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Αλήθεια αν ήμουν στην θέση σας και φυσικά ήμουν τόσο 
καθαρός, ξέρετε τι θα έκανα; Δεν θα ζητούσα έλεος πια, αλλά θα 
παραιτούμουν από τον υπουργικό θώκο, και από την βουλευτική 
μου ασυλία και σαν απλός πολίτης θα άρχιζα να κάνω μηνύσεις 
σε όλους αυτούς που με κατηγόρησαν, αλλά όχι κρυμμένος πίσω 
από ασυλίες και άλλες τέτοιες λαμογιές.
ΠάντωςΠάντως ευτυχώς που το κόμμα σας κυβερνάει με σεμνότητα και 
ταπεινότητα. Φαντασθείτε τι θα γινόταν αν κυβερνούσε χωρίς 
σεμνότητα και ταπεινότητα. Ούτε ψήλος στον κόρφο μας 
δηλαδή. Ζητάτε να σας πιστέψουμε ότι δεν κάνατε τίποτα το 
μεμπτό. Μπορεί πράγματι να μη κάνατε τίποτα, μπορεί να είστε ο 
ένας, ο καθαρός, ο άσπιλος, αλλά δεν σας βλέπω να κάνετε 
τίποτα ενάντια σ’ αυτούς που κάτι έχουν κάνει. 
ΕμπρόςΕμπρός λοιπόν κύριε Λιάπη, εσείς αναλάβετε εκστρατεία ενάντια 
σε κάθε πολιτικό που τα έχει πιάσει (και είναι οι περισσότεροι), 
βάλτε δικούς σας ανθρώπους να ψάξουν για τα λαμόγια, κάντε 
τους μηνύσεις, κλείστε τους μέσα, ζητήστε από τον ξάδερφο σας 
να άρει τις ασυλίες όλων σας όταν μάλιστα πρόκειται για 
παρανομίες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και ίσως τότε (αν 
είστε καθαρός), δεν θα χρειαστεί να παρακαλάτε μπροστά στις 
κάμερες,κάμερες, μιας και θα έχετε αποδείξει περίτρανα ότι πραγματικά 
ήσασταν ο καθαρός και ο άσπιλος. Εμπρός πείτε «Επιτέλους 
πια…» και κάνετε έργα, όχι λόγια.

Ναι κύριε Λιάπη, πράγματι, «Επιτέλους πια…», αλλά αντί να το λέτε εσείς αυτό μάλλον θα έπρεπε να το λέει 
ο λαός. Εσείς θιχτήκατε (και μπορεί να έχετε δίκιο, ποιος ξέρει), αλλά τι να πει και ο λαός που χρόνια και 
χρόνια ανέχεται όλους εσάς τους πολιτικούς να του έχετε κάτσει στο σβέρκο και να του δαγκώνετε κάθε 
μέρα την αρτηρία του λαιμού του, με σκοπό να του ρουφάτε το λιγοστό πια αίμα που του έχει μείνει. 
Μάλιστα το αίμα που ρουφάτε και οι τριακόσιοι, μαζί φυσικά με τους παρατρεχάμενους σας, είναι δανικό 
από τις τράπεζες. Επομένως μη θίγεστε όλοι εσείς τόσο εύκολα. 

Επιτέλους πια… από το http://pontikopagida.blogspot.com
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Σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, η φορολογία, ο 
αθέμιτος ανταγωνισμός, η έξαρση του παραεμπορίου, το κυκλοφοριακό, αλλά και η 
οικονομική στενότητα στην αγορά απειλούν να «γονατίσουν» τους επαγγελματίες της 
Θεσσαλονίκης, που ανησυχούν για το παρόν και το μέλλον…

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
είναι φορολογικά (26%), χρηματοδοτικά (23%), 
ασφαλιστικά (21%), θεσμικά - νομικά (18%) και 
οικονομικά (οικονομικά (10%). 

