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«Kλείδωσε» το κείµενο και το θέµα ανοίγει τον Σεπτέµβριο

10 αλλαγές
στον εκλογικό νόμο
B·ÛÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË
ÙË˜ Ï›ÛÙ·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ 120 ¤‰ÚÂ˜ ÙÔ˘
KÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ Û¿ÛÈÌÔ
ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÛÂ 180 ÌÔÓÔÂ‰ÚÈÎ¤˜ ÛÙÔ˘˜ 52 ÓÔÌÔ‡˜, ÌÂ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡. AÙÔÏÌË Ë
Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ ÛÂ 200 Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË
ÙÔ˘ Ï·ÊﬁÓ 3% ÁÈ· Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË
BÔ˘Ï‹. ¢È·‚Ô˘ÏÂ‡ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ÎﬁÌÌ·Ù· ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô
ÂÎÏÔÁÈÎﬁ ÓﬁÌÔ, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÙËÓ „‹ÊÔ 200 ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÒÓ. ™∂§. 4

A¶OæEI™ ™E§. 2

Kρίνεται η αξιοπιστία
ΠANAΓIA ΣOYMEΛA

AΠOΦAΣH ΠAΠAN∆PEOY

Iστορική
λειτουργία
µετά 88 έτη
µε µήνυµα
ειρήνης

Περιφερειάρχες
πρώτα και µετά
ανασχηµατισµός

EÓ· ﬁÓÂÈÚÔ ¤ÁÈÓÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·.
™˘ÁÎ›ÓËÛË Î·È Î·Ù¿Ó˘ÍË ÛÙËÓ
ÚÒÙË ·ﬁ ÙÔ 1922 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙË˜ ¶·Ó·Á›·˜ ™Ô˘ÌÂÏ¿ ÛÙÔÓ ¶ﬁÓÙÔ. «HÚı·ÌÂ ˆ˜ ¿ÁÁÂÏÔÈ ÂÈÚ‹ÓË˜ Î·È ÊÈÏ›·˜», ‰È·Î‹Ú˘ÍÂ Ô OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎﬁ˜ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
·ÚÔ˘Û›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ,
PÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ
ÚÔÛÎ˘ÓËÙÒÓ. ™∂§. 7

Tρίτο «όχι»
για το λιµάνι
πάνω στα αρχαία

ΠPOΫΠOΛOΓIΣMOΣ

Φοροδιαφυγή
και δαπάνες
για µισθούς
στο στόχαστρο
™¯¤‰ÈÔ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
ÌÂ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¿Ù·ÍË ÙË˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙË˜
Û·Ù¿ÏË˜, ÌÂ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË
ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘
¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™∂§. 47-49

EYPΩΠAΪKO ΠOΛO

Eφηβοι
από ασήµι
™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎﬁ-ıÚ›ÏÂÚ ÙË˜
™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë˜
¤¯·Û·Ó
ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ ·ﬁ
ÙËÓ IÙ·Ï›·
ÌÂ 13-12 (8-8 ¤ÏËÍÂ Ô Î·ÓÔÓÈÎﬁ˜ ·ÁÒÓ·˜). ™∂§. 43

™ÙÈ˜ 3 ™ÂÙ¤Ì‚ÚË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ÔÓﬁÌ·Ù· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ¶A™OK
ÛÙÈ˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜. O ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ˜
·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ﬁÙÈ ı·
Á›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜ 10 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™∂§. 7

TÔ KA™ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ
ﬁÚÌÔ NÔ‡Û·˜ ÙÔ˘ KÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡. ™∂§. 22

Yποδοχή Nετανιάχου
µε... διαδηλώσεις
O IÛÚ·ËÏÈÓﬁ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂ ÙÔÓ
°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ·‡ÚÈÔ ÌÂ ÙÔÓ A. ™·Ì·Ú¿. ¢È·‰ËÏÒÛÂÈ˜
ÙÔ ·ﬁÁÂ˘Ì· ·ﬁ ¶AME Î·È EE¢YE, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¯ıÂ˜
·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ AÎÚﬁÔÏË (ÊˆÙ.). ™∂§. 5
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Tέχνης έργα

Eνα εκατ. δολάρια από τον Γκέιτς
στην ψηφιακή Bέροια
TÔ˘ µ∞™π§∏ ∫. ∫∞§∞ª∞ƒ∞
∆ηµόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Βέροιας
έπραξε το αυτονόητο: µυρίστηκε ότι το µέλλον
της επιβίωσής της θα βασιστεί στον ψηφιακό κόσµο.
Ετσι, σε αντίθεση µε τις άλλες
δηµόσιες βιβλιοθήκες, που
καθυστερούν να υποδεχθούν
τις προκλήσεις των µοντέρνων καιρών, τόλµησε να προβεί σε µια σειρά από πρωτιές:
έχει αποκτήσει αυτοµατοποιηµένο κατάλογο από το 1992,
ελεύθερη πρόσβαση των χρηστών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο ∆ιαδίκτυο
από το 1996, ενώ έχει δική
της ιστοσελίδα από το 1997.
Για το γεγονός ότι στάθηκε
πρωτοπόρα στην αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών, τιµήθηκε από το Ιδρυµα Μπιλ και
Μελίντα Γκέιτς µε το βραβείο
«Πρόσβαση στη Μάθηση»,
που συνοδεύεται από 1 εκατ.
δολάρια! Επιπλέον, η Μάικροσοφτ, εταίρος του Ιδρύµατος, θα την προικοδοτήσει
µε δωρεές λογισµικού και
προγραµµάτων διδασκαλίας
τεχνολογίας.
Το σκεπτικό αναφέρει ότι
της απονεµήθηκε το βραβείο
«για τη δηµιουργική χρήση
των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των οικονοµικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσότερων από 180.000 ανθρώπων».
Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους
50.000 κατοίκους της Βέροιας κι άλλους 130.000 από τις
γύρω περιοχές.
Το ετήσιο βραβείο «Πρόσβαση στη Μάθηση» του
Ιδρύµατος των Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, το οποίο έχει θεσµοθετηθεί από το 2000, αναγνωρίζει τις καινοτόµες προσπάθειες βιβλιοθηκών και παρόµοιων οργανισµών, εκτός
των Ηνωµένων Πολιτειών,

H ¢ËÌﬁÛÈ· KÂÓÙÚÈÎ‹
BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜
ﬁÏË˜ Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔ
‚Ú·‚Â›Ô
«¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË
M¿ıËÛË», Ô˘
Iˆ¿ÓÓË˜ TÚÔ¯ﬁÔ˘ÏÔ˜,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜
·ÔÓ¤ÌÂÈ Î¿ıÂ
¯ÚﬁÓÔ ÙÔ I‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ MÈÏ Î·È ÙË˜
MÂÏ›ÓÙ· °Î¤ÈÙ˜ ÛÂ ÚﬁÙ˘· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿
Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·

Η

¶·È‰È¿ Â› ÙÔ ¤ÚÁÔÓ ÙË˜ Ì¿ıËÛË˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
TÔ È‰ÈﬁÎÙËÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ 1999 Ë
¢ËÌﬁÛÈ· KÂÓÙÚÈÎ‹
BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË B¤ÚÔÈ·˜

στην παροχή δωρεάν πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο ∆ιαδίκτυο.
«Η βιβλιοθήκη µας νοιάζεται για το πώς να κάνει τη
ζωή των ανθρώπων ευκολότερη και καλύτερη κι όχι απλώς να φιλοξενεί βιβλία και
πληροφορίες», δήλωσε ο διευθυντής Ιωάννης Τροχόπουλος κατά την απονοµή του
βραβείου, την περασµένη

Πέµπτη, στο Γκέτεµποργκ
της Σουηδίας.
Τα χρήµατα του βραβείου
θα αξιοποιηθούν στην αναπαραγωγή της ιδέας των «Μαγικών κουτιών» σ’ ολόκληρο το
κύριο κτίριό της, όπως υποσχέθηκε. Τώρα τα «Μαγικά
κουτιά», δηλαδή ένα χάι-τεκ
περιβάλλον για παιδιά, λειτουργεί µόνον στο ισόγειο.
Εκτός από βιβλία, περιλαµ-

βάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη νέα παιχνιδοµηχανή Wii, ηχοσυστήµατα για
µουσική και παραµύθια.
Ο Ιωάννης Τροχόπουλος
παραδέχτηκε ότι µέντοράς
του σ’ αυτή την προσπάθεια,
η οποία ξεκίνησε πριν από είκοσι χρόνια, ήταν ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών και Ερευνών στο Πανεπιστήµιο Μάντσεστερ Μετρόπολιταν, Ρίτσαρντ Χάρτλεϊ. Ηταν ο πρώτος στον οποίο αποκάλυψε το σχέδιό
του για την ανάπτυξη σύγχρονων βιβλιοθηκονοµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. «Ηταν
ένα µακρύ ταξίδι, στο οποίο
φερθήκαµε πολύ τολµηρά και
στο τέλος θριαµβεύσαµε. Σάς
ευχαριστούµε, Ρίτσαρντ», ήταν η κατάληξή του.
Η οµιλία του περιείχε και
µία έκπληξη: την ανάγνωση

στα ελληνικά του ποιήµατος
της Κικής ∆ηµουλά «Από την
ελπίδα ΙΙΙ», το οποίο ξεκινάει
µε το τρίστιχο «∆εν το αποκλείω / Oσα νόµισα ότι µπορώ να ονειρευτώ / Σ’ αυτήν
να τα οφείλω». Σε µια µεγάθη οθόνη περνούσε η µετάφραση στα αγγλικά από τον
Ντέιβιντ Κόνολι.
«Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας
έχει φέρει θετικές αλλαγές
στις ζωές των πολλών ανθρώπων που εξυπηρετεί», είπε η
Ντέµπορα Γιάκοµπς, διευθύντρια της πρωτοβουλίας ∆ιεθνείς Βιβλιοθήκες (Global
Libraries) για το Iδρυµα
Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.
«Είναι µια περίτρανη απόδειξη της δύναµης της εφευρετικότητας, όπου µια τόσο µικρή βιβλιοθήκη σε µια ορεινή περιοχή της Βόρειας Ελλάδας προλειαίνει το έδαφος
για τους χρήστες της και για
άλλους, που µπορούν να µαθαίνουν από την καινοτόµο
χρήση των νέων τεχνολογιών
και των συναρπαστικών προγραµµάτων».
Μία από τις λειτουργίες της
είναι ότι δίνει τη δυνατότητα
σε νέους και νέες να βρουν
την πρώτη τους δουλειά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 22χρονης Κατερίνας Χειµωνίδου, η οποία πα-

ρακολούθησε σε σεµινάριο
της βιβλιοθήκης πώς να συντάσσει βιογραφικό µε τη
βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού.
Η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας ιδρύθηκε
ως ∆ηµοτική το 1952 και από
το 1953 µετατράπηκε σε ∆ηµόσια. Από το 1976 λειτουργεί ως Κεντρική Βιβλιοθήκη
για το νοµό Ηµαθίας και εξυπηρετεί και όλους τους δήµους του νοµού, αλλά και όµορους, µε δύο κινητές βιβλιοθήκες.
Από το 1999 στεγάζεται σε
ιδιόκτητο κτίριο, ενώ λειτουργεί και παράρτηµα σε δηµοτικό σχολείο. Η συλλογή της ανέρχεται
περίπου
στα
100.000 τεκµήρια. Εκτός από βιβλία, διαθέτει 400 τίτλους περιοδικών, 700 βιντεοταινίες, 400 dvd, 150 cd µουσικής, 130 cd rom, 40 χάρτες
και φωτογραφίες. Από το
1996, συµµετέχει σε εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Είναι η µόνη ελληνική βιβλιοθήκη που προτείνει βιβλία για το σηµαντικό λογοτεχνικό διαγωνισµό IMPAC
µαζί µε άλλες 161 βιβλιοθήκες από 47 χώρες.

info: Eλλης 8, Βέροια, 59100,
τηλ.: 23310-24494, φαξ: 2331024600, τ.θ. 236, www. libver.gr

Bιβλιοθήκη στο πλευρό των µεταναστών
Ó· ¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, Ô˘
Â›Ó·È ‰›ÁÏˆÛÛÔÈ. ∏ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙË˜ ∞Ï‚·Ó›‰·˜ º·ÙÌ¿ÚÓÙ· ™ÂÏ·Ì›, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈ·˜ Â‰Ò Î·È ‰ÂÎ·ÙÚ›· ¯ÚﬁÓÈ·, Â›Ó·È
ÌÔÓ·‰ÈÎ‹.
∞ﬁ ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÓÈˆÛÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË µ¤ÚÔÈ·˜ Û·Ó ÙÔ
Û›ÙÈ ÙË˜, ‚Ú‹ÎÂ ‚È‚Ï›· ÛÙË ÌËÙÚÈÎ‹ ÙË˜ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÚÔÛˆÈÎﬁ,

∂

¿ÓÙ· Úﬁı˘ÌÔ Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ. «∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÏ‡
·Á·ËÌ¤ÓÔ˜ ÙﬁÔ˜. ™Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â‰Ò ÁÈ· Ù·
‚È‚Ï›·, ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È Ù· Û¯¤‰È·», ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Û¿ÈÙ ÙÔ˘
π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °Î¤ÈÙ˜.
∂Ó· ¿ÏÏÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «∞ÓÂ›ˆÙÂ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜». ª’ ·˘Ùﬁ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·ﬁ ∞Ï‚·Ó›·, ƒˆÛ›·, √˘ÎÚ·Ó›· Î·È µÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ë-

ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ·ÊËÁËıÔ‡Ó
ÔÙÈÎÔÔÈËÌ¤Ó· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÈÛÙÔÚ›Â˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ
‰ÈÎÙ˘·Îﬁ ÙﬁÔ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ µ¤ÚÔÈ·˜ Î·È
·ﬁ ÎÂÈ ÛÙÔ You Tube. «∏Ù·Ó Ì›· ÛÔ˘‰·›· È‰¤· Î·È Ì·˜ ¤ÓˆÛÂ
·ÎﬁÌË ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ. √ÏÔÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÚ›·, ·Ó Î·È ÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·», Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ë º·ÙÌ¿ÚÓÙ· ™ÂÏ·Ì›.
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Μπούμερανγκ η υψηλή φορολογία

Σ H M E PA
ΜΟΝΟ 45.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πολύ χαμηλή
η προσέλευση για
τους ημιυπαίθριους

Απώλειες πολλών δισ. ευρώ, καθώς η αύξηση των φόρων επέφερε μείωση της κατανάλωσης
Σε μπούμερανγκ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÂ›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÏÈ¯ıÂ› Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊﬁÚˆÓ, Ô˘ Û˘Óﬁ‰Â˘ÛÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Î·ıÒ˜
ÔÈ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ ÛÂ ÔÏÏ¿ ÚÔ˚ﬁÓÙ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î¿Ì„Ë ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜.
ªﬁÓÔ ·ﬁ ÙÈ˜ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ¤ÌÌÂÛË˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·, Ù· ÔÙ¿, Ù· Î·‡ÛÈÌ· Î·È Ù·
π.Ã. ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ﬁÙÈ ÔÈ ·ÒÏÂÈÂ˜
ÂÛﬁ‰ˆÓ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÂ 2 ‰ÈÛ. Â˘ÚÒ. √È ˆÏ‹-

Μόνον 45.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί
έως τώρα για την «τακτοποίηση» ημιυπαίθριων χώρων και έχουν εισπραχθεί
10 εκατ. ευρώ από τα περίπου 800 εκατ.
που προσδοκά το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σελ. 19

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 1974

Αναπάντητα ερωτήματα
μετά τον θάνατο Ιωαννίδη

ÛÂÈ˜ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ 11%, ÙˆÓ ÔÙÒÓ Î·È ÙË˜ ‚ÂÓ˙›ÓË˜ Î·Ù¿ 30% Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·Ù¿ 27%. ª¤¯ÚÈ
ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ë ÙÒÛË ı· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ˘„ËÏ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ÏÈÁﬁÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·, ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ-

¤˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, Ô˘ ÂÈÙÂ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÊÂÛË.
ΔÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ı· ÂÓÙ·ıÂ› ﬁÌˆ˜, ÙÔÓ ÂﬁÌÂÓÔ ¯ÚﬁÓÔ, Î·ıÒ˜ ÙÔ ªÓËÌﬁÓÈÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ¿Ù·ÍË ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ﬁ ÙÔÓ ¯·ÌËÏﬁ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 11% ÛÙÔÓ ˘„ËÏﬁ ÙÔ˘ 23%, Î·ıÒ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. øÛÙﬁÛÔ, ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÊﬁÚÔ˘˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜. ∞ÚÓËÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÎ·ÏÂ› Ë

Διεθνές αριστείο για τη Βιβλιοθήκη Βέροιας

Ο «αόρατος δικτάτορας», Δημήτρης Ιωαννίδης, έφυγε από τη
ζωή χωρίς να αποκαλύψει ποτέ τι ακριβώς
συνέβη τον μοιραίο
Ιούλιο του 1974, που
προκάλεσε την κυπριακή τραγωδία. Τα ερωτήματα σχετικά με το ποιος του έδωσε
το «πράσινο φως» για την ανατροπή του
Μακαρίου και να αγνοήσει τον κίνδυνο
τουρκικής εισβολής στη Μεγαλόνησο παραμένουν αναπάντητα. Σελ. 8

Αναζητείται
νέο Μαξίμου
για 5 υπουργούς
Με τον αναμενόμενο ανασχηματισμό

ΕΛΛΑΣ - ΙΣΡΑΗΛ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ

Το παρασκήνιο
της προσέγγισης

Η Ελλάδα μπορεί. Μπορεί να αριστεύσει διεθνώς. Το απέδειξε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, που τιμήθηκε με το Βραβείο του
Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντας Γκέιτς, ύψους 1 εκατ. δολαρίων, για τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στην ικανοποίηση των οικονομικών,
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσότερων από 180.000 ανθρώπων. Διαρκής προσπάθεια, όραμα, επιμονή, στενή σχέση με την
κοινωνία, καινοτομίες: ιδού η συνταγή επιτυχίας της καλύτερης βιβλιοθήκης στην Ελλάδα, και μία από στις καλύτερες του κόσμου. Ο ακάματος
διευθυντής της Γιάννης Τροχόπουλος μιλάει στην «Κ» γι’ αυτή την ελπιδοφόρα Ελλάδα. Τέχνες & Γράμματα, σελ. 3

Επιχειρήσεις και πολίτες
πρώτοι για το περιβάλλον
Απλοί πολίτες και επιχειρήσεις έκαναν πολύ πιο σημαντικά βήματα για την προστασία του περιβάλλοντος από ό,τι το κράτος, λέει στην «Κ» ο κ.
Νίκος Καραβέλλας, διευθυντής του WWF
Ελλάς. Ο ίδιος, επιχειρηματολογώντας, τονίζει ότι τα έργα στον Αχελώο αποτελούν
«εκτροπή της λογικής». Σελ. 18

Ελεγχοι
στα καρτέλ
του ψωμιού

Αραβικά funds για ακίνητα Δημοσίου
Εχουν ζητήσει στοιχεία, προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα
Ενδιαφέρον Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·˜ ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ ‰‡Ô
‰ÈÛ. Â˘ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ﬁÌÈÏÔÈ. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
Orascom Î·È ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎﬁ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘
∫·Ù¿Ú (Qatar Holdings), Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÈÏ¤ÍÂÈ
ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·-

Για το υψηλό κόστος
Δεκαοκτώ ¯ÚﬁÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ ‰È·Ù›ÌËÛË˜, Ë ·ÁÔÚ¿ ÙË˜ ·Ï˘Û›‰·˜ ÛÈÙ¿ÚÈ - ·ÏÂ‡ÚÈ - „ˆÌ› ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎﬁ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÛÙÚÂ‚ÏÔ‡ ÙÚﬁÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌﬁ˜
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ Î·È ÙË˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ·ÁÔÚ¿ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÂÏÂ˘ıÂÚˆıÂ›, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ
Î·Ù·ÛÙÂ› ‰¤ÛÌÈ· ÂÓﬁ˜ ÔÏﬁÎÏËÚÔ˘ Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂÛ·˙ﬁÓÙˆÓ. ∂ÙÛÈ, Ë ÙÈÌ‹
ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ ÛÙ· ›‰È· Â›Â‰· ÌÂ ¤Ú˘ÛÈ, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ
Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÏÂ‡ÚˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ πÔ‡ÓÈÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Êı›ÓÔ˘Û·
ÔÚÂ›·, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎ¤˜
˘ÚÎ·ÁÈ¤˜ ÛÙË ƒˆÛ›· ÛËÌÂÈÒıËÎÂ
ÛÔ˘‰‹ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ
·ÏÂ‡ÚˆÓ. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
ÍÂÎ›ÓËÛÂ Ó¤· ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙË ¤ÚÂ˘Ó· ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙÔ˘ ÎﬁÛÙÔ˘˜. Οικονομική Κ σελ. 4

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ

Το χρονοδιάγραμμα
στην αγορά ενέργειας
Τους εναλλακτικούς τρόπους εισόδου ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη, καθώς και το ασφυκτικό
χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα πρέπει να υλοποιηθεί, περιλαμβάνει σημείωμα που παρέδωσαν οι εμπειρογνώμονες
της τρόικας στην κυβέρνηση και το οποίο
κρατήθηκε μυστικό. Οικονομική Κ., σελ. 3

ΕΚΑΤΟ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ο Κάμερον ανέτρεψε
όλες τις προβλέψεις
Τις πρώτες εκατό ημέρες του στην εξουσία συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός της
Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον, επιδεικνύοντας τόλμη στις αποφάσεις του και ανατρέποντας τις αρχικές προβλέψεις για μια
κυβέρνηση χωρίς δυναμική. Ωστόσο, η
βιασύνη η οποία χαρακτηρίζει τις δρομολογούμενες μεταρρυθμίσεις εγκυμονεί
κινδύνους. Σελ. 11

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η αγωνία της αγοράς
√ÏÔÈ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ
ÊıÈÓﬁˆÚÔ Â›Ó·È Ë Â·ÓÂÎÎ›ÓËÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÔ˜. ∞˘Ùﬁ˜ Â›Ó·È Ô ÌﬁÓÔ˜ ÙÚﬁÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
ÂÈ‰Â›ÓˆÛË ÙË˜ ‡ÊÂÛË˜ Ô˘ ‹‰Ë ÌÔÈ¿˙ÂÈ ﬁÙÈ ı· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ÌÔÚÂ›
Ó· Î¿ÓÂÈ ¿ÌÂÛ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ˙ÔÊÂÚﬁ ÎÏ›Ì· ·‚Â‚·ÈﬁÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶ÚÒÙ· ·’ ﬁÏ·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó
Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› Ë ·ÁÔÚ¿ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚Ï¤Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì¤Û· ·ﬁ
·Úˆ¯ËÌ¤Ó· ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙ· Û¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ’80.
∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÙË ÚËÙÔÚÂ›· ÙÔ˘˜
¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ù·
ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰·ÈÌÔÓÔÔÈËıÂ›. ∂›ÛË˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ˆ˜ Ë ˘¤ÚÌÂÙÚË Î·È ¿ÏÔÁË ÊÔÚÔÏﬁÁËÛË ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÂÈ‰ÂÈÓÒÓÂÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎ‹ ÎÚ›ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ù¿ ·Ó Ú¿ÍÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·
Ó· Í·Ó·ÌÂ› ÛÂ ÙÚÔ¯È¿ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, ¤ÛÙˆ Î·È
·Ó ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ·ÚÎÂÙﬁ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó ∂ÏÏËÓÂ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ Ó·
ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

Αισθηματική αγωγή, κατά Μάνο Χατζιδάκι

Αφορμή η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

Από τις 12 Σεπτεμβρίου, η «Κ» προσφέρει τις σημαντικότερες ηχογραφήσεις του

ΑΠΕ

Ραντεβού για πότισμα των δένδρων που
φυτεύτηκαν τους τελευταίους μήνες έδωσε για σήμερα από τις 9 π.μ. ο ΣΚΑΪ σε
Κοκκιναρά και όρος Αιγάλεω, με τη συμμετοχή εθελοντών και φορέων δήμων.

Χαμηλή ήταν η ανταπόκριση στις εθελούσιες μετατάξεις υπαλλήλων από τις υπό
κατάργηση νομαρχίες προς τους δήμους,
όπου συνολικά θα μετακινηθούν 9.000 υπάλληλοι. Σελ. 19

Την τολμηρή του επιλογή
να επικροτήσει την οικοδόμηση ισλαμικού τεμένους
στο σημείο όπου υψώνονταν οι Δίδυμοι Πύργοι της
Νέας Υόρκης κινδυνεύει να
πληρώσει ακριβά ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα στις
κρίσιμες εκλογές για το
Κογκρέσο τον Νοέμβριο.
Την πρωτοβουλία εκμεταλλεύθηκαν πολιτικά οι Ρεπουμπλικανοί, παρουσιάζοντας τον πρόεδρο ως υποχείριο του Ισλάμ. Σελ. 13

ªÈÚÌ›ÏË, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ƒ¤·˜, ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜,
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘,
ÌÂ ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ó·
‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜
¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ
Î.Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ı·Ó·Û¿ÎË˜ Î·È
ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË, ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô Ó·
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¯¿Ú·ÍË˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡
Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜.
∂¿Ó Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ
Û¯Â‰È·ÛÌﬁ, Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË˜ ı·
¤¯ÂÈ ÚﬁÏÔ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ÂÔÙÂ›·˜ ÙÔ˘ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ÂÓÒ Û¯Â‰ﬁÓ ‚¤‚·ÈË ıÂˆÚÂ›Ù·È Ë
ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ Î. ªÈ¯¿ÏË
ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô
∞Ó¿Ù˘ÍË˜. Σελ. 4

Διαμάχη Μόσχας - Φαναρίου

Ο ΣΚΑΪ δίνει
ραντεβού για πότισμα

Μικρή ανταπόκριση
στις εθελούσιες μετατάξεις

Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·
ÛÙÔÈ¯Â›· ·ﬁ ÙËÓ ∫ÙËÌ·ÙÈÎ‹ ∂Ù·ÈÚÂ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∫∂¢). ∏ Orascom ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÈ· ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
ÛÙË ƒﬁ‰Ô Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÂ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¿
Î˘Ú›ˆ˜. ∏ ‰Â Qatar Holdings ÁÈ· ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ﬁˆ˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îﬁ. Οικονομική Κ σελ. 2

Σε δύσκολη θέση ο Ομπάμα λόγω τεμένους

ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ, ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ

Σημαντικές ·ÏÏ·Á¤˜, «¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎ¤˜», ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Â›Â‰Ô
ÚÔÛÒˆÓ, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ
ª·Í›ÌÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ Î.
°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Î˘ÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ﬁ 4 ¤ˆ˜
8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Ó·
ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÈ ÙÈ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜
ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
ÛÂ ¿ÏÏÔ ¯ÒÚÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÁÚ·ÊÂ›· ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë «ÔÌ¿‰·»
Ô˘ ¤‰ˆÛÂ ÌÂ ÂÈÙ˘¯›· ÙÈ˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙÂ˘ÙÈÎ¤˜ Ì¿¯Â˜ ÙË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ 2008 - 2009. ¢ËÏ·‰‹, ÔÈ
Î. °È¿ÓÓË˜ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË˜, Δ›Ó·

