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Η εξεταστική 
απεδείχθη 

λάθος
Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
ο πόρισμα της εξετα-

στικής επιτροπής για

το Βατοπέδι επιβεβαι-

ώνει πλήρως τη στήλη και

φυσικά όσους υποστήριξαν

από την αρχή, εδώ και ένα

χρόνο, το λάθος της σύστα-

σης εξεταστικών επιτροπών.

Στην ουσία, λέγαμε και τότε,

ήταν επιτροπές πολιτικής

δίωξης ή, έστω, πολιτικής…

επικοινωνίας, αφού στόχο

δεν είχαν την απόδοση

πραγματικής δικαιοσύνης

αλλά τη δημιουργία εντυπώ-

σεων. Όμως, μπορεί αυτό να

μοιάζει με παιχνιδάκι, αλλά

δεν είναι. Διότι όπως είναι

φυσικό δημιουργεί εντάσεις

εμφυλιοπολεμικού τύπου με-

ταξύ των αλληλοκατηγορου-

μένων, του ΠΑΣΟΚ και της

ΝΔ. 
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Κίνδυνος να χαθούν 
150.000 τουρίστες…
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• Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Εξαγγελία για 
κεμαλικό μνημείο 
στη Θεσσαλονίκη!

• ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Αύριο γεννάται 
«Δημοκρατική 
Συμμαχία»
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Σε μια οικονομική και
γενικότερη πολιτική
συγκυρία εύθραυστη
όσο ποτέ, σε μια συγ-
κυρία όπου το ζητού-
μενο ήταν και
παραμένουν οι συναι-
νέσεις και όχι οι συγ-
κρούσεις, ο εξεταστικές
ήταν λάθος. Επιπρο-

σθέτως, οι εξεταστικές επιτροπές όπως
λειτουργεί σήμερα το πολιτικό σύ-
στημα και οι κανόνες του κοινοβου-
λίου, δεν μπορούν να υπηρετήσουν το
σκοπό τους, που είναι φυσικά η από-
δοση Δικαιοσύνης –έστω στο αρχικό
στάδιο. 
Η απαλλαγή του Θ. Ρουσόπουλου και
του Γ. Βουλγαράκη απέδειξαν του
λόγου το αληθές. Οι δύο πρώην
υπουργοί της ΝΔ που μέχρι σήμερα
φέρονταν ως ένοχοι βουτηγμένοι μέχρι
τα μπούνια στη… λίμνη Βιστωνίδα,
βγήκαν λευκοί, άσπιλοι και αμόλυντοι
από την εξεταστική. Σαφώς δεν υπονο-
ούμε τίποτε αρνητικό σε βάρος τους,
απλά η εξέλιξη αυτή εγείρει απορίες
για το ρόλο των εξεταστικών επιτρο-
πών. Χώρια που οι άλλοι τρεις πρώην
υπουργοί παραπέμπονται χωρίς καν να
έχει διαπιστωθεί ακόμη αν υπέστη
ζημία το Δημόσιο.  
Το αποτέλεσμα, λοιπόν, της εξεταστι-
κής για το Βατοπέδι αποτελεί μια εξέ-
λιξη που καθόλου δεν χρειάζεται το
πολιτικό σκηνικό όπως έχει διαμορφω-
θεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Είναι
καιρός για συναινέσεις, όχι για αμφιλε-
γόμενες πολιτικές διώξεις. Έχουμε
μπροστά μας ένα εξαιρετικά δύσκολο
2011 και οφείλουν τα κόμματα να συ-
νεργαστούν, όχι να μαλώνουν. Αυτό
είναι και το μήνυμα των εκλογών, εξάλ-
λου. Καλό θα είναι να το λάβουν, επι-
τέλους. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Η εξεταστική 
απεδείχθη 
λάθος
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Ένα βιβλίο με σκοπό…

Κοντεύω δέκα χρόνια στον
χώρο της λογοτεχνίας
και αν μπορώ να υπερη-

φανεύομαι για  κάτι,
είναι ότι ποτέ δεν ζήτησα από κα-
νέναν χάρη, ποτέ δεν παρακά-
λεσα ή προέτρεψα κανέναν ν’
αγοράσει βιβλίο μου. Αντίθετα το
έχω κάνει για βιβλία ομότεχνων,
βιβλία που διάβασα και αγάπησα. 

Σήμερα όμως μπορώ να το
κάνω και για ένα  δικό μου…
Γιατί είναι κάτι διαφορετικό
απ’ όλα τα άλλα, γιατί είναι
ένα βιβλίο με σκοπό.

Το «Δεν μπορεί…. Θα στρώσει!»,
το μάθατε σαν  στήλη στην εφη-
μερίδα ΚΑΡΦΙΤΣΑ, αλλά ξεκίνησε
πρώτα σαν βιβλίο με ιστορίες
γλυκόπικρες.
Άλλες γραμμένες με χιούμορ,
άλλες γραμμένες για  να πουν
ανάλαφρα πράγματα που πονάνε
και άλλες που έλεγαν αλήθειες,
αλλά με το όνομά τους. Τρία χρό-
νια τώρα τις συμπληρώνω. 

Από τις 15 του μήνα
είναι πια στα βιβλιοπωλεία…  Εί-
κοσι χιλιάδες αντίτυπα τυπώθη-
καν και υπάρχει λόγος που αναφ-
έρω τον αριθμό….

Ο σκοπός τώρα: Όλα τα
έσοδα που θα προκύψουν

από αυτό το βιβλίο, τόσο τα δικά
μου  αλλά και του εκδότη μου,
πάνε στην ΔΙΑΒΑΣΗ, κέντρο
του ΚΕΘΕΑ, στον αγώνα  κατά
των ναρκωτικών. Σ’ αυτά τα παι-
διά που κάπου χάθηκαν στην δια-
δρομή και τώρα, μαζί με τους
γονείς τους, πιασμένα από το
χέρι τους επαναπροσδιορίζουν
την σχέση τους. Η οικογένεια σε
πρώτο πλάνο και το φως που
βγάζει από το τούνελ ορατό αλλά
και μακρινό ταυτόχρονα. Η μάχη
καθημερινή, αγωνιώδης, επί-
πονη. Αλλά βγάζει στην ζωή…

«Τα ναρκωτικά έχουν μόνο
αρχή» μου είπε μια  μητέρα
και κρατώ την φράση
της στο μυαλό μου. Μαζί συ-
νειδητοποίησα  ότι αυτά τα
παιδιά, δεν ανήκουν  στο πε-
ριθώριο, ούτε είναι των…
«άλλων». Είναι και δικά μας.
Οι γονείς τους δεν ήταν
αδιάφοροι, σκληροί ή
απαίδευτοι, ούτε
μας είναι άγνωστοι.

Είναι συγγενείς μας…
Γι αυτό βγήκε αυτό το βιβλίο

από μένα και  τον κύριο Ψυχογιό.
Για να δώσει  μ’ αυτό
τον τρόπο ένα χέρι, μια  γέφυρα
αν θέλετε στην διάβαση προς
την ζωή. Γι αυτό ζητάω να το στη-
ρίξετε….

Γιατί δεν  είναι αρκετό να λέμε:
«Δεν μπορεί…  θα στρώσει!»

Γράφει η
Λένα Μαντά

mantapsichogios.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

EMΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δήμητρα Σουρμελίδη

ατ
άκ

ες
...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΜΟΥΛΗΣ 
«Δεν μπορείς να βγάλεις χρήματα από την τέχνη» ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

«Έγινα πιο ευαίσθητος μετά την Αναστασία»

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ογοδοτεί τελικά κα-

νένας σε αυτή τη

χώρα; Για την ανερ-

γία που «θερίζει» όλες τις οικογένειες

στη Μακεδονία ποιος θα λογοδοτήσεις;

Η εργασιακή πανούκλα, απλώνεται απ’

άκρου σ’ άκρο στον τόπο μας. Στρατιές

ανέργων στους δρόμους της Θεσσαλονί-

κης. Μεσήλικες που έχασαν τη δουλειά

τους από τα εκατοντάδες εργοστάσια που

έκλεισαν γύρω από την πόλη. Γυναίκες

κάθε ηλικίας, που έμειναν στο δρόμο

από τη μεταφορά ή το κλείσιμο της κρα-

ταιάς βιοτεχνικής κλωστοϋφαντουργίας

εκτός Θεσσαλονίκης. Εμποροϋπάλληλοι

κι έμποροι από τα πάμπολα καταστή-

ματα που έβαλαν λουκέτο. Οικοδόμοι

και άλλοι επαγγελματίες που τους «ξέ-

ρασε» στο δρόμο η εξαφάνιση της οικο-

δομικής δραστηριότητας. Νέοι και νέες

συμβασιούχοι ή με stage, που είδαν να

τσαλακώνονται τα όνειρα τους και να χά-

νουν τα λίγα ευρώ τους.

Σε όλους αυτούς ποιος θα δώσει λόγο;

Ποιος θα πρωτοδώσει ένα μεγάλο συγ-

γνώμη; Δεν έχουμε ακούσει καμία δη-

μόσια απολογία για αυτό το διαχρονικό

έγκλημα που έχει μόνο θύματα, αλλά

ποτέ θύτες που κάθονται στο σκαμνί. Κι

όμως είχαμε πρωθυπουργό (επί ΝΔ) και

αντιπρόεδρο κυβέρνησης (επί ΠΑΣΟΚ)

από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς, αλλά

φαίνεται ότι καμία από τις πολιτικές τους

δεν απέδωσε. Μακροπρόθεσμα. 

Η Θεσσαλονίκη ανέλαβε να σηκώσει

το μεγαλύτερο βάρος της παλιννόστησης

των ομογενών μας από την πρώην Σο-

βιετική Ένωση. Η Θεσσαλονίκη αποτέ-

λεσε καταφύγιο για τους ανέργους της

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε

μια απόπειρα να διεκδικήσουν το αυτο-

νόητο: μια αξιοπρεπή δουλειά να ζή-

σουν τις οικογένειες τους. Η

Θεσσαλονίκη, ήταν η κατάληξη για χι-

λιάδες οικονομικούς πρόσφυγες (παρά-

νομους και μη), που ζητούσαν

απελπισμένα ένα κομμάτι ψωμί. Μια

πόλη που μόνο έδωσε, αλλά δεν πήρε… 

Σε όλους αυτούς, αλλά και στους κα-

τοίκους αυτής της πόλης, κάποιοι πρέπει

να απολογηθούν γιατί ισοπέδωσαν  την

ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο…

Χωρίς 
απολογία…

Πού πάει ο χρόνος, πού μας πάει;

άποψη 

Φωτογραφία ρετρό με
τους επικεφαλής της
προηγούμενης αντι-
πολίτευσης του δήμου
Θεσσαλονίκης τον
Ιούνιο του 2007. Από
τους 4 εικονιζόμε-
νους, ο Μπουτάρης
έγινε δήμαρχος, η
Αράπογλου παρέμεινε
βουλευτής, ο Κουρά-
κης περιφερειακός
σύμβουλος και ο Σα-
χίνης ιδιωτεύει…

Στιγμιότυπο από την
επίσκεψη του υπουρ-
γού Τουρισμού Π. Γε-

ρουλάνου στις
εγκαταστάσεις της
Philoxenia κατά τα

εγκαίνια της κλαδι-
κής έκθεσης. Όχι, η
συνομιλία δεν έγινε

στα… αραβικά! M
OT
IO
NT
EA
M

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Προαιώνιο κι αναπάντητο
ερώτημα, που εκφράζει
όλους τους φυσικούς και

μεταφυσικούς μας φόβους αλλά και πολύ ελπίδα.
Υπάρχουν, βέβαια κι αυτοί που υποστηρίζουν, ότι
στην πραγματικότητα δεν υπάρχει χρόνος, που
περνάει. Όχι. Ο χρόνος, λέει, στέκεται κι εμείς εί-
μαστε , που περνάμε...Ωραία σκέψη...

Δυστυχώς, τις ωραίες σκέψεις ήρθε να  μας τις
διαλύσει ο καινούργιος προϋπολογισμός και οι
σκέψεις εγκλωβίστηκαν, όπως κι εμείς μέσα στο
χρόνο... Στο τελείωμα του 2010, δεν έχουμε ιδέα,
πώς θα την παλέψουμε το 2011...Μας στερείται
η ελπίδα απόλυτα...

Αν, έστω, συμβιβαστούμε με την πραγματικό-
τητα και αποφασίσουμε να μείνουμε ακλόνητοι

στον τόπο μας και να δοκιμάσουμε το περαιτέρω
σφίξιμο του ζωναριού, προκειμένου να βοηθή-
σουμε την Ελλάδα να ορθοποδήσει, πόσο θα διαρ-
κέσει αυτό; Ένα χρόνο; Δύο; Τρία; Τι προοπτικές
υπάρχουν να ξαναζήσουμε κανονικά; Υπάρχει κα-
νείς εκεί πάνω, κατά κυβέρνηση μεριά να μας
απαντήσει; Για να ξέρουμε τι καταμερισμό αντοχής
των μικρών μας δυνάμεων να κάνουμε...Αλλιώς,
μας βλέπω να μας κόβεται η ανάσα μεσοδρομής...

Πάντως, επειδή για να μπορέσουμε να συνεχί-
σουμε όρθιοι και νηφάλιοι το δρόμο μας, χρειαζό-
μαστε ελπίδα και καλές σκέψεις, ας
ενδιαφερθούμε πολύ σοβαρά με τα όσα ωραία
πράγματα υπάρχουν στον κόσμο. Και υπάρχουν
πολλά...

Απέναντι από το σπίτι μου υπάρχει μια μαιευτική
κλινική. Σας διαβεβαιώ, ότι δεν υπάρχει ωραι-
ότερη θέα! Οι χαμογελαστοί συγγενείς, που βλέπω
στα μπαλκόνια να μιλάνε χαρούμενα, ν΄ αστει-

εύονται μεταξύ τους, να γελάνε και ν΄ αγκαλιάζον-
ται, είναι το πιο θεσπέσιο tableau vivant του κό-
σμου!

Κι άλλα πιο απλά πράγματα: Η πορτοκαλίτσα
μου, που πέταξε καινούργια μπουμπούκια και μο-
σχοβόλησε το μπαλκόνι μου...Το χαμόγελο ενός
παιδιού...Ένα χάδι από αγαπημένο χέρι...Μια
βραδιά με καλούς φίλους και πολλά γέλια...

Μου θυμίζει τις "Χίλιες και μία στιγμές ευδαιμο-
νίας" του Σίν τσε Γιάν:"Να κόβεις ένα χρυσοπρά-
σινο πεπόνι μ΄ ένα κοφτερό μαχαίρι σε μία
βαθυκόκκινη πιατέλα την ώρα του ηλιοβασιλέμα-
τος. Αχ, αυτό δεν είναι ευτυχία;"

Και βέβαια είναι! Όπως και μια τέλεια βόλτα
στον ήλιο ή στη βροχή ή ένα ωραίο τραγούδι. Και
τόσα άλλα καλά πράγματα...

Γιατί, είτε ο χρόνος κυλάει, είτε στέκεται, ας τον
κάνουμε φίλο μας και σύμμαχο! Καλό Σαββατο-
κύριακο!
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➽ Με μόνο 18 μόνιμους υπαλλήλους καλούνται
πλέον να λειτουργήσουν τα 12 ΚΑΠΗ του δήμου
Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση του δικαστηρίου,
που απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
που είχαν καταθέσει οι συμβασιούχοι έργου, για να
λάβουν προσωρινή διαταγή παράτασης της παρα-
μονής τους στις θέσεις εργασίας τους. Μετά την
απόφαση του δικαστηρίου οι 23 συμβασιούχοι
αποχώρησαν με αποτέλεσμα η λειτουργία των
ΚΑΠΗ να βρίσκεται στον αέρα. Δεν είναι όμως μόνο
τα ΚΑΠΗ σε αυτή τη δύσκολη θέση, αφού η στα-
διακή απομάκρυνση των συμβασιούχων στο δήμο
Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει σημαντικά κενά στη
λειτουργία και άλλων δημοτικών υπηρεσιών. 

➽ Σημειώνεται ότι στο δήμο Θεσσαλονίκης ήδη το
Σεπτέμβριο έως σήμερα, έχουν αποχωρήσει οι 380
από τους συνολικά 400 συμβασιούχους
έργου. Συμβασιούχοι έργου του δήμου Θεσσαλονί-
κης και άλλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
του νομού εξετάζουν τις δυνατότητες, που έχουν
για να αντιδράσουν, ενώ συντονίζουν τις ενέργειές
τους, με κινητοποιήσεις τον προσεχή Ιανουάριο. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝΙΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Α. Λοβέρδος: «Θα κερδίζαμε την περιφέρεια, αν είχαμε χρόνο» 
Της Χρύσας Κυριακού 

Την εκτίμηση ότι ο συνδυασμός «Μέ-
τωπο Ανάπτυξης» με επικεφαλής τον
Μάρκο Μπόλαρη θα μπορούσε

να κόψει πρώτος το νήμα και να
κερδίσει την περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, εξέφρασε
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για
τις αυτοδιοκητικές εκλογές, που
έγινε το βράδυ της Πέμπτης στη
Θεσσαλονίκης, ο υπουργός Υγείας,
Α. Λοβέρδος.  

