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Toυ Νίκου Καραμανλή

Α
ν μιλούσαμε με ποδο-

σφαιρικούς όρους, θα

λέγαμε με βεβαιότητα

ότι στο πρωτάθλημα των εξα-

γωγέων η Ελλάδα είναι ουρα-

γός, λίγο πριν τη ζώνη του

υποβιβασμού. Λίγο πριν τον

πάτο. Λίγο πριν την έξοδο από

την κορυφαία κατηγορία της

Ευρώπης των 27. 

Το λέμε αυτό γιατί η χώρα

μας βρέθηκε κατά δύο θέσεις

χαμηλότερα στην εξαγωγική

κατάταξη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης των 27 κρατών-μελών

για το εννεάμηνο του 2010,

καθώς οι εντυπωσιακές επιδό-

σεις της Βουλγαρίας και της Λι-

θουανίας, λειτούργησαν πιε-

στικά προς τα κάτω, με αποτέ-

λεσμα η Ελλάδα να κατατάσσε-

ται πλέον στην 22η θέση.
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την έντυπη έκδοση 
στο διαδίκτυο
όπως την βλέπετε 
στο χαρτί�
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... ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ 
«Ελπίζω να τα καταφέρω και να γίνω
καλός πατέρας στο μέλλον»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
«Δεν θα πρότεινα στην Ελένη να κάνει
infotainment αν ήμουν συνεργάτης της»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr
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Περιμένουμε
«επιστροφές»,
«κεφάλια»,
χειροπέδες 

ΔΕΗ και όχι μόνο. ΔΕΚΟ και
με τα όλα τους. Μισθοί, διευ-
θυντάδες, ελλείμματα… Κα-

νένας δεν τους έβγαλε «κόκκινη
κάρτα». Κόμματα, κομματάρχες,
οπαδοί «δεν ήξεραν, δεν είδαν».
Αρχηγοί, βουλευτές μεγαλοστε-
λέχη, συνδικαλιστές «δεν άκου-
σαν» για ρεμούλα και
μακροχέρηδες, δεν το υποψιάστη-
καν πως το ταμείο άδειαζε με
εκροές για μέσα και για έξω και σή-
μερα τρέχουν, αφορίζουν, ξεσπα-
θώνουν και… τζάμπα μάγκες. Για το
έγκλημα χωρίς(;) δολοφόνο. Για τις
«διευθετήσεις» που μας επιβάλ-
λουν ξένοι, που δεν καταλαβαί-
νουν από χρυσοπληρωμένους
οδηγούς(�) διευθυντάδων (ΔΕΗ) με
χρήμα δικό μας. Του ανθρωπάκου
που τρέχει αλαφιασμένος μη του
κόψουν το ρεύμα και του αδει-
άζουν το πορτοφόλι με ανελαστι-
κές δαπάνες, κουρελιάζοντας την
αξιοπρέπειά του.
ΕΙΝΑΙ ο Πρόεδρος που δικαιούται
να «κουβαλήσει» στην Αθήνα και
τον οδηγό του. Ο διευθύνων Σύμ-
βουλος, χρυσωμένος ο ίδιος μη μας
λείψει, με τον χρυσοπληρωμένο
(πάνω από 10 χιλιάρικα το μήνα)
οδηγό του. Για να τον μεταφέρει
απ’ το δαπανηρό (για ‘μας) συμ-
βούλιο για τη δεξίωση ο τελευ-
ταίος, γράφοντας υπερωρίες για
πάρτη του, χωρίς το πάρτι να’ χει
τελειωμό. Με τους «Γενικούς» και

τον οδηγό τους εποχούμενους, κα-
μαρωτούς, γραβατωμένους, αδιά-
φορους για τη ζημιά στο κοινωνικό
σύνολο. Τους «μάγκωσε» ο Τριαν-
ταφυλλόπουλος και ο Πρόεδρος
γελούσε� Περιμέναμε τον καλε-
σμένο του «άγριο» μεγαλοσυνδι-
καλιστή να ξεσπαθώσει κι ήταν…
χαδιάρικη γατούλα και υπερασπι-
στής του σιναφιού του. Περιμέ-
ναμε εκπροσώπους κομμάτων να
απαιτήσουν «επιστροφές», αρχη-
γούς να απαιτήσουν κεφάλια στο…
δίσκο και δεν το’ καναν. 
ΚΑΝΕΝΑΣ, τίποτα, και μόνο λόγια

παχιά για λεπτομέρειες, ή γενικο-
λογίες με ευχές και παραινέσεις.
Δεν τους ενόχλησε το σπίτι του
Άκη και οι βίλες του Ρουσόπουλου,
ούτε για το (πραγματικό) «πόθεν
έσχες» του Γιάννου δεν… κοιμήθη-
καν ή για τη διαδρομή του εκατομ-
μυρίου του κ. Τσουκάτου. Και,
βέβαια, η απόπειρα (των σημερι-
νών) να παραγράψουν (στη ζούλα)
«τα λεφτά που υπήρχαν», θυμίζει
κάποιους φυγόστρατους «καλλιτέ-
χνες» (Λαζόπουλος, Παπακαλιά-
της, Νιόνιος…), που τους τσάκωσαν
στα πράσα, τους φόρεσαν το χακί

και «δεν τρέχει τίποτα». 
ΝΑ νομοθετήσουν τα παλικάρια
μας-το ξανάπαμε. Να θεσμοθετή-
σουν με τη διαδικασία του επεί-
γοντος - «οι καιροί ου μενετοί».
Εκεί που ήθελαν, το’ καναν. Αν δεν
το κάνουν, κακό του κεφαλιού
τους. Εμείς (ακόμα) περιμένουμε.
«Επιστροφές», «κεφάλια» και την
(χαμένη) τιμή των «λειτουργών»
της νομοθετικής εξουσίας και των
φορέων της εκτελεστικής.

Του Θανάση Νικολαΐδη, 
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Παράλληλα, η Ελλάδα
συγκαταλέγεται στις
πέντε χώρες με τη μι-
κρότερη αύξηση των
εξαγωγών σε αξία για
εξεταζόμενο διάστημα,
μαζί με την Ιρλανδία,
το Λουξεμβούργο, τη
Δανία και τη Γαλλία.

Αντίστοιχα, οι χώρες της ΕΕ-27, με τη με-
γαλύτερη αύξηση εξαγωγών στο 9μηνο
είναι: Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Εσθονία και Ρουμανία.
Με απουσία στοιχείων για τρεις από τις
27 οικονομίες της ΕΕ-27 (Ολλανδία,
Σουηδία, Λουξεμβούργο), η Ελλάδα κατα-
τάσσεται προτελευταία στην εξαγωγική
επίδοση στην ΕΕ-27 για το υπό εξέταση
διάστημα πάνω από την Κύπρο. Η Ελλάδα
και η Κύπρος είναι οι μοναδικές οικονο-
μίες της ΕΕ-27 που παρουσιάζουν διαχρο-
νικά εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές/ΑΕΠ)
σε μονοψήφιο νούμερο.
Όλα αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τις
μελέτες της Eurostat, μετά από επεξεργα-
σία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών
και Σπουδών (ΙΕΕΣ).
Η ανακοίνωση του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ) κάνει λόγο για
«ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας της
ελληνικής οικονομίας». Δηλαδή για το αυ-
τονόητο και το χιλιοειπωμένο. Δεν φταίνε
βέβαια οι εξαγωγείς που το επαναλαμβά-
νουν. Είναι ευθύνη πρωτίστως των κυβερ-
νήσεων διαχρονικά και των πολιτικών που
άσκησαν όσον αφορά στη διαμόρφωση
του κατάλληλου επιχειρηματικού πλαι-
σίου που θα μπορούσε να ενισχύσει τις
εξαγωγές. Είναι αυτό που κάθε υγιώς σκε-
πτόμενος φωνάζει εδώ και χρόνια, ή έστω
μήνες, τους μήνες της κρίσης: ανάπτυξη,
ειδάλλως ανυπέρβλητη ύφεση. Δυστυχώς,
όμως, η επανάληψη των αριθμών και των
διαπιστώσεων, χωρίς την αναγκαία αντί-
δραση, καταντά θλιβερή και εξαιρετικά
επικίνδυνη για την κοινωνία και τη χώρα.
Ας το έχουν αυτό υπόψη οι κρατούντες.    

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Πάτοι και
στις εξαγωγές

Συνέχεια από τη σελ. 1

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
εοντόκαρδοι πλέον δεν
υπάρχουν. Ο τελευταίος
ονομαζόταν Ριχάρδος

κι έχασε το κεφάλι του –βασιλιάς πράγμα- σε
ένα λασπωμένο χωράφι στη Γαλλία το 1191.
Σήμερα η καρδιά λιονταριού είναι κάτι πολύ
αόριστο και πολύ διαφορετικό από την καρ-
διά ενός… μαρουλιού για παράδειγμα. Ψά-
χνοντας δε αυτό το χαρακτηριστικό δηλαδή
το θάρρος να πολεμάς για τα πιστεύω σου,
μετατρέπεσαι σα τον Διογένη. Ωστόσο υπάρ-
χουν και οι εξαιρέσεις. 

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο εκλιπών πρό-
εδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσ-
σαλονίκης, πρέπει να ανήκε σε αυτό το
σπάνιο είδος. Όσο κι αν έδινε την εικόνα
ενός πράου και μειλίχιου συνδικαλιστή, το
βλέμμα του έβγαζε σπίθες, σαν φλογοβόλο
σε χτυπούσε όταν διεκδικούσε. Και αυτή τη
θαρραλέα στάση κράτησε και στην πολυετή
μάχη με τον καρκίνο, ασχέτως αν σχεδόν
πάντα ο τελευταίος βγαίνει νικητής.

Δεν είναι όμως μόνο οι άντρες λεοντόκαρ-
δοι. Είναι και οι γυναίκες και μάλιστα ορι-
σμένες που δουλεύουν στο σανίδι, στα
χνάρια της αξέχαστης Μελίνας. Μια λέαινα
αποφασισμένη να παίξει στο θέατρο ήταν και
η Τασσώ Καββαδία, που «έφυγε» και αυτή
πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών. Έδωσε τις
δικές της μάχες με την οικογένεια της για να
γίνει «θεατρίνα» και από τις πιο πετυχημένες
μάλιστα.

Μάχες όμως έδωσε για έναν άλλον αγώνα,
πιο πνευματικό πιο ιδεαλιστικό, μια μια Γαλ-
λίδα που ακόμα κι όταν «έσβησε» -πριν λίγες
μέρες κι αυτή- η καρδιά λιονταριού χτυπούσε
στον κόρφο της. Λεοντόκαρδη ήταν η Ζακλίν
ντε Ρομιγί, που ανέδειξε με το έργο της, την
αξία του ελληνικού πνεύματος. Αγωνίστηκε
όσο λίγοι, για να διατηρηθεί η εκμάθηση
των αρχαίων ελληνικών στα ευρωπαϊκά σχο-
λεία και για να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες της
αρχαίας Ελλάδας. Τυφλή στο τέλος της ζωής
της, «έβλεπε» με το λαμπρό φως του αρχαι-
οελληνικού πολιτισμού. Αφήσε πίσω της και
μια πολύ χρήσιμη -για μας τους Νεοέλληνες-
ρήση: «ο λόγος είναι ένα φρούριο κατά της
κτηνωδίας»...

