τι μέλλει γενέσθαι… 
Σύμφωνα με διοικητικούς παράγοντες του 
ΠΑΜΑΚ, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να 
γίνουν καταλήψεις και στις 
«σκληροπυρηνικές» σχολές του 
πανεπιστημίου.  
 
«ΓΣΕΕ και ΠΑΜΕ προετοιμάζουν τα 
συλλαλητήρια της ΔΕΘ» (σελ. 9) 
Ευρεία συνδικαλιστική σύσκεψη με τη 
συμμετοχή των προέδρων και Γ. 
Γραμματέων Εργατικών Κέντρων Β. 
Ελλάδος και συνέντευξη Τύπου 

πραγματοποιεί η ΓΣΕΕ την Πέμπτη στη 
Θεσσαλονίκη. Επίσης  θα παρουσιασθούν 
συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα της 
ετήσιας έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έτους 2011 
για την ελληνική οικονομία και την 
απασχόληση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου 
στο κέντρο της πόλης. Σημειώνεται ότι 
ξεχωριστό συλλαλητήριο διοργανώνει το 
Σάββατο το ΠΑΜΕ. Η  συγκέντρωση θα 
γίνει στις 6:30 το απόγευμα στην πλατεία 
Αριστοτέλους  
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