«Είναι δυνατόν να μην
αφήνουμε τα άλογα να
τρέχουν; Να ανακοινώ-
νουμε τις υποστηρίξεις
τσίμα τσίμα στον χρόνο,

για να μη στεναχωρήσουμε τον έναν ή τον
άλλον και τελικά να στεναχωριόμαστε όλοι
μαζί;», διερωτήθηκε ο κ. Λοβέρδος. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Συ-
κεών, Σ. Δανιηλίδης υποστήριξηε ότι:

«Αν όλοι είχαμε εργαστεί όλα αυτά τα
χρόνια για να αποκαλυφθεί το φαύλο
και διεφθαρμένο καθεστώς της ‘οι-
κογένειας’ της νομαρχίας, θα είχαμε
νικηφόρο αποτέλεσμα».

Ενώ, ο γραμματέας της περιφερει-
ακής οργάνωσης Γιώργος Γεράκης

μίλησε για υπόγειες
διαδρομές στελεχών
του ΠΑΣΟΚ με τον κ.
Ψωμιάδη. «Ξέ-
ρουμε πόσα από
τα 65.000 μέλη

μας κινητοποιήθηκαν, ήταν λίγα και δού-
λεψαν με αυταπάρνηση. Όσοι εσκεμμένα
δεν βοήθησαν, ευτυχώς δεν βοήθησαν,
γιατί αλλιώς θα χάναμε» είπε από την
πλευρά του ο γραμματέας της νομαρχια-
κής οργάνωσης πόλης Θεσσαλονίκης Χρή-
στος Παπαστεργίου.

Θα γιορτάζαμε διπλή νίκη
«Σήμερα θα γιορτάζαμε διπλή νίκη αν η

αποχή ήταν μικρότερη και είχαμε περισσό-
τερο χρόνο», τόνισε ο υποψήφιος αντιπε-
ριφερειάρχης Γιώργος Πασχαλίδης, που
έκανε λόγο για πολιτική και ηθική νίκη,
σημειώνοντας ότι το 48% στο σύνολο της
περιφέρειας και το σχεδόν 50% στη Θεσ-
σαλονίκη επιτεύχθηκε σε λιγότερο από 40
μέρες. 

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Οι πρώτοι σε σταυρούς 
περιφερειακοί σύμβουλοι 
Της Χρύσας Κυριακού 

Δικαιωμένος θα πρέπει να
αισθάνεται τελικά ο Διονύ-
σης Ψωμιάδης, αφού,
καθώς, παρά την άρνηση
του Σαμαρά για τη θέση
του αντιπεριφερειάρχη,
κατάφερε και εκλέχθηκε
στην πρώτη θέση του συν-
δυασμού «Δύναμη για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας- Παναγιώτης
Ψωμιάδης». Στην δεύτερη
θέση εκλέγεται ο Γ. Τσα-
μασλής και στην τρίτη ο
Μιχάλης Τζόλλας. Δικαιω-
μένος είναι και ο Μπάμπης
Μπαρμπουνάκης, ο οποίος
δέχθηκε την άρνηση για
συμμετοχή του στο ψηφο-
δέλτιο του Γ. Μπουτάρη,
ωστόσο πήρε την πρωτιά
στην παράταξη του Μάρ-
κου Μπόλαρη «Μέτωπο
Ανάπτυξης» αφήνοντας
πίσω τον γραμματέα της
νομαρχιακής επιτροπής
ΠΑΣΟΚ Β’ Θεσσαλονίκης,
Παντελή Κουκουλεκίδη.

Δ. Ψωμιάδης

Ελ. Ζώτου 

Μπ. Μπαρμπουνάκης

Συνδυασμός: «Δύναμη για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας- Παναγιώτης Ψωμιά-
δης»
Επικεφαλής: Ψωμιάδης Πανα-
γιώτης του Χαραλάμπους 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Τζι-
τζικώστας Απόστολος- Ιωάννης
του Γεωργίου  
Ψωμιάδης Διονύσιος 32664 
Τσαμασλής Γεώργιος 20450 
Τζόλλας Μιχαήλ 13211 
Βασιλειάδου Ευτέρπη (Έφη)
11463 
Φωτόπουλος Ευθύμιος (Μίμης)
11357 
Παπάς Θεοφάνης (Φάνης)
11331 
Αηδονά -Αθανασιάδου Αθηνά
(Νανά) 10652 
Καγιάς Γεώργιος 10641 
Κούης Κωνσταντίνος (Ντινος)
10427 
Θάνος Αλέξανδρος 10165 
Τζάκη Ιωάννα 10015 
Ευθυμιάδης Δημήτριος 9715 
Αβραμίδης Γαβριήλ 8485 
Πορφυριάδου - Αγγελίδου Ανθή
(Ανθούλα) 7793 
Κελεσίδου Χριστίνα 7372 
Ανατολίτης Βασίλειος 7153 
Αλεξιάδης Γρηγόριος 7041 
Κανάκας Βασίλειος 6137 
Τερζανίδης Χρήστος 5916 
Μακραντωνάκη Στυλιανή Ζωή

(Τζελίνα) 5837 
Βάνης Δημήτριος 5591 
Αποστολίδης Θεοχάρης 5532 
Πάλλας Κωνσταντίνος 5422 
Μπάμιατζης Αντώνιος 5391 

Συνδυασμός: «Μέτωπο Ανά-
πτυξης για την Κεντρική Μα-
κεδονία» 
Επικεφαλής: Μπόλαρης Μάρ-
κος του Ηλία 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Πα-
σχαλίδης Γεώργιος του Πανα-
γιώτη 
Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος
11719 
Κουκουλεκίδης Παντελής
11097 
Χρηστίδης Δημήτριος 10860 
Φεστερίδης Γεώργιος 8644 
Μίχου - Κουγιάμη Σουλτάνα
(Άννα) 7786 
Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος
7548 
Κριθαρίδης Νικόλαος 7178 
Αβραμίδης Κωνσταντίνος 6570 
Βασιλάκη Μαρία 6403 
Αμπατζόγλου Αρετή 6163 
Αλεξανδρίδης Κυριάκος 5932 
Τουλγαρίδης Γεώργιος 5501 
Λεμπετλής Ιωάννης 5454 
Παπαγεωργίου Βικτώρια (Βίκυ)
5201 
Θωμαϊδης Βασίλειος 5183 

Συνδυασμός: «Λαϊκη Συσπεί-
ρωση»
Επικεφαλής: Κωνσταντινίδης
Θεοδώσης του Νικολάου
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Ζιώ-
γας Ιωάννης του Ηλία 48711
Ρεβάς Βασίλειος 6846
Βαρδαλής Αθανάσιος 5513
Νοτάκης Ιωάννης 5091
Αγαθαγγέλου Νικόλαος 2839

Συνδυασμός «Καθαρά χέρια,
καθαρές ιδέες, καθαρές λύ-
σεις» 
Επικεφαλής: Βελόπουλος Κυ-
ριάκος του Ιωσήφ 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Αιδι-
νίδης Δημήτριος του Πανα-
γιώτη 
Αγγέλου Θεανώ 2978 
Σερέτη Νικολέτα (Νίκη) 2286 
Βαφοπούλου Δέσποινα 1983 
Αλεξίου Αικατερίνη 1975 
Γούναρης Στέργιος 1530 

Συνδυασμός: «Ριζοσπαστική
Αριστερή Ενότητα – Μπο-
ρούμε να τους σταματήσουμε
(ΣΥΡΙΖΑ)»
Επικεφαλής: Κουράκης Ανα-
στάσιος του Στυλιανού 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Θεο-
δωρόπουλος Γεώργιος του
Σπύρου 
Αμμανατίδου - Πασχαλίδου

Ευαγγελία (Λίτσα) 1256 
Αμανατίδης Ιωάννης  1139 
Χαραλαμπίδου Δέσποινα 977 
Αρβανιτίδου Όλγα 815 
Βαρβάκη Ελισσάβετ (Έλλη) 786 

Συνδυασμός: «Οικολογία Αλ-
ληλεγγύη» 
Επικεφαλής: Τρεμόπουλος
Μιχαήλ του Αναστασίου 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Γω-
γάκου Δήμητρα του Αθανασίου
Ζώτου Ελεονώρα 1007 
Δήμου Σουλτάνα (Τάνια) 997 
Αβεστάς Στέλιος 919 
Δοδούρα Ευθυμία (Έφη) 889 
Καζάκη Ιωάννα 845 

Συνδυασμός: «Δημοκρατία,
Οικολογία, Συμμετοχή» 
Επικεφαλής: Ξηροτήρη Αση-
μίνα του Γεωργίου 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Δρά-
γας Αδάμ του Χριστόδουλου
11813
Πάτσιας Χρήστος 793 

Συνδυασμός: «Αντικαπιταλι-
στική Αριστερά - ΑΝΤΑΡΣΙΑ» 
Επικεφαλής: Κούτρας Ιωάννης
του Ζέρβα 
Υπ. αντιπεριφερειάρχης: Γιαν-
νόπουλος Γεώργιος του Θώμα
9327
Αραμπατζής Ελευθέριος 894 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Στην ανέγερση μνημείου για
την Επανάσταση των Νεό-
τουρκων στο κέντρο της

Θεσσαλονίκης σκοπεύει να προ-
χωρήσει σύμφωνα με όσα δήλωσε
σε συνέντευξή του ο νεοεκλεγείς
δήμαρχος, Γ. Μπουτάρης. 

«Είναι μερικά πράγματα που δεν
τα ξέρει η Θεσσαλονίκη γιατί δεν
διαβάζει Ιστορία. Η πλατεία Ελευ-
θερίας ονομάστηκε έτσι από τον
Κεμάλ Ατατούρκ. Εκεί ξεκίνησε η
Επανάσταση των Νεότουρκων.
Στην πλατεία αυτή σκοπεύω να
κάνω υπόγειο πάρκινγκ τετραώ-
ροφο και επάνω μνημεία για τους
Εβραίους Θεσσαλονικείς μάρτυ-
ρες και την Επανάσταση των Νεό-
τουρκων» είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Μπουτάρης σε συνέντευξή του
στην εφημερίδα «Ελευθεροτυ-
πία».  Σκοπός αυτών των μνη-
μείων, όπως είπε ο κ. Μπουτάρης,
είναι η προσέλκυση Τούρκων του-
ριστών στη Θεσσαλονίκη, τους
οποίους μάλιστα υπολογίζει γύρω
στους 300.000, προκειμένου να
προσκυνούν τα πατρογονικά τους.
«Πώς πάμε εμείς στην Κωνσταντι-
νούπολη, προσκυνάμε την Αγιά
Σοφία και χώνουμε τα ωραία μας
λεφτά; Στις 26 Οκτωβρίου έφυγαν

από τη Σαλονίκη 5.000 και πή-
γανε στην Πόλη. Θα μας πέσει
άσχημα να έρχονται και εδώ; Ας
πιστεύουν ό,τι θέλουν -άσε που
δεν μπορείς να αρνηθείς την Ιστο-

ρία, ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν
εδώ» τόνισε. Ενώ αναφερόμενος
στον μητροπολίτη Άνθιμο ο κ.
Μπουτάρης δήλωσε: «Παπά, ξύ-
ρισε τα γένια και κάνε κόμμα

αγόρι μου. Δεν μπορείς να ανακα-
τεύεσαι σε αυτό το επίπεδο σε κο-
σμικά θέματα». 

Αντιδράσεις
Την ίδια ώρα, ο νομάρχης Θεσ-

σαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης
επιφυλάσσεται να σχολιάσει τις
νέες τοποθετήσεις Μπουτάρη από
την ερχόμενη εβδομάδα ενώ ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος αναμένεται
να τοποθετηθεί για το θέμα στο
επόμενο δημοτικό συμβούλιο
που έχει προγραμματιστεί
για την ερχόμενη Πέμ-
πτη. 

Έντονη ήταν η αντί-
δραση του βουλευτή του
ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελό-
πουλου, ο οποίος σχολιά-
ζοντας τις δηλώσεις Μπουτάρη
έκανε λόγο για επικίνδυνες από-
ψεις. «Ο κ. Μπουτάρης πρέπει να

αντιληφθεί και να κατανοήσει ότι
ζει σε μία πόλη όπου μεγάλο
μέρος του πληθυσμού είναι από-
γονοι Ποντίων και Μικρασιατών.
Είναι αδιανόητο με τους 52.184
σταυρούς που πήρε να θέλει να
δημιουργήσει μνημείο Νεότουρ-
κων, όταν είναι γνωστό ότι οι Νε-
ότουρκοι κατέστρεψαν Πόντιους,
Μικρασιάτες και άλλες μειονότη-
τες», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.
«Οι απόψεις του μέχρι σήμερα
φαινόταν γραφικές. Τώρα αποδει-

κνύονται επικίνδυνες Η
ρήση του Δημόκριτου
αποτυπώνει τις πρά-
ξεις του: Πολλοί μο-
λονότι κάνουν τις
αισχρότερες πράξεις,

βρίσκουν τα λογικό-
τατα (περί τουρισμού,

ανθρωπίνων δικαιωμάτων)
επιχειρήματα για να τις σκεπά-
σουν», κατέληξε.  

Μνημείο Νεότουρκων 
στη πλατεία Ελευθερίας�
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Επίθεση κατά καθηγητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Επίθεση από δυο κρανοφό-
ρους δέχθηκαν το από-
γευμα της Πέμπτης  δυο

καθηγητές του τμήματος ΤΕΦΑΑ
του ΑΠΘ, που βρίσκονται στη
Θέρμη. Τα δυο άτομα εισέβαλαν
στα γραφεία των καθηγητών και
με γκλομπς τραυμάτισαν στο κε-
φάλι ένα 52χρονο καθηγητή της
σχολής και άλλο ένα 56χρονο συ-

νάδελφό του, που έσπευσε να τον
βοηθήσει. Ο 52χρονος μεταφέρ-
θηκε με τραύματα στο κεφάλι στο
Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου
και νοσηλεύεται.  Στη συνέχεια οι
δράστες διέφυγαν με μηχανή, η
οποία εντοπίστηκε στην περιοχή
της Καρδίας. Για δολοφονική
ενέργεια εναντίον δύο Καθηγητών
κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το

Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ,
καταδικάζοντας το περιστατικό.
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή
του «θεωρεί ότι τέτοια γεγονότα,
πρωτοφανή για την ακαδημαϊκή
ζωή του Αριστοτελείου και των εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων της Θεσ-
σαλονίκης, προσβάλλουν όχι
μόνο την αξιοπρέπεια των μελών
της πανεπιστημιακής κοινότητας

αλλά και συνιστούν επίθεση και
τρομοκράτηση των λειτουργών
της δημόσιας εκπαίδευσης». 

«Κορωνίδα των φαινομένων τυ-
φλής βίας με τα οποία, όλο και
συχνότερα βρίσκεται αντιμέτωπη
η πανεπιστημιακή κοινότητα», χα-
ρακτηρίζει την επίθεση η υπεύ-
θυνη του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων της ΝΔ Ελίζα Βό-
ζεμπεργκ. «Η ΝΔ έχει έγκαιρα
διατυπώσει τη θέση της για κα-
τάργηση του ασύλου. Αναμέ-
νουμε να υιοθετηθεί από την
κυβέρνηση και την πολιτική ηγε-
σία του Υπουργείου Παιδείας πριν
είναι πολύ αργά. Προτού, δη-
λαδή, θρηνήσουμε θύματα», είπε
η κ. Βόζενμπεργκ. 

Η ΚΡΙΣΗ «ΧΤΥΠΑ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Της Έλενας Κούση

Κάθε Παρασκευή η 20χρονη
Ιωάννα φιλοξενεί τους φί-
λους  στο σπίτι της, όπου

βλέπουν ταινίες, μαγειρεύουν και
παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια. Για
εξόδους ή φαγητό από έξω δεν γί-
νεται ούτε λόγος τώρα πια….

Η οικονομική κρίση που μαστί-
ζει την χώρα, φαίνεται πως έχει
επηρεάσει σημαντικά τις συνή-
θειες της νεολαίας η οποία ανα-
ζητά εναλλακτικούς τρόπους
διασκέδασης. Στο καινούργιο
τρόπο διασκέδασης δεν συμπερι-
λαμβάνονται οι εβδομαδιαίες έξο-
δοι σε clubs αλλά ούτε οι μηνιαίες
έξοδοι σε μπουζούκια καθώς επί-
σης ούτε και οι ατελείωτες ώρες
στις καφετέριες.

Στην γιαγιά 
και τον παππού…

Η Ιωάννα Λ, είναι τριτοετής φοι-
τήτρια Ιατρικών Εργαστηρίων στην
Λάρισα. Έχει σκεφτεί να δουλέψει
για να έχει ένα επιπλέον χαρτζι-
λίκι, αλλά οι αυξημένες απαιτή-
σεις της σχολής όσο περνάνε τα
χρόνια όλο και μεγαλώνουν.
Πράγμα που δεν αφήνει στην
Ιωάννα  χρόνο αλλά ούτε και οικο-
νομικές απολαβές. «Ευτυχώς που
υπάρχουν και τα bonus της για-
γιάς και του παππού και κατα-
φέρνω να βγαίνω λίγο παραπάνω
απ’ ότι υπολογίζω», αναφέρει.