Λεοντόκαρδοι 
σε ζωή και θάνατο

Philip Jacques de Loutherbourg «Battle Between
Richard I Lionheart 1157-99 in Palestine» 1792

άποψη

Του Σταύρου Καλαφάτη
Βουλευτή ΝΔ Α΄ Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνου τομέα πολιτικής ευθύ-
νης Μεταφορών και Επικοινωνιών

«Όλα φαντάζουν έωλα, όλα αποδεικνύονται αόρι-
στα, όλα είναι υπό συζήτηση και όλα απαιτούν
διερευνητικές και αναγνωριστικές μελέτες. Η

κυβέρνηση έσπευσε να εξαγγείλει και να επικοινωνήσει, το
μεγαλεπήβολο Master Plan Υποδομών – Μεταφορών και
οι Θεσσαλονικείς νόμισαν ότι στα επόμενα χρόνια θα δια-
βιούν σε μια ονειρεμένη ουτοπική πόλη με κρεμαστές γέ-
φυρες, υποθαλάσσιες σήραγγες και υπερυψωμένες
λεωφόρους.

Το αποδεικνύει ο προβληματισμός και οι επιφυλάξεις
των ίδιων των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων στην
οποία το αρμόδιο Υπουργείο ανέθεσε το σχεδιασμό προτά-
σεων, για τη σύνταξη του περιβόητου αυτού Στρατηγικού
Σχεδίου. Το παραδέχεται και το κριτικάρει έντονα, η ίδια
επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο οποίο ανατέθηκε ο ρόλος συν-
τονιστή της δημόσιας διαβούλευσης. 

Δεν είναι δόκιμο να εξαγγέλλονται μεγάλα έργα μεταφο-
ρικών υποδομών, χωρίς να υπάρχει ένα πρωτόλειο δείγμα,
τουλάχιστον σε επίπεδο προκαταρκτικών μελετών: Σκοπι-
μότητας και βιωσιμότητας, οικονομικής και τεχνικής εφι-
κτότητας, προσδιορισμού του ύψους και των πηγών

χρηματοδότησης, εκτίμησης κυκλοφοριακού φόρτου και
συγκοινωνιακών συνδέσεων, περιβαλλοντικών όρων και
επιβαρύνσεων, συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων,

Για παράδειγμα δεν είναι δόκιμο να εξαγγέλλεται η
ζεύξη του Θερμαϊκού, με μια γέφυρα τύπου «Σαν Φρανσί-
σκο», όταν δεν έχει εξετασθεί καμία από τις ανωτέρω πα-
ραμέτρους, ούτε οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που
επιβάλλουν οι συνθήκες «Ramsar» και «Natura» που
ισχύουν στις περιοχές Καλοχωρίου και Αγγελοχωρίου αντί-
στοιχα. Δεν είναι επίσης δόκιμο να σχεδιάζονται μεγάλα
έργα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
της Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2009
και περιμένουμε δυστυχώς ακόμη από την κυβέρνηση να
το επικαιροποιήσει και επιτέλους να το παρουσιάσει επί-
σημα στους πολίτες.

Τα ανωτέρω αποδεικνύουν έλλειψη συντονισμού και
σύγχυση μεταξύ των αρμοδίων Υπουργείων Υποδομών-Με-
ταφορών και Περιβάλλοντος, αφού οι σχεδιασμοί τους για
την Θεσσαλονίκη είτε δεν συμπλέουν είτε αλληλοεπικαλύ-
ποτονται.

Οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν, βλέπουν και αντιλαμβά-
νονται ότι τα μόνα μεγάλα έργα που υλοποιούνται σήμερα
στην πόλη, μετά από 20 χρόνια απραξίας, είναι το Μετρό
και η επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου, που ξεκί-
νησε η Νέα Δημοκρατία. Ας εστιάσει επιτέλους η κυβέρ-
νηση εντατικά τις προσπάθειες της, στην έγκαιρη
ολοκλήρωση αυτών των έργων και ας σταματήσει τη διά-
χυση των όποιων δυνάμεων της σε έργα που ακούγονται

ωραία, αλλά φαντάζουν ως ανεκπλήρωτα όνειρα. Ιδιαίτερα
η έγκαιρη ολοκλήρωση του βασικού κορμού του Μετρό και
η άμεση έναρξη των επεκτάσεών του προς ανατολικά και
δυτικά της πόλης, θα συμβάλει καταλυτικά στην αναίρεση
αρκετών σχεδιασμών του εν λόγω Master Plan μεταφορών.   

Η σημερινή κυβέρνηση μετά από 14 μήνες έχει πει
πολλά και δεν έχει πράξει τίποτα για τη Θεσσαλονίκη. Πρέ-
πει όμως και της δίνεται η δυνατότητα να οριστικοποιήσει
τις ήδη ώριμες  μελέτες που εκπονήθηκαν τα τελευταία χρό-
νια. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσαν  να δημο-
πρατηθούν άμεσα και να ξεκινήσουν επιτέλους σημαντικά
έργα για το πολεοδομικό συγκρότημα, όπως για παρά-
δειγμα η αναβάθμιση της δυτικής εσωτερικής περιφερει-
ακής και το πρώτο τμήμα της εξωτερικής περιφερειακής
Γηροκομείο-Ευκαρπία-Πεύκα.

Από την ανωτέρω ανάλυση, καταλήγουμε τελικά ότι δεν
θα έπρεπε να υπάρξουν όλες αυτές οι «τυμπανοκρουσίες»
από την κυβέρνηση και οι όποιες εξαγγελίες της, να γίνον-
ταν αφού είχε ωριμάσει πρώτα ο σχεδιασμός ενός υλοποι-
ήσιμου Master Plan υποδομών μεταφορών για τη
Θεσσαλονίκη. 

Διότι αμφιβόλου εφικτότητας και ωριμότητας στρατηγικά
σχέδια, καθιστούν την ίδια την κυβέρνηση ανώριμη! Διότι,
ο καθένας από εμάς θα μπορούσε εύκολα να πάρει το
χάρτη της πόλης και να ζωγραφίζει πάνω του σχεδιάζοντας
εντυπωσιακές χρωματιστές γραμμές, συντάσσοντας παράλ-
ληλα μια όμορφη «έκθεση σκέψεων και ιδεών» για μια
«παραμυθένια πόλη»!

M
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Η ιστορία μιας ολό-
κληρης ομάδας σε

μια φωτογραφία. Οι
βετεράνοι του ΠΑΟΚ

που παρουσίασαν
χθες το dvd που επι-
μελήθηκαν «Μια ζωή
όλο ΠΑΟΚ», ξυπνών-

τας μνήμες ποδο-
σφαιρικής

πανδαισίας του πα-
ρελθόντος σε φίλους

κι… αντιπάλους.

Ναι, υπάρχει κάτι
λάθος στη φωτογρα-
φία. Η αναφορά
σε… δεκαήμερο
προσφορών, καθώς
θα έπρεπε να λέει:
«Προσφορές διαρ-
κείας μέχρι να αγο-
ράσετε»!

Οι έωλες υποσχέσεις της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη
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➽ Στη σκιά του θανάτου του Νίκου
Γιαννόπουλου συνεδρίασε για τελευ-
ταία φορά στην ιστορία του θεσμού
το νομαρχιακό συμβούλιο. Στο κενό
έδρανο, λίγα λουλούδια που απέθε-
σαν οι συνάδελφοί του από την πα-
ράταξη της οποίας ηγείτο και ο
Παναγιώτης Ψωμιάδης, μόλις κατέ-
φθασε στην αίθουσα. 

➽ Μετά το νομάρχη, συγκινημένη η
Μαρία Τούρτα μίλησε για τον Νίκο
Γιαννόπουλο εκ μέρους της παράτα-
ξης της μείζονος αντιπολίτευσης. 

➽ Το παρών έδωσε και ο ευρωβου-
λευτής Μ. Τρεμόπουλος που μίλησε
και για το Νίκο Γιαννόπουλο. Παρόν-
τες επίσης και ο αντιπεριφερειάρχης
Απ. Τζιτζικώστας όπως και ο νομάρ-
χης Πιερίας Γ. Παπαστεργίου.

➽ Για τη Μ. Τούρτα σήμανε το τέλος
και της αυτοδιοικητικής καριέρας
αλλά και της υπαλληλικής. Καλή συ-
νέχεια. «Σ’ αγαπάμε» ακούστηκε από
την απέναντι πλευρά, μόλις ολοκλή-
ρωσε τον αποχαιρετισμό της... 

➽ Αυλαία και για τον Μ. Σπυριδάκη
που ολοκλήρωσε τη θητεία του ως
νομαρχιακός σύμβουλος. «Διατηρώ
τα καλύτερα συναισθήματα έναντι
των συναδέλφων, παρά τις διαφωνίες
που μπορεί να είχαμε» είπε κλείνον-
τας.     

➽ Συζήτηση για την πορεία της νο-
μαρχιακής αυτοδιοίκησης ανέμενε
από το τελευταίο νομαρχιακό συμ-
βούλιο ο εκπρόσωπος της ΣΥΡΙΖΑ
Στρ. Πλωμαρίτης, ως παρακαταθήκη
για τη συνέχεια του θεσμού της αυ-
τοδιοίκησης. Αποχαιρετώντας ευχή-
θηκε στον κ. Ψωμιάδη ειλικρινά από
καρδιάς καλή δύναμη και καλή επι-
τυχία στο έργο στην Περιφέρεια.

➽ Θα γίνει ειδική εκδήλωση απολο-
γισμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκη-
σης και τιμής στους διατελέσαντες
συμβούλους, αντινομάρχες, νομάρ-
χες, δεσμεύτηκε ο νομάρχης απαν-
τώντας στον Στρ. Πλωμαρίτη.

➽ Αποχωρώντας μίλησε και ο Γ.
Μπίκος που εξελέγη σύμβουλος στο
δήμο Χαλκηδόνας.   

➽ «Η σκέψη και ο κυβερνήτης» είναι
ο τίτλο του βιβλίου που χάρισε ο
επίσης αποχωρών Γ. Παλαιστής. «Για
να το διαβάσετε και να διοικήσετε
σωστά την Περιφέρεια» είπε στο νο-
μάρχη από το βήμα του νομαρχια-
κού απευθυνόμενος. Μάλιστα,
συγκινημένος μίλησε για τον εκλι-
πόντα με τον οποίο, όπως είπε, είχε
προσωπική σχέση. 

Στο νομαρχιακό
ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σίγησε η φωνή του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Έχασε τελικά τη μακρό-

χρονη μάχη με τον καρ-
κίνο ο Νίκος

Γιαννόπουλος, αφήνοντας χθες,
σε ηλικία 64 χρόνων, την τελευ-
ταία του πνοή στην κλινική στην
οποία νοσηλευόνταν. Παρά την
ασθένειά του, άσκησε στο έπα-
κρο τα καθήκοντά του, ως πρό-
εδρος του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης, νομαρχιακός
σύμβουλος, μέλος της διοίκη-
σης της ΓΣΕΕ και του Εθνικού
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
Ωστόσο τους τελευταίους μήνες,
παρουσίασε επιπλοκές που τον
κράτησαν μακριά από τις ση-
μαντικές πολιτικές, συνδικαλι-
στικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Συγκλονισμένη η τοπική αυτο-
διοίκηση αλλά και ο ευρύτερος
ελληνικός πολιτικός κόσμος
προέβησαν σε δηλώσεις για τον
πρόωρο χαμό του Νίκου Γιαννό-
πουλου. Ειδικότερα: 

Το τοπικό Νομαρχιακό
ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του δή-
λωσε: «Ο Νίκος Γιαννόπουλος
ταύτισε την ζωή του με την διεκ-
δίκηση των δικαιωμάτων των
απλών πολιτών, κάθε αδικημέ-
νου και κάθε μη προνομιού-
χου».

O υπουργός Εθνικής Άμυνας,
Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερό-
μενος στο θάνατο του Νίκου
Γιαννόπουλου, τόνισε: «Έφυγε
πρόωρα ένας πραγματικός λε-
βέντης. Ο Νίκος Γιαννόπουλος
ήταν ένας αυθεντικός λαϊκός
αγωνιστής, με σπάνιο ήθος, αί-
σθηση της αξιοπρέπειας και με-
τριοπάθειας».