Στα τοπικού χαρακτήρα προβλήματα, κυριαρχούν 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός (31%) από τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα και το φθηνό εμπόριο των λαϊκών 
αγορών, η έλλειψη χώρων στάθμευσης (25%), 
το κυκλοφοριακό (19%), το παραεμπόριο (17%), 
οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις (6%) κ.ά.

Θεσσαλονίκη, η «ερωτική» πόλη…
από το http://www.epikairo.gr

Στον αέρα η επέκταση της Γραμμής 3 του 
Μετρό

από το http://www.neolaia.gr

ΣτονΣτον αέρα η επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό καθώς η 
κατασκευαστική εταιρεία ΑΕΓΕΚ βρίσκεται στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης. Τα οικονομικά προβλήματα που απασχολούν 
την συγκεκριμένη εταιρεία το τελευταίο διάστημα αναμένεται 
να επηρεάσουν αρνητικά τα έργα στην επέκταση της 
Γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Εθνική Άμυνα - 
Αεροδρόμιο. Ο σχεδιασμός της εταιρείας προέβλεπε την 
άρσηάρση της λειτουργίας στο τμήμα αυτό από τον Ιούλιο και για 
6 μήνες, προκειμένου να είναι έτοιμοι οι ενδιάμεσοι σταθμοι 
και ο χώρος στάθμευσης στο Νομισματοκοπείο που η ΑΕΓΕΚ 
είχε αναλάβει. Η ενδεχόμενη κατάρρευση της εταιρείας θα 
έχει ως αποτέλεσμα την επανάληψη του διαγωνισμού για το 
συγκεκριμένο έργο ώστε να υπάρξει νέος ανάδοχος. Φυσικά 
σε τέτοια περίπτωση η γραμμή δεν θα μείνει κλειστή για έξι 
μήνεςμήνες αλλά για 2 ολόκληρα χρόνια. Για να δούμε αν και για 
πόσο θα ταλαιπωρηθούμε (το γιατί πείτε μου) …

Αγαπητέ μας κύριε Δήμαρχε,
ΤοΤο ενοχλητικά παρατηρητικό μάτι του taxalia 
blog, σύγκρινε δύο υπογραφές σας: Αυτή στον 
απολογισμό έργου 2006 και αυτή στον 
ισολογισμό της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και το αποτέλεσμα δεν μας 
άρεσε καθόλου! 
Μήπως έχετε κάποια εξήγηση;Μήπως έχετε κάποια εξήγηση;

ΑΠΛΑ ΡΩΤΑΜΕ. ΑΠΟ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ.