Επιστροφή 
στα σπιτικά πάρτυ

Από τις αναφορές των φοιτητών
καταλαβαίνουμε ότι ξαναζούμε τις
παλιές εποχές. Αυτές που δεν
είχαν πολλές εξόδους, αλλά είχαν
σινεμά, πάρτυ σε κάποιο σπίτι και
όχι σε in μαγαζί της πόλης. Ξανα-
ζούμε τις εποχές που χρησιμοποι-
ούσαμε ταπεράκια με φαγητό της
μαμάς και όχι έτοιμα fast food.
«Από φέτος έχω αρχίσει να
παίρνω φαγητό από το σπίτι. Ξε-
παγώνω και τρώω. Περιορίζοντας
το φαγητό από έξω» λέει ο 21χρο-
νος Αποστόλης. Εκτός όμως από
τα πάρτυ που έχουν την τιμητική

τους λόγω οικονομικής κρίσης,
φαίνεται πως και το ίντερνετ έχει
την τιμητική του. «Πολλές φορές
μένω στο σπίτι μου με φίλους μου
ή και μόνος μου και παίζω παιχνί-
δια στο ίντερνετ ή συνομιλώ με φί-
λους και φίλες. Αυτό μου κοστίζει
πολύ λιγότερο», τονίζει ο Βασίλης
Λύρας τεταρτοοετής φοιτητής Λο-
γιστικής.

Αντίο shopping therapy…
Στα εμπορικά κέντρα η κίνηση

είναι μειωμένη. Παρ’ όλα  αυτά

αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να
κοπεί από την μια μέρα στην άλλη
είναι το shopping therapy. Η
Βάσω, τριτοετής φοιτήτρια Ιατρι-
κών Εργαστηρίων στη Λάρισα,
ψωνίζει σαφώς λιγότερο. «Τα
ψώνια μου φροντίζω να είναι συ-
νήθως στις εκπτώσεις ή από κά-
ποιο στοκ μαγαζί που συμφέρει
πολύ» συμπληρώνει ο Αποστόλης
Γ., τριτοετής φοιτητής Φιλολογίας
στα Γιάννενα. Ενώ και ο Θάνος
Π., ηλεκτρονικός μηχανικός και
ηχολήπτης που παραμένει άνερ-

γος, δηλώνει πως έχει ελαττώσει
τις εξόδους, τα ψώνια και άλλες
δραστηριότητες. Που έκανε πριν
και τώρα δεν έχει την δυνατότητα
να τα κάνει.

Χόμπυ και ταξίδια 
σε δεύτερη μοίρα…

Πολυτέλεια για τους φοιτητές
είναι και τα ταξίδια. «Θα ήθελα να
μπορώ να πηγαίνω ταξίδια με την
παρέα μου αλλά αυτό δεν είναι
εφικτό. Αφού δεν θέλω να επιβα-
ρύνω τους γονείς μου με επιπλέον

έξοδα». 
Ο Αποστόλης  και η Ιωάννα είναι

λάτρεις των ταξιδιών αλλά είναι
κάτι ανέφικτο, τουλάχιστον για
τώρα. Τα χόμπυ είναι αυτά που
έχουν γνωρίσει την μεγαλύτερη
απώλεια, αφού από τα πρώτα
πράγματα που εγκαταλείπουν οι
νέοι όταν έχουν οικονομικές στε-
νότητες είναι αυτά. «Θα ήθελα να
κάνω snowboard, αλλά για να το
κάνω αυτό πρέπει να πάω εκ-
δρομή στα χιόνια. Περιττά έξοδα
για τέτοιες μέρες».

Η οικονομική κρίση 
μας έκανε μια μεγάλη παρέα…

M
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Μέτρα ανάπτυξης ζήτησε από την τρόικα ο Σαμαράς

Την ανάγκη να υπάρξουν μέτρα ανά-
πτυξης και να μην επικρατήσει
ασφυξία στην αγορά, επισήμανε ο

πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώ-
νης Σαμαράς, στους εκπροσώπους της
τρόικας, με τους οποίους συναντήθηκε στη
Ρηγίλλης.

Ο κ. Σαμάρας εξέφρασε την ανησυχία
του για το θέμα της μέχρι τώρα εξέλιξης
των μέτρων του μνημονίου, όσον αφορά
την εφαρμογή και την αποδοτικότητά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε το θέμα
της χαμηλής απόδοσης των μέτρων, φέρ-
νοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως
αυτό με την μεγαλύτερη υστέρηση που πα-
ρουσιάζουν τα έσοδα του κράτους. Ακόμα,
ο πρόεδρος της ΝΔ «φωτογράφισε» την
κοινωνική κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα και που έχει διαμορφώσει την καθη-

μερινότητα των Ελλήνων, αναδεικνύοντας
παράλληλα και τις αντίστοιχες απόψεις
των κοινωνικών εταίρων. Έφερε μάλιστα
συγκεκριμένα παραδείγματα, που δεί-
χνουν την ύφεση, όπως είναι η ανεργία
και τα κλειστά μαγαζιά. Επιπλέον, έθεσε
το θέμα των μέτρων εκτός μνημονίου, ενώ
τους παρουσίασε συγκεκριμένες προτά-
σεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και
την τόνωση της αγοράς, όπως για παρά-
δειγμα, η επιδότηση μέρους του στεγαστι-
κού δανείου. 

«Όχι απολύσεις»
Νωρίτερα την Παρασκευή το πρωί, στην

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας
της ΝΔ,  ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ξεκά-
θαρα αντίθετος με την οποιαδήποτε συζή-
τηση για αναθεώρηση του άρθρου του

Συντάγματος, ώστε να είναι εφικτές ενδεχό-
μενες απολύσεις στο Δημόσιο. Σημείωσε ότι
το μνημόνιο θα δημιουργήσει χειρότερα
προβλήματα στη χώρα και πρόσθεσε ότι η
ΝΔ πρέπει να είναι κοντά στους μικρομεσαί-
ους. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι
πλέον σε ακόμη πιο δύσκολη θέση και είναι
υποχρεωμένη να πάρει πιο σκληρές αποφά-
σεις που είναι αδιέξοδες. Χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι «έρχονται αυξήσεις στα τρό-
φιμα, τα τιμολόγια της ΔΕΗ, στο νερό, στα
εισιτήρια, έρχονται μειώσεις στα δημόσια
έργα, ενώ θα κοπούν ακόμη και τα επιδό-
ματα των πολύτεκνων μητέρων». 

Αναλύοντας το αποτέλεσμα των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών ο πρόεδρος της ΝΔ επα-
νέλαβε ότι η ΝΔ βρίσκεται σε ανοδική
τροχιά, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η πολιτική του
διαψεύστηκαν προεκλογικά και μετεκλογικά.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ

Μεσανατολικές 
δοσοληψίες

Της Χριστίνας Ζαχαρία*

Μ
ετά την εισβολή
των ΗΠΑ στο
Αφγανιστάν και

την εγκαθίδρυση μίας νέας κυβέρνησης,
έχουν γίνει προσπάθειες για να καταστεί
η χώρα μία σταθερή δημοκρατία, και συ-
νεπώς ένας σταθεροποιητικός παράγον-
τας στην περιοχή. Η αποκάλυψη, όμως,
των ποσών τα οποία διαθέτει το Ιράν στο
Αφγανιστάν έχει προκαλέσει ένα νέο
κύμα συζητήσεων, με επίκεντρο τους λό-
γους μίας τέτοιας δοσοληψίας.

Από την πλευρά του το Ιράν, κατεξο-
χήν εχθρός των ΗΠΑ, προσπαθεί να
υπενθυμίσει την ενεργή και σημαντική
παρουσία του στην περιοχή, αφενός
προσπαθώντας να καταστήσει τη χώρα
ως τον πιο σημαντικό δρώντα στην πε-
ριοχή της Μέσης Ανατολής και αφετέρου
αγνοώντας τις επιθυμίες της Υπερδύνα-
μης. Με αφορμή τις κυρώσεις που είχε
δεχτεί το Ιράν λόγω του πυρηνικού του
προγράμματος, ο ιρανός πρόεδρος Αχ-
μεντινετζάντ είχε δηλώσει ότι η χώρα,
οικονομικά, μπορεί να επιβιώσει και
μόνη της. Η χρηματοδότηση, συνεπώς,
του Αφγανιστάν, αποτελεί, εν μέρει, μία
επαλήθευση της δήλωσης αυτής.

Από την άλλη πλευρά, το Αφγανιστάν
είναι μία χώρα που τώρα ανοικοδομεί-
ται. Ο πρόεδρος Καρζάι, διατηρώντας
καλές σχέσεις με το Ιράν, θέλει να απο-
δείξει ότι η χώρα είναι ανεξάρτητη και
ότι μπορεί να διατηρεί σχέσεις και με
τους εχθρούς των ΗΠΑ, αδιαφορώντας
για τις επιθυμίες της τελευταίας. Ο Καρ-
ζάι, δέχεται χρηματοδοτήσεις από πολ-
λές χώρες, διατηρώντας όμως, ουδέτερες
σχέσεις με όλες, παίζοντας κι εκείνος, με
τη σειρά του, το παιχνίδι του.

Όμως, Ιράν και Αφγανιστάν έχουν μία
κοινή συνιστώσα: το θέμα των προσφύ-
γων. Το Ιράν για περισσότερα από οχτώ
χρόνια προσπαθούσε να λύσει το θέμα
των προσφύγων στη χώρα ενώ το Αφγα-
νιστάν πρέπει να αποδείξει, κυρίως στις
ΗΠΑ, ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να δι-
οικήσει σωστά. 

Μήπως, όμως, ο Καρζάι δεν έχει
όραμα για τη χώρα του και συνεπώς
αυτό τον βοηθά να την διοικήσει καλύ-
τερα; Ίσως το γεγονός ότι δέχεται χρή-
ματα από αρκετές χώρες χωρίς
ανταλλάγματα να τον βοηθά, αλλά μελ-
λοντικά να του δημιουργήσει ποικίλα
προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς για να
μπορέσει κανείς να πει με σιγουριά. Ελ-
πίζουμε μόνο, να αποτελέσει έναν στα-
θεροποιητικό παράγοντα της περιοχής
και όχι μία νέα εστία μελλοντικών προ-
βλημάτων.

* Η Χριστίνα Ζαχαρία είναι πολιτικός
επιστήμονας

άποψη
Στην Πορτογαλία βρίσκε-
ται ο Γ. Παπανδρέου,
όπου συμμετέχει στη σύ-
νοδο κορυφής του
ΝΑΤΟ, σε μία από τις ση-
μαντικότερες στην ιστο-
ρία της συμμαχίας. Στο
επίκεντρο θα βρεθεί το
«Νέο Στρατηγικό Δόγμα»
το οποίο θα αποτελέσει
οδηγό για την πορεία της
συμμαχίας την επόμενη
δεκαετία, ο πόλεμος στο
Αφγανιστάν και η εγκα-
τάσταση αντιπυραυλικού
συστήματος στην Ευ-
ρώπη.

Τα 28 μέλη του ΝΑΤΟ κα-
λούνται να αποφασίσουν
την αποχώρηση μέχρι το

2014 του μεγαλύτερου μέρους
των στρατιωτικών δυνάμεων
από το Αφγανιστάν, καθώς ανα-
μένεται να επικυρώσουν τη
σταδιακή μεταβίβαση των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων στις αφ-
γανικές δυνάμεις αρχής
γενομένης από το πρώτο εξά-
μηνο του 2011. 

Τα άλλα μεγάλα θέματα στην
ημερήσια διάταξη της συνόδου
κορυφής είναι η αντιπυραυλική
άμυνα στην Ευρώπη, η ανανέ-
ωση της συμμαχίας και η ανα-
θέρμανση των σχέσεων με τη
Ρωσία. Στη σύνοδο θα παρα-
στεί και ο Ρώσος πρόεδρος
Ντμίτρι Μεντβέντεφ για μία σύ-
νοδο κορυφής ΝΑΤΟ-Ρωσίας,
με στόχο την αποκατάσταση της
συνεργασίας των δύο πλευρών,
μετά την αναταραχή που προ-

κάλεσε ο πόλεμος Ρωσίας-Γε-
ωργίας τον Αύγουστο του
2008.

Η Αριστερά 
Πρέπει να σημάνει συναγερ-

μός, τονίζει χαρακτηριστικά στη
σχετική ανακοίνωσή του το
ΚΚΕ: «Η Σύνοδος Κορυφής

του ΝΑΤΟ, με την ενεργητική
συμμετοχή της ελληνικής κυ-
βέρνησης, κηρύσσει εχθρούς
όλους τους λαούς και αποφασί-
ζει να εξαπολύει προληπτικούς
πολέμους σε όποιον λαό δεν
σκύβει το κεφάλι», υποστηρίζει
το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την
αποδοκιμασία της για τη νέα

στρατηγική του ΝΑΤΟ και πα-
ράλληλα τη στήριξή της στην
«Αντι-ΝΑΤΟϊκή Σύνοδο» στη
Λισσαβόνα, στις 19-21 Νοεμ-
βρίου, εκφράζει από την
πλευρά της η Ευρωπαϊκή Αρι-
στερά, σε ανακοίνωση που δό-
θηκε από το γραφείο Τύπου
του ΣΥΝ.

Κρίσιμη σύνοδος 
κορυφής του ΝΑΤΟ
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ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Με όνομα που θα συνδυά-
ζει το πολίτευμα με το φιλε-
λεύθερο πνεύμα, η Ντόρα
Μπακογιάννη παρουσιάζει
την Κυριακή το πρωί στο
θέατρο του Μπάτμινγκτον
στο Γουδί τον νέο πολιτικό
της φορέα, προσδοκώντας
ότι θα μεταβάλλει άρδην το
πολιτικό σύστημα και  θα
εδραιωθεί στον χώρο του
κοινωνικού κέντρου. 

Ηαπόφασή της να ανακοινώ-
σει αυτή την περίοδο το νέο
κόμμα, έρχεται σε μια

στιγμή όπου κατά την ίδια, η αξιω-
ματική αντιπολίτευση λειτουργεί με
αποκλεισμούς και χωρίς πυξίδα,
ενώ το κυβερνόν κόμμα έχει χάσει
πλήρως τον έλεγχο στη διαχείριση
των δημοσιονομικών και οδηγεί τη
χώρα σε χρεοκοπία. 

Στην ιδρυτική της διακήρυξη θα
παρουσιάσει τις βασικές παραμέ-
τρους του φιλελεύθερου ιδεολογι-
κού στίγματος το οποίο θα
εφάπτεται στον ριζοσπαστικό φιλε-
λευθερισμό  χωρίς να απομακρύνε-
ται από τον κοινωνικό ρόλο του
κράτους. Η Ντόρα θέλει να διαμορ-
φώσει ξεκάθαρα την ιδεολογική το-
ποθέτηση του νέου κόμματος ώστε
να μπορεί να διαμορφώσει πάνω σε
αυτή τις ρηξικέλευθες προτάσεις
για την έξοδο από την κρίση, την
ανάπτυξη, το περιβάλλον και την
κοινωνική προστασία. 

Στο πλευρό της αναμένεται ότι θα
βρεθούν την Κυριακή χιλιάδες πο-
λίτες,  προερχόμενοι όχι μόνο από
τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα
κόμματα, αλλά από  την ακομμάτι-
στη και δυσφορούσα κοινωνική
βάση η οποία με την αποχή της στις
αυτοδιοικητικές εκλογές έστειλε μή-
νυμα αλλαγής του πολιτικού συστή-
ματος. Με δεδομένο ότι η αποχή
κινήθηκε σε πρωτόγνωρα μεταπο-
λιτευτικά επίπεδα, πάνω από 50%,
η Ντόρα Μπακογιάννη θα επιχειρή-
σει να μιλήσει στη γλώσσα όσων
αποστρέφονται την παρούσα κατά-
σταση, εκφράζοντας έτσι ένα ση-
μαντικό κομμάτι της κοινωνίας. 

Βουλευτές - στελέχη  
Από τις μέχρι στιγμής ενδείξεις

και πληροφορίες προκύπτει ότι
ένας σημαντικός αριθμός πρώην

στελεχών της ΝΔ, άνω των 3.000
σε όλη την Ελλάδα θα προσχωρή-
σει στο νέο κόμμα ενώ δύο ανε-
ξάρτητοι βουλευτές, ο Χρήστος
Μαρκογιαννάκης και ο Κώστας
Κιλτίδης θα συνυπογράψουν την
ιδρυτική διακήρυξη. 

Σύμφωνα με το επιτελείο της,
οκτώ έως δέκα βουλευτές  ακόμη
(όχι μόνον από την ΝΔ) έχουν εκ-
δηλώσει επιθυμία να προσχωρή-
σουν ωστόσο η Ντόρα θεωρεί ότι η
παρούσα συγκυρία δεν είναι κα-
τάλληλη καθώς διατρέχει κίνδυνο
να της αποδοθούν ευθύνες που δεν
της ανήκουν σε περίπτωση κατάρ-
ρευσης του υπάρχοντος σκηνικού.  

