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““Η γκλίτσα του τσομπάνηΗ γκλίτσα του τσομπάνη””

σ χ ο λ ι άσ χ ο λ ι ά Ζ ΩΖΩ
Εκβιάζουν για να σώσουν τα

κλεμμένα τους

Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, κατάκλεψαν,
κατασπατάλησαν  και χρεοκόπησαν τη χώρα. Άφησαν
στην κυριολεξία πίσω τους «καμένη γη»! Καμένη γη
και τσαλακωμένη την υπερηφάνεια των ελλήνων. Η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρά χέρια και ΜΟΝΟ
αυτή μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από το πολιτικό
και οικονομικό βούρκο και να ξανακάνει υπερήφα-
νους του έλληνες.

Τα πολιτικά και κυρίως τα οικονομικά συμφέροντα,
εδώ και στο εξωτερικό, στήνουν ναρκοπέδια μπρο-
στά σε κάθε θετικό βήμα που προσπαθούν να κάνουν
τα κυβερνητικά κλιμάκια. Πιστεύουν πως με τον ανε-
λέητο πόλεμο θα εμποδίσουν τη νέα κυβέρνηση να
υλοποιήσει το φιλολαϊκό της πρόγραμμα. Φοβούνται
οι Σαμαρο - Βενίζελοι την οργή του λαού που απαιτεί
από αυτήν την κυβέρνηση να στείλει στη δικαιοσύνη
τα μιζοκόμματα και του μιζανθρώπους που τίγκαραν
τις σαπιοκοιλιές τους  και τους ταπεζικούς τους λο-
γαριασμούς με κλεμμένο δημόσιο χρήμα.

Η «δικιά» μας Πέτη η νέα Γ.Γ. του
Υπουργείου Μεταφορών

Νέο προσωπικό στην πολιτική αρένα του τόπου
μας είναι η συμπατριώτισσά μας προερχόμενη πολι-

τικά από τα
σπλάχνα του
ΣΥΡΙΖΑ με με-
γάλη προ-
σφορά  και
αγώνες για μια
κ ο ι ν ω ν ί α
ά φ θ α ρ τ η ,
αξιοκρατική
και υπερή-
φανη. 

Οι Φλωρι-
νιώτες τη
γνώρισαν από
κοντά ως υποψήφια για τη βουλή στις εκλογές της
25ης του Γενάρη. 

Στο μικρό διάστημα της εκλογικής αναμέτρησης η
Πέτη άγγιξε πολιτικά και με ανθρώπινη ευαισθησία
την κοινωνία της Φλώρινας. Όλοι μιλούν με θερμά
λόγια για την έντιμη προεκλογική της παρουσία. Οι
ικανότητές της ξεπερνούν τα όρια του νομού μας και
δε αποτελεί έκπληξη που ο ΣΥΡΙΖΑ την τοποθέτησε
στις πρώτες γραμμές για να υπηρετήσει
την κυβέρνηση Κοινωνικής Σωτηρίας, και
να δώσει μαζί με τα άλλα στελέχη της κυ-
βέρνησης την κορυφαία μάχη για την απο-
κατάσταση της χαμένης αξιοπρέπειας του
πολύπαθου λαού.
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Σ
το κενό η ένσταση των «Ανοιχτών
Οριζόντων» – Δικαίωση για Ρακό-
πουλο και Ακριτίδη, ήταν ο τίτλος στο

Μπλογκ του συναδέλφου «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ».
Συνεχίζοντας, στο άρθρο αναφέρει τα
εξής: «Στο κενό έπεσε η αίτηση αναίρεσης
που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας ο κ. Ιωσηφίδης και ο αποτυχών συν-
δυασμός στις εκλογές της 25ης Μαΐου
«Ανοικτοί  Ορίζοντες», σχετικά με την
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κοζά-

νης για την ορθότητα της συμμετοχής στις
Δημοτικές εκλογές, των Άγγελου Ρακό-
πουλου και Βαγγέλη Ακριτίδη με τον συν-
δυασμό του κ.  Θεοδωρίδη «Με συνέπεια
και στο αύριο». Την ανακοίνωση της τελι-
κής αυτής απόφασης έκανε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αμυνταίου, Κώ-
στας Θεοδωρίδης, ο οποίος ζήτησε από
τον κ.  Ιωσηφίδη ανακωχή, να σταματή-
σουν όλες οι αντεγκλήσεις και από κοινού
να δουλέψουν για το καλό του τόπου…
Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κόν-
τρες στα Δημοτικά και Περιφερειακά συμ-
βούλια,  τους μόνους που εξυπηρετούν

είναι αυτούς που δεν έχουν προ-
τάσεις για το καλό των κατοίκων
και προσπαθούν με φωνές να τους
εξαπατήσουν.