Ο Περιφερειάρχης της Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Παναγιώτης
Ψωμιάδης, αναφέρει για τον πο-
λιτικό του αντίπαλο: «Ο Νίκος
ήταν ένας έντιμος και καθαρός
μαχητής. Αγωνίστηκε για τα
συμφέροντα των πολιτών της
Θεσσαλονίκης με ανιδιοτέλεια,
με «ψυχή», χωρίς προσωπικές
εμπάθειες».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης,
εκφράζοντας τα συλλυπητήριά
του, δήλωσε μεταξύ των άλλων:
«Ο Νίκος Γιαννόπουλος, που με
πάθος υπερασπίστηκε τα συμ-
φέροντα των εργαζομένων,
αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο
κενό στο συνδικαλιστικό κίνημα
της πόλης και στο Ε.Κ.Θ.».

Ο απερχόμενος δήμαρχος

Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπα-
γεωργόπουλος, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση για τον θάνατο
του προέδρου του Εργατικού
Κέντρου, Νίκου Γιαννόπουλου:
«Ήταν ένας άνθρωπος με χα-
μηλό προφίλ αλλά με έντονη
προσωπικότητα που προσέφερε
πολλά στους εργαζόμενους,

στους απλούς πολίτες».
Μεταξύ των άλλων, ο νεοε-

κλεγείς αντιπεριφερειάρχης,
Απόστολος Τζιτζικώστας δή-
λωσε: «Ο Νίκος Γιαννόπουλος
είχε πλούσια πολιτική, συνδικα-
λιστική και κοινωνική συνει-
σφορά και κατόρθωσε να
αναβαθμίσει το Εργατικό Κέντρο

Θεσσαλονίκης στα δέκα χρόνια
που διετέλεσε Πρόεδρος».

Ακόμη, ο πρώην πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου Θεσσα-
λονίκης,  Παναγιώτης Αβραμό-
πουλος, σε δήλωσή του
ανέφερε για τον συνεργάτη του:
«Μας ένωσαν οι κοινοί αγώνες
σε πολιτικά και κοινωνικά μετε-
ρίζια, οι ίδιες αγωνίες για την
προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων».

Σε ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ
ανέφερε: «Ο Νίκος Γιαννόπου-
λος διακρίθηκε για τους εργατι-
κούς και κοινωνικούς του
αγώνες με στόχο την υπερά-
σπιση των συμφερόντων των ερ-
γαζομένων. Όλοι εμείς που
συνεργαστήκαμε και παλέψαμε
μαζί του για τους ίδιους σκο-
πούς και στόχους ,θα τον θυμό-
μαστε πάντα».

Η κηδεία θα γίνει σήμερα το
πρωί, στις 11.00, στον Ιερό
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου,
στο Ωραιόκαστρο.

Επιθυμία της οικογένειάς του
είναι όποιος θέλει, αντί για στε-
φάνι στη μνήμη του, να καταθέ-
σει χρήματα για τη «Βραδιά των
Ανέργων» που για τη διοργά-
νωσή της ο ίδιος πρωτοστατούσε
εδώ και 10 χρόνια. Η κατάθεση
χρημάτων μπορεί να γίνει στον
λογαριασμό της Εθνικής Τράπε-
ζας 216/296064 - 80 ή στο τα-
μείο του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Η ζωή και η δράση του

ΟΝίκος Γιαννόπουλος γεννήθηκε στη Νάουσα του νομού Ημα-
θίας. Σε ηλικία 12 χρονών ήρθε στη Θεσσαλονίκη στην οποία
και ζούσε μόνιμα. Από το 1965 εργάζονταν στον κλάδο Κα-

τεργασίας Ξύλου και από το 1984 στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων
Ελλάδας. Το 1989 εκλέχθηκε γ.γ. στο Συνδικάτο Κατεργασίας Ξύλου
και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συνα-
φών Επαγγελμάτων . Το 1993 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Συνδικάτου
Κατεργασίας Ξύλου.

Από το 1989 εκλέγεται στη Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, και από το 1991 μέχρι και τον Νοέμβριο του
2000 κατείχε τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Ε.Κ.Θ.

Από το 1995 μέχρι το 1998 διετέλεσε Πρόεδρος της Ελεγκτικής
Επιτροπής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
και  μέλος της Διοίκησής και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Νο-
έμβριο του 2000, στο 27ο Συνέδριο του Ε.Κ.Θ, εκλέχθηκε ομόφωνα
Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης , θέση
στην οποία επανεκλέχτηκε για άλλες τρεις φορές και διατήρησε ως
το θάνατό του.

Ήταν ιδρυτικό μέλος της ΠΑΣΚΕ Θεσσαλονίκης και διετέλεσε για
6 χρόνια Γραμματέας του Ιδιωτικού Τομέα. Διετέλεσε μέλος της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής Πόλης Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ και υπεύ-
θυνος του Γραφείου Συνδικαλιστικού του Ιδιωτικού Τομέα και μετά
το 2000  μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και από το
Μάρτιο του 2005 μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Το
2006 εκλέγεται πρώτος Νομαρχιακός Σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο
του ΠΑΣΟΚ, το 2007 τίθεται επικεφαλής της Παράταξης του ΠΑΣΟΚ
στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και στις εκλογές του 2009 ήταν υπο-
ψήφιος βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης. 
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➽ Την άσκηση πειθαρχικής δίωξης
κατά του πρώην πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, Ηλία Κουσκου-
βέλη, τριών αντιπρυτάνεων, μιας
διοικητικής υπαλλήλου και δύο φοιτη-
τών ζητά ο υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Γιάννης Πανάρετος!
Τους κατηγορεί ότι, σύμφωνα με πόρι-
σμα του γενικού επιθεωρητή διοίκησης,
Λέανδρου Ρακιντζή, είχαν προσλάβει
καθαρίστριες στο Πανεπιστήμιο με συμ-
βάσεις που δεν ήταν σύννομες.

➽ Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από
τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας- Θρά-
κης θα πραγματοποιήσει η ΕΔΟΘ, την
Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι,   ημέρα
ψήφισης του προϋπολογισμού, όπου και
θα επιδώσουν και σχετικό ψήφισμα. Η
ΕΔΟΘ κάνει λόγο για τον πιο σφιχτό
προϋπολογισμό που έχει υπάρξει μέχρι
σήμερα και που έχει ως στόχο, όπως χα-
ρακτηριστικά αναφέρει, την πλήρη ανα-
τροπή και κατάργηση εργατικών
κατακτήσεων και δικαιωμάτων ενός
αιώνα. 

➽ Πικετοφορίες διαμαρτυρίας και ενη-
μέρωσης στις γειτονιές της Θεσσαλονί-
κης διοργανώνει την Τετάρτη, το
ΠΑΜΕ, ενόψει της ψήφισης από τη κυ-
βέρνηση του «πιο αντιλαϊκού μεταπολι-
τευτικού κρατικού προϋπολογισμού».

➽ Τηλεφωνικά θα μπορούν να ενημε-
ρώνονται για τις αφίξεις των λεωφο-
ρείων μιας λεωφορειακής γραμμής σε
συγκεκριμένη στάση οι πολίτες χάρη
στην νέα πρωτοποριακή υπηρεσία του
ΟΑΣΘ. Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης, κα-
λώντας από σταθερό τηλέφωνο, χωρίς
καμία πρόσθετη χρέωση (αστική
κλήση), το τηλεφωνικό κέντρο του
Ο.Α.Σ.Θ (2310 981 100) και επιλέγον-
τας την υπηρεσία της τηλεματικής, πλη-
κτρολογώντας το 0, χρησιμοποιώντας
τους κωδικούς των στάσεων, θα ενημε-
ρώνεται σε πραγματικό χρόνο για αφί-
ξεις των λεωφορείων μιας λεωφορειακής
γραμμής σε συγκεκριμένη στάση, αφί-
ξεις των πρώτων λεωφορείων όλων των
λεωφορειακών γραμμών σε συγκεκρι-
μένη στάση, τις στάσεις που εξυπηρετεί
η κάθε λεωφορειακή γραμμή, τις διερ-
χόμενες λεωφορειακές γραμμές από
κάθε στάση.

➽ Πυρ εναντίον των αστυνομικών που
τον καταδίωκαν άνοιξε ένας άγνωστος τη
νύχτα της Δευτέρας στην περιοχή Αμπε-
λοκήπων. Νωρίτερα ο δράστης και ένας
συνεργός του είχαν μπει σε πολυκατοι-
κία με καλυμμένα τα πρόσωπα, αλλά
έγιναν αντιληπτοί από ενοίκους, που ει-
δοποίησαν την αστυνομία, άνδρες της
οποίας άρχισαν να τους καταδιώκουν. 

Εντός πόλεως

ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Έκανε… ταμείο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τον απολογισμό των πε-
πραγμένων για το 2010
έκανε την Τρίτη η απερχό-

μενη Γενική Γραμματέας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, Μαρία Λιονή, σηματο-
δοτώντας παράλληλα το «τέλος
εποχής» του ισχύοντος αυτοδι-
οικητικού και περιφερειακού
μοντέλου. Όπως ανέφερε η
κυρία Λιονή, επί των ημερών
της η απορρόφηση του ΕΣΠΑ
για την ΠΚΜ έφτασε στο 15%
από 3% που ήταν το 2009, ση-

μειώνοντας πως μαζί με τις
ιδιωτικές ενισχύσεις θα κλείσει
το 2010 με απορρόφηση περί-
που 21%.  

«Εντός του 2010 σημειώθηκε
σημαντική επιτάχυνση των ρυθ-
μών υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Δη-
μοσιεύτηκαν 19 προσκλήσεις,
ύψους 441,2 εκατ. ευρώ και
εντάχθηκαν 130 νέες πράξεις.
Συμβασιοποιήθηκαν έργα προ-
ϋπολογισμού 443,9 εκατ. ευρώ
και καταχωρήθηκαν πληρωμές
ύψους 123,5 εκατ. ευρώ»,

πρόσθεσε.

Οι ευχές της… 
παλιάς στον νέο�

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε, το 2010  καλύ-
φθηκαν ελλείμματα και χρέη
που εκκρεμούσαν, ενώ αξιολο-
γήθηκαν 144 νέα επενδυτικά
σχέδια και εγκρίθηκαν τα 97,
προϋπολογισμού 90 εκατ.
ευρώ. Όπως είπε, δόθηκε με-
γάλη βαρύτητα στη διαφάνεια
και τόνισε πως έγινε ακόμη με-

γάλη προσπάθεια μείωσης των
δαπανών της περιφέρειας, που
σε περιπτώσεις ξεπέρασε ακόμη
και το 30%. «Η Κεντρική Μακε-
δονία είναι πιο δυναμική περι-
φέρεια σε όλη την Ελλάδα. Με
σωστό σχεδιασμό και κατάταξη
ανθρώπων θα πάει καλά. Εύχο-
μαι ο νέος περιφερειάρχης, Πα-
ναγιώτης Ψωμιάδης, και το
περιφερειακό συμβούλιο να πά-
ρουν τις καλύτερες και σοφότε-
ρες αποφάσεις για το καλό της
περιοχής», κατέληξε η κ.Λιονή. 

ΑΦΗΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝ 

Πολιτικά «παρών» 
ο Β. Παπαγεωργόπουλος� 
Του Χρήστου Τσαλικίδη

Αποφασισμένος να παρακο-
λουθεί εκ του σύνεγγυς τα
θέματα της Θεσσαλονίκης

και να παρεμβαίνει όποτε και όταν
χρειάζεται δήλωσε ο Βασίλης Πα-
παγεωργόπουλος, αποκαλύπτον-
τας το στίγμα των πολιτικών του
προθέσεων από 1ης Ιανουαρίου
2011. Ο απερχόμενος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης μπορεί σε 8 ημέ-
ρες να αποχαιρετά το νέο δημαρ-
χείο, ωστόσο δεν δείχνει
διατεθειμένος να καθίσει… σπίτι
του�  «Εγώ και οι συνεργάτες μου
θα παρακολουθούμε από κοντά τα
θέματα της Θεσσαλονίκης και θα
παρεμβαίνουμε όποτε χρειαστεί
με θέσεις και προτάσεις» δήλωσε,
αφήνοντας ανοικτά πολλά παρά-
θυρα σχετικά με το πολιτικό του
μέλλον� 

Επιχειρώντας έναν απολογισμό
της 12ετους θητείας του στη διοί-
κηση του δήμου Θεσσαλονίκης, ο
κ. Παπαγεωργόπουλος παρατή-
ρησε πως υλοποίησε το 99% των
δεσμεύσεων του και επισήμανε οτι
παραδίδει στη νέα δημοτική αρχή
μια πόλη πολύ καλύτερη από αυτήν
που παρέλαβε. «Παραδίδω μια
Θεσσαλονίκη με μια νέα πανέ-
μορφη παραλία. Με χώρους πολι-
τισμού, αθλητισμού και αναψυχής
στην τέως αλάνα της Τούμπας. Με
ένα νέο ιδιόκτητο Δημαρχείο μετά
από 140 χρόνια και ένα πάρκιγκ
1.000 θέσεων. Με ένα μεγάλο
αριθμό αναπλάσεων σε βασικούς οδικούς
άξονες, με αναπαλαιωμένα σημαντικά κτίρια
της πόλης μας. Πιο φωτεινή, πιο καθαρή.  Γε-

μάτη με πολιτιστικά γεγονότα υψηλοτάτου επι-
πέδου. Με ένα σημαντικό δίχτυ κοινωνικής
προστασίας που αρχίζει από τον «Άγιο Στυ-
λιανό» και φθάνει μέχρι το Κοινωνικό Παντο-

πωλείο και τη Στέγη Αλτσχάϊμερ».

Η κοροϊδία της θαλάσσιας 
συγκοινωνίας

Παράλληλα κάλεσε την κυβέρ-
νηση να «δείξει επιτέλους» στη
Θεσσαλονίκη, το ενδιαφέρον που
της αξίζει. «Είναι αδιανόητο να κα-
θυστερεί απελπιστικά το μετρό, η
εξωτερική περιφερειακή, να μην
δημοπρατούνται πάρκινγκ και υπο-
θαλάσσια να μην συζητιούνται,
ζώνη καινοτομίας σε πλήρη αφά-
νεια, να μην ενδιαφέρεται για το
θάνατο της μικρομεσαίας επιχείρη-
σης και την έκρηξη της ανεργίας».
Ειδικότερα για τη θαλάσσια συγκοι-
νωνία επισήμανε πως η κοροϊδία
συνεχίζεται. «Πρώτα να δούμε
αποτελέσματα οικονομοτεχνικής
μελέτης και μετά να συζητούμε για
υποδομές» είπε.

Τοποθετείται ο ανδριάντας 
του Κ. Καραμανλή

Εξελίξεις αναμένονται και στο
θέμα του ανδριάντα του Κωνσταν-
τίνου Καραμανλή στο πλακόστρωτο
της Νέας Παραλίας, αφού όπως
αποκάλυψε ο κ. Παπαγεωργόπου-
λος, τις επόμενες ημέρες πρόκειται
να ολοκληρωθούν οι εργασίες που
βρίσκονται σε εξέλιξη. «Ο εισαγγε-
λέας μετά τη διενέργεια προκαταρ-
κτικής εξέτασης διέταξε να
συνεχιστούν οι εργασίες. Τις επό-
μενες ημέρες θα τοποθετηθεί ο αν-
δριάντας και η καινούργια
δημοτική αρχή θα κληθεί να κάνει

τα αποκαλυπτήρια» σημείωσε, εκφράζοντας
την ελπίδα η νέα δημοτική αρχή να οργανώ-
σει μια «σωστή τελετή». 
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Λουκέτο σε 1.000 
καταστήματα 
της Θεσσαλονίκης
μέσα σε ένα χρόνο

Σε περίπου 1.000 υπολόγισε, ο πρόεδρος
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης Μιχ. Ζορπίδης, τα εμπο-

ρικά καταστήματα που έβαλαν λουκέτο μέσα
σε ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που
οδήγησε περίπου 3.000 υπαλλήλους στην
ανεργία. Τις παραπάνω εκτιμήσεις έκανε
χθες ο κ. Ζορπίδης ανακοινώνοντας παράλ-
ληλα ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία
στο ΕΕΘ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΕΘ, εξέ-
φρασε φόβους ότι το ποσοστό της ανεργίας
(που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε 16%)
ενδέχεται ακόμη και να διπλασιαστεί κατά το
2011. Μάλιστα, ο κ. Ζορπίδης δεν έκρυψε ότι
υπάρχουν φήμες ότι το πρώτο δίμηνο του
2011 θα μπουν «λουκέτα» σε μεγάλες ελλη-
νικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου.

Σχετικά με την κίνηση στην αγορά τις τε-
λευταίες ημέρες, υποστήριξε ότι είναι μει-
ωμένη κατά 45% έως και 60% σε σχέση με
πέρυσι την ίδια περίοδο και πρόσθεσε πως η
οικονομική κρίση έχει επιφέρει καθίζηση και
στα οργανωμένα ταξίδια εντός και εκτός Ελ-
λάδας κατά την περίοδο των εορτών. 

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 13,7% ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Ακριβότερο το ηλεκτρικό 
από 1η Ιανουαρίου
Ακριβότερα θα πληρώνουμε

το ηλεκτρικό ρεύμα μετά
την πρωτοχρονιά, καθώς

τίθενται σε ισχύ θα τεθούν από
1/1 τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ,
που προβλέπουν αυξήσεις μέχρι
13,7% στους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοι-
κοκυριά, αλλά και ελαφρύνσεις
για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις.

Εκκρεμεί ακόμη η ανακοίνωση
των χρεώσεων ανά κιλοβατώρα
για τις επιμέρους κατηγορίες κα-
ταναλωτών, οι οποίες, όπως ανα-
κοίνωσε την Τρίτη η ΔΕΗ, έχουν
υποβληθεί προς έγκριση στο
υπουργείο Περιβάλλοντος και θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της
Επιχείρησης μετά την έγκρισή
τους. 

Για την οικιακή κατανάλωση η
μέση μεταβολή των τιμών ανά τε-

τράμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 
• Από 0-800 κιλοβατώρες αύ-

ξηση 13,7%
• Από 801-1000 kwh αύξηση

2,6%
• Από 1001-1200 kwh αύ-

ξηση 2,7%
• Από 1201-1600 kwh αύ-

ξηση 2,7%
• Από 1601-2000 kwh αύ-

ξηση 1,6%
• Από 2001-3000 kwh μεί-

ωση 4,4%
• Από 3001 kwh και πάνω,

μείωση 13,8%
Οι αυξήσεις στις χαμηλότερες

κατηγορίες κατανάλωσης και οι
μειώσεις στις υψηλότερες γίνον-
ται σε εφαρμογή της οδηγίας που
προβλέπει ότι τα τιμολόγια του
ηλεκτρικού πρέπει να αντανα-
κλούν το κόστος, όπως επίσης ότι
πρέπει να αποφεύγεται η επιδό-

τηση μιας κατηγορίας καταναλω-
τών από άλλη. Οι προσαρμογές
αυτές, σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα, θα γίνουν σταδιακά ως
το 2013. 

Με το ισχύον καθεστώς οι οι-
κιακοί καταναλωτές με υψηλές
καταναλώσεις αλλά και οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν
δυσανάλογα υψηλά τιμολόγια
ενώ σε άλλες κατηγορίες κατανα-
λωτών υπήρχαν χρεώσεις ακόμη
και κάτω του κόστους. Για τον
ίδιο λόγο, τα αγροτικά τιμολόγια
αυξάνονται κατά 5% ενώ: 

Για τις μικρές εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις (με
ισχύ εγκαταστάσεων έως 25 κι-
λοβάτ) προβλέπονται μειώσεις 7
και 5,9% αντίστοιχα. 

Για τις μικρομεσαίες (ισχύς 25
έως 250 κιλοβάτ) θα υπάρξουν
μειώσεις 4,3% στο εμπορικό και

αυξήσεις 6,1% στο βιομηχανικό
τιμολόγιο.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις
(18,4% και 13,5% αντίστοιχα)
αναμένονται στις εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις αντί-
στοιχα που κάνουν χρήση του νυ-
χτερινού τιμολογίου (προϋπόθεση
είναι το 50% τουλάχιστον της κα-
τανάλωσης να γίνεται τις νυχτερι-
νές ώρες, από τις 10 το βράδυ
ως τις 8 το πρωί). 

Στους υπολογισμούς του
υπουργείου περιλαμβάνεται μόνο
η αξία του ηλεκτρικού (πάγιο και
ενέργεια). Δεν περιλαμβάνονται
τα δημοτικά τέλη και η ΕΡΤ. ενώ
δεν έχει υπολογιστεί και η αύ-
ξηση στο ΦΠΑ, που θεσπίστηκε
με τον τελευταίο φορολογικό
νόμο και ισχύει επίσης από 1ης
Ιανουαρίου (από το 11 στο
13%). 
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ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Έντονη κριτική από όλες τις πλευρές
για τον προϋπολογισμό του 2011

Από 1/1 προβλήματα στη διακίνηση 
πετρελαίου θέρμανσης

Για πιθανά προβλήματα στον εφοδιασμό της
αγοράς με πετρέλαιο θέρμανσης την περίοδο
της Πρωτοχρονιάς, προειδοποιούν οι εταιρίες

εμπορίας πετρελαιοειδών, με αφορμή την αλλαγή
του φορολογικού καθεστώτος. Aπό 1ης Ιανουαρίου
καταργείται η προκαταβολή του υψηλού Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Σήμερα οι εταιρίες και οι πρατηριούχοι αγοράζουν
το πετρέλαιο επιβαρυμένο με τον υψηλό συντελεστή
ΕΦΚ που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, το διαθέ-

τουν στους καταναλωτές με το μειωμένο φόρο και
εισπράττουν τη διαφορά από το κράτος.  Σύμφωνα
με Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, η
αλλαγή σημαίνει ότι ως το τέλος του χρόνου οι δια-
κινητές πετρελαίου θα προσπαθήσουν να διαθέσουν
στους καταναλωτές το πετρέλαιο που έχουν στις δε-
ξαμενές τους, το οποίο έχουν αγοράσει με τον
υψηλό φορολογικό συντελεστή και θα περιμένουν
να επανεφοδιαστούν το νέο έτος με το χαμηλό φόρο,
χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν επιστροφές. 

Σε υψηλούς τόνους συνεχίστηκε και χθες στη Βουλή
η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2011 με την
κριτική να προέρχεται πλέον και από βουλευτές του

κυβερνώντος κόμματος. Ο Θωμάς Ρομπόπουλος εξέ-
φρασε το παράπονο ότι έχει ζητήσει ραντεβού με τον
πρωθυπουργό «και ακόμη δεν μου έχει απαντήσει».
Ακόμα, σημείωσε ότι «συνειδησιακά δεν θα μπορούσα να
δεχτώ μειώσεις μισθών και συντάξεων», αναγνώρισε πάν-
τως ότι «είναι αναγκαίο κακό» προσθέτοντας ωστόσο:
«Ξέρετε τι θα πει να πέφτει έξω κάποιος που έχει προ-
γραμματίσει τη ζωή του και τις υποχρεώσεις του και όχι
γιατί τα έπαιξε στο τζόγο;» Κλείνοντας την τοποθέτησή
του και αναφερόμενος στο νέο προϋπολογισμό, ο κ. Ρομ-
πόπουλος τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει πάρει πολλά
μέτρα, ας της δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία».