Αμέσως μετά την αποχώρηση των πιστών, το πνεύμα κατάνυξης σκιάστηκε από τη
διελκυστίνδα για τα «πρωτεία» της επιτυχίας να τελεστεί Λειτουργία στη Σουμελά.
Την περίλαμπρη £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÌÔÓ‹˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÌÈ·
È‰ÈﬁÙ˘Ë ‰È·Ì¿¯Ë. ∏ ªﬁÛ¯· ÚÔ¤‚Ë
ÛÂ ÌÈ· ¿Ù˘Ë, ·ÏÏ¿ Â˘ıÂ›·, ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÚﬁÏÔ˘

Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛÂ ÙÔ º·Ó¿ÚÈ ÛÙËÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÙËÓ
ÂÚ·ÛÌ¤ÓË ∫˘ÚÈ·Î‹ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘ÛË ÈÛÙÒÓ, ıÂˆÚÒÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÌÂÙ¿ ‰ÈÎ¤˜ ÙË˜ È¤ÛÂÈ˜ Ë ÙÔ˘ÚÎÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Û˘Ó·›ÓÂÛÂ ÛÙÔ «¿ÓÔÈÁÌ·» ÙË˜ ÌÔÓ‹˜. Σελ. 21

Ιστορική Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚˆÓ Ë¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ Ã·Ù˙È‰¿ÎÈ, ÛÂ 17 ‰›ÛÎÔ˘˜ ÌÂ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰·
‚È‚ÏÈ¿ÚÈ·, ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ Ë Î˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎË
«∫·ıËÌÂÚÈÓ‹» ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ ÙË˜,
ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó, ·ﬁ ÙËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 12
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
¢ÂÎ·¤ÍÈ ¯ÚﬁÓÈ· ·ﬁ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùﬁ ÙÔ˘,
Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ Ã·Ù˙È‰¿ÎÈ,
Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎ‹, ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹, ·ÈÛıËÙÈÎ‹, ËıÈÎ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓıÔÊÔÚÔ‡Û· Î·È
Ï·ÌÂÚ‹, ·Ú‰Â‡Ô˘Û· ·Ï·ÈﬁÙÂÚÂ˜ Î·È
ÓÂﬁÙ·ÙÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹,
ÂÍ¤¯ÔÓÙÂ˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ,
ÙˆÓ ΔÂ¯ÓÒÓ Î·È ÙË˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜, ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ÛÎ¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ÂÛﬁ˙Ô˘Û· ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯·Ù˙È‰·ÎÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘
ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎﬁ 20ﬁ ·ÈÒÓ·.
°Ú¿ÊÔ˘Ó: ™Ù¤ÏÈÔ˜ ƒ¿ÌÊÔ˜, μ·Û›ÏË˜
∫·Ú·ÔÛÙﬁÏË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÔÎﬁÚÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜
∞Ó‰Ú¤Ô˘, πˆ¿ÓÓË˜ ¢·ÁÎÏ‹˜, ª·Ú›· ΔÔ¿ÏË. Τέχνες & Γράμματα, σελ. 1 και 2

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ

AFP

Καλή «χημεία» και εξελισσόμενη προσωπική σχέση βρίσκεται πίσω από την ανταλλαγή επισκέψεων μέσα σε ένα μήνα των
πρωθυπουργών της Ελλάδας κ. Γιώργου
Παπανδρέου και του Ισραήλ κ. Μπέντζαμιν
Νετανιάχου. Στην τυχαία προ μηνών συνάντησή τους στο καφέ «Πούσκιν» της Μόσχας ετέθησαν οι βάσεις για την προοπτική
στενής συνεργασίας των δύο χωρών. Σελ. 9

ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙË˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, ·ﬁ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ﬁÊÂÏÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓﬁ˜ ÌÂÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˙ËÌ›Â˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÊﬁÚÂ˜ ı· ·ÔÊ‡ÁÔ˘Ó ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜
·˘Ùﬁ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÔ Ì›ÓÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎﬁ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÚÔ˜
„‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÊıÈÓﬁˆÚÔ. Σελ. 3

Ο Μάνος Χατζιδάκις μπροστά στο πιάνο του.
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Διεθνές αριστείο για τη βιβλιοθήκη Βέροιας
Το όραμα του Γιάννη Τροχόπουλου για ένα «κέντρο ανάπτυξης της δημιουργικότητας» επιβραβεύθηκε από το Ιδρυμα Γκέιτς

¯›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÂÓﬁ˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ Ê‹ÌË Î·ÏÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
ÌÂ ÛÙÂÏ¤¯Ë ÊÈÏﬁÔÓ· Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎ¿. ΔÔ
‚Ú·‚Â›Ô ‰ÂÓ ı· ÂÚ¯ﬁÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂ÁÒ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Â›Ì·È
Û·Ó ÙÔ „¿ÚÈ ¤Íˆ ·ﬁ ÙÔ ÓÂÚﬁ.
™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÂÓﬁ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜
˘Ô‰ÔÌ‹˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ ‚ÔËı¿ÂÈ ÒÛÙÂ
Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. ™ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. øÛÙﬁÛÔ ·˘Ùﬁ, Ë ·Ó˘·ÚÍ›· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ -ÎÈ Â‰Ò Î·Ù·ÚÚ›ÊıËÎÂ ¤Ó·˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ì‡ıÔ˜- ‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ›
ÂÌﬁ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Î·ÓÂ›˜ Î¿ÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ. ∞˘Ùﬁ Á›ÓÂÙ·È ÂÂÈ‰‹ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, Ë ÔÔ›· ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ Ë ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÙÚÂÂ. ∂›Ó·È
ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÂÈÛÂÚ¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÛÂ ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎ¤˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘˜ Î·È ﬁÔ˘ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ﬁˆ˜ Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜,
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙﬁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË.

Του ΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Είναι ÎÔÈÓ‹ ·›ÛıËÛË, Ë ÔÔ›· ÂÓ›ÔÙÂ ÂÈÎ˘ÚÒÓÂÙ·È ·ﬁ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜
Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¤˜, ﬁÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓÂ˜ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó. √ˆ˜ Â›ÛË˜ ﬁÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È -ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜- ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ¶··ÁÈÒÚÁË˜ ·Ú·ÏÏ‹ÏÈÛÂ Î¿Ô˘ ÙÔ
‰È¿‚·ÛÌ· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÂ ÙÔÓ ‡ÓÔ
ÛÂ Í¤ÓÔ Û›ÙÈ. ∏ ÚﬁÛÊ·ÙË, ﬁÌˆ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÙË˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜
¢ËÌﬁÛÈ·˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜,
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÓÂÌ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ 12 ÙÔ˘
ÌËÓﬁ˜ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘
ªÈÏ Î·È ÙË˜ ªÂÏ›ÓÙ·˜ °Î¤ÈÙ˜ ÛÙÔ °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ ÙË˜ ™Ô˘Ë‰›·˜, ‰ÂÓ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÂÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
Ô˘ ¤Ï·‚Â ¯ÚËÌ·ÙÈÎﬁ ¤·ıÏÔ ÂÓﬁ˜ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ ·ÏÒ˜ Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜, ·ÏÏ¿ ¤Êı·ÛÂ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ÙÔÓ Î. °È¿ÓÓË ΔÚÔ¯ﬁÔ˘ÏÔ, Ó· Û˘Ó·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÌÂÁ·ı‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡.
∞˘Ùﬁ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ¤ÁÈÓÂ ÂÊÈÎÙﬁ ﬁ¯È ÙﬁÛÔ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙË˜ «ÊÈÏ·Ó¿ÁÓˆÛË˜» ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜, ·ÏÏ¿
ÛÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÂÙÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ ·ﬁ ·Ï‹ ‰·ÓÂÈÛÙÈÎ‹ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ
Public Library. ™Â ¤Ó· «Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·˜, ÙË˜
ÁÓÒÛË˜ Î·È ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜», ﬁˆ˜ Ì·˜
ÂÍËÁÂ› Ô ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜.

Κι όμως διαβάζουμε
– ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· Û·˜ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙÔ˘
‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‚Ú·‚Â›Ô˘ ¶ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÛÙËÓ
∂ÎÌ¿ıËÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °Î¤ÈÙ˜;
– ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·ÊÂÓﬁ˜ ·Ó·ÛÎÂ˘¿˙ÂÈ Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓÂ˜ ÂÔÈı‹ÛÂÈ˜, ﬁˆ˜ Ï. ¯. ﬁÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓÂ˜ ‹ ÔÈ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ› Ï·Ô› ‰ÂÓ
‰È·‚¿˙Ô˘Ó. °È· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ﬁÌˆ˜
Î·ÓÂ›˜ ﬁÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ‰È·‚¿˙ÂÈ ‹ ‰ÂÓ
ÂÈÛÎ¤ÙÂÙ·È ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
√Ù·Ó ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÔÈﬁÙËÙ·˜, ·ÔÎ·Ï‡ÊıËÎÂ ﬁÙÈ Ô ∂ÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ﬁ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¢·Óﬁ. ΔÔ π‰Ú˘Ì· °Î¤ÈÙ˜ ÂÈ‚Ú·‚Â‡ÂÈ ÙË ‰È¿¯˘ÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜

Κάτι να αλλάξει
Στη δημοτική βιβλιοθήκη της Βέροιας μπορεί π.χ. ένα παιδί να παίξει με τον πατέρα του Wii, να διαβάσει ένα παραμύθι, αλλά και να κάνει robotics, πρόβες μουσικής, να γυρίσει ένα digital video ή οτιδήποτε μπορεί να διευρύνει τη δημιουργικότητα. (Φωτο: Βαγγέλης Ζαβός)
ÛÂ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙËÓ
Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÛÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË ÁÓÒÛË. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿ ÂÈ‚Ú·‚Â‡ÂÈ ÙËÓ ÔÚÂ›· Ì·˜ ﬁÏ· ·˘Ù¿ Ù·
¯ÚﬁÓÈ·, ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù˘¯ı‹Î·ÌÂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ·ﬁÎÚÈÛË ÙÔ˘
ÎÔÈÓÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó Ì¤ÚÂ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó·
Ì·˜ ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó 700 ÌÂ 800 ¿ÙÔÌ·. ¢·ÓÂ›˙Ô˘ÌÂ 16.000 ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó·. ∏
‰˘Ó·ÌÈÎ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∞Ó Â›¯·ÌÂ
ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜ Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·
ı· ‹Ù·Ó ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ·.
∏ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ›Ûˆ˜ Ó·
‚Ô‹ıËÛÂ Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô.
øÛÙﬁÛÔ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· ÂÓﬁ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‚Ô‹ıËÛÂ ÒÛÙÂ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙË˜ ¯ÒÚ·˜.
– ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛÊÂÚﬁÌÂÓÂ˜ ˘-








Υπάρχουν μέρες που μας
επισκέπτονται 700 με 800
άτομα. Δανείζουμε 16.000
τεκμήρια τον μήνα. Αν
είχαμε τους κατάλληλους
πόρους, τα νούμερα
θα ήταν πενταπλάσια.
ËÚÂÛ›Â˜, ¤Ú· ·ﬁ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌﬁ ‚È‚Ï›ˆÓ;
– ΔÔ 2009 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ ÌÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜ Ù·
«ª·ÁÈÎ¿ ∫Ô˘ÙÈ¿». ∂Ó·Ó ¯ÒÚÔ ﬁÔ˘ Ù·
·È‰È¿ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó
Ù· Ù·Ï¤ÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÙÔ˘˜

Η στρεβλή ελληνική πραγματικότητα
– ¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›¯·ÙÂ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙÂ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Û·˜ Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË;
– ∏ ¯ÒÚ· Â› ‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ ÎÈ
·˘Ùﬁ ÂËÚ¤·ÛÂ ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌﬁÙËÙ·. √È Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Î·Ì¿ÓÈÂ˜ ÙÔ ÔÏ‡ ÔÏ‡ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÛÈÌﬁÙËÙ·˜. °È·Ù› Ë Î·Ì¿ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÊÈÏ·Ó¿ÁÓˆÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰ÔÌÒÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó
Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙﬁÓ ÙÔÓ ÛÎÔﬁ ÛÂ
ÙÔÈÎﬁ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îﬁ Â›Â‰Ô.
∏ μ¤ÚÔÈ· Â›Ó·È ÌÈ· Â·Ú¯È·Î‹, ﬁ¯È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓıËÚ‹ ﬁÏË ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË
·ÓÂÚÁ›·. ªÈ· ﬁÏË ÛÂ ÔÏ‡ ÈÔ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË ·ﬁ, .¯., Ù· °È¿ÓÓÂÓ· Ô˘
Â¤Ó‰˘Û·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌﬁ Î·È ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ Ï¿ÓÔ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÔ
ÙË˜ ﬁÏË˜. ∏ ﬁÏË Î·È Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË

ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ‰ÚﬁÌÔ˘˜.
∂›Ó·È ÔÏ‡ ÌÂÁ¿ÏË Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘
‰È·ÌÂ›‚ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ˘ÁÈÂ›˜
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˘·ÚÎÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘ÌÂ ·Ô‰Ô¯‹ ·ﬁ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ¢ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ
ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·.

Πιο κοντά στη Δανία
∂›Ì·È ÔÏ‡ ÈÔ ÎÔÓÙ¿, ÛÂ ÎÔÈÓ‹
ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂ ÙÔÓ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ Aarhous ÛÙË ¢·Ó›·
Î·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÂ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ™ÙË ¢·Ó›· ÙÒÚ· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙Ô˘Ó ¤Ó· media space
35.000 Ù.Ì. ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Û‡ÏÏËÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ. øÛÙﬁÛÔ, ÂÁÒ Ô˘ ÛÙË

μ¤ÚÔÈ· ¤¯ˆ 2.000 Ù.Ì. ¤Ú¯ÔÌ·È ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔ˜ ÌÂ Ù· ›‰È· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ﬁÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÚÂ¯ﬁÌÂÓˆÓ
˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊﬁ ÌÔ˘ ·ﬁ ÙË
¢·Ó›·.
ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·˘Ùﬁ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÛÂÈ ﬁÙÈ ﬁÏ· ﬁÛ· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞˘Ù¿ ﬁÌˆ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÌÂ Î·È ÂÈÏ‡Û·ÌÂ ÛÙË μ¤ÚÔÈ· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫È ·˘Ùﬁ ÁÈ·Ù› Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ
Ï¿ıÔ˜ ·ÍÈÒÌ·Ù·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÂ›˜ Ó· Û˘Ó‰ÂıÂ›˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜
ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜. ¡· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ﬁÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ·È‰Â›· Î·È
(È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Â·Ú¯›·) ÛÙÔ
broadband internet.