Συνεργασίες  
Η πρώην υπουργός έχει ξεκαθα-

ρίσει ότι στην παρούσα φάση  και
μέχρι να γίνουν εθνικές εκλογές,

δεν πρόκειται να συνεργαστεί με
κανένα από τα δύο μεγάλα κόμ-
ματα. Όπως τα κατάφερε στην
Κρήτη με τον Γιαννουλάκη ο
οποίος κατέλαβε στις περιφερει-
ακές κάλπες την δεύτερη θέση
αφήνοντας πίσω του τον Πλακιω-
τάκη της Ν.Δ., με τον Τατούλη στην
Πελοπόννησο ο οποίος εξελέγη με
τη στήριξη των στελεχών της και με
δεκάδες ακόμη δημάρχους ανά την
Ελλάδα τους οποίους  υποστήριξε,
έτσι  και τώρα θέλει πρώτα να με-
τρήσει τη δυναμική απήχηση του
νέου φορέα και μετά να συζητήσει.
Θεωρεί  ότι  μπορεί να λάβει ακόμη
και διψήφιο ποσοστό ψήφων και
να επιβάλλει εκείνη τους όρους συ-
νεργασίες, αφού όπως υποστηρίζει
με την παρούσα κυβέρνηση κλείνει
ο κύκλος των μονοκομματικών κυ-
βερνήσεων στην Ελλάδα. 

Εκτιμήσεις - παρασκήνια
για το κίνημα της Ντόρας

Όλα δείχνουν
«Δημοκρατική
Συμμαχία»

Και το όνομα αυτού «Δη-
μοκρατική Συμμαχία» ή
«Κίνημα Δημοκρατικής

Συμμαχίας». Αυτή θα είναι
κατά πάσα πιθανότητα η ονο-
μασία του νέου πολιτικού
φορέα που θα ιδρύσει η
Ντόρα Μπακογιάννη και θα
τον παρουσιάσει την Κυριακή,
στο γήπεδο του Μπάντμιντον,
στο Γουδί της Αθήνας. Κυ-
ρίαρχα χρώματα θα είναι το
πορτοκαλί και το μπλέ, ενώ
παραμένει επτασφράγιστο μυ-
στικό το σήμα του. 

Ένα 24ωρο πριν γίνουν τα
αποκαλυπτήρια του νέου κόμ-
ματος, οι αντιδράσεις στο εσω-
τερικό της ΝΔ, από βουλευτές
που πρόσκεινται στο περιβάλ-
λον της πρώην υπουργού,
είναι πολλές. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο Θανάσης Γιαν-
νόπουλος. Ο πρώην υφυπουρ-
γός και τακτικός συνομιλητής
της ανεξάρτητης βουλευτού,
προέβλεψε ότι το νέο κόμμα
θα μπει στη Βουλή. Είναι μια
διαπίστωση η οποία αποτυπώ-
νεται δημοσκοπικά. Ας το
δούμε την Κυριακή πώς θα
εξελιχθεί, να δούμε την ονομα-
σία, να δούμε τη δυναμική που
θα παρουσιάσει και εδώ θα εί-
μαστε να σχολιάσουμε τις πο-
λιτικές εξελίξεις» σχολίασε
σχετικά στον Real Fm.

Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης,
από την άλλη, έχει διαφορε-
τική άποψη, ενώ και ο Γιάννης
Βαρβιτσιώτης εκτίμησε ότι το
νέο κόμμα δεν μπορεί να παί-
ξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο
πολιτικό σύστημα. 

Σφυρίζει αδιάφορα(;) 
η Ρηγίλλης

Την ίδια ώρα στη Ρηγίλλης
δεν δείχνουν να ανησυχούν,
θυμίζοντας την παλαιότερη
ρήση του Ευάγγελου Αβέρωφ
για το… μαντρί και τον λύκο.
Στις εισηγήσεις που δέχεται
για διαγραφή όσων νεοδημο-
κρατών τάσσονται υπέρ της
Ντόρας Μπακογιάννη, το περι-
βάλλον Σαμαρά απαντά πως
δεν αξίζει τον κόπο η λήψη
πειθαρχικών μέτρων, από τη
στιγμή που θα φύγουν μόνοι
τους. «Η πόρτα είναι ανοικτή
και τα σκυλιά δεμένα» αναφέ-
ρουν μεταξύ άλλων. 

Χ.Τ.

Με δεδομένο ότι η
αποχή κινήθηκε σε

πρωτόγνωρα
μεταπολιτευτικά

επίπεδα, πάνω από 50%,
η Ντόρα Μπακογιάννη

θα επιχειρήσει να
μιλήσει στη γλώσσα
όσων αποστρέφονται

την παρούσα
κατάσταση,

εκφράζοντας έτσι ένα
σημαντικό κομμάτι της

κοινωνίας
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ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 300.000 ΕΥΡΩ…Έχασαν τη μάχη στα 
δικαστήρια συμβασιούχοι 
των ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης

Με μόνο 18 μόνιμους
υπαλλήλους καλούν-
ται πλέον να λειτουρ-

γήσουν τα 12 ΚΑΠΗ του δήμου
Θεσσαλονίκης, μετά την από-
φαση του δικαστηρίου που
απέρριψε την αίτηση ασφαλι-
στικών μέτρων που είχαν κατα-
θέσει οι συμβασιούχοι έργου,
για να λάβουν προσωρινή δια-
ταγή παράτασης της παραμονής
τους στις θέσεις εργασίας τους.
Μετά την απόφαση του δικα-
στηρίου οι 23 συμβασιούχοι
αποχώρησαν με αποτέλεσμα η
λειτουργία των ΚΑΠΗ να βρί-
σκεται στον αέρα. Δεν είναι
όμως μόνο τα ΚΑΠΗ σε αυτή τη
δύσκολη θέση, αφού η σταδιακή
απομάκρυνση των συμβασιού-
χων στο δήμο Θεσσαλονίκης
έχει προκαλέσει σημαντικά κενά
στη λειτουργία και άλλων δημο-
τικών υπηρεσιών. Σημειώνεται
ότι στο δήμο Θεσσαλονίκης ήδη
το Σεπτέμβριο έως σήμερα,
έχουν αποχωρήσει οι 380 από
τους συνολικά 400 συμβασιού-
χους έργου. 

Στον «αέρα» η προσέλκυση
150.000 τουριστών στη Θεσσαλονίκη
Στον «αέρα» κινδυνεύει να

μείνει η προσέλκυση περί-
που 150.000 τουριστών

στη Θεσσαλονίκη, καθώς παρατη-
ρείται έντονη δυσκαμψία στην
ανεύρεση περίπου 300.000
ευρώ που θα χρηματοδοτήσουν
την προσέλκυση της «χαμηλού κό-
στους» αεροπορικής εταιρίας,
Ryan Air.

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων, Ανδρέας
Ανδρεάδης, στο περιθώριο της
συνέντευξης Τύπου που παραχώ-
ρησε ο υφυπουργός Τουρισμού,
Γ.Νικητιάδης στη Θεσσαλονίκη. Ο
κ. Ανδρεάδης ανέφερε ότι βρί-
σκονται σε εξέλιξη τον τελευταίο
καιρό συζητήσεις της Ryan Air με
τουριστικούς φορείς, οι οποίες
κινδυνεύουν να βαλτώσουν, λόγω
αδυναμίας εξεύρεσης κονδυλίου
ύψους 300.000 ευρώ που ζητάει
η Ιρλανδική εταιρία για να φέρει

τουρίστες στη Θεσσαλονίκη. Ειδι-
κότερα, όπως είπε ο κ.Ανδρέαδης,
εταιρία βλέπει στρατηγικά το αε-
ροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά
έχει ζητήσει για την πραγματοποί-
ηση της συμφωνία, τη χρηματοδό-
τηση δικών της προωθητικών
ενεργειών.

Οι παραπάνω πόροι αναζητούν-
ται τόσο από ιδιωτικούς φορείς
της περιοχής όσο και από την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, ωστόσο μέχρι

στιγμής φαίνεται να μην προχω-
ρούν οι διαδικασίες. Η εταιρία
έχει θέσει ως προθεσμία το τέλος
του μήνα, χωρίς, βέβαια, αυτό να
σημαίνει ότι εάν δεν βρεθούν οι
απαραίτητοι πόροι θα ακυρωθεί η
συμφωνία. Να σημειωθεί ότι η
Ryan Air σχεδιάζει να φέρει του-
ρίστες στη Θεσσαλονίκη από τρία
περιφερειακά αεροδρόμια του
Λονδίνου, του Ντύσελντοφ και του
Μιλάνου.

Αύξηση αφίξεων το 2011
Την εκτίμηση ότι το επόμενο έτος

η πορεία των τουριστικών εσόδων
θα καταγράψει θετικό πρόσημο και
οι αφίξεις τουριστών θα αυξηθούν
πάνω από 5%, εξέφρασε ο Γ.Νι-
κητιάδης, υπογραμμίζοντας ότι βα-
σικός στόχος του υπουργείου για
την ερχόμενη τουριστική περίοδο
είναι η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου. Για να επιτευχθεί αυτός
ο στόχος, στο επίκεντρο της πολιτι-
κής του υπουργείου τίθεται η προ-
βολή εναλλακτικών μορφών
τουρισμοί, ανέφερε ο υφυπουρ-
γός. Σχετικά με τη μείωση του
ΦΠΑ των τουριστικών υπηρεσιών
από 11% στο 6,5%, ο κ. Νικητιά-
δης δήλωσε ότι οι ξενοδόχοι θα
πρέπει να αξιοποιήσουν το μέτρο
για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικό-
τητα των ξενοδοχειακών υπηρε-
σιών προς όφελος του πελάτη και
όχι υπέρ της κερδοφορίας των επι-
χειρήσεων του κλάδου. 





Karfitsa WEEKEND14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

μικρά οικονομικά

• Την παράταση της προθεσμίας

για υπαγωγή στην περαίωση μέχρι

τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο

υπουργός Οικονομικών, ανταποκρι-

νόμενος στο αίτημα των παραγωγι-

κών φορέων, ώστε να

διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι.

• Ως τη σημαντικότερη είδηση των

τελευταίων ετών στον τομέα του

τουρισμού χαρακτήρισε την μείωση

του ΦΠΑ για τον τουρισμό στο 6%

ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επι-

μελητηρίου της Ελλάδος, Γιώργος

Τσακίρης. Σύμφωνα με τις πρώτες

εκτιμήσεις το μέτρο θα αποφέρει

αύξηση των εισπράξεων κατά του-

λάχιστον 630 εκατομμύρια ευρώ.

• Στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμέ-

νης στρατηγικής που θα «επιστρέψει

εισοδήματα στους καταναλωτές που

έχασαν εξαιτίας μη δίκαιων τιμών

που ισχύουν στην αγορά» προτίθε-

ται να προχωρήσει το υπουργείο

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

• Την υποβάθμιση της πιστοληπτι-

κής ικανότητας της κυπριακής οικο-

νομίας και από τον διεθνή οίκο

αξιολόγησης Moody΄s, μετά από

αυτή του οίκου Standard & Poor΄s,

προανήγγειλε ο Κύπριος υπουργός

Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης.

• Σε διάψευση των φημών περί συ-

ναντήσεων  αυτή την περίοδο για το

ενδεχόμενο στήριξης και άλλων

κρατών-μελών πέρα από την Ιρλαν-

δία, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, δια στόματος ο εκπροσώπου

του αρμόδιου για τις οικονομικές

υποθέσεις Επιτρόπου, Όλι Ρεν.

• Ιδιαίτερα επιτυχής χαρακτηρίζε-

ται   η πορεία του Mediterranean

Cosmos στη Θεσσαλονίκη όπου   η

πτώση του κύκλου εργασιών των κα-

ταστημάτων περιορίστηκε στο 8%

ενώ ο αριθμός των   επισκεπτών πα-

ρέμεινε 6 εκατομμύρια, όπως την

αντίστοιχη περίοδο του 2009.

• Θεαματικά αποτελέσματα  παρου-

σιάζει ο όμιλος Μυτιληναίος το εν-

νεάμηνο του 2010, παρά τη βαθιά

ύφεση στην οποία εξακολουθεί να

βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Ο

κύκλος εργασιών εκτοξεύτηκε σε

764,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο

του 2010, έναντι 485,9εκατ. ευρώ

το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Στο… δρόμο 10.000 συμβασιούχοι το 2011

Ανοιχτό το ενδεχόμενο
απολύσεων στις ΔΕΚΟ
άφησε ο υπουργός Οι-

κονομικών Γιώργος Παπακων-
σταντίνου, την ίδια ώρα που
ανακοίνωσε τη μη ανανέωση
των συμβάσεων σε περίπου
10.000 εργαζόμενους σε
ολόκληρο το δημόσιο τομέα
για το 2011. 

Παρουσιάζοντας το νέο προ-
ϋπολογισμό, ο «Τσάρος» της
ελληνικής οικονομίας ανέφερε
ότι ξεκινά η αναδιάρθρωση
των  ΔΕΚΟ με στόχο την μεί-

ωση των ελλειμμάτων τους.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι
«δεν ξεκινάμε με μια λογική
απολύσεων, θα κινηθούμε
εξαντλώντας όλες τις δυνατό-
τητες που υπάρχουν, δίνοντας
εναλλακτικές στους εργαζόμε-
νους και σε κάθε περίπτωση
προσπαθώντας να διαφυλά-
ξουμε θέσεις εργασίας, όχι να
τις εξαφανίσουμε». 

Στο «κόκκινο»
Στην κόκκινη γραμμή βρί-

σκονται οι εργαζόμενοι των

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ,
ΕΘΕΛ και Ελληνικά Αμυντικά
Συστήματα (ΕΑΣ). 

Αν και ο υπουργός ανέ-
φερε ότι δεν ζητήθηκε από
την κυβέρνηση να προχωρή-
σει σε απολύσεις ωστόσο και
επί της ουσίας, δεν απέκλεισε
το ενδεχόμενο να υπάρξουν
τελικά απολύσεις, καθώς το
βασικό μέλημα της κυβέρνη-
σης είναι πως θα μειώσει τα
ελλείμματα των ΔΕΚΟ και
κατ΄ επέκταση του προϋπολο-
γισμού. 

Που θα βρεθούν τα λεφτά
Σύμφωνα με τον προϋπολο-

γισμό από όλες τις ΔΕΚΟ προ-
βλέπεται η εξοικονόμηση 800
εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό
αυτό σύμφωνα με τον κ. Πα-
πακωνσταντίνου θα προέλθει
από την αύξηση των εσόδων
τους καθώς και από την μεί-
ωση των αποδοχών των εργα-
ζομένων (επιδόματα και
υπερωρίες), αλλά και των λει-
τουργικών τους εξόδων (κατά
περίπτωση από 10% έως και
25%).

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 2011

Η «λυπητερή» του νέου
προϋπολογισμού…
Ανατιμήσεις  σε γαλακτο-

κομικά, ζυμαρικά,
φρούτα, κρέατα, τιμολό-

για ΔΕΚΟ φέρνει από την
Πρωτοχρονιά η Τρίτη, μέσα σε
εννέα μήνες, αύξηση του ΦΠΑ
σε δεκάδες προϊόντα και υπη-
ρεσίες.

Σύμφωνα με τον προϋπολο-
γισμό του 2011 αυξάνεται ο
ΦΠΑ στο 13% από 11% με
στόχο την άντληση πρόσθετων
εσόδων ύψους 800 εκατομ-
μυρίων ευρώ, ενώ ο πολύ χα-
μηλός συντελεστής ΦΠΑ
ανέρχεται στο 6,5% από
5,5%. Η κυβέρνηση θέλοντας
να δείξει τον κοινωνικός της
χαρακτήρα αποφάσισε τα
φάρμακα να φορολογούνται
με ΦΠΑ 6,5% καθώς και οι
ξενοδοχειακές υπηρεσίες.

Συνολικά ο νέος προϋπολο-
γισμός προβλέπει επιπλέον φο-
ρολογικά μέτρα ύψους 6,3
δισ. Ευρώ,  τα οποία θα κλη-
θούν να καταβάλλουν οι φορο-
λογούμενοι και οι επιχειρήσεις.
Πέραν του ΦΠΑ έρχονται αυ-
ξήσεις στο πετρέλαιο θέρμαν-
σης, τις αντικειμενικές άξιες,
έκτακτη εισφορά στις κερδο-
φόρες επιχειρήσεις, και έσοδα
από τους ημιυπαίθριους χώ-
ρους.

Τα μεγέθη 
του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδι-
κών τα φορολογικά έσοδα θα
αυξηθούν μόλις κατά 948
εκατομμύρια ευρώ εκ των

οποίων από άμεσους φόρους
θα προέλθουν επιπλέον έσοδα
440 εκατομμυρίων ευρώ και
από έμμεσους φόρους τα υπό-
λοιπα 508 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον οι φόροι στην περι-
ουσία θα είναι αυξημένοι σε
σχέση με το 2010 κατά
51,7% ή 310 εκατ. ευρώ
λόγω της αύξησης των αντικει-
μενικών αξιών των ακινήτων
(270 εκατ. ευρώ). Την ίδια
ώρα οι φόροι κατανάλωσης
προβλέπεται να είναι μειωμέ-
νοι σε σχέση με το τρέχον έτος
κατά 2,3%. Παρά την εξίσωση
που θα γίνει στα καύσιμα το
υπουργείο Οικονομικών υπο-
λογίζει να εισπράξει λιγότερα
έσοδα περίπου 700 εκατ.
ευρώ από τα πετρελαιοειδή.