Σ
ημαντικά ήταν όσα ανέφερε
στη συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε στη Φλώρινα το

μέλος της εκτελεστικής επιτροπής
της ΑΔΕΔΥ κ. Γρηγόρης Καλομοί-
ρης. Καταρχάς εξέφρασε την από-
λυτη ικανοποίησή του από τα
μέτρα της Κυβέρνησης υπέρ των
εργαζόμενων. Εκείνο που μου
έκανε ιδαίτερη εντύπωση ήταν η
απόφαση της ΑΔΕΔΥ υπέρ της επι-
στροφής της χώρας μας στο
εθνικό μας νόμισμα. Μπορεί να
έχετε δίκιο κ.  Καλομοίρη, αλλά
εάν γίνει  αυτό θα πρέπει να επι-
στρέψουμε και στα δεδομένα εκεί-
νης της εποχής, όταν στη χώρα
μας το ματσάκι του ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ
ήταν 50 δραχμές και την επομένη
του ΕΥΡΩ πήγε ένα ευρώ, δηλαδή
περίπου 340 δραχμές!!!  

Σ
ε καλή φάση βρίσκεται το πρόβλημα
του οδικού άξονα ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ-
ΒΕΥΗ. Όπως πληροφορήθηκα, σύν-

τομα αναμένεται να επισκευασθεί και να
δοθεί εκ νέου σε κυκλοφορία. Το μεγάλο
ερώτημα που προκύπτει είναι, τι  πρόκει-
ται  να γίνει  με τους εργολάβους που
έστρωσαν πίσσα τσιγαρόχαρτο και πως οι
αρμόδιοι παρέλαβαν το έργο σε αυτήν την
κατάσταση.

Δ
εν γνωρίζω τι γίνεται με το κομμάτι
του οδικού άξονα που οδηγεί στις
εγκαταστάσεις της αεροπορίας στο

Βίτσι. Εκτός από το γεγονός ότι ταλαιπω-
ρούνται οι εργαζόμενοι κάνοντας δεκάδες
χιλιόμετρα κάθε μέρα μέσω Αμυνταίου,
έχουμε και τους επαγγελματίες της περιο-
χής που διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν
να κινηθούν οι επισκέπτες από την Καστο-
ριά προς τη Φλώρινα και αντίστροφα.
Τώρα που άνοιξε ο καιρός, θα πρέπει οι
αρμόδιοι να κινήσουν τις διαδικασίες για
την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ό
πως έχω αναφέρει πολλάκις στο πα-
ρελθόν, η χώρα μας για να βγει από
την κρίση θα πρέπει να αναπτυχθεί ο

πρωτογενής τομέας. Παρά την κρίση
όμως, οι  γεωργοκτηνοτρόφοι μας δεν
λένε να ξυπνήσουν. Μία τεράστια λεκάνη
στον Δήμο Φλώρινας μένει ανεκμετάλ-
λευτη. Αρκεί μία βόλτα από τη Φλώρινα
μέχρι την Τ.Κ. Σκοπού  για να το καταλά-
βεις.  Μάης μήνας και δεν βλέπεις ψυχή
στον κάμπο. Έτσι δεν πρόκειται να δούμε
άσπρη μέρα. Με επιδοτήσεις δεν βλέ-
πουμε ανάπτυξη…
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Μέλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου

(ΕΙΕΤ - Αρ. μητρώου 348)

Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής

Σταύρος Α.. Γεωργούλας (Κιν.: 6975985705)

Αρχισυντάκτης - Δημοσιογράφος

Σταύρος  Αθ. Γεωργούλας

Iδιοκτησία Εμπορικού Σήματος

Σταύρος Αθ. Γεωργούλας

Εκτύπωση

POUGARIDIS MEDIA

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Ιδιωτών: 40 ΕΥΡΩ - Δήμων -Κοινοτήτων - Οργανισμών - Τραπεζών -

Συνεταιρισμών -Σωματείων - Συλλόγων - Εταιρειών: 70 ΕΥΡΩ

Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, ασφαλώς και επιστρέφονται

κατόπιν έγκαιρης συννενοήσεως.

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν προσωπικές απόψεις

και όχι κατ’ ανάγκη την εφημερίδα μας.

Υπεύθυνη κατά το Νόμο:

Κύρκου Αυγούλα (Κιν.: 6989 210 085)

Κωδικός Υπουργείου: 8396

Το σκί τσο  φιλοτέχνησε  ο  φοι τητής  του
Τ.Ε .Ε .Τ.  Φλώρινας  Αλέξανδρος  Ζωγράφος

στα  πλαίσ ια  της  δ ιευρυμένης  άσκησης