Ο διευθυντής της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Βέροιας κ. Γιάννης Τροχόπουλος παραλαμβάνει το βραβείο του
Ιδρύματος του Μπιλ και της Μελίντας Γκέιτς. Μια πανοραμική άποψη της βιβλιοθήκης.

Δώσαμε διέξοδο στη μονοτονία τους
– ™Â ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓﬁ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÌÈ·
Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ËÌﬁÛÈ· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË;
– ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ﬁˆ˜ ÂÌÂ›˜ ÙËÓ
ÚÂÛ‚Â‡Ô˘ÌÂ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ
ÚﬁÏÔ. ∂›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ﬁÔ˘ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘. π‰›ˆ˜ ÛÂ ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›ÛË˜
Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì¤Û·
ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·¿-

ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. °È· Ì¤Ó· Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂÈ‰‹ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÂÏÂ‡ıÂÚË ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÂ ÛÙÚÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ù‹Ó, ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁÙÂÚÔ ıÂÛÌﬁ. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‹Ù·Ó ¯ÒÚÔÈ Û¯Â‰ﬁÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· Ì˘ËÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È
ÁÈ’ ·˘Ùﬁ Î·È ‰È¤ıÂÙ·Ó ÌﬁÓÔ ÛÔ‚·Ú¿
‚È‚Ï›·. √Ù·Ó ﬁÌˆ˜ ÂÌÂ›˜ ‰ÈÂ˘Ú‡Ó·ÌÂ
ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ·Ó·Î·Ï‡„·ÌÂ ﬁÙÈ ˘-

‹Ú¯·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Â›¯·Ó ·Ó¿ÁÎË
Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜
ÌÔÓÔÙÔÓ›·, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛÊ¤Ú·ÌÂ ÌÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô. ∞˘Ùﬁ ÙÔ ÎÔÈÓﬁ Î·È
ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ Ì·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. ∫·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Î·È ÔÈ
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘ÌÂ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·
ÙÔ˘˜, ÂÈ‰ÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛË˜
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È Â˘¤ÏÈÎÙ·
ˆÚ¿ÚÈ·.

‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜. √È ‰‡ÛÎÔÏÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ··ÈÙÔ‡Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘ÌÂ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó·
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. °È’ ·˘Ùﬁ Î·È Ô ÛÙﬁ¯Ô˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÌÂ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ Â˘ÓÔ˚ÎﬁÙÂÚÔ˘ Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÍÂÏ›Í·ÌÂ ¤Ó·
Û‡ÓÔÏÔ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Ì¤Û· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·.
ªÔÚÂ› .¯. ¤Ó·˜ ·Ù¤Ú·˜ Ó· ·›ÍÂÈ
Wii ÌÂ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.
ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·Ú·Ì‡ıÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó robotics, Úﬁ‚Â˜ ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ¤Ó· digital
video ‹ ÔÙÈ‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÈÂ˘Ú‡-

ÓÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ·, ﬁ¯È ··Ú·›ÙËÙ· ‹ ÌÔÓ¿¯· ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
Î·È ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎﬁ ﬁÙÈ ÂÓÒ Ù·
‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚﬁÓÈ· ‰ÂÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ
Ó¤Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÙÔ ÎÔÈÓﬁ Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∞˘Ùﬁ ¤ÁÈÓÂ
‰ÈﬁÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÌÂ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›.
– ¶ÔÈÔ ıÂˆÚÂ›ÙÂ ﬁÙÈ Â›Ó·È «ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎﬁ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜»;
– ΔÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ ÚÔˆı‹Û·ÌÂ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ÊÈÏ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË. √ÏÂ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ˜
ÌÔÚÊ¤˜ Ù¤¯ÓË˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÓÔ˘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ ÚˆÙÔÙ˘›·˜.
¶Ú¤ÂÈ Â›ÛË˜ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ﬁÙÈ Ë ÂÈÙ˘-

– £ÂˆÚÂ›ÙÂ ˆ˜ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÒÛÙÂ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÙÚﬁÔ˜ Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ ÙÈ˜ ‰ËÌﬁÛÈÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜;
– ∂¯ˆ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂÈ˜ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
·ÓÙ›ÎÙ˘Ô Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ¤Ú· ·ﬁ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈﬁÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›. πÛˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· Â›Ó·È ÈÔ ıÂÙÈÎﬁ. ΔÔ Â¿Ó
Î·È Î·Ù¿ ﬁÛÔ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÂ ÂıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô,
‰ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ. ªÔÚÔ‡ÌÂ ÌﬁÓÔ Ó· ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ. °È·Ù› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ› Ë ÔÏÈÙÈÎ‹ ËÁÂÛ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È
ÂÍ›ÛÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ . ¯. ÂıÓÈÎﬁ ‰›ÎÙ˘Ô ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. £· ‹Ù·Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ ÚﬁÎÏËÛË ÁÈ· Ì¤Ó· Ó· Û˘Ó‰ÂıÂ›
Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÂ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ó-ÂıÓÈÎﬁ
ÚﬁÁÚ·ÌÌ·. ∏ ‚Ú¿‚Â˘ÛË ·ÔÙÂÏÂ› È‰·ÓÈÎ‹ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
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√ ÂÌÊ‡ÏÈÔ˜
ÙˆÓ
40¿ÚË‰ˆÓ
ÛÙË ¡¢

°È·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜
ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›Ô˘Ó
Ù· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›·
™∂§π¢∞ ∞10

™∂§π¢∞ ∞9

TO BHMA
Ã. ¢. §∞ª¶ƒ∞∫∏™ (1957-2009)

ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ 3,5%
™∂§π¢∂™ 1, 3

√È ·ÁÔÚ¤˜
ÛÙÔ Internet
Ú›¯ÓÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÙÈÌ¤˜
™∂§π¢∞ 4

∂Ú¯ÂÙ·È ¿ÁÚÈÔ
ÊÔÚÔÎ˘ÓËÁËÙﬁ
ÁÈ· 26 ‰ÈÛ. Â˘ÚÒ

¢π∂À£À¡Δ∏™: ¶∞¡Δ∂§∏™ π. ∫∞æ∏™

∞Ó·Ï˘ÙÈÎÔ› ›Ó·ÎÂ˜ ·ﬁ ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ÊÚÔÓÙÈÛÙÒÓ

TO BHMA-√π∫√¡√ªπ∞

¡¤Ô ¿ÏÌ·
ÙË˜ ·ÓÂÚÁ›·˜
ÛÙÔ 12%

EK¢OTH™: ™TAYPO™ ¶. æYXAPH™

£Ú›ÏÂÚ ÌÂ ÙÈ˜ Û¯ÔÏ¤˜
ÌÂÛ·›·˜ ˙‹ÙËÛË˜
™Ù· ‡„Ë ¿ÓÙ· ÔÈ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÂ˜ Û¯ÔÏ¤˜
™ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ Â˘ıÂ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ∞∂π
Î·È ÛÙ· Δ∂π ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÂÓÒ Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔ¯ˆÚÂ›, Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È¯·ÛÌ¤ÓË ÛÙÈ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜. ΔÔ ÂÊÂÙÈÓﬁ
·È¯Ó›‰È ÙË˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÌÂÛ·›·˜ ˙‹ÙËÛË˜
(Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜) Î·È ÙÔ Ô‡ ı· Î˘Ì·ÓıÔ‡Ó ÙÂÏÈÎ¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ıÚ›ÏÂÚ. ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ‹ ÙËÓ ¿ÓÔ‰ﬁ ÙÔ˘˜
Â›Ó·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Û¯ÔÏÒÓ
·ﬁ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ™∂§π¢∂™ ∞4-5

™∂§π¢∞ ∞3

√π ∞°¡ø™Δ∂™
¢π∞£∏∫∂™

¶∞Δƒπ∞ƒÃ∏™

™ÙËÓ „¿ı·
Ô ª·ÚÍ,
ÏÔ‡ÛÈÔ˜
Ô ¢·Ú‚›ÓÔ˜

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›·
™Ô˘ÌÂÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ 88 ¯ÚﬁÓÈ·

∫·Ó¤Ó·
Úﬁ‚ÏËÌ· ÌÂ
ÙÈ˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ,
Ï¤ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

™∂§π¢∞
™∂§π¢∞ ∞11
∞11

™∂§π¢∞ ∞18

™∂§π¢∞ ∞4

∂¶π™Δ∏ª∏

™·ÏÌÔÓ¤Ï·
Î·Ù¿ ÙÔ˘
Î·ÚÎ›ÓÔ˘
™∂§π¢∞ ∞31

∫§πª∞

¢π∞Δƒ√º∏

μﬁÌ‚·
ıÂÚÌ›‰ˆÓ ÙÔ
Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘
™∂§π¢∂™ ∞16-17

ƒ·ÓÙÂ‚Ô‡
ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ
ÌÂ Ù· ÌÂÏÙ¤ÌÈ·
™∂§π¢∞ ∞14

μƒ∞μ∂π√ GATES

$1.000.000 ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜
Δ· ÈÚ¿Ó¯·˜
ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó
3D
™∂§π¢∞ ∞19

∂˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ΔÔ π‰Ú˘Ì· ªÈÏ Î·È
ªÂÏ›ÓÙ· °Î¤ÈÙ˜ ·¤ÓÂÈÌÂ ÙÔ ÂÊÂÙÈÓﬁ ‚Ú·‚Â›Ô «¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË ª¿ıËÛË» ÛÂ ÌÈ·
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÛÙË ¢ËÌﬁÛÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË
™∂§π¢∞ ∞13
ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜.

¶∞¡π∫O™
ÚÒÙ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜,
¶
‡ÛÙÂÚ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÙÔ
Î‡Ì· ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ﬁ ÙÔÓ ‰ËÌﬁÛÈÔ ÙÔÌ¤· Û˘ÓÂ¯›˙ÂÈ Ó·
·›ÚÓÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÌÂ
·Ó˘ÔÏﬁÁÈÛÙÔ ÎﬁÛÙÔ˜ ÙﬁÛÔ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ù·ÌÂ›· ﬁÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.
¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·Ú¿ÏÂ˘ÚÂ˜ ·ÒÏÂÈÂ˜ ÙÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ –
ËıÂÏËÌ¤Ó· ‹ ·ı¤ÏËÙ· – Ë
Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË
ÛÙÈ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ˜. ∫·È Â›Ó·È
‰ÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË Ó· Î·ıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ
·Ô„›ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡
ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡!
TO BHMA

TO BHMA
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■

∞13

∂§§∞¢∞

ª·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∏Ì·ı›·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ «ª·ÁÈÎ¿ ∫Ô˘ÙÈ¿», ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎﬁ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÙË˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜

∂Ó· ÂÎ·Ù. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË μ¤ÚÔÈ·˜
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑ ∂§§∏ π™ª∞∏§π¢√À,
§π∑∞ Δ™√¶∞¡∞∫∏

È· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· «¯Ú˘Ûﬁ˜» ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹
ÙÔÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· – Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·! O ÏﬁÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌﬁÛÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜ Ë ÔÔ›· Î¤Ú‰ÈÛÂ... 1 ÂÎ·Ù. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹
‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ
Î¿ıÂ ¯ÚﬁÓÔ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ªÈÏ Î·È
ªÂÏ›ÓÙ· °Î¤ÈÙ˜, ‚Ú·‚Â‡ÔÓÙ·˜ ÚﬁÙ˘· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ﬁ ÔÏﬁÎÏËÚÔ
ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ. ∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ﬁ¯È ÌﬁÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ
·Ó·ÁÎÒÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ﬁ
180.000 ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ·
ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÔÓﬁÌ·ÙÈ «ª·ÁÈÎ¿ ∫Ô˘ÙÈ¿»: ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È
ÂÊ‹‚Ô˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÛÙ·ıÌÔ‡˜
ÌÔ˘ÛÈÎ‹˜, ÂÚÈÔ¯¤˜ ·È¯ÓÈ‰ÈÔ‡ ÛÂ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ.
™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ﬁÔ˘ Ë ÏÂÈÔÓﬁÙËÙ·
ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ·ÚÈıÌÔ‡Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ Ê·Ó·ÙÈÎﬁ «ÎÔÈÓﬁ» ÙÔ˘˜, Ë μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜ Î·ÙﬁÚıˆÛÂ
Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Â› ÛÂ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ÌﬁÚÊˆÛË˜, „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
ÂÈÊ¤ÚÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ ∏Ì·ı›·˜.
¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ ‹Ù·Ó
ÂÍ·Ú¯‹˜ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÛÂ ¯ˆÚÈ¿ Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Î·ıﬁÏÔ˘ ·ﬁ ÙÔ Internet, Î·ıÒ˜
Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÓËÛ›‰·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜. «∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì·˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Ó· Î¿ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË, ÎÈ ﬁ¯È ·ÏÒ˜ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›
‚È‚Ï›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ∂›Ì·ÛÙÂ
·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ,
ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙﬁÓ
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜, ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Â˘Î·ÈÚ›Â˜»
·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. πˆ¿ÓÓË˜ ΔÚÔ¯ﬁÔ˘ÏÔ˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜,
·ﬁ ÙÔ °ÎﬁÙÂÌÂÚÁÎ ÙË˜ ™Ô˘Ë‰›·˜

ª

ΔÔ ‚Ú·‚Â›Ô ·¤ÓÂÈÌÂ
ÙÔ π‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ ªÈÏ
Î·È ÙË˜ ªÂÏ›ÓÙ· °Î¤ÈÙ˜
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ‹
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜

∏ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙË˜ μ¤ÚÔÈ·˜
Î·ÙﬁÚıˆÛÂ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Â›
ÛÂ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ÌﬁÚÊˆÛË˜,
„˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡,
ÂÈÊ¤ÚÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¤˜
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙË˜ ∏Ì·ı›·˜

ﬁÔ˘ ·ÚÂ˘Ú¤ıËÎÂ ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚Â˘ÛË. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÚˆÙÔÔÚÈ·Î‹˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÔÈ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜
μ¤ÚÔÈ·˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ
¤ÓÙ˘Â˜ Î·È „ËÊÈ·Î¤˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜,
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎﬁÙËÙ· Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓﬁÙËÙ·˜,
Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·ﬁ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ¿ ÛˆÌ·ÙÂ›·, ‰ËÌﬁÛÈÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜
ÊÔÚÂ›˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ
‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ. ∂Ó Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ, ﬁÙ·Ó Ë
·ÓÂÚÁ›· Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ë Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È ﬁÏÔ Î·È ÈÔ
‰‡ÛÎÔÏË, Ë ÂÓ ÏﬁÁˆ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ‚Ô‹-

ıËÛÂ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÎﬁÌË Î·È...
ÛÙ· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÙË˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·ÚÈ¤Ú·˜. «¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔ˘ ‰›‰·Í·Ó Ò˜ Ó·
Û˘ÓÙ¿ÛÛˆ ¤Ó· ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ÛËÌÂ›ˆÌ· ÌÂ ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ,
ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ÌÂ ‚Ô‹ıËÛÂ Ó· ‚Úˆ
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÌÔ˘ ¤‰ˆÛÂ ÌÈ· ·Ú¯ÈÎ‹
ÒıËÛË ÛÙËÓ Î·ÚÈ¤Ú· ÌÔ˘» Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ «μ‹Ì·» Ë Î˘Ú›· ∫·ÙÂÚ›Ó·
ÃÂÈÌˆÓ›‰Ô˘.
ª›· ¿ÏÏË Î·ÈÓÔÙÔÌ›· ÙË˜ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹Ù·Ó ﬁÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ ˆ˜ «Ì‹ÙÚ·» ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ ¯ˆÚÈ¿ ﬁÔ˘ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÛÙÔ
·ÚÂÏıﬁÓ Ê¿ÓÙ·˙Â ·‰‡Ó·ÙÔÓ.

«ΔÔ˘˜ ˙ËÙ‹Û·ÌÂ Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì·˜ ÂÂÈ‰‹ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·» Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î. ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ ¡ÂÛÙÔÚﬁÔ˘ÏÔ˜, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜
ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, Ô˘ ·ÚÈıÌÂ› ÌﬁÏÈ˜
8.579 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜! ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÏÏÂ˜
60 ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¤Ï·‚·Ó
ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›· Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛË
ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ ‰ÔÌ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÏÏ¤˜
·ﬁ ·˘Ù¤˜ Î·ÙﬁÚıˆÛ·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡˜ ÙﬁÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›Ô ÙË˜

¶Ò˜ ÂÈÏ¤ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜
ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË ª¿ıËÛË» ÙÔ˘ ˙Â‡ÁÔ˘˜ °Î¤ÈÙ˜
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ˜ Î·ÈÓÔÙﬁÌÂ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ Î·È ·ÚﬁÌÔÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÂÎÙﬁ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰ˆÚÂ¿Ó ÚﬁÛ‚·ÛË˜
ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∞ÔÓ¤ÌÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· «¢ÈÂıÓÂ›˜ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜», Ë ÔÔ›·

ÊÈÏÔ‰ÔÍÂ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜, ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ Â˘Î·ÈÚ›·˜ ÛÂ ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ
ÈÔ ˘Ô‚·ıÌÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘
Ï·Ó‹ÙË. Δ· ‚Ú·‚Â›· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ 2000 ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ ﬁˆ˜ Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙÔ ªÂÍÈÎﬁ, Ë
ºÈÓÏ·Ó‰›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ¡ﬁÙÈ·
∞ÊÚÈÎ‹.

ΔÔ ˙Â‡ÁÔ˜ ªÈÏ Î·È ªÂÏ›ÓÙ· °Î¤ÈÙ˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ
ÙÔ π‰Ú˘Ì· «¶ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙË ª¿ıËÛË» ÌÂ ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ó· Ê¤ÚÂÈ
ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜

μ¤ÚÔÈ·˜. «∂›Ó·È ÌÈ· ÂÚ›ÙÚ·ÓË
·ﬁ‰ÂÈÍË ÙË˜ ‰‡Ó·ÌË˜ ÙË˜ ÂÊÂ˘ÚÂÙÈÎﬁÙËÙ·˜ ﬁÔ˘ ÌÈ· ÙﬁÛÔ ÌÈÎÚ‹
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÂ ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ μﬁÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÏÂÈ·›ÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÙË˜
Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·ﬁ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙﬁÌÔ
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È
ÙˆÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» ÛËÌÂ›ˆÛÂ Û¯ÂÙÈÎ¿ Ë Î˘Ú›·
¡Ù¤ÌÔÚ· Δ˙¤ÈÎÔÌ˜, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ «¢ÈÂıÓÂ›˜
μÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜» ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °Î¤ÈÙ˜.
∫·È Î·ıÒ˜ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› ·Ú¿ Ó· Ê¤ÚÓÂÈ ¯·ÌﬁÁÂÏ· ÂÏ›‰·˜ ÛÙ· ÚﬁÛˆ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ﬁ ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ «Ì·ÁÈÎ‹˜»
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜, Ô ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Î. ΔÚÔ¯ﬁÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÏÂÍÂ – ·ÓÙ› ÁÈ· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· – Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ¤Ó·...
Ô›ËÌ· ÌÂ ı¤Ì· (ÙÈ ¿ÏÏÔ;) ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÛÙÔ˘˜ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎﬁÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜! ΔÔ Ô›ËÌ· «∞ﬁ
ÙËÓ ÂÏ›‰· III» ÙË˜ ∫ÈÎ‹˜ ¢ËÌÔ˘Ï¿
‰È·‚¿ÛÙËÎÂ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿, ÂÓÒ ÛÙËÓ
ÔıﬁÓË Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ
ıÂ·Ù¤˜ ˘‹Ú¯Â Ë ·ÁÁÏÈÎ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫ﬁÓÔÏÈ.

1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ GATES (9oς 10)

Μέσο: . . . . . . . . . PC WORLD
Ημ. Έκδοσης: . . .01/09/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .31/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 22

2. ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 12

2. ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .29/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .29/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 13

3. VERIA LIBRARY SCOOPS MAJOR GATES FOUNDATION AWARD

Μέσο: . . . . . . . . . ATHENS PLUS
Ημ. Έκδοσης: . . .27/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 16

4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΛΑΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .24/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 5

5. ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ 1 ΕΚΑΤ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (19...

Μέσο: . . . . . . . . . ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .24/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 17

6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (20 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΛΑΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .20/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 5

7. ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (21 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 7

8. ΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ (21 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .23/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 40

9. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΤΕΧΝΕΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

9. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΤΕΧΝΕΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

10. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡ_ΚΑΠΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 9

11. 1 000 000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 1

11. 1 000 000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .22/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .22/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 15

12. ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΟΣΜΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .21/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 36

13. ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕ 1 ΕΚΑΤ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (19...

Μέσο: . . . . . . . . . ΓΝΩΜΗ ΘΡΑΚΗΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 17

14. Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 24

15. Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 10

16. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Χ. ΤΣΙΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 10

17. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ (19...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 10

18. Η ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 4

18. Η ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 5

19. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 8

19. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 8

19. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (19 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .21/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 8

20. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ ΒΕΡΟΙΑΣ (14 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΒΗΜΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 29

21. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (18 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΛΑΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 9

22. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 7

23. ΚΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 6

24. ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 6

25. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΧΑΙΡΕΙ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .15/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 4

26. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

27. 1 ΕΚΑΤ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ (17 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΛΑΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 4

28. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (17 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

29. ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ GATES ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 26

30. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (17 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 27

31. ΠΩΣ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .18/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

32. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ (14 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

33. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (14 08 10)

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/08/2010
Σελίδα: . . . . . . . . 3

34. ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΗ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ...

Μέσο: . . . . . . . . . ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .14/08/2010 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .18/08/2010
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Στην Ελλάδα της κρίσης και των αυξανόμενων αντιθέσεων, η άνθηση και ο μαρασμός
εναλλάσσονται χωρίς ενδιάμεσα στάδια. Από τη μία, η υποδειγματική, με διεθνή αναγνώριση
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας· από την άλλη, ο Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών σε αδιέξοδο. Πριν από λίγες ημέρες οι υπεύθυνοι του Οργανισμού μαζί με
εργαζόμενους έδωσαν συνέντευξη Τύπου αναζητώντας εναγωνίως λύση. Από το 2008 η
δημόσια χρηματοδότηση (από το υπουργείο Παιδείας κατά βάση) συρρικνώθηκε. Τα ετήσια
λειτουργικά έξοδα των 28 βιβλιοθηκών που αριθμεί ο οργανισμός είναι ένα εκατ. ευρώ.
Φέτος, εκταμιεύτηκαν 245 χιλ. ευρώ. Οι μισές, κινδυνεύουν να κλείσουν.
Στη Μύκη Ξάνθης, στα Πομακοχώρια, σε ένα μειονοτικό χωριό, που δεν έχει ούτε παιδική
χαρά, εδώ και ένα χρόνο η βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί. «Τα παιδιά, όταν με βλέπουν στον
δρόμο, με ρωτούν αν υπάρχει κάποιο νέο. Ντρέπομαι που τα αντικρίζω», είπε η υπεύθυνη.
Αιτωλοακαρνανία, Ημαθία, Σάμος, Ιωάννινα, Σύρος, Κύθηρα, Σέρρες, Εβρος... Με παιδικές
και εφηβικές βιβλιοθήκες που φυτοζωούν ή, απλώς, δεν ζουν. Εξυπηρετούν 2.400 παιδιά σε
καθημερινή βάση, δανείζοντας περίπου 700 βιβλία τη μέρα.
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Λίγο, πολύ; Πώς αξιολογείται η προσφορά, η επένδυση στο παρόν και στο μέλλον, η
προσπάθεια για διαμόρφωση πολιτών με κρίση και συνείδηση; Πώς μετριέται η αξία, η
πραγματική επιθυμία για αλλαγή και πρόοδο; Πόσο συναρτάται, εντέλει, με το «δημόσιο»
συμφέρον μια μικρή εστία εκπαίδευσης και πολιτισμού σε ένα απομακρυσμένο χωριό; Ενα
ντοκιμαντέρ για τη Βιβλιοθήκη της Βέροιας, υποδειγματικά σκηνοθετημένο από την Κατερίνα
Ευαγγελάκου, δίνει απαντήσεις. Οχι, δεν πρόκειται μόνο για εμμονή ορισμένων ανθρώπων με
πάθος και πείσμα. Με τον διευθυντή της, Γιάννη Τροχόπουλο, έφτασε να συναγωνίζεται
μεγαθήρια του εξωτερικού, τιμήθηκε από το Ιδρυμα Μπιλ και Μελίντας Γκέιτς (με χρηματικό
έπαθλο ενός εκατομμυρίου ευρώ) «για τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στην
ικανοποίηση των οικονομικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσότερων από
180.000 ανθρώπων». Λέει ο Γ. Τροχόπουλος («Κ» 22/08/2010): «Οταν στη Βιβλιοθήκη της
Βέροιας δημιουργήθηκε ένας φορέας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας,
προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητας, αποκαλύφθηκε ότι ο Ελληνας δεν είχε ουσιαστικές
διαφορές από τον αντίστοιχο Δανό».
Από τους 60.000 κατοίκους που έχει η πόλη, οι 30.000 είναι ενεργά μέλη της βιβλιοθήκης.