από το http://taxalia.blogspot.com
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O Κώστας Καραμανλής, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Χρήστος 
Φώλιας, ο Πέτρος Δούκας και ορισμένες διευθύνσεις του 
υπουργείου Εξωτερικών έλαβαν πριν από μερικές ημέρες ένα 
υπόμνημα υπό τον τίτλο «Πιθανά πετρελαϊκά κοιτάσματα στο 
Αιγαίο».
ΗΗ αρμόδια για την ενεργειακή διπλωματία διεύθυνση του 
υπουργείου Εξωτερικών (Β7) ανακινεί ένα ζήτημα που 
παραμένει σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες και καλεί την πολιτική 
ηγεσία των δύο συναρμόδιων υπουργείων να επανεξετάσει την 
ελληνική θέση, υπό το φως των νέων δεδομένων στην 
παγκόσμια αγορά ενέργειας.
ΣτοΣτο υπόμνημα, που έχει στη διάθεσή του και αποκάλυψε χθες η 
εφημερίδα «Αγγελιοφόρος της Κυριακής», γίνεται λόγος 
συγκεκριμένα για τα «πετρελαιοπιθανά κοιτάσματα του 
βόρειου Αιγαίου», ενώ παρατίθεται απόσπασμα παλαιότερου 
κειμένου, που υπογράφει ο τέως υπουργός Ευάγγελος 
Κουλουμπής:
«Περιοχή«Περιοχή Μπάμπουρας, ανατολικά της Θάσου. Είναι μία 
περιοχή που τμήματά της αμφισβητούνται από την Τουρκία 
(βρίσκονται μεταξύ 6 και 12 μιλίων των ελληνικών χωρικών 
υδάτων). Από έρευνες που έγιναν σε αυτήν την περιοχή 
υπάρχει βεβαιότητα για πετρελαϊκό δυναμικό που κυμαίνεται 
από 120 έως 200 εκατομμύρια απολήψιμα βαρέλια, που θα 
μπορούσε να καλύψει το 40% περίπου των αναγκών της χώρας 
και για πολλά χρόνια».και για πολλά χρόνια».
Αίσθηση προκαλεί ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
υπουργείου Εξωτερικών τονίζουν πως -ανεξάρτητα από τον 
εντοπισμό νέων κοιτασμάτων- πρέπει να ληφθεί μία πολιτική 
απόφαση για γνωστά κοιτάσματα που είχαν ήδη εντοπιστεί τις 
προηγούμενες δεκαετίες (70,80 και 90) στην περιοχή της Θάσου 
και για τα οποία δεν προχώρησε η εξόρυξη λόγω κόστους.
Το σύνολο των απολήψιμων αποθεμάτων υπολογίζεται στα 2 - 4 δισεκατομμύρια βαρέλια, ενώ γίνεται λόγος για 
δυνατότητα εξόρυξης 130.000 - 180.000 βαρελιών ημερησίως, που θα κάλυπταν τις εθνικές ανάγκες σε ποσοστό 40% (η 
ημερήσια κατανάλωση κινείται συνολικά κοντά στα 400.000 βαρέλια).
ΣύμφωναΣύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται (αλλά και με παλαιότερες έρευνες, με βασικότερη της γαλλικής εταιρίας 
«BEICIP», που αναγνωρίζεται ως η εγκυρότερη από όσες δημοσιεύτηκαν στο πρόσφατο παρελθόν), το πρόβλημα 
έγκειται στο βάθος που βρίσκονται τα κοιτάσματα, το οποίο καθιστά «ακριβή» την εξόρυξη. Στο παρελθόν, όταν η τιμή 
του βαρελιού κυμαινόταν πολύ κάτω από τα 100 δολάρια, η εξόρυξη με κόστος άνω των 10 δολαρίων ανά βαρέλι 
θεωρούνταν ασύμφορη.
Ωστόσο,Ωστόσο, σήμερα με την τιμή του πετρελαίου να αγγίζει τα 150 δολάρια το βαρέλι, όλα τα δεδομένα έχουν ανατραπεί και 
ήδη γίνεται εκμετάλλευση κοιτασμάτων με κόστος εξόρυξης 10 - 25 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα του Αιγαίου μπορεί να αξιοποιηθούν άμεσα, ενώ με τη διεθνή τάση για περαιτέρω «εκτόξευση» της τιμής 
του πετρελαίου προεξοφλείται ότι σύντομα θα συζητούμε για αξιοποίηση κοιτασμάτων με κόστος εξόρυξης 35 - 50 
δολάρια το βαρέλι!