Τα νέα μέτρα του 2011

1Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ
από το 11 στο 13% . Τρόφιμα,

μη αλκοολούχα ποτά, ηλεκτρική
ενέργεια, φυσικό αέριο εστιατό-
ρια καφενεία, ζαχαροπλαστεία,
εισιτήρια μέσων μαζική μεταφο-
ράς υπηρεσίες ανακαίνισης πα-
λαιών κατοικιών, άνθη,
υπηρεσίες από συγγραφείς,συν-
θέτες, καλλιτέχνες, ιδιωτικές κλι-
νικές, διαγνωστικά κέντρα,
εισιτήρια κινηματογράφου, συ-
ναυλιών θα φορολογούνται από
1η Ιανουαρίου 2011 με συντελε-
στή 13%

2Από το  δεύτερο εξάμηνο του
2011 θα αναπροσαρμοσθούν

οι αντικειμενικές αξίες των ακι-
νήτων 

3Εξίσωση του Ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο

θέρμανσης και κίνησης

4Έκτακτη εισφορά στις κερδο-
φόρες επιχειρήσεις

5Αύξηση της φορολόγησης
αμοιβών σε είδος

6Επιβολή προστίμων στα αυ-
θαίρετα κτίσματα

7Τεκμήρια Διαβίωσης

8Τακτοποίηση ημιυπαίθριων
χώρων

9Πράσινα τέλη από εκπομπές
ρύπων

10Δικαιώματα και άδειες τυ-
χερών παιχνιδιών

11Λογιστικός προσδιορισμός
εισοδημάτων
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Έκρηξη σημειώθηκε σε ορυχείο της Νέας Ζηλανδίας με 36 αγνοούμενους και
δύο επιζώντες ανθρακωρύχους, που κατάφεραν να βγουν στην επιφάνεια.

Η κυβέρνηση στο Χονγκ Κονγκ ανέβασε το επίπεδο συναγερμού για τη γρίπη των
πτηνών στο επίπεδο "σοβαρό". Ο παλιός «γνώριμος» επιστρέφει…

Στην Ιρλανδία βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΕ και του ΔΝΤ, προκειμένου να συζητηθεί
το ενδεχόμενο μίας πιθανής ενεργοποίησης του μηχανισμού ευρω- στήριξης,
καθώς τόσο τα δημόσια οικονομικά όσο και ο τραπεζικός κλάδος της χώρας βρί-
σκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Περίπου 2.000 ξένοι τουρίστες και οι αχθοφόροι τους παραμένουν εγκλωβισμέ-
νοι τις τελευταίες πέντε μέρες σε ένα μικρό χωριό, σε υψόμετρο 2.800 μέτρων,
στους πρόποδες ενός βουνού κοντά στο Έβερεστ, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Άσκηση ασφαλείας, αποδείχτηκε σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυ-
βέρνησης, το ύποπτο πακέτο που εντοπίστηκε κατά τη φόρτωση των αποσκευών
σε αεροσκάφος της Air Berlin στη Ναμίμπια με προορισμό το Μόναχο. Οι δυνά-
μεις ασφαλείας της Γερμανίας τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε ετοιμότητα,
λόγου πιθανού στόχου τρομοκρατικής απειλής.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Αϊτής, με εκατοντάδες νεαρούς
Αϊτινούς να επιτίθενται σε στρατιώτες του ΟΗΕ στο κέντρο της πόλης. Οι κάτοικοι
της Αϊτής κατηγορούν τους κυανόκρανους ότι «έφεραν» την επιδημία χολέρας
στη χώρα, κάτι που ο ΟΗΕ αρνείται. 

κλικ στον κόσμο  Ευρώπη: Από τη 
βιώσιμη ανάπτυξη στη 
μη βιώσιμη λιτότητα

Του Γιώργου
Βοσκόπουλου*

Ε
πί σειρά ετών η
Ένωση επικεντρώ-
νει τη δράση της

σε πολιτικές και στρατηγικές που ενι-
σχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το πλαί-
σιο αυτό θεμελιώνεται μεταξύ άλλων,
στον ορθολογισμό και στην προστασία
του περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο αυτής
της πολιτικής βρέθηκε το κοινωνικό
κράτος, το συγκριτικό πλεονέκτημα της
Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ.  Σήμερα
αποδομείται με βίαιο τρόπο.  

Τα σημερινά μέτρα αντιμετώπισης
της κρίσης αναιρούν επί της ουσίας θε-
μελιώδεις δράσεις, προτεραιότητες και
αξίες που κατέστησαν την Ένωση ελκυ-
στική σε ένα ετερογενές πλήθος εθνι-
κών-κρατών. Τα πρωτοφανή μέτρα
λιτότητας πλήττουν πανευρωπαϊκά
όλους αυτούς που νομιμοποίησαν
άμεσα ή έμμεσα την ενοποιητική διαδι-
κασία. Η ύπαρξη ηγεσιών-διαχειριστών
και όχι ηγεσιών-οραματιστών ισοπέ-
δωσε τον πλουραλισμό σε επίπεδο ηγε-
σιών. Σοσιαλιστές και κεντροδεξιοί
εφαρμόζουν την ίδια διαχειριστική «ορ-
θοδοξία» στερώντας από τους πολίτες το
δικαίωμα επιλογής. Η λιτότητα πλήττει
ετεροβαρώς τους πλέον αδύναμους σε
επίπεδο εθνικών κοινωνικών ιστών. Το
όνειρο εξελίσσεται σε εφιάλτη και το ζη-
τούμενο είναι να εξευρεθεί ένας τρόπος
διατήρησης της συνοχής της Ένωσης σε
επίπεδα δια-κυβερνητικής συνεργασίας
και προάσπισης θεμελιωδών δικαιωμά-
των των εργαζομένων. 

Είναι σαφές ότι το παρόν πλαίσιο ορ-
γανωτικής δομής της ΕΕ παρέχει ασύμ-
μετρες ευκαιρίες στα ανεπτυγμένα
βιομηχανικά κράτη μέλη. Δεν υπάρχει
ισόρροπη ανάπτυξη, ενώ το ενδο-ευρω-
παϊκό εμπόριο έχει εξελιχθεί σε ένα
παίγνιο μηδενικού αθροίσματος στα
πλαίσια του οποίου τα ελλείμματα του
ενός γίνονται πλεονάσματα κάποιου
άλλου. 

Αν η λιτότητα αποτελεί ένα πυροσβε-
στικής υφής μέσο καταπολέμησης του
προβλήματος τότε θα πρέπει να επινοή-
σουμε δράσεις που να συνιστούν μία
βιώσιμη λιτότητα. Βιώσιμη για τη νομι-
μοποίηση της Ένωσης, βιώσιμη για το
ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης και
πάνω από όλα βιώσιμη για τις συλλογι-
κότητες και πολίτες της Ένωσης. Σε κάθε
άλλη περίπτωση οδηγούμαστε σε μία
μετωπική σύγκρουση ηγεσιών και συλ-
λογικοτήτων

* Eπίκ. καθηγητής του τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.     

άποψη



Πέρυσι, το έκανε δύο
φορές, και μάλιστα με
το ίδιο σκορ αλλά και με

πανομοιότοιπο τρόπο. Γιατί όχι
και φέτος λοιπόν. Αυτό σκέ-
φτονται άπαντες « δικέφαλο»
του βορρά και υπάρχει διάχυτη
η αισιοδοξία, ότι το τρίποντο στο
κυριακάτικο ντέρμπι, δεν είναι
ανέφικτος στόχος. Τη στιγμή
μάλιστα που ο αντίπαλός του θα
πατουυσιαστεί με πολύ σημαν-
τικές απουσίες, παικτών- βαρό-
μετρο, για την απόδοση της
ομάδας. Μέλμπεργκ και Τορο-
σίδης θ’ απουσιάσουν από τον
αγώνα με τον ΠΑΟΚ, και αυτό
είναι κάτι που σίγουρα έδωσε
μία νότα χαράς στο Μάκη Χάβο.

Γιατί τα προβλήματα αυξά-
νονται και πληθύνονται για το
νεαρό τεχνικό. Ο Μπουσάιντι,
έφθασε χθες στη Θεσσαλονίκη
και παίρνοντας μέρος σε μία
μόλις προπόνηση, είναι αρκετά
αμφίβολη η συμμετοχή του στο
Γ.Καραϊσκάκης. Έτσι ο προπο-
νητής του ΠΑΟΚ, έκανε τη μο-
ναδική δοκιμή με τον Τυνήσιο
στην ενδεκάδα στη χθεσινή
προπόνηση και η τελικ’η του
απόφαση θα παρθεί την τελευ-
τάια στιγμή. Αν συνυπολογί-
σουμε και τις υπόλοιπες
απουσίες βασικών παικτών, και
όλοι από τη γραμμή της οπισθο-
φυλακής, με Κοντρέρας, Σνά-
ουτσερ και Λίνο να είναι εκτός,
προεξάρχοντος του πρωτου,
βλέπουμε το βουνό των προ-
βλημάτων που καλείται ν’ αντι-
μετωπίσει ο Χάβος. 

Από κει και πέρα, αν και
απείχε ο Βιερίνια από την προ-
πόνηση της Πέμπτης προλη-

πτικά, δεν τίθεται θέμα απου-
σίας του από την αναμέτρηση με
τους Πειραιώτες. Το ίδιο ισχύει
και για τον Ελ Ζαρ, που πιθανό-
τατα θα καθίσει στον πάγκο,ενώ
επιστρέφοντας από την πατρίδα
του ακολούθησε ατομικό πρό-
γραμμα αποθεραπείας. 

Έτσι, οι έντεκα που αναμένε-
ται να δούμε στο Φάληρο θα
είναι οι Κρέσιτς, Μαλεζάς, Τσι-

ρίλο, Σακελλαρίου, Ζουέλα(αν
τελικά δεν παίξει ο Μπου-
σάιντι), Βιτόλο, Γκαρσία και
Φωτάκης στη μεσαία γραμμή,
ενώ στην επίθεση θα βρίσκονται
οι Βιερίνια, Σαλπιγίδης και
Ίβιτς(θα πάρει πιθανότατα τη
θέση του Ελ Ζαρ). 

Διάψευση για Κορομίνας 
Tις τελευταίες μέρες είχαν

δει το φως της δημοσιότητας
ισπανικά δημοσιεύματα που
έκαναν λόγο για ενδιαφέρον
του «δικεφάλου» για τον επιθε-
τικό της Εσπανιόλ Φεράν Κορο-
μίνας. Ωστόσο από την
ασπρόμαυρη ΠΑΕ, διαψεύ-
στηκε το γεγονός, λέγοαντας
πως δεν τίθεται κανένα θέμα με
τον παίκτη της ισπανικής ομά-
δας. 
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ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΟΥΠΕΡ

«Ντόπες» από τον Έκτορα
«Θα πρέπει να ανατρέψουμε

την κατάσταση. Εμείς
έχουμε την ευθύνη και εμείς

θα φέρουμε ξανά την ομάδα στον δρόμο
των επιτυχιών», ήταν το μήνυμα του
Έκτορ Ραούλ Κούπερ στους παίκτες του.
Με σκοπό να ανεβάσει την ψυχολογία
των παικτών του, ο Αργεντινός τεχνικός
έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση
του Άρη, αρχλης γενομένης από την κυ-
ριακάτικη αναμέτρηση με την Κέρκυρα
στο ‘’Κλεάνθης Βικελίδης’’. 

Άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη, δεν χω-
ράει στο μυαλό παικτών, τεχνικής ηγε-
σίας και διοίκησης. Και αυτό είναι λογικό
αν αναλογιστούμε και την πορεία την ‘’κι-
τρίνων’’ στις τελευταίες αγωνιστικές. Από
το ζενίθ της τεράστιας νίκης μέσα στην
Τούμπα επί του ΠΑΟΚ, στο ναδίρ της
ήττας από τον άλλο συμπολίτη. Και δεν
‘’πόνεσε’’ τόσο αυτό το αποτέλεσμα, όσο
χαμένοι βαθμοί όπως αυτοί εναντίον της

Λάρισας, μέσα στη έδρα του. 
Στη δύσκολη αποστολή της Κυριακής,

καθώς οι ‘’Φαίακες’’ παρουσιάζονται
πολύ αναταγωνιστικοί τη φετινή χρονιά,
ο Κούπερ θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει αρ-
κετά προβλήματα. Βασικότερο η απου-
σία όπως όλα δείχνουν των Γκιάρο και
Χαβίτο αφού αμφότεροι, δεν κατάφεραν
να ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυμα-
τισμών που τους ταλαιπωρούν. Έτσι ο τε-
χνικός των κιτρίνων καλείται να βρει
λύσεις, τόσο για το κέντρο της άμυνας,
όσο και για τη δεξιά πτέρυγα της μεσαίας
γραμμής. 

Στο μεταξύ, αγιασμός πραγματοποι-
ήθηκε χθες στις εγκαταστάσεις του Νέου
Ρυσίου, μετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών που έγιναν για την αντικατάσταση
του χλοοτάπητα. Ευχή όλων, ήταν να ξα-
ναβρεί η ομάδα το δρόμο της και να μεί-
νουν οι παίκτες μακριά από
τραυματισμούς.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

Μπορούν, το ξέρουν
και… το θέλουν 

O Ρούσο ο νέος
προπονητης!�
Ο διάδοχος του Κώστα Πιλαφίδη θα
είναι ο τελικά Ντάρκο Ρούσο. Ο Σέρβος
προπονητής, με προυπηρεσια σε Απόλ-
λωνα Πατρων και Μαρούσι έφτασε την
Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και ανέλαβε
άμεσα την ομάδα. Ακόμα δεν έχει απο-
φασιστεί αν θα καθίσει ο ίδιος στον
πάγκο για τον σημερινό(16:00) αγώνα
στο Ιβανώφλειο κόντρα στον Κολοσσό
καθώς έχει βρεθεί σε μόλις δύο προπο-
νήσεις με τη νέα του ομάδα.

Κοιτάζει 
μπροστά...
Να αφήσει πίσω του την ήττα και τα
όποια λάθη έγιναν στον αγώνα με την
Εστουντιάντες, επιθυμούν άπαντες στον
ΠΑΟΚ. Σήμερα (17:00 ΕΤ 1)αντιμετω-
πίζει τον Πανιώνιο στην Αθήνα με στόχο
να τριπλασιάσει τις νίκες του στο πρω-
τάθλημα. Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν
αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματι-
σμών.

Να δώσει συνέχεια
στο σερί!�
Την Πέμπτη συνεχόμενη νίκη του σε
Ελλάδα και Ευρώπη, θέλει να πετύχει
σήμερα  ο Άρης  που υποδέχεται το Πε-
ριστέρι  στο Αλεξάνδρειο(17:00 nova-
sports 3). Εξ' άλλου μεσοβδόμαδα έγινε
και η παρουσίαση της ομάδας όπου ο
πρποπονητής της ομάδας δήλωσε: «Θέ-
λουμε να δείξουμε τη δίψα μας για δια-
κρίσεις σε κάθε παιχνίδι. Είμαστε
πεινασμένοι. Έχουμε καλή χημεία και
στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε».

ΗΡΑΚΛΗΣ

Πάνοπλος στο ΟΑΚΑ!

Για πρώτη φορά φέτος, ο Μαρίνος Ου-
ζουνίδης έχει στην διάθεση του όλους
του τους ποδοσφαιριστές. Ένας ευχά-

ριστος πονοκέφαλος για τον προπονητή του
Ηρακλή που τελικά επέλεξε τους εξής 20
για την αποστολή στην Αθήνα, από τους
οποίους θα προκύψει και η τελική 18άδα
για τον σημερινό(19:30,novasports 1)
αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό: Ελευθε-
ρόπουλος, Μπαντής, Κατσαμπής, Κυριαζής,
Κατσικάς, Κανακούδης, Λίμα, Χοσέμι, Αραμ-
πατζής, Καρλίνιος, Παπαστεριανός, Γκαρ-
σία, Ντάνι, Ηλιάδης, Ζοτ, Μάρα,
Κομπαγιάσι, Σολτάνι, Σίσιτς, Γιάκομπ. Εκτός
αποστολής έμειναν οι δύο τερματοφύλακες,
Μέλκα και Γκουτζελά και για αγωνιστικούς
λόγους οι Αλετσένου, Σαρακατσάνος,
Ρομάν, Βουτσιάς, Στάμου και Βέλλιος.