open in browser customize

O ικονομικές ειδήσεις | Γ ενικές ειδήσεις

Χρήσιμα

Καιρός

Aφιερώματα

Tης Μαριας Kατσουνακη
«Η βιβλιοθήκη είναι σημείο συνάντησης. Ενα μέρος που διώχνει τον φόβο, δημιουργώντας
κοινότητα αισθημάτων, την πεποίθηση ότι μοιραζόμαστε τα ίδια πράγματα ανεξάρτητα από
το χρώμα και την προέλευσή μας. Το βιβλίο πρωτοστατεί αλλά η σύνδεση με τον υπόλοιπο
κόσμο μέσω του Διαδικτύου έχει αλλάξει οριστικά τη μορφή των βιβλιοθηκών. Και οι αλλαγές
είναι συνταρακτικές. Η παρέμβαση στην πόλη με ένα τέτοιο κτίριο είναι πρωτίστως κοινωνική
και λειτουργική και, πιθανόν, αρχιτεκτονική». Χρειάζεται άραγε το σχόλιο ενός κορυφαίου
αρχιτέκτονα, του Ρέντσο Πιάνο, ο οποίος σχεδιάζει τη νέα Εθνική Βιβλιοθήκη, δωρεά του
Ιδρύματος Νιάρχου, για να αντιληφθούμε πόσο αναπόσπαστο στοιχείο της εξέλιξης και του
πολιτισμού είναι οι χώροι αυτοί;
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Ενας οδηγός ταξί δηλώνει ότι διαβάζει, ανάμεσα στις διαδρομές, από Αρκά μέχρι «Αρης, ο
αρχηγός των ατάκτων». Χαμογελάει. Η αφήγησή του δεν έχει καμία εκζήτηση. Το ίδιο και
ενός εμπόρου, που διαθέτει τυροκομικά και αλλαντικά προϊόντα. Την ώρα της δουλειάς
μιλάει στην κάμερα, περιγράφοντας πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα στο σπίτι του και στη ζωή
του. Είναι όλη η οικογένεια μέλη της βιβλιοθήκης. Τη μεγαλύτερη ικανοποίηση αντλεί από τη
συμμετοχή των παιδιών του.
Η μαρτυρία των ίδιων των παιδιών στο ντοκιμαντέρ έχει αμεσότητα και χαλαρότητα. Δεν
απαγγέλλουν τα «καλά», καταγράφουν μια καθημερινότητα. Της πόλης, τη δική τους, της
βιβλιοθήκης. Αξεδιάλυτα. Συμπορεύονται, συνυπάρχουν. Συγγραφείς, βιβλιοθηκονόμοι,
εθελοντές, εργαζόμενοι, συνθέτουν μια μικρή πολιτεία. Καθόλου ιδανική. Υπαρκτή. Παρούσα,
εξελισσόμενη, παραγωγική. Επιθυμία όλων «να βελτιώσουν τις ζωές τους». Κι αυτό
συμβαίνει. Αβίαστα. Χωρίς μεγάλες εξαγγελίες για ανατροπές. «Αρκεί να μπαίνουν οι άνθρωποι
στη βιβλιοθήκη για διάφορους λόγους», σχολιάζει ο διευθυντής. Οικειότητα, η λέξηκλειδί.
Η βιωσιμότητα της Βέροιας εξασφαλίζεται, πλέον, με ευρωπαϊκά προγράμματακονδύλια. Και
το ερώτημα, διατυπωμένο από τον Γ. Τροχόπουλο: Σε τι υπολείπονται οι κάτοικοι των
διπλανών πόλεων για να μην έχουν παρόμοιες υπηρεσίες; «Αν δεν μπορεί η πολιτεία που θα
έπρεπε μπορούμε μόνοι μας». Μισή αλήθεια. Γιατί η Βέροια έχει ανοίξει πλέον το βήμα της,
είναι ισότιμος συνομιλητής σε ένα διεθνές περιβάλλον. Ομως η Μύκη Ξάνθης, για παράδειγμα,
δεν έχει τον ίδιο εξοπλισμό ούτε τα ίδια εφόδια. Εδώ, η πολιτεία έχει τον κύριο λόγο. Οπως
και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, όπου μόνο οι προσωπικές πρωτοβουλίες και
προσπάθειες δεν επαρκούν.
Αν δεν υπάρχει πολιτική για τη διάσωση 28 παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών σε όλη την
Ελλάδα, ένα σχέδιο όχι απλώς επιβίωσης αλλά ανάπτυξης, τότε οφείλουμε να ανησυχούμε για
τις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας, κατ’ αρχάς. Μπορεί αυτήν την εποχή τα ζητήματα
της εκπαίδευσης να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των αρμοδίων, όμως ποιος μπορεί να ορίσει
με ασφάλεια πως η απώλεια παρόμοιων βιβλιοθηκών δεν έχει κόστος; Ιδιαίτερα σε περίοδο
κρίσης που όλα στενεύουν, λίγα απομένουν να προσφέρουν ευρυχωρία, καλλιεργώντας
επιθυμίες, δυνατότητες, σχέσεις. Ψάχνοντας ένα βιβλίο, βρίσκεις κι ένα άλλο. Η διαδικασία
δεν αλλάζει, όπου κι αν βρίσκεσαι. Αρκεί να είναι ανοικτή και προσβάσιμη. Δηλαδή, δημόσια.
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Ασφαλίστε την κατοικία σας και κερδίστε 10%
έκπτωση

Τελευταία Νέα
Πολιτική
- Στη συνεδρίαση των Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο θα μιλήσει ο Γ.
Παπανδρέου
- Θετικά βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την Εξεταστική για τα υποβρύχια
Οικονομία
- Δασκαλόπουλος: Δρακόντειο χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα
- Χρυσοχοΐδης: «Να είμαστε αποφασιστικοί απέναντι στα προβλήματα»
Επιχειρήσεις
- Χαλκόρ: Ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα
- Τέρνα Ενεργειακή: Μείωση 39% των καθαρών κερδών
Διεθνής Οικονομία
- Μεικτή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Κατά του «Συμφώνου για το ευρώ» ο Τσέχος πρόεδρος
Ελλάδα
- Σύλληψη 22χρονου στο Κιάτο για βιασμό ανήλικου κοριτσιού
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- Σύλληψη 22χρονου στο Κιάτο για βιασμό ανήλικου κοριτσιού
- Νέες κινητοποιήσεις στο χώρο της Υγείας
Κόσμος
- Οχυρώνουν τη Σύρτη οι δυνάμεις του καθεστώτος
- Εκατοντάδες μετανάστες από Σομαλία και Ερυθραία αποβιβάστηκε στη Μάλτα
Πολιτισμός
- Ανοιχτά σήμερα τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Μνημεία του Κράτους
- Χορός για τα ... επτά θανάσιμα αμαρτήματα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
[ Aρχή σελίδας ]
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[ Eλλάδα ] [ Kόσμος ] [ Πολιτισμός ] [ Aθλητισμός ]
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Ο ικ ονομία

Η χρεοκοπία μάς ενεργοποιεί. Οχι απαραίτητα αναστοχαστικά ούτε πάντοτε δόκιμα ή
νηφάλια, αλλά σίγουρα ανάβει το φιτίλι της αμφιβολίας μέσα μας. Πώς καταντήσαμε έτσι; Τι
χώρα παραδίδουμε στα παιδιά μας; Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε;

Κόσμος
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Απόψεις
Επιστήμη
Τεχνολογ ία
R e al Estate
Αφ ιερώματα
Αρχείο Εκ δόσεων

Aφιερώματα

Eντυπη έκδοση
Ο κύκλος των χαμένων
Ελληνική Οδύσσεια: 1821-2201
25η Μαρτίου τότε και τώρα
Το λίπος του κράτους

Η τελευταία ερώτηση είναι η πιο γόνιμη. Οχι ότι δεν χρειάζεται να στοχαστούμε τα αίτια της
χρεοκοπίας (κάθε άλλο), αλλά, στη συγκεκριμένη συγκυρία, το όφελος προκύπτει κυρίως
από την πράξη. Η ερμηνεία διαυγάζει τον κόσμο, η πράξη όμως τον αλλάζει.

Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη

Τι μπορούμε να κάνουμε; Χρειαζόμαστε πρότυπα να μας εμπνεύσουν. Πού θα τα βρούμε;
Υπάρχουν γύρω μας, αρκεί να εκπαιδεύσουμε τη ματιά μας να τα αναζητήσει. Η μεμψιμοιρία
είναι ανέξοδη και εκτονωτική. Η δημιουργία προϋποθέτει κόπο, φαντασία, ρίσκο. Ιδού
μερικές (από πολλές) ιστορίες ανθρώπων που δεν μιλούν για αλλαγή, αλλά την ενσαρκώνουν.

Οι βάσεις της ευημερίας

Νέα θεμέλια διακυβέρνησης

Τα νέα, άδηλα, απόλυτα
Σκίτσο του Hλία Mακρή

Κράτος Ελλήνων πολιτών…
Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι ό, τι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα σε University
Press. Σε μεγάλο βαθμό το χρωστούν στον εμπνευσμένο διευθυντή τους, τον διακεκριμένο
To απαράδεκτο μείγμα ατολμίας και σιωπής
φυσικό Στέφανο Τραχανά. «Ανήκα σε ένα ιδεολογικό χώρο που πίστευε ότι μπορεί να αλλάξει
τον κόσμο», λέει στην «Κ» (6/3/2011) ο Τραχανάς. «Με τα χρόνια, κατάλαβα ότι είναι πιο
Ωρες ευθύνης για τις υγιείς δυνάμεις της χώρας
δύσκολο να βάλεις ένα στόχο στα μέτρα σου: να κάνεις ένα καλό μάθημα, να γράψεις ένα
Λαϊκιστές και τραπεζίτες
καλό βιβλίο, να δημιουργήσεις ένα εκδοτικό οίκο... Γιατί αυτά τα πράγματα απαιτούν
προσπάθεια και είσαι υπόλογος για το αποτέλεσμα». Σοφές κουβέντες. Θέλεις να αλλάξεις τον ΣHMEIΩMA TA PIO
κόσμο; Ξεκίνα φιλόδοξα με μια δραστηριότητα που σε ενδιαφέρει άμεσα και κάνε την όλο και
καλύτερα.
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Ο αθηναϊκός αθλητικός σύλλογος «Πρωτέας» μεταμορφώθηκε από τότε που ανέλαβε την
προεδρία ο 25χρονος Δημήτρης Κυριακόπουλος. Πήρε ένα σύλλογο-καφενείο συνταξιούχων,
έβαλε χίλια ευρώ από την τσέπη του, κινητοποίησε τη γειτονιά για βοήθεια και μετέτρεψε τον
«Πρωτέα» σε ζωντανό κέντρο άθλησης και κοινωνικοποίησης των νέων. Γιατί το έκανε; «Ο
Πρωτέας μάς μεγάλωσε όλους», λέει. «Ο καθένας μας πρέπει να δει πώς θα αλλάξει τον δικό
του κόσμο. […] Αν εγώ φτιάξω τη γειτονιά μου, εσύ φτιάξεις τη γειτονιά σου, ο άλλος φτιάξει
τη γειτονιά του, θα έχουμε φτιάξει μια πόλη και αν φτιαχτούν όλες οι πόλεις, θα έχει φτιαχτεί η
χώρα.» («Τα Νέα», 12/3/2011) Σε ενδιαφέρει η αλλαγή; Ξεκίνα με τον μικρόκοσμό σου.
Σκέψου γενικά, δράσε τοπικά. Εχεις ευθύνη, μην παραιτείσαι!
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας κέρδισε πέρυσι, σε διεθνή διαγωνισμό,
χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου ευρώ από το Ιδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς για τις
πρωτοποριακές υπηρεσίες της. Ψυχή της Βιβλιοθήκης είναι ο οραματιστής διευθυντής της
Γιάννης Τροχόπουλος. Η φιλοσοφία του είναι αναζωογονητικά απλή: όταν δημιουργείς ένα
θεσμό «που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας προσφέροντας υπηρεσίες
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Του Χαριδημου Κ. Τσουκα*
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«Ο καθένας να δει πώς θα αλλάξει τον κόσμο του»
«Βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. / Αρα δεν είναι φήμη ο ουρανός / υπάρχει / και δεν είναι το
χώμα λοιπόν / η μόνη λύση / όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.»
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ποιότητας» («Κ», 22/8/10), ο πολίτης τον αγκαλιάζει. Αντίθετα με τους ξεδιάντροπους
πολιτικάντηδες που γενικεύουν εξισωτικά τις ευθύνες για την αθλιότητα της χώρας, ο
Τροχόπουλος δεν εγκλωβίζεται σε αυτοεκπληρούμενες προφητείες· συμπεριφέρεται ηγετικά.
Αρνείται έμπρακτα τη διαπίστωση ότι οι Ελληνες δεν διαβάζουν· ξέρει ότι είναι πρωτίστως
δική του ευθύνη να κάνει τον πολίτη να αγαπήσει τη Βιβλιοθήκη. «Οταν εμείς διευρύναμε τη
βιβλιοθήκη [με ψηφιακές συλλογές, διαδραστικές υπηρεσίες κ. λπ.] ανακαλύψαμε ότι
υπήρχαν άνθρωποι [...] στους οποίους προσφέραμε μια διέξοδο» (ο. π.).
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Το υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Σαντορίνη ξεχωρίζει για την υποδειγματική λειτουργία του. Δεν
Οι άνεργοι των «κλειστών επαγγελμάτων»
συνέβη τυχαία. Εδώ και τέσσερα χρόνια, χάρη στην αφοσιωμένη διευθύντριά του, την κυρία
EΠIΦYΛ Λ IΔA
Αθανασία Σούγια, η υπηρεσία έχει οργανωμένο αρχείο, υπαλλήλους με σαφείς αρμοδιότητες
και προτεραιότητες· το κόστος λειτουργίας έχει μειωθεί, τα έσοδα έχουν σημαντικά αυξηθεί.
Aνταρσία στην αντιπολίτευση
Χρονίως ανεκτέλεστες αποφάσεις πλέον εκτελούνται, οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν, οι
παραγραφές προστίμων ελαχιστοποιήθηκαν. Γιατί δεν συνέβαιναν πριν; Καλό ερώτημα... Η
IΔEEΣ
κυρία Σούγια έχει την ευσυνειδησία πρώσου δημόσιου λειτουργού. Στο πρόσωπό της ο
δημόσιος οργανισμός επανασυνδέεται με τα θεμελιώδη: η δημόσια διοίκηση ξαναγίνεται
Σε τροχιά αριστερής παράκρουσης
δημόσια υπηρεσία, τα δημόσια αγαθά προστατευόμενο είδος, όχι αντικείμενο λεηλασίας.
«Ο καθένας να δει πώς θα αλλάξει τον κόσμο του»
Ξεχασμένες έννοιες στην Ελλάδα των Φωτόπουλων και των Πεππέδων...
Τι κοινά στοιχεία έχουν οι προαναφερθέντες; Πρώτον, είναι άνθρωποι με πάθος. Χωρίς
πάθος δεν υπάρχει δημιουργία. Ο Τραχανάς κατήγγειλε την υπερτιμολόγηση των
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και ταλαιπωρήθηκε με αγωγές για χρόνια. Γιατί το έκανε;
«Οταν είδα ότι το υπουργείο Παιδείας αγόραζε βιβλία σε τιμή τρεις φορές υψηλότερη απ’ ό,
τι στο εμπόριο, θύμωσα» (ο. π.), λέει. Ο Κυριακόπουλος πήγε στην τότε διοίκηση του
«Πρωτέα» να προσφέρει τις αθλητικές υπηρεσίες του. Τον έδιωξαν. «Το πήρα πολύ
προσωπικά» (ο. π.), λέει. Δεύτερον διαπερνώνται από αλλοκεντρική (ετερο-αναφορική)
αντίληψη του ρόλου τους. Οι δημόσιοι θεσμοί υπάρχουν για να υπηρετούν την κοινωνία, όχι
τα μέλη τους. Τρίτον, ηγεσία σημαίνει ευθύνη, μεράκι, ρίσκο, λογοδοσία, δυνατότητα για
οραματικές πρωτοβουλίες· να προσθέτεις αξία σε ό, τι κάνεις. Για να ηγείσαι πρέπει να μάθεις
να υπηρετείς ευρύτερους σκοπούς.