«Στήριξη στην κυβέρνηση δεν σημαίνει σιωπή. Ορι-
σμένα ‘όχι’ έχουν μεγαλύτερη αξία για τη συλλογική προ-
σπάθεια από στρατευμένα 'ναι'» δήλωσε η Βάσω
Παπανδρέου, πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών Υπο-
θέσεων του Κοινοβουλίου. «Είναι αυτονόητο ότι ψηφίζω
τον προϋπολογισμό του 2011. Σημαίνει, όμως, ότι μιλούμε

για αξιόπιστο προϋπολογισμό που θα μας βγάλει από τα
αδιέξοδα; Όχι» συνέχισε.

Ο Έ.Νασιώκας ζήτησε μείωση αποδοχών των βουλευ-
τών και πάγωμα της κρατικής επιχορήγησης στα κόμματα,
δεδομένου ότι το 2011 και το 2012 δεν είναι χρονιές
εκλογών.

Την αντίθεσή του στις περικοπές μισθών εξέφρασε ο
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Λιντζέρης λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: «Οι πολίτες δεν αντιστρατεύονται τις με-
ταρρυθμίσεις. Όμως, δεν είναι διαρθρωτικές αλλαγές η
οριζόντια μείωση των μισθών.»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής
και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Καρτάλης υπογράμ-
μισε: «Να στηρίξουμε με κάθε μέσο το κοινωνικό κράτος.
Είναι η ψυχή μας και αν το χάσουμε, θα είναι σαν να πα-
ραδίδουμε την ψυχή μας στο διάβολο.»

Από το βήμα της Βουλής, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Δη-
μήτρης Αβραμόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως
«με το νέο αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό που κατέθεσε
επιβεβαιώνει ότι έχει κόψει κάθε γέφυρα εθνικής συνεν-
νόησης για ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση».

Από 54,35 ευρώ έως
127,05 ευρώ θα στοιχίσει
το φετινό γιορτινό μας τρα-

πέζι, σύμφωνα με το ΚΕΠΚΑ,. Για
το ίδιο προϊόν, οι τιμές (κατώτερη
– ανώτερη) διαφέρουν κατά πολύ.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τρα-
πέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών,
είναι ακριβότερο κατά 133,75%
από ένα τραπέζι, με τα ίδια προ-
ϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που,
όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτε-
ρες τιμές.

Παράλληλα, σημαντικές… περι-
κοπές σημειώνονται και στο φετινό
χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε
πολλά νοικοκυριά, παρά το γεγο-
νός ότι οι τιμές στα περισσότερα
προϊόντα διατηρήθηκαν στα περ-
σινά επίπεδα. Το κατά πολύ μει-
ωμένο Χριστουγεννιάτικο δώρο,
ανάγκασε πολλούς καταναλωτές
να περιορίσουν τα ψώνια τους ή
ακόμα και να στραφούν σε αγο-
ρές, όπως το Καπάνι και το Μο-
διάνο, όπου εκεί οι τιμές είναι
ακόμη πιο χαμηλές σε σχέση με
τις συνοικιακές αγορές. 

Τέσσερις μέρες πριν την ημέρα
των Χριστουγέννων και η κίνηση
στην Κεντρική Αγορά της Θεσσα-

λονίκης κινείται σε πτωτικά επί-
πεδα σε σύγκριση με άλλες χρο-
νιές. Σύμφωνα με τους
Επαγγελματίες Ιστορικού Κέντρου,
οι τιμές φέτος είναι στα περσινά
επίπεδα, ωστόσο ο κόσμος είναι
πολύ φειδωλός στα ψώνια. Οι
τιμές και στα  συνοικιακά κρεοπω-
λεία είναι ίδιες με πέρυσι, σύμ-
φωνα με τους κρεοπώλες. 

Οι καλές καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν το προηγούμενο διά-
στημα φαίνεται ότι ευνόησαν τους
καταναλωτές, καθώς οι τιμές στα
οπωροκηπευτικά και τα φρούτα
διατηρήθηκαν σε φυσιολογικά επί-
πεδα για την εποχή και δεν σημει-
ώθηκαν αυξήσεις. Όσο αναφορά
τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα
γλυκά, φέτος για μελομακάρονα
και κουραμπιέδες οι καταναλωτές
θα πρέπει να πληρώσουν από 8
έως και 12 ευρώ το κιλό.

Άγριες… περικοπές στο 
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 

Ενδεικτικές τιμές κρεάτων
στην αγορά Καπάνι

Ενδεικτικές τιμές κρεάτων 
σε συνοικιακά κρεοπωλεία

Γαλοπούλα: έως 5 ευρώ /κιλό
Χοιρινό: 3,00- 3,5 ευρώ/ κιλό
Μοσχάρι: 4,00- 4,5 ευρώ /κιλό
Κατσίκι- Αρνί: 7- 9 ευρώ / κιλό

Γαλοπούλα άσπρη ελευθέρας βο-
σκής: 7,00- 7,50 ευρώ/κιλό
Γαλοπούλα μαύρη: 7,50- 8,00
ευρώ/κιλό
Μοσχάρι κιμάς: 7,50 – 8,00
ευρώ/κιλό
Μοσχάρι κρέας: 9,00- 9,50ευρώ/
κιλό
Χοιρινό κρέας: 5,00-
6,50ευρώ/κιλό
Κατσίκι - αρνί: 9,00- 10,50
ευρώ/κιλό
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ΒΕΘ: Αυξημένες 
κατά 10% οι διαγραφές 
επιχειρήσεων

Τον τίτλο από το ομώνυμο βιβλίο του Αντώνη
Σαμαράκη «Ζητείται ελπίς» δανείστηκε ο
πρόεδρος του  Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), Παναγιώτης Παπαδόπου-
λος, για να περιγράψει τις προσδοκίες του επι-
χειρηματικού κόσμου για την έξοδο από την
κρίση. Ενδεικτικό της κρίσης που διέρχεται το
επιχειρείν είναι το γεγονός ότι ενώ οι διαγρα-
φές από το μητρώο του επιμελητηρίου ακολου-
θούν ανοδική πορεία, οι εγγραφές κινούνται
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 15 Δεκεμ-
βρίου του τρέχοντος έτους, έναντι του αντίστοι-
χου περσινού διαστήματος, οι εγγραφές
εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 14,5%, ενώ αν-
τίθετα οι διαγραφές ήταν αυξημένες κατά
10,5%.

Οι μεγαλύτερες απώλειες στις διαγραφές
κατά την τρέχουσα χρονιά καταγράφηκαν στα
είδη ένδυσης (309) με τις διάφορες υπηρε-
σίες (262) και τα οικοδομικά επαγγέλματα
(190) να ακολουθούν. Το αντίστοιχο περσινό
διάστημα οι περισσότερες διαγραφές αφο-
ρούσαν τις διάφορες υπηρεσίες (332) ενώ ση-
μαντικός ήταν ο αριθμός των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της ένδυ-
σης (212) και διεγράφησαν από το μητρώο του
επιμελητηρίου. 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

Νομοσχέδιο «σκούπα» 
για τα κλειστά επαγγέλματα
Ονόμος-πλαίσιο με τους

βασικούς άξονες για την
απελευθέρωση των κλει-

στών επαγγελμάτων, που θα
φέρει σαρωτικές αλλαγές για χι-
λιάδες επαγγελματίες, παρουσιά-
στηκε χθες στο Υπουργικό
Συμβούλιο. Κοινή συνισταμένη
για τα περισσότερα επαγγέλματα
φαίνεται πως θα είναι η κατάρ-
γηση της κατώτατης αμοιβής,
όπως για τους συμβολαιογρά-
φους, τους μηχανικούς, τους αρ-
χιτέκτονες.

Το πρώτο μέρος του νομοσχε-
δίου θα περιγράφει την απελευθέ-
ρωση των επαγγελμάτων του
δικηγόρου, του συμβολαιογρά-
φου, του μηχανικού, του αρχιτέ-
κτονα και του ορκωτού λογιστή
ενώ στο δεύτερο μέρος θα αναφέ-
ρονται οι κατηγορίες περιορισμών
που θα αρθούν για συνολικά 150
επαγγέλματα. 

Το πλαίσιο για τα κλειστά επαγ-
γέλματα θα δοθεί σε δημόσια δια-
βούλευση. Στη συνέχεια, κάθε
υπουργείο θα αναλάβει, σε ένα
διάστημα μεταξύ τριών και έξι
μηνών, να προχωρήσει στην έκ-
δοση Υπουργικών Αποφάσεων ή
Προεδρικών Διαταγμάτων για τις
διατάξεις που θα διέπουν την
άσκηση των επαγγελμάτων που το
αφορούν.

Από την απελευθέρωση μπο-
ρούν να αποκλειστούν μόνο περι-
πτώσεις επαγγελμάτων, στα οποία
συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέ-
ροντος ή προκύπτει πρόβλημα
συνταγματικότητας. 

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, έως
τον Μάρτιο του 2011 πρέπει να
«απελευθερωθούν», τα επαγγέλ-
ματα των δικηγόρων (άρση των
περιττών περιορισμών για ελάχι-
στη αμοιβή, απαγόρευση των δια-
φημίσεων και των γεωγραφικών

περιορισμών), των φαρμακοποιών
(ελαστικότερο ωράριο και μείωση
του ελαχίστου περιθωρίου κέρ-
δους), των συμβολαιογράφων
(μείωση των ελάχιστων αμοιβών
και αύξηση του αριθμού), των αρ-
χιτεκτόνων, των μηχανικών και
των ορκωτών λογιστών (κατάρ-
γηση ελάχιστης αμοιβής). 

Πάντως, σύμφωνα με τους συμ-
βολαιογράφους, το επάγγελμά
τους είναι ιδιάζουσα περίπτωση,
καθώς θεωρούνται κρατικοί λει-
τουργοί και από την πλήρη απε-
λευθέρωση μπορεί να προκύψει
συνταγματικό κώλυμα. 

Οι φαρμακοποιοί
Από την πλευρά τους οι φαρμα-

κοποιοί απειλούν με 48ωρες επα-
ναλαμβανόμενες απεργίες απειλ-
ούν οι φαρμακοποιοί, διαμαρτυ-
ρόμενοι για την επικείμενη απε-
λευθέρωση του επαγγέλματός

τους. Οι φαρμακοποιοί συναντή-
θηκαν την Δευτέρα με τον
υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο,
ο οποίος τους είπε πως όποιος
φαρμακοποιός επιθυμεί θα μπορεί
να λειτουργεί το φαρμακείο του
και το Σάββατο τις ώρες που είναι
ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα,
καθώς επίσης, ότι θα πρέπει να
απελευθερωθεί το θέμα της αδει-
οδότησης. Ο κ. Λοβέρδος ανέ-
φερε ότι υπήρξαν πιέσεις εκ
μέρους της τρόικας προκειμένου
να θεσπισθεί ένα μέτρο το οποίο
να συνιστά ευθέως απελευθέ-
ρωση του επαγγέλματος του φαρ-
μακοποιού, και κάλεσε τους
εκπροσώπους των φαρμακοποιών
να προτείνουν άμεσα άλλη λύση.
Οι φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται
για τις αποφάσεις αυτές του
υπουργείου, ενώ θέτουν και το ζή-
τημα της τακτοποίησης των χρεών
από τα ασφαλιστικά ταμεία.
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ΠΑΟΚ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Υποχρέωση η νίκη
Ηνίκη-πρόκριση σήμερα στον

αγώνα Κυπέλλου με τα Γιάν-
νενα(15:30, conn-x tv), είναι

κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη.
Πρώτος και κύριος λόγος, ότι πρόκει-
ται για μία διοργάνωση, που αντικει-
μενικά ο ΠΑΟΚ, έχει τις πρισσότερες
πιθανότητες ώστε να διακριθεί και να
κατακτήσει κάποιο τίτλο τη φετινή
χρονιά. Επίσης οι αγώνες του Κυπέλ-
λου σε αυτή τη φάση, είναι μονοί-
εφόσον υπάρξει νικητής- και μόνο
στην περίπτωση ισοπαλίας θα έχουμε
και επαναληπτικό. Πράγμα που ση-
μαίνει ότι αν χάσεις- «χάνεσαι». 