Oι συντάκτες του υπομνήματος, που κυκλοφορεί στα υπουργικά γραφεία, τονίζουν 
πως η ζήτηση για πετρέλαιο αυξάνεται τόσο γρήγορα (λόγω Κίνας και Ινδίας), ώστε 
«η υπεράκτια έρευνα και εξόρυξη σε θαλάσσια βάθη έως 2 χιλιομέτρων 
επιβεβαιώνει... ότι η κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών καθίσταται δυσκολότερη 
και δαπανηρότερη, καθώς ένα διαρκώς διευρυνόμενο ποσοστό οριακών 
ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που διοχετεύεται στις παγκόσμιες 
αγορές προέρχεται από κοιτάσματα υψηλού κόστους άντλησης, διαμορφώνοντας 
τις τιμές σε υψηλά επίπεδα».τις τιμές σε υψηλά επίπεδα».
Το συμπέρασμα είναι πως αξίζει να ασχοληθούμε σοβαρά με την αξιοποίηση των 
εγχώριων κοιτασμάτων, ενώ επισημαίνεται ότι «το παράδειγμα της Κύπρου, αλλά 
και η εμπειρία από την επιτυχημένη άντληση των αιγυπτιακών offshore 
αποθεμάτων φυσικού αερίου δείχνουν το δρόμο και για την Ελλάδα...». 
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από το http://edessa-press.blogspot.com
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Μαζικές είναι οι αγορές μετοχών του ΟΤΕ από τους 
Γερμανούς της Deutsche Telekom, τώρα που η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, λειτουργώντας σαν προσάρτημα της 
κυβέρνησης και όχι ως ανεξάρτητη αρχή, γνωμοδότησε ότι 
δεν πρέπει να υποβληθεί δημόσια προσφορά προς όλους 
τους μετόχους της μειοψηφίας σε δίκαιη τιμή.
ΩςΩς τώρα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΤΕ στο 
Χρηματιστήριο, οι Γερμανοί έχουν αγοράσει συνολικά 
2.830.000 μετοχές, έναντι του ποσού των 43,55 εκατ. 
ευρώ. Δηλαδή, η μέση τιμή αγοράς (με την έκπτωση που 
πρόσφερε ο κ. Πιλάβιος, ακολουθώντας τις διαταγές 
Αλογοσκούφη...) δεν ξεπερνά τα 15,4 ευρώ, όταν το 
Δημόσιο πήρε 29 ευρώ και η Marfin Investment Group 26!
Έτσι,Έτσι, η ζημιά ως τώρα για τους μικρομετόχους από τη 
διαφορά ανάμεσα στην τιμή που θα έπαιρναν, αν είχε 
υποχρεωθεί η Deutsche Telekom σε δημόσια προσφορά, και 
στην τιμή που τελικά προσφέρουν οι Γερμανοί φθάνει τα 
38,5 εκατ. ευρώ! Ο καθένας το χαρακτηρίζει όπως θέλει, 
αυτό το blog το χαρακτηρίζει ληστεία! 

"Κλέβουν" 38,5 εκατ. ευρώ από μικρομετόχους του ΟΤΕ!
από το http://otelisteia.blogspot.com
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
από το http://bang-gr.blogspot.com

Ξεσπάει σκάνδαλο 
μεγατόνων με 
παρακολουθήσεις 
τηλεφώνων 
δημοσιογράφων!
από το kourdistoportocali.blogspot.com

ΣεΣε τουλάχιστο 4 μεγάλες αθηναικές 
εφημερίδες έχουν εντοπισθεί "κοριοί" σε 
τηλέφωνα δημοσιογράφων που 
ασχολούνται με αποκαλυπτικά 
ρεπορτάζ-βλέπε SIEMENS, για 
παράδειγμα!

ΣεΣε συγκεκριμένους δημοσιογράφους 
έχουν παγιθευθεί τα προσωπικά τους 
τηλέφωνα (οικίας) , τα επαγγελματικά 
τους (στις εφημερίδες) καθώς και τα 
κινητά.

ΠροφανώςΠροφανώς κάποιοι, κάπου(χαιρετίσματα 
στους δύο Γιάννηδες -έτσι κε πρέσβη 
μας;- και στον Θοδωρή) αγνοούν την 
υπόθεση Γουοτεργκέητ και θα φάνε 
καλά.

ΗΗ ξεφτίλα έρχεται...Μαθαίνω οτι οι 
δημοσιογράφοι έχουν ενημερώσει τους 
δικηγόρους τους καθώς και βουλευτές 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης με 
πρώτο και καλύτερο τον εξολοθρευτή 
Μιχάλη Καρχιμάκη...
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