KYPIO A PΘPO

Εντιμη λύση
O ΦIΛ IΣTΩP

49 χρόνια πρίν... 27.III.1962
TPITH ΓNΩMH

Βιβλιοθήκες στο... ράφι

Δεν ξέρουμε πώς αλλάζει ο κόσμος, αλλά ξέρουμε πώς χειροτερεύει. Δεν ξέρουμε πώς
αναμορφώνεται μια κοινωνία, αλλά ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο
καλύτερα απ’ ό, τι τα βρήκαμε. Στη μικρή ζωή μας, για τα μικρά είμαστε υπεύθυνοι και
υπόλογοι – τα μεγάλα μας ξεπερνούν. Δεν είναι το χώμα η μόνη λύση. Ο ουρανός υπάρχει και
τον βλέπουμε. «Δεν υπάρχει ταβάνι. Το θέμα είναι να μη γεράσει το μυαλό μας» (ο. π.), λέει ο
Κυριακόπουλος. Μπράβο, παλληκάρι μου...
* Ο κ. Χ. Κ. Τσούκας (htsoukas@gmail. com) είναι καθηγητής στα Πανεπιστήμια Κύπρου
και Warwick.
Eκτύπωση | email

Advertiser Link
Ασφαλίστε την κατοικία σας και κερδίστε 10%
έκπτωση

Τελευταία Νέα
Πολιτική
- Στη συνεδρίαση των Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο θα μιλήσει ο Γ.
Παπανδρέου
- Θετικά βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την Εξεταστική για τα υποβρύχια
Οικονομία
- Δασκαλόπουλος: Δρακόντειο χρονοδιάγραμμα πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα
- Χρυσοχοΐδης: «Να είμαστε αποφασιστικοί απέναντι στα προβλήματα»
Επιχειρήσεις
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- Χαλκόρ: Ζημίες 16,2 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα
- Τέρνα Ενεργειακή: Μείωση 39% των καθαρών κερδών
Διεθνής Οικονομία
- Μεικτή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Κατά του «Συμφώνου για το ευρώ» ο Τσέχος πρόεδρος
Ελλάδα
- Σύλληψη 22χρονου στο Κιάτο για βιασμό ανήλικου κοριτσιού
- Νέες κινητοποιήσεις στο χώρο της Υγείας
Κόσμος
- Οχυρώνουν τη Σύρτη οι δυνάμεις του καθεστώτος
- Εκατοντάδες μετανάστες από Σομαλία και Ερυθραία αποβιβάστηκε στη Μάλτα
Πολιτισμός
- Ανοιχτά σήμερα τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι και τα Μνημεία του Κράτους
- Χορός για τα ... επτά θανάσιμα αμαρτήματα στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
[ Aρχή σελίδας ]
[ Πρώτη Σελίδα ] [ Πολιτική ] [ Oικονομία & Aγορές ] [ Mόνιμες Στήλες ]
[ Eλλάδα ] [ Kόσμος ] [ Πολιτισμός ] [ Aθλητισμός ]
email :

[Σύνταξη ] [ Webmaster ]

© 2011 H KAΘHMEPINH All rights reserved.
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Τρίτη 29 Μαρτίου 2011
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΡΧΕΙΟ

VIDEO

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

BLOGS

FORUM

SHOP
tanea.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαδίκτυο από

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορίες από µια Ελλάδα που κοιτάει µπροστά
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΨΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η µαστίχα, οι σπόροι, οι φυσικοί τρόποι
δόµησης, η εναλλακτική κοινότητα
Πελίτι, οι πρόσφυγες στο Λαύριο και τα
όνειρά τους, η βιβλιοθήκη-κύτταρο
πολιτισµού και ζωής, το πείσµα των
ερασιτεχνών δροµέων. Εξι ντοκιµαντέρ
που θα προβάλλονται από την 1η
Απριλίου στις οθόνες µας
Δεν είναι µιασυνηθισµένη βιβλιοθήκη.

ΓΝΩΜΕΣ
ΑΙΧΜΕΣ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΘΕΤΑ

«Άρωμα» Παρισιού και λάμψη «αστέρων» στην Αθήνα
Ζουµ στη φωτεινή Ελλάδα
Θησαυροί από το Αφγανιστάν
Τατουάζ και στα ρούχα
Τέλος εποχής για τα σινγκλ στη δισκογραφία
Η επανάσταση ξεκίνησε µε όπερα του Βέρντι
Νύχτα είσαι και φαίνεσαι
«Πάρ’ το δεξιά, σου µπατάρει»
Τζάµπα γνωριµίες
Φόνσου -Παπουτσή: Στηρίζουν τα παιδιά με καρκίνο
π ου δημοσιεύθηκαν στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τις τελευταίες 48 ώρες

ΥΓΕΙΑ

Εχει χιλιάδες µέλη, εκατοντάδες χιλιάδες
τίτλους και υπηρεσίεςπου την κάνουν να
ξεχωρίζει διεθνώς. Η δηµόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη της Βέροιας κατάφερε
πρόσφατα να εντυπωσιάσει ακόµα και

N-DIGITAL
AutoNEA
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ
MBA
ΚΑΡΙΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

τοΙδρυµα Μ. & Μ. Γκέιτς, το οποίο την τίµησε µε ειδικό βραβείο για την πρόσβαση στη
γνώση και µε ένα εκατοµµύριο δολάρια.
«Είχα δει ένα αφιέρωµα στον Τύπο, στην πραγµατικότητα φωτογραφίες µιας µητέρας

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

µε το παιδί της να παίζει σ’ έναν υπέροχο χάι τεκ χώρο µε χρώµατα και βιβλία. Επειδή
είµαι µητέρα, είπαµέσα µου πως εγώ δεν έχω κάτι αντίστοιχο στο Μαρούσι όπου ζω,
έψαξα και έπεσα πάνω στην ιστορία της Βιβλιοθήκης της Βέροιας» λέει στα «ΝΕΑ» η
σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάκου που έκανε την ιστορία αυτής της τόσο
ιδιαίτερηςβιβλιοθήκης ντοκιµαντέρ - επεισόδιο της σειράς «Κιβωτός» για την ΕΡΤ.

Γ. Δείκτης 1611.51

-0.66

Το ταξίδι στη Βέροια και τα γυρίσµατα εκεί για τις ανάγκες του ντοκιµαντέρ

FTSE 20

748.56

-0.85

επιβεβαίωσαν µια φωτεινή πραγµατικότητα.

FTSE 40

1617.51

-1.33

FTSE 80

283.51

FTSE 140 1683.52

0.24
-0.87

Δεδομένα με 15 λεπτά
καθυστέρηση
Powered by

«Ολα λειτουργούσαν µε ελβετική ακρίβεια και µε µεσογειακό ταµπεραµέντο, ένας
µαγικός και όχι εύκολος συνδυασµός σε δηµόσιο χώρο» τονίζει. «Αυτό που είδα εκεί
δεν ήταν µόνο ο προγραµµατισµός αλλά και πώς η “ψυχή” της Βιβλιοθήκης και
διευθυντής της Γιάννης Τροχόπουλος έχει µυήσει ανθρώπους να απεκδυθούν την
γκρίζα πραγµατικότητα».

περισσότερα

Φως
Κύριε ∆ιευθυντά,
Θαµπ ό φως στο
βάθος του τούνελ
βλέπ ει ο κ.
Παπ ακωνσταντίνου:
ή η π ηγή είναι ακόµα
π άρα π ολύ µακριά ή
κάπ οιος µε φακό µάς
δουλεύει! Με τιµή
Νεόκοπ ος

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάκου περιγράφει µια πρωτόγνωρη εξωστρέφεια ή
µάλλον οδηγίες χρήσεως για κάτι πετυχηµένο. Στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας πηγαίνουν
σήµερα ηλικιωµένοι και µυούνται στο Internet και τα συναφή. Ενας στους δύο ντόπιους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στα... μαχαίρια υπουργείο Υγείας και γιατροί του ΙΚΑ για τις
νέες κινητοποιήσεις 29/3/2011 8:46:53 π μ
Πλουτώνιο εντοπίστηκε και έξω από τις εγκαταστάσεις του
πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα 29/3/2011 8:15:22 π μ
Υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τα
γερμανικά υποβρύχια ο πρωθυπουργός 29/3/2011 8:06:54
πμ

Οχυρώνεται η Σύρτη, στο ΝΑΤΟ από την Τετάρτη η διοίκηση
των επιχειρήσεων στη Λιβύη 29/3/2011 8:06:30 π μ
Τον θέλουµε τον Φάµπρεγας, αλλά όχι κι έτσι... 29/3/2011
8:05:19 π μ
π ερισσότερα

είναι µέλος της, τα βραβεία πέφτουν βροχή, πάνω από 1.500 άτοµα την επισκέπτονται
σε εβδοµαδιαία βάση.
Αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούν ιαµατικά για όλες τις ηλικίες. «Είναι ένας χώρος
όχι ταξικά, όχι ηλικιακά διαχωρισµένος, ένας χώρος που ανθεί και τον οποίο προτείνω
να επισκεφθούν όλοι οι φίλοι και γνωστοί µου» λέει.
Στο ντοκιµαντέρ θα δείτε και τη Νατέλα, την τραγική µάνα του Αλεξ, από τα πρώτα µέλη
και συνδροµήτρια της Βιβλιοθήκης. Εχει δηµιουργήσει µια χορωδία που ερµηνεύει
µεσαιωνικά τραγούδια, την οποία διευθύνει η ίδιααφού είναι και δασκάλα του πιάνου –
διοχέτευσε το φορτίο της πικρής της ιστορίας στη µικρή οµάδα.
Μια άλλη, πολύτεκνη µητέρα µε οκτώ παιδιά – από 2 έως 19 ετών – και εργαζόµενη
ταυτόχρονα στέλνει τα πέντε παιδιά της στη Βιβλιοθήκη και τα φροντίζουν οι

VIDEOS

|

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Η
Ελίζαμπεθ
Τέιλορ
πέθανε σε
ηλικία 79
ετών

Η
«Φωτεινή»
του Πέδρο
Α λμοδόβαρ

Ο
«Βασιλιάς»
θριάμβευσε
στα Οσκαρ

περισσότερα

εργαζόµενοι.
«Δεν είναι ένας απρόσωπος δηµόσιος θεσµός (καφκικού τύπου) αλλά ένα εντευκτήριο,
Διαβάστε ΤΑ ΝΕΑ,
όπως ακριβώς
τυπώνονται

ένας ζωντανός οργανισµός που έχει αλλάξει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Οχι όλων. Αυτών
που θέλουν» διευκρινίζει η κ. Ευαγγελάκου.
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[ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ]

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ
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τυπώνονται

Το Ακουγιου στο
Τσερναβόντα
στέλνει π ερήφανο
(π υρηνικό)
χαιρετισµό...

Θα το εξηγήσω µε ακόµη ένα παράδειγµα: «Ο Βασίλης, ένας νέος αγρότης από τον
ΑγιοΓεώργιο Βέροιας, δουλεύει σε θερµοκήπιο. Αυτός ο άνθρωπος έχει ταλέντο στα

[Αγιογραφίες]

µαθηµατικά, χωρίς να έχει σπουδάσει. Μέσω της Βιβλιοθήκης της Βέροιας, λοιπόν,

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

προµηθεύτηκε βιβλία, φοίτησε στο Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και πήρε πτυχίο. Μάλιστα
έχει λύσει κι ένα από τα έξι άλυτα µαθηµατικά προβλήµατα του κόσµου! Τώρα πήρε και

[ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ]

υποτροφία και µέσα από τη Βιβλιοθήκη µαθαίνει αγγλικά, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Τα νέα από τη Γερµανία

του εθελοντικά στη Βιβλιοθήκη» προσθέτει.

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

AΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ Λάδι

Η Βιβλιοθήκη - στολίδι είναι και µια αφορµή για να δούµε πώς µπορεί να

ΦΑΚΕΛΟΙ

αξιοποιηθούντα ευρωπαϊκά προγράµµατα µε εµπνευσµένο τρόπο: «Το πρόγραµµα
λέγεται “Ανείπωτες Ιστορίες” και στο πλαίσιό του είκοσι µετανάστες διηγήθηκαν το στόρι

[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ]

τους µε έντεχνο τρόπο (µε εικόνα και ήχο). Το φορτίο έγινε πιο ελαφρύ µόλιςτα είπαν, το
πρόγραµµα έγινε ένα εργαλείο κοινωνικότητας, ψυχανάλυσης, αισθητικής»

ΤΟΥ Ι. Κ. ΠΡΕTΕΝΤΕΡΗ

συµπληρώνει η Κατερίνα Ευαγγελάκου.

[Αιχμές]

EMΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ Το κόµµα του φόβου

ΑΙΧΜΕΣ Πρωταπριλιάτικα
< INFO

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΎ

«Απ ό τη µαστίχα της Χίου στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας.
Δηµιουργικότητα και καινοτοµία απ έναντι στη σηµερινή κρίση - «Κιβωτός.
gr». Συζήτηση στον «Ιανό» (Σταδίου 24)

[Αιχμές]

στις 30 Μαρτίου στις 12.00. Οµιλητές:

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ Τα τρένα που φύγαν’

Γιάννης Τροχόπ ουλος, διευθυντής Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, Γιάννης

ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μανδάλας, διευθύνων σύµβουλος της Mediterra A.E., Μπ έττυ
Τσακαρέστου, επ ίκουρος καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπ ιστήµιο.