ΜΠΑΣΚΕΤ
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Η γυναίκα 
του Καίσαρα 

Της Άντζελας Ζιούτη

Α
ν μπούμε στη
μηχανή του
χρόνου και

“σταματήσουμε” κάπου στο 62
π.Χ.κάποιος Πούμπλιος Κλόδιος
Πούλχερ είχε ερωτευθεί τη γυναίκα
του Καίσαρα Πομπηία, ενώ και η
ίδια του έδειχνε συμπάθεια. Ο τε-
λευταίος κατόρθωσε να μπει στο
σπίτι του Καίσαρα, μεταμφιεσμένος
σε γυναίκα κατά τη διάρκεια μιας τε-
λετής προς τιμήν της θεότητας της
γονιμότητας Μπόνα, στην οποία
συμμετείχαν μόνον γυναίκες. Έγινε
όμως αντιληπτός και όπως καταλα-
βαίνετε, ξέσπασε σκάνδαλο για την
εισβολή του Κλόδιου στο σπίτι του
Καίσαρα. Μετά από αυτό ο Καίσα-
ρας χώρισε αμέσως την Πομπηία
και όταν στη δίκη κατά του Κλόδιου,
ο κατήγορος τον ρώτησε τότε γιατί
είχε χωρίσει την Πομπηία, εκείνος
απάντησε με τη φράση: «Η γυναίκα
του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι
τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια…
». Πάντως το ίδιο θα σκέφτηκε σί-
γουρα και ο ... σύγχρονος Καίσαρας
Νικολά Σαρκοζί, διότι αμέσως μετά
το γάμο του με το πρώην μοντέλο
Κάρλα Μπρούνι, ειδικός προεδρι-
κός σύμβουλος ανέλαβε να την ...
νοικοκυρέψει. 

Ωστόσο η ανήσυχη ζωή της Πρώ-
της Κυρίας της Γαλλίας βγήκε στη
φόρα, με αποκαλύψεις που δημοσι-
εύονται στη βιογραφία της με
τίτλο"Κάρλα, Μια Μυστική Ζωή",
την οποία υπογράφει, η πρώην δη-
μοσιογράφος Μπεσμά Λαχούρι.

'Εχουμε και λέμε: η Κάρλα έχει
υποβληθεί σε πολλές πλαστικές
επεμβάσεις, ενώ παράλληλα είχε
μια 20χρονη σχέση με πλαστικό χει-
ρουργό στο Παρίσι. Συνηθίζει επί-
σης να διατηρεί ακόμη σχέσεις με
όλους τους πρώην, μεταξύ των
οποίων και οι τραγουδιστές Μικ
Τζάγκερ και Έρικ Κλάπτον, ενώ του-
λάχιστον τρεις πρώην σύντροφοι
είχαν βρεθεί στο εξοχικό σπίτι του
προεδρικού ζευγαριού κατά τη διάρ-
κεια των πρώτων διακοπών τους. Τι
κι αν την καλούν διαρκώς σε φιλαν-
θρωπικά γκαλά, τι κι αν φορά αυ-
στηρά ταγιέρ στις δημόσιες
εμφανίσεις της! Τελικά η γυναίκα
του Καίσαρα δεν αρκεί να φαίνεται
τίμια, πρέπει και να μην ... πλήττει.

Όλα είναι 
δανεικά

TO ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

«Μια νέα εξωτερική 
πολιτική για την Ελλάδα»

ΟΕκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη θα πραγ-
ματοποιήσει τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου
στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του

Α.Π.Θ., εκδήλωση, οπού θα ομιλήσει ο ακαδη-
μαϊκός Βασίλειος Μαρκεζίνης με θέμα «Η
Ελλάς στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της νεότε-
ρης ιστορίας της» με αφορμή την έκδοση του
νέου του βιβλίου με τίτλο «Μια νέα εξωτερική
πολιτική για την Ελλάδα».

Το βιβλίο του Βασίλειου Μαρκεζίνη, με τις
πολλές του παραπομπές και το αποδεικτικό του
υλικό, επικεντρώνεται εξ’ολοκλήρου στα προ-
βλήματα που βιώνει σήμερα η χώρα μας, προ-
βλήματα οικονομικά, διπλωματικά αλλά και
ηθικά, τα οποία είναι σαφώς πιο αλληλένδετα
από ότι πολλοί θεωρούν. Η επικέντρωση αυτή
σχετίζεται με το γεγονός ότι ο συγγραφέας συμ-
μερίζεται απολύτως την ανησυχία, την αγωνία,
τη σύγχυση και την οργή που αισθάνονται σή-

μερα οι συμπατριώτες του, για τους κατά και-
ρούς κυβερνώντες.

Ο Βασίλειος Μαρκεζίνης γεννήθηκε στην
Αθήνα στις 10 Ιουλίου του 1944 σε οικογένεια
που, από την πλευρά του πατέρα του, αρχικώς
στη Βενετία και αργότερα στην Ελλάδα, συνδέ-
θηκε με τον κόσμο των γραμμάτων και της πο-
λιτικής. Έχει ανακηρυχθεί διδάκτωρ της
Νομικής από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και,
από τότε, Ph.D. και LL.D. από το Πανεπιστήμιο
του Κέμπριτζ και DCL από το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης. Σήμερα κατέχει την έδρα Jamail Re-
gents στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστεν,
επίσης έχει διδάξει επί πολλά χρόνια στις Νομι-
κές Σχολές των Πανεπιστημίων Κορνέλ και Μί-
σιγκαν. Το 2005 του απονεμήθηκε ο τίτλος του
«Sir» από τη Βασίλισσα της Αγγλίας για «εξαί-
ρετες υπηρεσίες στις διεθνείς νομικές σχέσεις».

«Ανατολίζοντες
γλυκασμοί»
Το λεύκωμα του Νικολάου και
της Βασιλικής Παππά, παρου-
σιάζεται τη Δευτέρα 22 Νοεμ-
βρίου στις 19.30, στην
κεντρική δημοτική βιβλιο-
θήκη της Θεσσαλονίκης. Το
βιβλίο είναι αφιερωμένο στον
Νίκο Αστρινίδη, μια από τις
πιο σημαντικές μουσικές φυ-
σιογνωμίες  της χώρας, με ξε-
χωριστή παρουσία στο
πολιτιστικό στερέωμα πόλης.
Η έκδοση έχει τίτλο «Νίκο
Αστρινίδη: Ανατολίζοντες
γλυκασμοί». Η βραδιά θα κλεί-
σει με μουσικό πρόγραμμα και
έργα του Νίκου Αστρινίδη. Οι
μουσικοί που θα συμμετέχουν
είναι ο Ευάγγελος Καραφιλλί-
δης, Γιάννης Σγουρός, Πανα-
γιώτα Τσόκα στο πιάνο,
Γιάννης Σαββίδης στο βιολί
και Γιάννης Νεάγκου στο τρα-
γούδι. Η είσοδος στην εκδή-
λωση είναι ελεύθερη.

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η «Λίμνη των Κύκνων»… 
μαγεύει το κοινό της πόλης

Το έργο – σταθμός στην ιστορία του κλασι-
κού μπαλέτου, η Λίμνη των Κύκνων του
Τσαϊκόφσκι, θα παρουσιαστεί από τα

Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας, απόψε και αύριο,
στο Μέγαρο Μουσικής. H «Λίμνη των Κύ-
κνων», ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του
Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ήταν η πρώτη από-
πειρα για σύνθεση σε μπαλέτο και παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Μπολσόι στις
4 Μαρτίου του 1877. 

Από τότε η «Λίμνη των Κύκνων» κερδίζει στα-
θερά μία από τις πρώτες θέσεις στην καρδιά
των θεατών παγκοσμίως. Όχι μόνο θεωρείται
σε κάθε εποχή μια σύγχρονη παράσταση μπα-
λέτου, αλλά η τρυφερή ιστορία του πρίγκιπα
Ζίγκφριντ και της πριγκίπισσας Οντέτ, είναι ση-
μείο αναφοράς στο παγκόσμιο κεφάλαιο της
ερωτικής θεματολογίας. 

Από την άλλη, τα Κρατικά Μπαλέτα της Μό-
σχας, με ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή τον
Βατσεσλάβ Γκορντέεφ, κατέχουν με το κύρος
τους μια αξιοζήλευτη θέση στον παγκόσμιο
χάρτη των κλασικών μπαλέτων κερδίζοντας
διαρκώς το θερμό χειροκρότημα.

Με τεράστια παράδοση στο χορό, με σολίστες
παγκοσμίου φήμης και περιοδείες στα μεγαλύ-
τερα θέατρα του κόσμου, μπορούν επάξια να
θεωρούνται αυθεντίες στο κλασικό μπαλέτο και
ειδικότερα σε έργα όπως η «Λίμνη των Κύ-
κνων», μια παράσταση-σήμα κατατεθέν τους. 

«Η Λίμνη των Κύκνων» του Π. Τσαϊκόφσκι,
από τα Κρατικά Μπαλέτα Μόσχας με 45 συν-
τελεστές, θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσι-
κής, απόψε και αύριο, στις 21.00. Εισιτήρια
προπωλούνται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσα-
λονίκης και στο ταμείο της Αριστοτέλους.



Nέα κολλεξιόν Staboulidi

ΟElias Staboulidis παρουσίασε την νέα του κολλεξιόν στο κοινό
της Θεσσαλονίκης. Η συλλογή κινήθηκε σε θηλυκές γραμμές ενώ
τα χρώματα που κυριάρχησαν ήταν το μαύρο,  το μπεζ και το

λευκό χωρίς να λείπει το εκτυφλωτικό κόκκινο. Την διοργάνωση της εκ-
δήλωσης ανάλαβε ο κ. Κυριάκος Κερανόπουλος.
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Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Το παρόν στην επίδειξη έδωσε η
καταξιώμενη σχεδιάστρια  ThesTziveli
μαζίτης ο ΚυριακόςΚερανόπουλος και η
Ασημένια Μυρωδιά.



To ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκαλύπτει:

• Aνοιχτή σύγκρουση με Μέρκελ για τις μίζες

και τα δανεικά που μας έδινε για να αγοράζουμε…

Siemens και ‘’ΛΕΟΠΑΡΝΤ’’!

• ΣΚΑΝΔΑΛΟ Εφραίμ; Το κόλπο της παραγρα-

φής και το μεγάλο deal με το μνημόνιο.

• Εκλογές: Επιταγή με προθεσμία για το Γιώργο.
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Το Public και οι εκδόσεις Τε-

τράγωνο παρουσιάζουν το μυ-

θιστόρημα του Λουκά Μέξη

“Shoebox”, σήμερα στις 19.00,

στο κατάστημα Public, στη Στοά

Χιρς.

Το μεγαλύτερο στεγασμένο πα-

γοδρόμιο της Θεσσαλονίκης,

έκτασης 400 τ.μ., βρίσκεται και

φέτος τον χειμώνα στον πολυ-

χώρο πολιτισμού του Μύλου. Τη-

λέφωνα επικοινωνίας

2310551836, 2310541806

ΟΒασίλης Παπακωνσταντίνου

εμφανίζεται απόψε στο

Stage. Η είσοδος θα είναι 20€ με

ποτό, η 1η Φιάλη 140€ και η 2η

Φιάλη 100€. Πληροφορίες – κρα-

τήσεις: 231566768

ΟΣτέφανος Κορκολής εμφανί-

ζεται απόψε στο Club του

Μύλου, στις 21.00. Τιμή εισιτη-

ρίου 15€.

Ηζωγράφος Μίνα Παπαθεο-

δώρου - Βαλυράκη παρου-

σιάζει την έκθεση ζωγραφικής με

τίτλο «Οι αντανακλάσεις της

Πόλης», στη Γκαλερί ARTION

(Μητροπόλεως 96), έως και σή-

μερα.

ΟΣωκράτης Μάλαμας δίνει

απόψε, στις 22.30, συναυλία

στο Principal Club Theater. 

ΟΣτέλιος Ρόκκος και ο γιος

του, εμφανίζονται απόψε στο
New York. Κρατήσεις:

6942989838

Χριστουγεννιάτικο χωριό θα

εγκατασταθεί φέτος στη Θεσ-

σαλονίκη, για πρώτη φορά στο

χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Συγ-

κεκριμένα, από 27 Νοεμβρίου

έως και 2 Ιανουαρίου θα λειτουρ-

γήσει το «Christmas Magic City

Thessaloniki», με βασικό στόχο

της Helexpo, η οικονομική, τουρι-

στική και πολιτιστική τόνωση της

αγοράς.

σημειωματάριο

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των δυο
κόσμων (Σάββατο και Κυριακή: 12.30, 14.20) /
Μπάτσοι από τον πάγκο (16.30, 18.50) /
Μεταφυσική δραστηριότητα 2 (21.00, 22.50,
00.50)
Αίθουσα 2: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (Σάββατο και Κυριακή:
11.40, 13.30, 15.10, 17.00) / Έχεις μόνο 100
λεπτά – Ασταμάτητο (16.40, 18.40, 20.40,
Σάββατο και Κυριακή: 18.40, 20.40) / Red
(22.40, 00.50)
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των δυο
κόσμων (Πέμπτη και Παρασκευή: 15.20,
17.30, Σάββατο και Κυριακή: 11.30, 13.20,
15.20, 17.30, Δευτέρα έως Τετάρτη: καμιά
προβολή) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (Δευτέρα έως Τετάρτη:
17.50, 20.30, 23.20) / Παιχνίδια συνωμοσίας
(Πέμπτη έως Κυριακή: 19.30, 21.40, 23.50)
Αίθουσα 4: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2: Η
εκδίκηση της Κίτι Γκάλορ (15.00, Σάββατο
και Κυριακή: 11.20, 13.10, 15.00) / Ο Χάρι
Πότερ και οι κλήροι του θανάτου Μέρος Α’
(16.50, 19.40, 22.30)
Αίθουσα 5: (Γ)Λυκάκια (16.20, 18.10, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 11.10, 13.00, 14.40, 16.20,
18.10) / Saw 7 3D (20.10, 22.10, 00.20)
Αίθουσα 6: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (15.40, 18.30, 21.20,
00.10, Σάββατο και Κυριακή: 12.50, 15.40,
18.30, 21.20, 00.10)
Αίθουσα 7: (Γ)Λυκάκια (15.30, 17.20, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 12.00, 13.50, 15.30, 17.20) /
Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου
Μέρος Α’ (Πέμπτη έως Κυριακή: 19.10, 22.20,
00.50, Δευτέρα έως Τετάρτη: 19.10, 22.00)
Αίθουσα 8: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των δυο
κόσμων (Δευτέρα έως Τετάρτη: 15.20, 17.30)
/ Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου
Μέρος Α’ (Πέμπτη και Παρασκευή: 17.50,
20.30, 23.20, Δευτέρα έως Τετάρτη: καμιά
προβολή) / Παιχνίδια συνωμοσίας (Δευτέρα
έως Τετάρτη: 19.30, 21.40, 23.50)
Αίθουσα 9: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του

θανάτου Μέρος Α’ (19.10, 22.00, Σάββατο και
Κυριακή: 16.20, 19.10, 22.00)
Αίθουσα 10: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του θανάτου Μέρος Α’ (Πέμπτη και Παρα-
σκευή: 20.30, 23.20, Σάββατο και Κυριακή:
17.50, 20.30, 23.20, Δευτέρα έως Τετάρτη:
καμιά προβολή) / Παιχνίδια συνωμοσίας
(Δευτέρα έως Τετάρτη: 19.30, 21.40)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφορίες:2310290290,
Κρατήσεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή: 12.15) / Ο
Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου
Μέρος Α’ (Πέμπτη έως Κυριακή: 16.00, 19.00,
22.00, Δευτέρα έως Τετάρτη: 19.00, 22.00)
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (18.20, Σάββατο: 16.10,
18.20, Κυριακή: 11.50, 14.00, 16.10, 18.20) /
Έχεις μόνο 100 λεπτά – Ασταμάτητο
(20.30, 22.40)
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (18.00, 21.00, 24.00, Σάβ-
βατο: 15.00, 18.00, 21.00, 24.00, Κυριακή:
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 24.00)
Αίθουσα 4: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των δυο
κόσμων (17.10, Κυριακή: 12.40, 14.50, 17.10,
Δευτέρα έως Τετάρτη: καμιά προβολή) / Μετα-
φυσική δραστηριότητα 2 (19.20, 21.20,
23.20)
Αίθουσα 5: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (17.00, 20.00, 23.00,
Τρίτη: 17.00, 23.00)
Αίθουσα 6: Somewhere (18.40) / Ένας
αξιότιμος κύριος (20.50, 22.50)
Αίθουσα 7: Παιχνίδια συνωμοσίας (17.50,
20.10, 22.30)
Αίθουσα 8: Red (18.20, 20.40, 23.10)

STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό
Κέντρο
«Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο νοσοκομείο
Άγιος Παύλος, τηλ.8018017837 και από κινητό
2102371000)
Αίθουσα 1: (Γ)λυκάκια(16.10, Σάββατο και
Κυριακή 12.00, 14.10, 16.10, Πέμπτη καμία
προβολή) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (18.00, 21.00, Πέμπτη
21.00)/ Saw 7 3D (Παρασκευή και Σάββατο