Αυτό ωστόσο που κανείς δεν μπο-
ρεί να λησμονήσει, είναι το περσινό
στραπάτσο του 4-0 στα Γιάννενα και
πάλι για το θεσμό του Κυπέλλου και
τους «8» της διοργάνωσης. Η ιστο-
ρία, το κύρος αλλά και ο κόσμος του
«Δικεφάλου», αυτό που επιβάλλουν
απόψε, είναι η άτυπη ρεβάνς για την
περσινή ντροπιαστική εμφάνιση-απο-
τέλεσμα, που δεν αρμόζει σε σύλλογο
του βεληνεκούς του ΠΑΟΚ, με μία
εμφατική νίκη. Πλέον καλούνται όλοι
ν’ αφήσουν πίσω τον αγώνα με την
Κέρκυρα και να ρίξουν όλο το βάρος
στην πρόκριση στους «4» του Κυπέλ-
λου, που αποτελεί μονόδρομο. Η
ήττα από τους «Φαίακες», ανήκει πια
στο παρελθόν, και η μεμψιμοιρία δεν
μπορεί να φέρει πίσω τους τρεις βαθ-
μούς που θα έδινε η νίκη, παρ’ ότι
ήταν εκτός προγράμματος και από
έναν υποδεέστερο αντίπαλο. Όπως

όμως είπε και ο Μάκης Χάβος στους
παίκτες του, «και η ήττα είναι μέσα
στο πρόγραμμα», δίνοντας παράλ-
ληλα το σύμθημα για τη σημερινή
αναμέτρηση της Τούμπας.   

4-4-2 και Μοράες 
Ο τεχνικός του «Δικεφάλου», ανα-

μένεται να παρατάξει την ομάδα με
4-4-2, με μεγαλύτερο ερωηματικό ν’
αποτελεί η θέση του αριστερού οπι-
σθοφύλακα. Σαβίνι, Σνάουτσερ και
Σακελλαρίου, θα δώσουν μάχη για
μία θέη στη ενδεκάδα, με επικρατέ-
στερο για το βασικό σχήμα, τον Πο-
λωνό. Αυτός που αναμένεται να
επιστρέψει στο βασικό σχήμα έπειτα
από καιρό, είναι ο Κριστιάνο Μο-
ράες, στη θέση του τραγικού στην
Κέρκυρα, Ναμπίλ Ελ Ζαρ, με τον
Αντελίνο Βιερίνια, να μετατίθεται στη
δεξιά πτέρυγα της μεσαίας γραμ-
μής. Ο Αντίς Μπουσάιντι, που ξε-
κουράστηκε στο νησί των Φαιάκων,
θα επιστρέψει πιθανότατα στο δεξί
άκρο της άμυνας, με κεντρικό αμυν-
τικό δίδυμο τους Κοντρέρας και Τσι-
ρίλο, ενώ και ο Κώστας Χαλκιάς
θεωρείται σίγουρος για να καθίσει
κάτω απ’ τα δοκάρια. Οι Κοντρέρας
και Φωτάκης είναι δεδομένοι για το
κέντρο της μεσαία γραμμής, ενώ ο
Στέφανος Αθανασιάδης θα πλαισιώ-
σει το Δημήτρη Σαλπιγγίδη στη
γραμμή κρούσης της ομάδας, σύμ-
φωνα με τις δοκιμές του Μάκη
Χάβου στη χθεσινή προπόνηση. 

ΠΑΜΠΛΟ ΣΕΜΠΑΓΙΟΣ

To αστέρι 
της Απερτούρα 
στον Άρη...

OΆρης, μετά από μια Ευρωπαϊκή
επιτυχία , έχασε από μικρότε-
ρου βελινεκούς ομάδα. Σίγουρα

οι παίκτες ήταν κουρασμένοι, μπορεί
να φταίει και το τρικούβερτο γλέντι,
μετά τον αγώνα με την Ροζενμπορκ. Το
σίγουρο είναι ότι χρειάζεται κάποιες
ποιοτικές προσθήκες σε άμυνα, κέντρο
και επίθεση. Τα έσοδα που είχαν οι
Μακεδόνες απο την πολύ καλή τους
πορεία στο Europa League, είναι ικανά
να βοηθήσουν την ομάδα να ανασάνει
οικονομικά αυτό το χρόνο.

Στο στόχαστρο των κίτρινων είναι ο
Πάμπλο Σεμπάγιος. Ο Ουρουγουανός
επιθετικός, τράβηξε τα βλέματα των
ανθρώπων του Άρη, μετά τα 21 γκολ
που πέτυχε στο Απερτούρα. Εκτός από
τον Άρη , μεγάλο ενδιαφέρον για τον
παίκτη έδειξαν πολλοί σύλλογοι. Οι
«κίτρινοι»,  εκτός  απο τον Σεμπάγιος
, έχει στο μεταγραφικό του σχεδιασμό
και τον Τζόνσον, ο οποίος φαίνεται πιο
σίγουρη λύση , αφού έπαιξε πέρσι ως
δανεικός στην ομάδα του Έκτορ Ραούλ
Κούπερ. Στην λίστα του επιτελείου του
Αργεντινού τεχνικού, βρίσκεται και
ένας παίκτης για την θέση του Τόνι
Κάλβο όπως επίσης ένας ακόμα για
την θέση του κέντρου. Ενώ στο προπο-
νητικό team υπάρχει μια εγρήγορση
αυτές τις μέρες, μεγάλη αδράνεια
υπάρχει στο ρόστερ της ομάδας. Ο
Άρης αυτήν την εβδομάδα δεν έχει
καμία υποχρέωση κι έτσι δόθηκε άδεια
απο τον Αργεντινό προπονητή προς
τους παίκτες του.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Έτοιμοι ο Πίτου και ο Παπαστεριανός�

Στην διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη
τέθηκαν ο Μανώλης Παπαστεριανός
και ο Πίτου Γκαρσία για τον αυριανό

αγώνα κόντρα στην Kέρκυρα για το θεσμό
του Κυπέλλου. Οι δύο ποδοσφαιριστές που
ταλαιπωρήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας
από ίωση, χθες έλαβαν κανονικά μέρος
στην προπόνηση της ομάδας. Ο προπονη-
τής του Ηρακλή είναι στην ευχάριστη θέση
να υπολογίζει όλους του, τους ποδοσφαι-
ριστές εκτός του Τάσου Κατσαμπή, για τον
τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Ο αρχηγός
της ομάδας συνεχίζει να αναρρώνει από
τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο κε-
φάλι.

Η διοίκηση του Ηρακλή σε μία κίνηση
καλής θέλησης μείωσε δραστικά τις τιμές
των εισητηρίων, ώστε να παραβρεθεί στο
γήπεδο την Πέμπτη, όσο το δυνατόν περισ-
σότερος κόσμος. Εξ’ άλλου η ΠΑΕ να έχει
ήδη απευθύνει αίτημα στην ΕΠΟ για τή-

ρηση ενός λεπτού σιγής, πριν τη σέντρα
της αναμέτρησης Κυπέλλου με την Κέρ-
κυρα στην μνήμε του Γιοόβαν Γκοΐκοβιτς.
Σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από τον
θάνατο του και όπως κάθε χρόνο τέτοια
μέρα η οικογένεια του θα βρίσκεται στην
Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, σε μία αξιέπαινη κίνηση προ-
χωράει o σύνδεσμος φίλων του Ηρακλή
«αυτόνομη θύρα 10» σε συνεργασία με το
ΚΕΘΕΑ «Αργώ». Οι φίλοι του Ηρακλή ορ-
γανωσαν έναν αγώνα που γίνει σήμερα στις
18:00(γήπεδο Χορτατζήδων) κόντρα στα
ναρκωτικά. Οι ομάδες που θα αγωνιστούν
θα απαρτίζονται από μέλη του συνδέσμου
η μία και του ΚΕΘΕΑ η άλλη. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι θα διατίθενται κουπούνια που
τιμώνται θα τιμώνται προς 5 ευρώ το ένα
και τα έσοδα θα δωθούν στην οικογένεια
του οπαδού της ομάδας Γιάννη Αγράδα,
που πρόσφατα έφυγε από την ζωή. 
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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 ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

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

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

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EuROTAXI 2310866866, 551525

χρήσιμα τηλ.

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

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

εφημερεύοντα νοσοκομεία

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Α. Παπανδρέου 156-Κύπρου-Συκιές, Κ. Καραμανλή 45-Ιπποκράτειο, Πα-

σαλίδη 106-Πόντου-Καλαμαριά, Πλάτωνος 3-Εγνατία-Αγ. Σοφίας, Κρήτης 11-
Π. Συνδίκα-Ανάληψη, Τσιμισκή 75, Μ. Μπότσαρη 106-Παπαναστασίου, Ι.
Δραγούμη 69-Διοικητήριο, Αγ. Δημητρίου 109, Βας. Όλγας 193-Στάση Μαρ-
τίου, Απόλλωνος 13 κήπος Καλού-Κ. Τούμπα, 25ης Μαρτίου 86, Αλεξ. Σβώλου
24-Έσπερος, Μ. Ασίας 43 Κ. Τούμπα ευθεία θύρας 7 γηπέδου Πάοκ, Αρχαι-
ολογικά Μουσείο 14 Φάληρο, Κερασούντος 64-Καλαμαριά, Μακρυγιάννη 76-
Αρκαδίου 12 Α. Ηλιούπολη, Αν. Παπανδρέου 84-Ελευθέριο Κορδελιό

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Κ. Καραμανλή 45-Ιπποκράτειο, Πασαλίδη 106-Πόντου-Καλαμαριά, Κρήτης

11-Π. Συνδίκα-Ανάληψη, Ι. Δραγούμη 69-Διοικητήριο, , Απόλλωνος 13 κήπος
Καλού-Κ. Τούμπα, Αλεξ. Σβώλου 24-Έσπερος, Μακρυγιάννη 76-Αρκαδίου 12
Α. Ηλιούπολη

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παιδοψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά οδοντιατρικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογικά καρδιολογικά αιμοδο-
σίας, νευρολογικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής
χειρουργικής, ουρολογικά, νευροχειρουργικά, θωρακική, καρδιοχει-
ρουργικά, οφθαλμολογικά, μαιευτικά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά,
παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, ψυχολογικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, παιδια-
τρικά, χειρουργικά, ωρλ, αγγειοχειρουργικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ  Κλεάνθους (γήπεδο ΠΑΟΚ)

• ΣΟΛΩΝΟΣ Σόλωνος-Παπαντωνίου-Πάρκο Πατρικίου

• ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Λιτοχώρου(περιοχή Παπάφη)

• Π.ΜΕΛΑ  Σολωμού από Καραϊσκάκη-Αγ.Δημητρίου

• ΣΥΚΙΕΣ Ρήγα Φεραίου, Κορυτσάς&Ναυπάκτου

• ΔΑΒΑΚΗ Δαβάκη(στην εκκλησία Αγ.Βασιλείου)

• ΦΛΕΜΙΝΓΚ  Πολίχνη-Φλέμινγκ

λαϊκές αγορές

Η λίστα!
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Τ
ο ότι δεν υπάρ-
χει άγιος Βασί-
λης το έχω

πάρει απόφαση...Αν
και προσμένω τη
μέρα, που τα ειδησεο-

γραφικά πρακτορεία θα μας πλη-
ροφορήσουν, ότι βρέθηκε ένας
καινούργιος, άγνωστος πλανήτης,
όπου βόσκουν ιπτάμενοι τάρανδοι
και ξωτικά με μυτερά αυτιά και μυ-
στήρια ονόματα, που υπηρετούν
έναν συμπαθητικό, παχουλό παπ-
πούλη με κόκκινη στολή, που
τρώει κουλουράκια και κάνει
"χό,χό,χό"...!