[Γνώμες]

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ Μία χαµένη ευκαιρία για
τους εµπόρους του Βόλου
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΪΤΑΝΙ∆Η

TA NEA Gallοp
Μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του
τίτλου απ ό τον Ολυμπ ιακό, π οιος
π ιστεύετε ότι είναι ο π ιο π ολύτιμος
π αίκτης της ομάδας;:
Ο Αριελ Ιμπ αγάσα
Ο Κέβιν Μιραλάς
Ο Φρανσουά Μοντέστο
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Ο Αβραάμ Παπ αδόπ ουλος
Ο Αλμπ ερτ Ριέρα
Ο Νταβίντ Φούστερ

NEWSLETTER
Συμπ ληρώστε το email σας και γραφτείτε στο New sletter του NEA Online

Στον δρόµο που χάραξε το Πελίτι

Η κιβωτός» χωράει όµως και κοινότητες. Μιλάµε για τοΠελίτι στο Παρανέστι της
Δράµας, που αποδεικνύει ότι οι εναλλακτικές κοινότητες και δηµιουργούνται και
λειτουργούν.
«Στόχος της κοινότητας είναι η συλλογή, διατήρηση και διάδοση ντόπιων ποικιλιών
φυτών που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι τα τελευταία πενήντα χρόνια και πια δεν
καλλιεργούνται αφού προωθούνται τα υβρίδια των εταιρειών. Χάθηκαν έτσι ντόπια φυτά
και σπόροι που για χιλιάδες χρόνια είχαν προσαρµοστεί στο µικροκλίµα περιοχών και
κρατούσαν τον σπόρο που πήγαινε από γενιά σε γενιά», αναφέρει η σκηνοθέτις
Κατερίνα Πατρώνη που δούλεψε για το ντοκιµαντέρ.
«Πήγαµε στη Δράµα για µία εβδοµάδα, ενώ πήγαµε και στο 9ο Δηµοτικό Σχολείο της
Κοµοτηνής όπου χαρίζουν τα δικάτους φυτά σε πλατεία σε δική τουςγιορτή
(τουςσπόρους αποστέλλει πάνταη πρότυπη κοινότητα της Δράµας).
Ανοίξαµε λοιπόν τοθέµα αφού πήγαµεκαι σε ανθρώπους που τουςεπηρέασε το Πελίτι.
Μια τέτοια περίπτωση είναι η ΜονήΤιµίου Προδρόµου Ανατολής Κισσάβου όπου οι
καλόγριες κάνουν καταπληκτική δουλειά και διακινούν 100 χιλιάδες φακελάκια
σπόρων σε όλη την Ελλάδα.
Πήγαµε και στο κτήµα του κ. Δήµου έξω από τα Τρίκαλα, ο οποίος φροντίζει ζώαπου
κινδύνευαν να εξαφανιστούν όπωςη αγελάδα Κατερίνης και τα θεσσαλικά άλογα, ενώ οκ.
Μουρίκης από τη Λαµία µάς έφερεκαι είδαµε τα ζώα του, όπωςτον µολοσσό Ηπείρου,
γενάρχη των µολοσσικών φυλών», λέει η Κατερίνα Πατρώνη, που συµπληρώνει πως
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«όλα όσα έζησα στα γυρίσµατα µε έκαναν να αισθάνοµαι ευθύνη, αγωνία για κάτι το
εύθραυστο, η οµορφιά στον κόσµο να γίνει µεγαλύτερη».

Από το Αιγαίο στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Μια περιπλάνηση στο νησί της µαστίχας, τη Χίο,
και µία γνωριµία µε το ιδιαίτερο αυτό
παραδοσιακό προϊόν που πέρασε τα σύνορα,
βρέθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
και στις προθήκες καταστηµάτων του κόσµου
µε την πολλή δουλειά της Ενωσης
Μαστιχοπαραγωγών Χίου – εν µέσω ∆ΝΤ όλα
αυτά, για να µην ξεχνιόµαστε – καταγράφονται στο επόµενο ντοκιµαντέρ.
«Είναι πολύ κουραστική δουλειά, σκέτη τυραννία το µάζεµα, αλλά η µαστίχα είναι
χρυσάφι» λέει µια γερόντισσα στο ντοκιµαντέρ για τη µαστίχα που επίσης έχει θέση στην
κιβωτό της άλλης Ελλάδας. Και ένας άλλος ντόπιος συµπληρώνει: «Μεγαλώνουµε τα
µαστιχόδεντρα σαν παιδιά µας, από µικρά». Η κάµερα του Νίκου Κρητικού έχει ως
κυρίως θέµα την προοπτική της µαστίχας, την εξαγωγή της και το στόρι του Βασίλη
Μπάλα που δούλευε µε τη γυναίκα του στην Αθήνα σε εταιρεία ώσπου τα παράτησε όλα
και πήγαν στη Χίο ανοίγοντας το τουριστικό γραφείο «Το Μαστιχάκι» (όπου ο
επισκέπτης µπορεί να δει όλη τη διαδικασία του µαστιχώνα).
Κάποιες όψεις έχουν και εµπορικό ενδιαφέρον όπως τα Mastixashop (12 στην Ελλάδα
και 4 στο εξωτερικό) αλλά και το πρώτο διαδραστικό κατάστηµα όπου µπορεί να δει
κάποιος µέχρι και ένα µηχάνηµα το οποίο φτιάχνει τσίχλα επιτόπου!

Διαφημίσεις απ ό την Google

Bibliohora.gr - Βιβλία
Νέες κυκλοφορίες, εκπτώσεις 80%, προσφορές απο 1€,εύκολη αναζήτηση.
www.bibliohora.gr
Φθηνά Αεροπορικά από 39€
Επιλέγουμε για σας τη φθηνότερη αεροπορική επιλογή!
www.chiostours.gr
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Ανέκδοτα
Αστεία βίντεο, εικόνες, παράξενα. Ότι μας κάνει να γελάμε
www.geladeros.gr
Σχολειο Πασχάλη
Νηπιαγωγεία-Παιδ. Σταθμός-Δημοτικό νότια προάστια
www.pashalis.edu.gr
Αθήνα - Σιγκαπούρη Φθηνά
Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας και πετάξτε στη Singapore πολύ φθηνά!
www.myHellas.com
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Τα π εδία π ου εμφανίζονται με * είναι υπ οχρεωτικά
Δεν δημοσιεύονται σχόλια με κεφαλαία ή και λατινικούς χαρακτήρες
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20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η δηµοτική βιβλιοθήκη είναι χώρος που µπορεί να
βελτιώσει τη ζωή µας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011
Το 1997 ήταν η πρώτη ελληνική βιβλιοθήκη που δηµιούργησε τη δική της ιστοσελίδα. Πρόσφατα, το Ιδρυµα Μπιλ
και Μελίντα Γκέιτς απένειµε στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας το βραβείο «Πρόσβαση στη µάθηση»,
ύψους 1 εκατοµµυρίου δολαρίων, για τη δηµιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας.
Οπως λέει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Ιωάννης Τροχόπουλος, οι δηµοτικές βιβλιοθήκες χρειάζεται
να προσφέρουν εµπειρίες και όχι απλώς υπηρεσίες.
1 Τι σας χάρισε το βραβείο;
Οτι µια µικρή βιβλιοθήκη κατάφερε και συνεχίζει – εν µέσω οικονοµικής κρίσης – να παρέχει ποιοτικέςυπηρεσίες
στο κοινό. Αντίθετα από το µέγεθός της, µπόρεσε να έχει µεγάλο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία µε εφόδιο τη
δηµιουργικότητα και τις νέες τεχνολογίες.
2 Τι σηµαίνει για εσάς η διάκριση;
Αναγνώριση και δύναµη για το µέλλον.
3 Πού θα επενδύσετε τα χρήµατα;
Στην ανάπτυξη ενός πολυµεσικού εργαστηρίου που θα λειτουργεί και ως χώρος εκπαίδευσης για ψηφιακές
δεξιότητες (βίντεο, φωτογραφία κ.λπ.). Επιπλέον, στόχος µας είναι η επέκταση του δικτύου των βιβλιοθηκών στον
Νοµό Ηµαθίας µε έµφαση στις διαδραστικές εφαρµογές, όπως τα «Μαγικά κουτιά».
4 Πώς τα «Μαγικά κουτιά» αποτελούν κίνητρο για ανάγνωση;
Μέσα από δραστηριότητες – όπως µουσική και ηλεκτρονικά παιχνίδια – τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές
δεξιότητες και έρχονται σε επαφή µε τη γνώση.
5 Εχετε το µεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραµµένων µελών στην Ελλάδα. Πώς το πετύχατε;
Το εύρος και η ποιότητα των υπηρεσιών µας είναι στενά συνδεδεµένα µε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας για
ψυχαγωγία, µάθηση και πληροφόρηση. Επιπλέον, το φιλικό περιβάλλον και το εξυπηρετικό προσωπικό
προσείλκυσαν τους συµπολίτες µας.
6 Ποιο το φανατικότερο κοινό σας;
Τα µικράπαιδιά καιοι νέοι γονείς.
7 Ποια βιβλία έχουν τη µεγαλύτερη ζήτηση;
∆ανείζουµε περισσότερα από 18.000
τεκµήριατον µήνα. Αµέτρητοι συγγραφείς έχουν ζήτηση.
8 E-books ή χαρτί; Ποια η ανταπόκριση του κοινού;
Σηµασία έχει να βρούµε τρόπους να συνεχίσουµε να ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες του κόσµου. E-book ή χαρτί
δεν έχει σηµασία.
9 Πώς σκοπεύετε να αναπτύξετε τον δανεισµό e-books;
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Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Είµαστε έτοιµοι για συνεργασίες σε πιλοτικό στάδιο που θα µας
βοηθήσουν να επενδύσουµε καλύτερα στο ψηφιακό βιβλίο προς όφελος του κοινού µας.
10 Από το 1996 χρησιµοποιείτε το ∆ιαδίκτυο.
Πώς προέκυψε η ιδέα;
Από τηνέφεση τουοργανισµού µας στον πειραµατισµό και ένα δικό µου ταξίδι µακράς διαρκείαςστιςΗνωµένες
Πολιτείες.
11 Πώς αξιοποιείτε τις νέες τεχνολογίες;
Ενθαρρύνουµε τη συµµετοχή στην ψηφιακή εποχή. ∆ίνουµε δυνατότητα σε ανέργους να εκπαιδευτούν σε αυτές,
σε παιδιά να εξοικειωθούν µε νέες δεξιότητες και στους πολίτες να ενηµερωθούν.
12 ∆ιοργανώνετε επίσης σεµινάρια στα νέα µέσα. Ποια η ζήτηση;
Από το 2000 διοργανώνουµε σεµινάρια 4 φορές την εβδοµάδα µε 12-15 άτοµα σε κάθε τµήµα.
13 Πώς προέκυψε η προσθήκη βιβλίων στα αλβανικά, ρωσικά και βουλγαρικά στη συλλογή σας;
Οι µετανάστες και οι ασθενέστεροι οικονοµικά συµπολίτες µας χρειάζονται περισσότερο από όλους µας χώρους
δηµιουργικής έκφρασης, µάθησης και ενηµέρωσης για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να προκόψουν.
Ζωντανό παράδειγµα οι «Ανείπωτες ιστορίες», µια σειρά ψηφιακών ταινιών που δηµιούργησαν µετανάστες το
2008.
14 Ενθαρρύνετε τη συµµετοχή εθελοντών από τοπικές µειονότητες σε προγράµµατα της βιβλιοθήκης. Ποιος
ο µακροπρόθεσµος στόχος;
Ολοι οι πολίτες της περιοχής να απολαµβάνουν – χωρίς καµία διάκριση – υπηρεσίες που θα βελτιώνουν την
ποιότητα της ζωής τους.
15 Συνεργάζεστε µε ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες. Τι έχετε πετύχει µέχρι σήµερα;
Συνεργαζόµαστε µε εννέα ψηφιακά αποθετήρια και δίνεται περιεχόµενο στην ευρωπαϊκή ψηφιακή πύλη
Europeana. Στόχος µας είναι η δηµιουργία ενός εθνικού συσσωρευτή που θα συντονίζει τη συνεργασία των
ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών µε σκοπό την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς.
16 Τι λείπει από τις ελληνικές δηµοτικές/δηµόσιες βιβλιοθήκες;
∆υστυχώς πολλά.
17 Ποιες βιβλιοθήκες έχετε ως πρότυπο;
Τιςδηµοτικές βιβλιοθήκες του Aarhus στη ∆ανία και του Helsinki στη Φινλανδία.
18 Τι πρέπει να αλλάξει στη νοοτροπία µας απέναντι στις βιβλιοθήκες;
Να τις δούµε ως έναν χώρο που µπορεί να βελτιώσει τη ζωή µας.
19 Εχετε δηλώσει: «Μην πάρετε τη βιβλιοθήκη στα σοβαρά». Τι εννοούσατε;
Οτι δενείµαστε «σοβαροί».
∆ουλεύουµε µε µεθοδικότητα, ενθουσιασµό και εσωτερική πειθαρχία χωρίς να στηριζόµαστε σε παραδοσιακές
ιεραρχικές δοµές διοίκησης. Στοχεύουµε στη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού. Θέλουµε να
προσφέρουµε «εµπειρίες» στα µέλη µας και όχι απλά «υπηρεσίες».
20 Ποια βιβλία και ταινίες θα προτείνατε;
«Εξοµολογήσειςτου απατεώνα Φέλιξ Κρουλ» του Τόµας Μαν, «Φάµπιαν, η ιστορία ενός ηθικολόγου» του Εριχ
Κέστνερ και τα διηγήµατα του Γιάννη Καισαρίδη «Μισάντρα». Επίσης, την ταινία του Ούγγρου Istvan Zsabo
«Μeeting venus».
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