24.00)
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Ά (17.00, 20.00, 23.00, Σάβ-
βατο και Κυριακή 11.00, 14.00, 20.00, 23.00)
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των δύο
κόσμων (16.50, Σάββατο και Κυριακή 12.20,
14.40, 16.50) / Παιχνίδια συνωμοσίας(19.00,
21.10, 23.20)
Αίθουσα 4: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (17.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή 11.15, 13.30, 15.15 17.20) / Μπάτσοι
από τον πάγκο (19.10) / Red (21.20) / The
town (23.40)
Αίθουσα 5: Eat, pray, love (17.10, 19.45,
Σάββατο και Κυριακή 11.30, 14.15, 17.10,
19.45) / Μεταφυσική δραστηριότητα 2
(22.20, Παρασκευή και Σάββατο 22.20, 00.20)
Αίθουσα 6: Το μυστικό του χαμένου βασι-
λείου(16.20, Σάββατο και Κυριακή 11.45,
13.45, 16.20) / Θα συναντήσεις έναν ψηλό
μελαχρινό άνδρα (18.10, 20.10)/Social
Network (22.10)
Αίθουσα 7: Ο τελευταίος μαχητής του ανέ-
μου (16.45, Σάββατο και Κυριακή 12.15, 14.30,
16.45) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου Μέρος Α’ (19.00, 22.00)
Αίθουσα 8: (Γ)λυκάκια 3D (16.40, 18.50,
Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.00, 14.50,
16.40, 18.50) /  Έχεις μόνο 100 λεπτά-
Ασταμάτητο (20.50, 22.45)
Αίθουσα 9: Άρθουρ 3 : O πόλεμος των δύο
κόσμων (Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.10,
15.20) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου Μέρος Α’(17.30, 20.30, 23.30) 
Αίθουσα 10: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του θανάτου Μέρος Α’ (18.30, 21.30, Σάβ-
βατο και Κυριακή 12.30, 15,30, 18.30, 21.30) /
Ο τελευταίος εξορκισμός (Παρασκευή και
Σάββατο 00.30)
Αίθουσα 11: Toy Story 3 (Σάββατο και Κυ-
ριακή 12.10, 14.20)/ O Χάρι Πότερ και οι
κλήροι του θανάτου Μέρος Α’ (16.30,
19.30, 22.30)

STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό Κέν-
τρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη, από στα-
θερό τηλ.8018017837 από κιν.2102371000)
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (16.00, 19.00, 22.00, Σάβ-
βατο και Κυριακή 13.00, 16.00, 19.00, 22.00)

Αίθουσα 2: Η Τινκερμπέλ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (Σάββατο και Κυριακή
11.30, 13.30 15.15) / Ο Χάρι Πότερ και οι
κλήροι του θανάτου Μέρος Α’ (17.00-,
20.00, 23.00) 
Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι του
θανάτου Μέρος Α’ (18.00, 21.00, Σάββατο και
Κυριακή 12.00, 15.00, 18.00, 21.00)
Αίθουσα 4: (Γ)λυκάκια (17.30, 19.20, Σάβ-
βατο και Κυριακή 11.00, 13.15, 15.40, 17.30,
19.20) / Μεταφυσική δραστηριότητα 2
(21.15, 23.15)
Αίθουσα 5: (Γ)λυκάκια (16.20, 18.10, Σάβ-
βατο και Κυριακή 12.15, 14.10, 16.20, 18.10) /
Social Network (20.00) / Red (22.15)
Αίθουσα 6: Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των δυο
κόσμων (17.20, Σάββατο και Κυριακή 12.50,
15.10 17.20) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του θανάτου Μέρος Α’ (19.30, 22.30)
Αίθουσα 7: Άρθουρ 3: Ο πόλεμος των δυο
κόσμων (16.50, Σάββατο και Κυριακή 12.30,
14.40, 16.50) / Μπάτσοι στον πάγκο (19.10) /
Έχεις μόνο 100 λεπτά-Ασταμάτητο (21.30,
23.30)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Γνήσιο αντίγραφο (19.00, 21.00,
23.00) 
Αίθουσα 2: Μέχρι να σε βρω (18.45) / Τα
οπωροφόρα της Αθήνας (21.00, 22.45) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ: (τηλ. 2310 262051): Θα συ-
ναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα
(18.30, 20.45, 23.00)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727): Μαχαι-
ροβγάλτης (18.45, 21.00, 23.10)

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Ενώπιον θεών και
ανθρώπων (18.00, 20.30, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Μέλι (19.00,
21.00, 23.00)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) Red (19.00,
21.00) / Social Network (23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Το μωρό της
Rose...μαρή!» /
Κάθε Σάββατο
και Κυριακή,
στο θέατρο Τε-
χνουργείο

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ Παράσταση: «Ηλέκτρα - Σκηνική
Σύνθεση από το μύθο των Ατρειδών» / Δια-
νομή: Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Χρύσα Ζαφειριά-
δου, Γιάννης Καραμφίλης, Γιώργος Κολοβός,
Χρήστος Παπαδημητρίου, Τατιάνα Μύρκου, Εύη
Σαρμή, κ.α. / Σήμερα και αύριο
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ Παράσταση: «Το
μωρό της Rose...μαρή!» / Παίζουν: Ειρήνη
Στεργίδου, Νατάσα Τάτση, Γιώτα Παπαδοπού-
λου, Λίβια Χλίνκοβα, Χριστίνα Κοντελίδου,
Μαρία Μαλάμη, Χαρά Παλληκαρά / Κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή
ΘΕΑΤΡΟ ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Παράσταση:

«Χερ Κόλμπερτ» του Νταβίντ Γκίζελμαν /
Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυ-
ριακή
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ
Παράσταση: «Το όνειρο του Χάιμε» του Πάνου
Μπρατάκου / Kάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή
ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Παράσταση: «Η Κα-
τσαρίδα» / Από Τρίτη έως Κυριακή
ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ Παράσταση: «Ο Μικρός
Πρίγκιπας» του Σαιντ-Εξυπερύ από την Πειρα-
ματική Σκηνή της «Τέχνης» / Κάθε Κυριακή
ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ Παράσταση: «Θα σε πάρει ο
δρόμος» / Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Π. ΜΕΛΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-Π. ΜΕΛΑ
Λ. ΝΙΚΗΣ-ΣΤΡ. ΚΑΛΑΡΗ
Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
(ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΡΜΟΥ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΜΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΡΜΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Π. ΜΕΛΑ-Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ (ΚΑΜΑΡΑ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΝΑΝΤΙ Ο.Σ.Ε.
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Υ.Μ.Α.Θ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΦΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΣΟΦΟΥΛΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7-9 ΠΑΛΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 202
Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΣΤΑΣΗ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΙΑΣΟΝΙΔΗ – ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΛΕΩΦ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ( ΚΑΠΗ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24)
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
(Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ( Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 
Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Κ.Ε.Π. – Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
ΟΣΕ  - ΚΤΕΛ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Που μπορείτε να βρείτε την Karfitsa / Αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 10.000 αναγνώστες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310551525 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EYROTAXI 2310866866

χρήσιμα τηλ. ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 
BRITISH AIRWAYS 8011156000 
EASY JET 2103530300
ALITALIA 2310471372 
MALEV 2310475740 
VIMAVIA 2310519289
CYPRuS AIRWAYS 2310272531
SWISS AIRLINES 2310471 481
JATAIRWAYS 2310282 695

αερογραμμές



Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ 2310 472372
Κ.Υ. ΙΩΝΙΑΣ 2310 781840
Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 23940 23549
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 
Για ραντεβού σε οποιοδήποτε πολυϊατρείο: 184
(Όλες οι ειδικότητες):
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αγγελάκη 37 2310 283907

2310-283295 (για ραντεβού)
ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ: Πολυτεχνείου 1 2310 543560

2310 544082, 2310 544130
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Αγλαΐας Σχινά 4 2310 810490 

2310 810492
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δραγούμη 61, 2310 540713
ΤΟΥΜΠΑΣ: Γρ. Λαμπράκη  2310 913166 

2310 912507

ΙΚΑ

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παιδοψυχολογικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδο-
σίας, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδι-
κά, πλαστικής χειρουργικής, ουρολογικά, νευροχειρουργικά, θωρακική,
καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, μαιευτικά/γυναικολογικά, παιδοχει-
ρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουρ-
γικά, ωρλ, αγγειοχειρουργικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά οδοντιατρικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

εφημερεύοντα νοσοκομεία

• ΜΑΡΤΙΟΥ    Π.Γρηγορίου Ε΄&Μακεδονίας

• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Κολωνιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη

• ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Στεφάνου

• ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανία(περιοχή Γηροκομείου,Α.Τούμπα)

• ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σιατίστης-Πάρκο Ειρήνης&Φιλίας

• ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακροχωρίου(περιοχή εκκλ.Αγ.Νικόλαος)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Ιθάκης, κοντά στην Περ/κή Οδό

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Πλάτωνος 3-Εγνατία-Αγ. Σοφία, Γρ. Παλαμά 21-Πλ. Ναυαρίνου-Π. Μελά

30(κέντρο), Μ. Μπότσαρη 118, Φαναρίου 26 Κορυτσάς πίσω από ΟΤΕ Καλα-
μαριάς-Καλαμαριά, 25ης Μαρτίου 56-Καρακάση 22, Χουρμουζή 19-21 Κ.
Τούμπα, Α. Παπανδρέου 57 Στρ. Σαράφη Αγ. Ιωάννης-Καλαμαριά, Α. Παπαν-
δρέου 177-Νεάπολη, Θερμοπυλών 6-Μπομπουλίνας-Άνω Ηλιούπολη, Β. Όλ-
γας 155 Στάση Γεωργίου, Κωσταντινουπόλεως 128-Μπότσαρη, Τάκη Οικονο-
μίδη 58-Καπετανίδου-Καλαμαριά, Εγνατία 142-Καμάρα, Αντιγονιδών 20 Κο-
λόμβου, Μ. Αλεξάνδρου 28-Αμπελόκηποι, Αγ. Σοφίας 23

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Πλάτωνος 3-Εγνατία-Αγ. Σοφία, Γρ. Παλαμά 21-Πλ. Ναυαρίνου-Π. Μελά

30(κέντρο), 25ης Μαρτίου 56-Καρακάση 22, Χουρμουζή 19-21 Κ. Τούμπα,
Τάκη Οικονομίδη 58-Καπετανίδου-Καλαμαριά, Μ. Αλεξάνδρου 28-Αμπελόκη-
ποι

εφημερεύοντα φαρμακεία

Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία 14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 2310531530
Ανοιχτή συμβουλευτική AIDS 2310422021
Στρατονομία 2310894646
Ερυθρού Σταυρού 2310531536
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 2310531505
Τροχαία Θεσσαλονίκης 2310566200
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 109
ΚΤΕΟ 1525
Βλάβες ΔΕΗ Κεντρικού τομέα 10502
Βλάβες ΔΕΗ Ανατολικού τομέα 10503
Βλάβες ΔΕΗ Δυτικού τομέα 10501
Βλάβες ΕΥΑΘ 2310203979
ΟΣΕ 1110
Αεροδρόμιο Μακεδονία 2310473212
Αερολιμένας 2310475858
Τουριστική αστυνομία 2310554871
ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595408
ΕΚΠΟΙΖΩ 2310257776
Έκτακτη επέμβαση της ΕΠΑ 8001187878
Υποστήριξη παιδιών SOS 1056
Δημοτική αστυνομία 2310251 900 
Καθαριότητα 15192
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2310530997
ΚΕ.Π.ΚΑ. 2310233333
ΙΘΑΚΗ 2310515150
ΙΝΚΑ 2310535263
Νομαρχία 2310409609
ΕΛΠΑ 10400

ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595400
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2310 595491
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2310 595425 
ΑΡΤΑΣ 2310 595406 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2310 595413
ΑΧΑΪΑΣ 2310 595425 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2310 595485
ΔΡΑΜΑΣ 2310 595420 
ΕΒΡΟΥ 2310 595439 
ΕΥΒΟΙΑΣ 2310 595409 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2310 595416
ΗΛΕΙΑΣ  2310 595409 
ΗΜΑΘΙΑΣ 2310 595432
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2310 595491
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 500111, 595444
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2310 595416 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2310 595442
ΚΑΒΑΛΑΣ 2310 595422 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2310 595440 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2310 595440
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2310 595409 
ΚΙΛΚΙΣ 2310 595433
ΚΟΖΑΝΗΣ 2310 595445, 595484 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2310 595405
ΛΑΡΙΣΑΣ 2310 595430
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2310 595439
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2310 595424
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2310 595406
ΞΑΝΘΗΣ 2310 595423 
ΠΕΛΛΑΣ 2310 595435
ΠΙΕΡΙΑΣ 2310 595428 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  2310 595406 
ΡΟΔΟΠΗΣ 2310 595414
ΣΕΡΡΩΝ 2310 595446
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2310 595405 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2310 595416 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2310 595418
ΦΩΚΙΔΑΣ 2310 595491
ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2310 595491
ΚΤΕΛ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 316555, 316565

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6 - Πλατεία ΧΑΝΘ / τηλ. 2310-830538
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αγίου Μηνά 13 / τηλ. 2310-250406-7
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κολοκοτρώνη 21 - Μ. Λαζαριστών / τηλ. 2310-600123
Κ. Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
6ο χλμ οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης / τηλ. 2310-483000
Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακ. - Θράκης
Βασ. Όλγας 68 / τηλ. 2310-889840, 2310-889855

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Εγνατία 154 - μέσα στη ΔΕΘ / τηλ. 2310-240002
Μουσείο Αθλητισμού
3ης Σεπτ. και Αγ. Δημητρίου / τηλ. 2310-968531
Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Μουσικών Οργάνων
Κατούνη 12-14, Λαδάδικα / τηλ. 2310-555263 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2 / τηλ. 2310-306400
Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ
Απ. Παύλου 75 / τηλ. 2310-248452 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονίκης / τηλ. 2310-508398
Μουσείο Λευκού Πύργου
Πλ. Λευκού Πύργου / τηλ. 2310-267832
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23 / τηλ.2310-229778
Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 128 / τηλ. 2310-599134
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτ. 49 (παραπλεύρως του ΦΙΞ) / τηλ. 2310-514029
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Ζωολογικός Κήπος, Κέδ. Λόφος / τηλ. 2310-219980
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι / τηλ. 2310-566716
Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 3 / τηλ. 2310-893731, 2310-249803
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Αγ. Δημητρίου 159 / τηλ. 2310-991610

Μουσεία

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: www.maktv.gr, TV100: www.thessaloniki-

city.gr, MEGA: www.megatv.com, ANT1: www.antenna.gr,
ALPHA: www.alphatv.gr, STAR: www.star.gr, ALTER:
www.alter.gr, ET1-NET: www.ert.gr, ET3: www.ert3.gr

ΠΙΑΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!
87.6 Λαϊκός FM, 88.00 88 μισό, 88.7 Sohos Fm, 89.00
Rainbow, 89.7 Imagine 89,7, 90.8 ZooRadio, 91.4 Όλα
FM, 91.7 RSO, 92.8 Aris Fm Αθλητικά, 93.1 Heart fm,
93.4 Μύθος ...στα FM, 94.5 Ράδιο Θεσσαλονίκη, 94.8
Ερωτικός, 95.1 Κοσμοράδιο, 95.5 Metropolis, 96.1 Σ'
αγαπώ, 95.8 ΕΡΑ Β' Πρόγραμμα, 96.5  Παλμός, 96.8
Velvet, 97.1 Star FM, 97.5 Αντέννα FM, 98  Oasis, 98.4
Πανόραμα, 98.7 Αθλητικά Νέα, 99.00 Ράδιο 1, 100
FM100, 101 FM101, 100.3 Republic, 102  ΕΡΑ Α΄ Πρό-
γραμμα, 102.3  Ράδιο Ακρίτες, 102.6  Plus Radio, 103
Sport Fm, 104.7 RockRadio, 104.9 Ράδιο ΔΕΘ, 105.5
1055Rock, 107.4 Libero, 107.7 Πειρατικός
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ET1

08.00- Εκπαιδευτική τηλεόραση
10.00- Από πέτρα και χρόνο
10.30- Το Καστελόριζο, ο ΑΚΡΙΤΑΣ
του Νότου
11.15- Τα παιδιά της χορωδίας
12.30- Κοινοβούλιο αιχμής
13.30- Mediterraneo
14.00- Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα
14.15- Φωτοσφαιρα
14.45- Αυτοί που πήραν τα βουνά
15.45- Μια κοινωνία ένα όνειρο
16.45- Pre GAME
17.00- Πανιώνιος - ΠΑΟΚ
19.00- Βαθιά κατάψυξη: ο πάγος
σώζει ζωές
20.00- Μουσικές του κόσμου
21.00- Στα ίχνη του χαμένου θη-
σαυρού: Το βιβλίο με τα μυστικά
23.15- Ο άνθρωπος με το γαρύ-
φαλλο

ΝΕΤ 

07.00- Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ
10.00- Νταγκ 
11.00- Ηρακλής 
12.00- Ειδήσεις
12.30- Αλαντίν
14.00- Η μηχανή του χρόνου
15.00- Ειδήσεις
16.00- Οι 27 της Ευρώπης
17.00- Τα επτά θανάσιμα αμαρτή-
ματα
18.00- Ειδήσεις
18.30- Πρόσωπα στο τραγούδι
19.30- Scoda ξανθή – Πανσερ-
ραϊκός
21.30- Ειδήσεις
22.00- Στην υγεία μας
02.15- Στο χώρο της ιστορίας