Αλλιώς, ποιος ο λόγος για ολ'
αυτό το παραμύθιασμα;

Αν το παραμύθι ήταν το μόνο
που μας έλειπε από τη ζωή μας,
εξίσου θα πιστεύαμε και στην
ύπαρξη του Τζακ του σκελετού, του
βασιλιά του Χάλογουιν και της
εφιαλτικής παρέας του, γέννημα
της φαντασίας του Τιμ Μπάρτον
στην ταινία: "Εφιάλτης πριν τα Χρι-
στούγεννα". Εμένα πάντως ο Τζακ
μου φαίνεται συμπαθέστατος! Σχε-
δόν όσο ο αϊ Βασίλης...

Γράμμα, όμως δεν πρόκειται να
στείλω ούτε στον ένα, ούτε στον
άλλο...

Αντίθετα, όπως κάθε χρόνο, θα
κάνω μια λίστα με όσα περισσό-
τερο επιθυμώ να συμβούν. Και
εντός μου και γύρω μου...

Και φέτος η λίστα μου προβλέπε-
ται να είναι μεγαλύτερη από ποτέ...

Πρώτα θα βάλω την υγεία. Αυτό
εννοείται...

Μετά τη δικαιοσύνη...Δηλαδή ότι
και να μας συμβεί, ας είναι καλο-
δεχούμενο, φθάνει να είναι δί-
καιο. Να μην ταλαιπωρούνται πια
οι καλοί άνθρωποι ενώ οι βασιλείς
των λαμογιών να μένουν στο απυ-
ρόβλητο...

Μετά θα βάλω την ελευθερία. Να
μην είναι κανείς πια υπόδουλος σε
κανέναν και τίποτε...Ούτε σε άν-
θρωπο, ούτε σε πάθος, ούτε σε
έξη...

Σειρά έχει η ευθυκρισία...Μέγι-
στο χάρισμα και προνόμιο πολύ
λίγων, δυστυχώς...

Εύχομαι κάποτε να το αποκτήσω
κι εγώ.

Μετά θα βάλω την αγάπη, την
κατανόηση, τον αλτρουισμό, την
φιλαλληλία, τη φιλία, βέβαια, την
ανάγκη για συνύπαρξη.

Τη γαλήνη. Την ευτυχία. Την έμ-
πνευση. Την προκοπή... Μεγάλη
μου βγαίνει η λίστα...Για να μην
μου την κόψουν στο τύπωμα, τη
σταματώ εδώ...

Και τη στέλνω υπ' οψιν παντός
υπευθύνου...!

άποψη
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Ρεσιτάλ του Μάριου Φραγκούλη 
για την «Πηγή Ζωής»

Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

«Πηγή Ζωής»
για το Σύνδε-
σμο εθελον-

τών αιμοδοτών για τη
Μεσογειακή αναιμία
αποτέλεσε η συναυλία
του Μάριου Φραγκούλη
στη Θεσσαλονίκη.Ο διε-
θνούς φήμης Ελληνας
καλλιτέχνης πιστεύοντας
πως «η εθελοντική αιμο-
δοσία είναι μια χειρονο-
μία καλής θέλησης ,
φροντίδας και αγάπης
προς τον συνάνθρωπο
μας» ανταποκρίθηκε με
ιδιαίτερη προθυμία στην
πρόταση της χορηγού κ.
Πόπης Ρουκά  των Beau-
tyworks Θεσσαλονίκης
και του Συνδέσμου
“Πηγή Ζωής» και χάρισε
μια μελωδική βραδιά σ
όλους αυτούς που θέλη-
σαν να ενισχύσουν έναν
μεγάλο σκοπό. 

Η Αγνή
Τσάρα με το
σύζυγό της
Γιώργο
Τσάρα

Η επιχειρη-
ματίας 
κ.Θάλεια
Εξάρχου με
το σύζυγο
της Αλέξη
Μαλιέγκα
και τον επι-
χειρηματία
Αλέξανδρο
Κοτσιόπουλο 

Στιγμιότυπο
από την απο-
νομή διάκρι-
σης, από την
πρόεδρο του
συλλόγου
«Πηγή Ζωής»
κ Ηλέκτρα
Γραμματικο-
πούλου-Κο-
λοκυθά στον
Μάριο Φραγ-
κούλη

Η χορηγός κ.
Πόπη Ρουκά
με τον αγα-
πημένο της
φίλο Μάριο
Φραγκούλη
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου

Ελλάδος, παρουσιάζει την

παράσταση «Λωξάντρα» της Μα-

ρίας Ιορδανίδου, σε θεατρική

διασκευή του Άκη Δήμου και

σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ερ-

μηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Το έργο κάνει πρεμιέρα σήμερα

στο Βασιλικό Θέατρο.

Από σήμερα και μέχρι τις 7

Ιανουαρίου, το «Χωριό Του

Άι Βασίλη» στο Μύλο, θα είναι

ανοιχτό από τις 10.00 έως 14.30

και από τις 17.00 έως αργά το

βράδυ. Μικροί και μεγάλοι μπο-

ρούν να διασκεδάσουν στο «Τα-

χυδρομείο», στο «Σπίτι του Άι

Βασίλη», να εξερευνήσουν το

«Santa Orient Express» και να

περάσουν υπέροχα στην γιορ-

τινή αυτή ατμόσφαιρα.  

Μέχρι και σήμερα το

βράδυ, οι επισκέπτες θα

έχουν την ευκαιρία να απολαύ-

σουν την 3η έκθεση δημιουρ-

γών- χειροτεχνών, που

πραγματοποιείται στο Λαογρα-

φικό και Εθνολογικό μουσείο

Μακεδονίας – Θράκης (Βασ.

Όλγας 68).

Την 1η έκθεση φωτογραφίας

του σκηνοθέτη και ηθο-

ποιού, Παύλου Δανελάτου, με

τίτλο «Κρυφή Ζωή», μπορούν να

επισκέπτονται οι Θεσσαλονικείς

στο χώρο του Εκπαιδευτικού

Οργανισμού Ανδρέας Βουτσι-

νάς, έως τις 23 Ιανουαρίου.]

ΗΓκαλερί Ζήνα Αθανασιά-

δου (Π.Π. Γερμανού), φι-

λοξενεί μέχρι τις 10

Ιανουαρίου, την έκθεση νέων

καλλιτεχνών από τις σχολές

καλών τεχνών της Αθήνας και

της Θεσσαλονίκης με τίτλο «In

Art». Η είσοδος για το κοινό

είναι ελεύθερη.

Σημειωματάριο

         
 

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS τηλ.2310
499999)
Αίθουσα 1: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του θανάτου Μέρος Α’ (15.40, Κυριακή:
12.40, 15.40, 18.40) / Οι επόμενες τρεις
μέρες (18.50, 21.30, 00.10, Κυριακή:
21.30, 00.10)
Αίθουσα 2: (Γ)λυκάκια (16.00, Κυριακή:
12.10, 14.10, 16.00) / Ο Χάρι Πότερ και
οι κλήροι του θανάτου Μέρος Α’
(17.40, 21.00) / Μοιραία σχέση (23.50)
Αίθουσα 3: Εγώ, ο απαισιότατος (15.10,
17.10, Κυριακή: 11.10, 13.10, 15.10,
17.10) / Μη σπρώχνεις – έρχομαι
(19.10, 21.20, 23.20)
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής (15.50, 17.50,
Κυριακή: 13.50, 15.50, 17.50) / Οι επό-
μενες τρεις μέρες (19.50, 22.40)
Αίθουσα 5: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (15.30, Κυριακή:
13.30, 15.30, Τετάρτη: 15.10) / Μεγαλο-
φυής (Κυριακή: 11.30) / Το χρονικό της
Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυγής 3D
(17.20, 19.40, 22.00, Τετάρτη: 19.40,
22.00) / Saw 7 (00.20)
Αίθουσα 6: Εγώ, ο απαισιότατος (Κυ-
ριακή: 12.50, 14.50) / Tron Legacy
(16.50, 19.20, 21.50, 00.30)
Αίθουσα 7: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (16.20, 18.20, Κυ-
ριακή: 12.20, 14.20, 16.20, 18.20) / Μη
σπρώχνεις – έρχομαι (20.20, 22.20,
00.40)
Αίθουσα 8: Μεγαλοφυής (16.30, 18.30,
Κυριακή: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30) /
Sky Line (20.30, 22.30, 00.40)
Αίθουσα 9: Μη σπρώχνεις – έρχομαι
(20.20, 22.20, Κυριακή: 18.20, 20.20,
22.20)
Αίθουσα 10: Οι επόμενες τρεις μέρες
(18.50, 21.30)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφορίες:2310
290290, Κρατήσεις:8011160000)

Αίθουσα 1: Άγρια Φύση (Κυριακή:11:00)
/ Ανθρώπινη Εμπειρία (Κυριακή: 13:00) /
Οι περιπέτειες του Σάμι: το μυστικό
πέρασμα (17:00, Κυριακή:14:30, Δευτέρα
και Τρίτη καμία προβολή) / Το χρονικό
της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυγής
(19:00, 21:30, 24:00, Κυριακή:16:30,
19:00, 21:30, 24:00, Δευτέρα:21:30,
24:00, Τρίτη καμία προβολή) / Troy
Legacy (Τρίτη:17:40, 20:15, 23:00)
Αίθουσα 2: Εγώ ο απαισιότατος (Κυ-
ριακή:12:30) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλή-
ροι του Θανάτου Μέρος Α’ (19:10,
Κυριακή:16:00, 19:10) / Μοιραία σχέση
(22:00, 00:10)
Αίθουσα 3: Μεγαλοφυής (18:20, Κυ-
ριακή:12:00, 14:00, 16:10, 18:20, Τετάρτη
καμία προβολή) / Το χρονικό της Νάρ-
νια: ο ταξιδιώτης της αυγής (20:30,
23:00)
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής (17:20, Κυ-
ριακή:11:20, 13:20, 15:20, 17:20) / Sky
Line (19:20, 21:20, 23:20)
Αίθουσα 5: Troy Legacy (Κυριακή:15:10,
17:40, 20:15, 23:00, Τρίτη καμία προβολή)
/ Το χρονικό της Νάρνια: ο ταξιδιώτης
της αυγής (Τρίτη:18:00, 24:00)
Αίθουσα 6: Το χρονικό της Νάρνια: ο
ταξιδιώτης της αυγής (18:30, Κυ-
ριακή:16:00, 18:30) / Οι τρεις επόμενες
μέρες (21:00,23:40, Τετάρτη:23:45)
Αίθουσα 7: Troy Legacy (18:40, 21:15,
24:00, Κυριακή:16:10, 18:40, 21:15,
24:00)
Αίθουσα 8: Εγώ ο απαισιότατος (Κυ-
ριακή:15:00), Ο Χάρι Πότερ και οι κλή-
ροι του Θανάτου Μέρος Α’ (Κυριακή:
17:10) / Μη με σπρώχνεις-έρχομαι
(20:00, 22:10, 00:20, Τρίτη: 00:20) / 0 4 3
2 1 (Δευτέρα έως Τρίτη: 17:30)
STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό
Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο
νοσοκομείο Άγιος Παύλος, τηλ. 801
8017837 και από κινητό 2102371000)
Αίθουσα 1: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (Κυριακή: 11.00) / Με-