ΕΤ3

08.00- Η διάσωση της Αφρικανι-
κής τσίτα
08.30- Ιεροί πίθηκοι
09.00- Το ψάρεμα
10.00- Δεύτερη ανάγνωση
12.00- Άξιον εστί
13.00- Ειδήσεις
13.30- Διασπορά
15.00- Δόξα Δράμας – Πανθρακι-
κός
17.00- Ο χρυσός και ο τενεκές
18.30- Οι Άθλιοι
20.00- Δάκρυα στην Αρκτική
21.00- Ονειρεμένα νησιά
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ησαϊα χόρευε
00.30- Ο αρχάριος
02.30- Ο Πύργος της βαβέλ

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί
07.00- MEGA Σαββατοκύριακο
10.00- Mommy - Το παιδί μου κι
εγώ
10.20- Patty, η πιο όμορφη ιστορία
12.50- MEGA Star

14.00- Μεσημβρινό δελτίο ειδήσε-
ων
14.50- Η πολυκατοικία
15.40- Η γενιά των 592
16.15- Masterchef
17.15- Fifty fifty (50:50)
18.00- Οι κηπουροί του MEGA
19.00- Γλυκές αλχημείες
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
21.00- Money drop
22.15- Masterchef
00.15- Straight Story
01.50- Τελευταία γεγονότα
02.45- Στην κόψη του ξυραφιού

ΑΝΤ1

06.00- Και οι παντρεμένοι έχουν
ψυχή
07.00- Εκείνες κι εγώ
08.00- Το πιο γλυκό μου ψέμα
09.00- Λόλα
10.00- Ονειροπαγίδα
11.00- 40 κύματα
12.00- Λίτσα.COM
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
13.25- Τρελές σφαίρες
15.10- THE X-FACTOR AuDITION 
16.15- Top chef
18.10- Τα νέα του ΑΝΤ1
18.20- Τεντυ μποϊ, αγάπη μου
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
21.00- Ο γαμπρός της συμφοράς
23.00- OLA 11 +
01.10- Τα νέα του ΑΝΤ1
01.20- Επιχείρηση διάσωσης: Χιο-
νοστιβάδα

ALPHA

06.00- Χορεύοντας στη σιωπή
07.00- Αν μ' αγαπάς
08.00- Θα σε δω στο πλοίο
09.00- Εντιμότατοι... Κερατάδες
10.00- Μες στην καλή χαρά
14.00- Ειδήσεις
14.15- Exclusive
15.10- Baywatch
16.00- Drive me Crazy
16.50- Η Λέσχη των αυτοκρατό-
ρων
19.00- Ειδήσεις
20.00- Εφιάλτης στην Κουζίνα
21.00- Big Brother
22.00- Το κυνήγι της ευτυχίας
00.15- Βράδυ Με Τον Πέτρο Κω-
στόπουλο
01.15- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα

STAR

06.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ειδή-
σεων
13.30- Κέιτ και Λέοπολντ 
15.40- Τα φιλαράκια
17.00- Gossip girl
17.55- Ειδήσεις στη νοηματική
18.00- Φίλοι για πάντα (one tree
Hill)
18.50- Ιατρικές υποθέσεις (house
M.D.)
19.45- Κεντρικό δελτίο
21.00- Το μικρό γουρουνάκι στη
μεγάλη πόλη 
22.45- Χόρεψε τα όνειρα σου 

00.30- Λούφα + 7 ταινίες του Νί-
κου Περάκη
00.45- Το DNA του κακού 

ALTER

06.00- Alter KIDS
12.30- Hit Parade
13.00- Tv Weekend
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Alter - ειδήσεις
21.00- Lifestyle
22.00- Η Μπάρμπι βασίλισσα της
μόδας
00.00- 'Oσο υπάρχουν άνθρωποι
02.00- Ray

ΣΚΑΙ

06.45- On The frontline
07.45- Όταν ο καιρός άλλαξε την
ιστορία
08.45- Οι μεγαλύτερες Καταστρο-
φές του αιώνα 
10.00- Παρά τρίχα
10.30- Eco News
11.00- Fifth Gear
12.00- Γκολ χωρίς σύνορα
14.00- Ice road truckers
15.00- Really big things
16.00- Μύθος η πραγματικότητα
20.15- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Με τα μάτια μιας λεοπάρ-
δαλης
23.00- Ρεάλ Μαδρίτης - Αθλέτικ
Μπιλμπάο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

08.00- Τηλεαγορές
09.30- Bajo las riendas del amor
10.30- Gumus
12.00- Τηλεαγορές
13.00- Married with children
13.30- Τηλεαγορές
16.30- Puzzle ομορφιάς
17.00- Τηλεαγορές
19.50- Gumus
21.30- Ειδήσεις
22.00- Police District
23.00- Intelligence
04.00- Τηλεαγορές

TV100

08.00- Ταξίδι στον πλανήτη γη
09.00- Αποστολή στην Αρκτική
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Η Ελλάδα μέσα από το θέα-
τρο σκιών
11.30- Ταινία κινουμένων σχεδίων
12.00- Έκφραση με νόημα
12.30- Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
13.30- Ευρωπαϊκή μαγειρική τέχνη
14.00- Στο αμφιθέατρο
15.00- Αρπακτικά ζώα
16.00- Με παρέα την Ελλάδα
16.40- Ο βαφτιστικός
18.00- Cinepolis
18.30- TV 100 Ειδήσεις
20.30- Δ-ή-γμα Δωρεάν
21.25- Ο άνθρωπος ρολόι
23.00- Τηλεφημερίδα
23.45- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης

δείτε στην tv
Ακούσατε, ακούσατε!

ΛΑΪΚΕΣ δημιουργίες της κυπριακής πα-
ράδοσης παρουσιάζει η εκπομπή της ΕΤ3
«Ο τόπος και το τραγούδι του» στο δεύ-
τερο από τα τρία μέρη του αφιερώματος
στην Κύπρο, που θα μεταδοθεί αύριο
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010, στις
12.00. Ξεχωριστές εικόνες που αφορούν
το χορό, τη μουσική, τη στιχοπλοκή, τις
πανηχίες και το μάζεμα της ελιάς συνθέ-
τουν την εκπομπή που παρουσιάζει ο
Γιώργης Μελίκης.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ότι στο διαδίκτυο θα
αναρτάται καθημερινά και όλο το 24ωρο
το κόστος των τηλεοπτικών εκπομπών της
ΕΡΤ, την ώρα που θα μεταδίδονται, για
να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες πόσο
και τι πληρώνουν, έδωσε στην επιτροπή
ακροάσεων της Βουλής για τις ΔΕΚΟ, ο
νέος διευθύνων σύμβουλος της κρατικής
ραδιοτηλεόρασης Λάμπης Ταγματάρχης.
Η τοποθέτηση εγκρίθηκε με την ψήφο των
βουλευτών ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ ενώ λευκό
ψήφισαν ΝΔ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ.

ΛΟΓΩ κρίσης δεν θα λειτουργήσει ο ρα-
διοφωνικός σταθμός της Βουλής σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πε-
τσάλνικο, ενώ το υπάρχον προσωπικό
της τηλεόρασης του Κοινοβουλίου θα
επιμελείται ένα ραδιοφωνικό μισάωρο
πρόγραμμα, το οποίο θα μεταδίδεται σε
όλη την Ελλάδα, μέσω της ΕΡΤ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από 21.000 αρνητικά δη-
μοσιεύματα στον ξένο Τύπο, καταγράφη-
καν στο διάστημα Οκτώβριος 2009 –
Νοέμβριος 2010, σύμφωνα με τον κυβερ-
νητικό εκπρόσωπο Γιώργο Πεταλωτή…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον νέο δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, για το μέλ-
λον της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης και
τις προθέσεις του, ζήτησε η Ένωση Συν-
τακτών Μακεδονίας Θράκης. 

ΜΕΤΕΦΕΡΕ στον ΑΝΤ1 τις κληρώσεις
των παιχνιδιών του ,ο ΟΠΑΠ έναντι τιμή-
ματος 2 εκατ. ευρώ, έχοντας ως επιχεί-
ρημα την υψηλότερη θεαματικότητα του
καναλιού.   Το προηγούμενο διάστημα
μεταδίδονταν από Nova και ΕΤ3 προς
700 χιλ. ευρώ .

Ο Τελάλης



Άμα... καύσω το νεκρό μου
θα βρω να παρκάρω;

➽ Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές και έχει ει-
πωθεί ό,τι ήταν δυνατόν για την ήττα Γκιου-
λέκα, για τους μπλε και πράσινους χάρτες, για
το SMS των εκλογών κλπ, λέω να γίνω ξανά
freddo…

➽ Είναι καιρός να δούμε ξανά τα ενδιαφέ-
ροντα που συμβαίνουν γύρω μας κι ας μη βρί-
σκουν το χώρο που τους αρμόζει στις σελίδες
των εφημερίδων ή στα ραδιοτηλεοπτικά
καρέ…

➽ Όπως π.χ. την παρουσία ενός «σερ» στη
Θεσσαλονίκη, του Βασίλειου Μαρκεζίνη, τη
Δευτέρα στην αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ όπου
θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Μια νέα εξωτε-
ρική πολιτική για την Ελλάδα –στα πλαίσια
της βαθμιαίας ανεξαρτητοποίησης της Ελλάδας
από τις ΗΠΑ». 

➽ Όπως ξέρετε, οι τίτλοι απαγορεύονται στην
Ελλάδα (μόνο ο Μπιθικώτσης υπήρξε σερ!)
αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία εν προκει-
μένω. Ο Β. Μαρκεζίνης, με το πνευματικό
βάρος που διαθέτει, λέει τα αυτονόητα που
όμως απαιτούν ειδικό πολιτικό βάρος για να γί-
νουν πράξη. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

➽ Απ’ όσα είπε προχθές στο υπουργικό συμ-
βούλιο ο Γ. Παπανδρέου, δεν κατάλαβα τελικά
αν πετύχαμε τους στόχους μας ή όχι. Τι εννο-
ούσε, δηλαδή. Γιατί ότι μας πέτυχε, το καταλά-
βαμε…

➽ Εκστρατεία σε ευρω-μεσογειακό επίπεδο με
σκοπό την ενδυνάμωση της φωνής των πολιτών
για την προστασία της Μεσογείου από τις θα-
λάσσιες εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου ανέλαβε να συντονίσει το Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS [www.medsos.gr]. 

➽ Αφορμή και αιτία για την πρωτοβουλία το
γνωστό ατύχημα στον κόλπο του Μεξικό με τις
ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Δεν υπάρχει ακόμη η απαραίτητη τεχνογνω-
σία, λέει το σχετικό ψήφισμα, και ζητείται από
τις κυβερνήσεις και την ΕΕ η απαγόρευση των
θαλάσσιων εξορύξεων.  

➽ Άντε τώρα που τελείωσαν οι εκλογές, οι αυ-
τοδιοικητικοί να ασχοληθούν στα σοβαρά με
την αυτοδιοίκηση. Να ξεζουμίσουν τον Καλλι-
κράτη για να πάρουμε ό,τι καλό μπορεί να
δώσει. 

➽ Αθλητικό και καλό, Γ. Τοτσ.:
Ποιος μπασκετμπολίστας

του ΝBA αγόρασε τη μισή
Σπιναλόνγκα; Ο…
Λε(μ)πρόν Τζέιμς! Καλή
σας μέρα, ευήλιο και

ευάερο Σ-Κ! Περιμένω
τα σχόλιά σας! 

✱ «Όλον το ΠΑΣΟΚ» Θεσσαλονίκης βρέ-
θηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Λαδάδικα,
στη μίνι γιορτή που έστησαν οι Νομαρχια-
κές Επιτροπές του Κινήματος προς τιμήν
του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος βρισκόταν
στην πόλη.  

✱ Ο υπουργός Υγείας παραβρέθηκε σε
κομματική εκδήλωση που ήταν προ-
γραμματισμένη λίγο πριν τις 9 το βράδυ
και ακολούθως χαλάρωσε, πίνοντας το
ποτό του, σε γνωστό μαγαζί της περιο-
χής. 

✱ Στην παρέα του διακρίναμε τον πρώην
υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλο-
νίκης Γιώργο Πασχαλίδη, τον Δήμαρχο
Νεάπολης-Συκεών Σίμο Δανιηλίδη, στε-
λέχη της νομαρχιακής επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ, συνεργάτες του Γιάννη Μπου-
τάρη αλλά και πλήθος δημοσιογράφους
που έσπευσαν να αποθανατίσουν το, με-
ταξύ άλλων, event…

✱ Από τους πρώτους που έφτασαν στο
σημείο της συνάντησης ήταν ο πρώην
ΥΜΑ-Θ Γιώργος Πασχαλίδης, ο οποίος,
μέχρι να περάσει η ώρα και να συγκεν-
τρωθούν οι υπόλοιποι, επέλεξε να πιεί
τον καφέ του σε παρακείμενο καφέ. Επέ-
λεξε μάλιστα να καθίσει σε τραπεζάκι
δίπλα στην τζαμαρία, για να παρακολου-
θεί τις αφίξεις των «συντρόφων» του…

✱ Στο ίδιο καφέ με τον κ. Πασχαλίδη και
ένα τραπεζάκι πίσω από το δικό του, κά-
θονταν 3 συνεργάτες του Π. Ψωμιάδη, οι
οποίοι ετοιμάζονταν για τη δική τους μά-

ζωξη με τον νέο Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, σε γειτονικό μαγαζί.  

✱ Ο Πανίκας έκανε το τραπέζι στο επιτε-
λείο που τον στήριξε στις Περιφερειακές
εκλογές και μάλιστα, σύμφωνα με το ρε-
πορτάζ, του… έδωσε και κατάλαβε� Πέρα
από τον ίδιο, στο τραγούδι διακρίθηκε
και η υποψήφια Περιφερειακή Σύμβου-
λος Ελένη Φύκα, η οποία άνοιξε το πρό-
γραμμα�

✱ Όσοι θεωρούν ότι ο Απόστολος Τζιτζι-
κώστας θα λειτουργεί ως «γλάστρα» στην
Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης ας διαβά-
σουν προσεκτικότερα τον
«Καλλικράτη». Η δυνατό-
τητα παρεμβάσεων που
έχει είναι μεγάλη
καθώς από 1ης Ια-
νουαρίου αναλαμβά-
νει και
μητροπολιτικά κα-
θήκοντα στο πολεο-
δομικό συγκρότημα
της πόλης. 

✱ ΔΗ.ΣΥ. Όχι «Δημοκρατι-
κός Συναγερμός», όπως θα πήγε
κατευθείαν ο νους σας, αλλά «Δημοκρα-
τική Συμμαχία». Έτσι φημολογείται πως
θα λέγεται το νέο κόμμα της Ντόρας
Μπακογιάννη και θα έχει ως χρώματα το
μπλε και το πορτοκαλί. Μη πείτε μετά
ότι δεν σας το είπαμε… 

✱ Αλλαγές ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς
στην οργάνωση της ΝΔ τις επόμενες ημέ-

ρες. Οι θέσεις που παίζονται αφορούν στις
γραμματείες προγράμματος και πολιτικού
σχεδιασμού…. 

✱ Διακοπές φαίνεται πως κάνουν τις
ημέρες αυτές οι περισσότεροι υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης. Δεν
εξηγείται αλλιώς η απουσία τους από
όλα τα δρώμενα της πόλης. Ούτε στα
καφέ δεν κυκλοφορούν πλέον, την ώρα
που πριν τις εκλογές λες και είχαν εγκα-
τασταθεί μόνιμα εκεί και δεν το κουνού-
σαν με τίποτε. 

✱ Το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής ή το
πρωί της Δευτέρας θα έχουμε το αποτέλε-

σμα της επανακαταμέτρησης των ψη-
φοδελτίων για το δεύτερο γύρο των

αυτοδιοικητικών εκλογών στο
δήμο Θεσσαλονίκης. Μέχρι εδώ
καλά. Το θέμα είναι ποιες ψή-
φους θα καταμετρήσουν αυτές
που δίνει το υπουργείο Εσωτερι-

κών ή αυτές που δίνει η νομαρ-
χία; Γιατί η μεν νομαρχία δίνει

προβάδισμα 349 ψήφων στο Γιάννη
Μπουτάρη ενώ το αντίστοιχο προβά-

δισμα σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερι-
κών είναι 329 ψήφοι. Αλλά και για τα
άκυρα ψηφοδέλτια... το υπουργείο Εσωτε-
ρικών δίνει 5 περισσότερα. Άντε να δούμε
τι θα γίνει…

✱ Κουίζ: Ποιος πανεπιστημιακός αστέ-
ρας περιφερειακού πανεπιστημίου που
εσχάτως προσπαθεί να γίνει και τοπικός
τηλε-μαϊντανός έχει βάλει στο μάτι δη-
μοσιογράφους και γραφεία Τύπου; 

Του Γιάννη Θ. Κεσσόπουλου
gkessopoulos@gmail.com, gkessopoulos.blogspot.com

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ 
Ποια υποψήφια δή-

μαρχος είχε πει ότι αν
δεν εκλεγεί, θα πάει
σπίτι της αλλά τώρα

δεν πάει; 

και τσιμπάει... και πονάει
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