γαλοφυής ( 17.10, Κυριακή: 13.10,
15.10, 17.10) / Το χρονικό της Νάρνια:
Ο ταξιδιώτης της αυγής (18.50) / Tron
Legacy (21.00, 23.30)
Αίθουσα 2: Tron Legacy (16.30, 19.00,
21.30, Κυριακή: 11.30, 14.00, 16.30,
19.00, 21.30)
Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα(16.20, Κυριακή: 12.10,
14.10, 16.20) / Sky Line (18.10, 20.10,
22.10)
Αίθουσα 4: O Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του Θανάτου Μέρος Α’ (17.30, 20.20,
Κυριακή: 11.50, 14.40, 17.30, 20.20) /
Snowbitch (23.10)
Αίθουσα 5: Μη σπρώχνεις – έρχομαι
(17.20, 19.20, 21.20, Κυριακή: 11.20,
13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20) / Παι-
χνίδια συνωμοσίας (23.20)
Αίθουσα 6: Alpha & Omega (16.40, Κυ-
ριακή: 11.00, 12.50, 14.50, 16.40) / Οι
επόμενες τρεις μέρες (18.30, 21.10,
23.50)
Αίθουσα 7: Το χρονικό της Νάρνια: Ο
ταξιδιώτης της αυγής (17.50, 20.10,
22.20, Κυριακή: 13.30, 15.40, 17.50,
20.10, 22.20) 
Αίθουσα 8: Εγώ, ο απαισιότατος (17.40,
Κυριακή: 11.40, 13.45, 15.45, 17.40) /
Bronson (19.50, 21.45) / Μοιραία σχέση
(23.40) 
Αίθουσα 9: Tron Legacy (18.00, 20.30,
23.00, Κυριακή: 13.00, 15.30, 18.00,
20.30, 23.00)
Αίθουσα 10: Tron Legacy (17.00, 19.30,
22.00, Κυριακή: 12.00, 14.30, 17.00,
19.30, 22.00)
Αίθουσα 11: Μεγαλοφυής (16.15,
18.10, Κυριακή: 12.30, 14.20, 16.15,
18.10) / Tron Legacy (20.00, 22.30)
STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό
Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη,
από σταθερό τηλ.8018017837 από κιν.210
2371000)
Αίθουσα 1: Tron Legacy (17.00, 19.30,
22.00, Κυριακή: 12.00, 14.30, 17.00,
19.30, 22.00)
Αίθουσα 2: Tron Legacy (18.30, 21.30,

Κυριακή: 12.30, 15.30, 18.30, 21.30)
Αίθουσα 3: Μεγαλοφυής (16.00, 18.00,
Κυριακή: 11.30, 14.00, 16.00, 18.00) /
Tron Legacy (20.00, 23.00)
Αίθουσα 4: Εγώ, ο απαισιότατος (16.20,
Κυριακή: 12.20, 14.20, 16.20) / Το χρο-
νικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της
αυγής (18.10, 20.20) / Οι επόμενες
τρεις μέρες (22.30)
Αίθουσα 5: Alpha & Omega (16.30, Κυ-
ριακή: 12.10, 14.10) / Ο Χάρι Πότερ και
οι κλήροι του θανάτου Μέρος Α’
(16.10, 19.00) / Μη σπρώχνεις – έρχο-
μαι (21.50, 23.45)
Αίθουσα 6: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (17.20, Κυριακή:
11.40, 13.30, 15.20, 17.20) / Sky Line
(19.15, 21.15, 23.15)
Αίθουσα 7: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (Κυριακή: 11.00) / Με-
γαλοφυής (17.00, Κυριακή: 13.00, 15.00,
17.00) / Το χρονικό της Νάρνια: Ο ταξι-
διώτης της αυγής (18.50) / Tron Legacy
(21.00, 23.30)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Μια χρονιά ακόμη (18.30,
20.45, 23.00)
Αίθουσα 2: Ταξίδι στη Μυτιλήνη (19.00,
21.00, 23.00)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ: (τηλ. 2310 262051): Το
μέλι (έως Δευτέρα: 19.00, 21.00, 23.00,
Τρίτη και Τετάρτη: καμιά προβολή)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727): At-
tenberg (19.00, 21.00, 23.00)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Το χάρισμα (19.00,
21.00, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Στην πόλη
της Σίλβια (Κυριακή έως Τετάρτη: 19.00,
21.00, 23.00)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) 
Γνήσιο αντίγραφο (19.00, 21.00) / Φαν-
ταστικές αγάπες (23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Το όνειρο του
Χάιμε» / Kάθε Τε-
τάρτη, Πέμπτη, Παρα-
σκευή, Σάββατο και
Κυριακή, στο Μικρό
Θέατρο της Μονής
Λαζαριστών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Παρά-

σταση: «Καλά Χριστούγεννα κ.

Σκρουτζ» / Για λίγες μόνο παρα-

στάσεις

ΘΕΑΤΡΟ 3ΟΣ ΌΡΟΦΟΣ Παρά-

σταση: «Τα 13 Ρολόγια» / Σήμερα

και αύριο

ΒΑΣΙΛΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ Παράσταση:

«Λωξάντρα» / Από σήμερα και

μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Παράσταση:

«Το παιχνίδι της μοναξιάς» / Πα-

ρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΡΜΟΥ Παράσταση:

«Οι καρέκλες» / Πέμπτη, Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
«ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ» Πα-

ράσταση: «Γαργαληστής» / Στις 24

και 25 Δεκεμβρίου στις 12.30



Στείλτε SMS στο 6957-830771 ή email στο press@karfitsa.gr μέχρι τις 10 το
πρωί της Τετάρτης 22/12, γράφοντας [ΚΑΚΤΟΣ (κενό) ΕΠΩΝΥΜΟ (κενό) το κινητό σας
τηλέφωνο]. ΠΕΝΗΝΤΑ τυχεροί αναγνώστες θα κληρωθούν για να κερδίσουν από μία
ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την παράσταση «TO ANΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΤΟΥ». Εάν
είστε ο τυχερός/ή θα ειδοποιηθείτε το μεσημέρι της Τετάρτης 22/12 για το πότε θα παραλά-
βετε τις προσκλήσεις από τα γραφεία της εφημερίδας! (Πολυτεχνείου 31, 4ος όροφος)

Ημέρα γιορτής είναι η σημε-
ρινή για όσους επιλέξουν
να επισκεφτούν το Κρα-

τικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
της Θεσσαλονίκης. Από νωρίς το
απόγευμα θα πραγματοποιηθούν
διάφορες δράσεις για όλες τις ηλι-
κίες, στους χώρους του μουσείου. 

Από τις 17.30 το απόγευμα, θα
υλοποιηθεί ένα δίωρο εργαστήρι
κατασκευής χριστουγεννιάτικων
στολιδιών, στη σοφίτα του μου-
σείου στη Μονή Λαζαριστών. Οι
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να φτιάξουν με χαρτί, ύφασμα,
σύρμα, φελιζόλ και άλλα υλικά,
διάφορα χριστουγεννιάτικα στολί-
δια και να στολίσουν το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο του ΚΜΣΤ.

Στη συνέχεια από τη διευθύν-
τρια του ΚΜΣΤ και συνεπιμελή-

τρια της έκθεσης, Μαρία Τσαν-
τσάνογλου, θα ακολουθήσει ξενά-
γηση στην έκθεση «Το Σύμπαν
της Ρωσικής Πρωτοπορίας: Τέχνη
και Εξερεύνηση του Διαστήματος,

1900-1930». Πρόκειται για μια
έκθεση που εξερευνά τη στενή
σχέση ανάμεσα στην τέχνη, στη
φιλοσοφία και στις επιστήμες στη
Ρωσία, πριν και μετά την Οκτω-
βριανή Επανάσταση το 1917,
εστιάζοντας στο διάστημα και στο
όραμα των διαπλανητικών ταξι-
διών, μέσα από έργα της συλλο-
γής Κωστάκη του ΚΜΣΤ καθώς
και άλλων μουσείων και συλλο-
γών από τη Ρωσία και το εξωτε-
ρικό.

Στις 22.00 το βράδυ, θα πραγ-
ματοποιηθεί συναυλία κλασικής
μουσικής με τον πιανίστα Βαλέριο
Ισμαγκίλοφ σε έργα των A. Scri-
abin, I. Stravinsky, S. Rachmani-
noff. Η συναυλία είναι ανοιχτή για
το κοινό και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Στους χώρους του Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη
Μονή Λαζαριστών και του Κέν-
τρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης στην Αποθήκη Β1 στο
λιμάνι, μέχρι και την Κυριακή 9
Ιανουαρίου, οι επισκέπτες μπο-
ρούν να προμηθευτούν εκδόσεις
και καταλόγους εκθέσεων του
ΚΜΣΤ.

Οι δύο εκθεσιακοί χώροι, θα
λειτουργούν από Τρίτη έως Παρα-
σκευή, 10.00 με 18.00, Σάββατο
και Κυριακή, 11.00 με 19.00,
ενώ Δευτέρα θα είναι κλειστοί.
Επίσης λόγω των εορτών οι χώροι
θα παραμείνουν κλειστοί 25-26
Δεκεμβρίου, καθώς επίσης 1 και
6 Ιανουαρίου, ενώ στις 24 και 31
Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν
10.00 με 14.00.

15ΜΕDIALAND

Ακούσατε, ακούσατε!

MEGA CHANNEL

06:00 - ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ
07:00 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 
10:00 - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
13:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
14:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
15:00 - ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ
16:00 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́  ΑΓΑΠΑΣ
16:40 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́  ΑΓΑΠΑΣ
17:10 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:20 - ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ
18:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
19:00 - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
22:00 - Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ
23:10 - ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
00:15 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
00:30 - NO RESERVATIONS
01:30 - ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
02:30 - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
03:30 - ΠΡΟΔΟΣΙΑ
04:30 - TELEMARKETING
04:50 - TELEMARKETING
04:55 - TELEMARKETING
05:00 - TELEMARKETING

ΑΝΤ1

06:00 - LOVE BITES
07:00 - ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10:00 - 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
12:50 - ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13:00 - ANT1 NEWS 
13:25 - ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
14:15 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
15:15 - ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
16:15 - ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ

17:40 - ANT1 NEWS
17:50 - LOVE BITES
19:00 - ΚΑΡΜΑ
20:00 - ANT1 NEWS 
21:00 - ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ
22:00 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
23:00 - ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
00:00 - TRUE BLOOD
01:15 - ANT1 NEWST1 NEWS
01:20 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
02:30 - EUROPEAN POKER TOUR
03:30 - ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
05:00 - MOBILE FUN
05:30 - ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ

STAR CHANNEL

06:00 - ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΟΤΗΣ (SMALLVILLE) - 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
06:45 - ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ (CAP-
TAIN FLAMINGO)
07:15 - ΠΟΚΕΜΟΝ (POKEMON)
07:45 - ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
10:15 - ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
11:15 - ΚΟΡΙΝΑ Η ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ (GATA
SALVAJE)
12:30 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
13:30 - * SUPER STAR *
16:45 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:45 - ΦΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΑ LIVE
19:45 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (HOUSE
M.D.) - 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
21:00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEXANDER)
00:30 - ΠΛΑΤΟΥΝ (PLATOON)
03:00 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ : ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (LAW AND ORDER:
CRIMINAL INTENT) - 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
04:00 - INVASION - 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ALPHA 

05:30 - ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ(Ε)
07:30 - ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΏΡΑ
10:00 - KΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 
13:00 - ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:15 - KΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
16:00 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
17:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΏΣΣΑ
17:45 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
19:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 - KΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
21:00 - ΣΠΊΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
22:00 - ΜΙΑ ΝΎΦΗ ΓΙΑ Τ Ο ΓΙΟ ΜΟΥ
23:00 - ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ (Ε)
00:00 - SEX & THE CITY 
01:00 - ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΜΠΕΚΑ (Ε)
02:15 - 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Γ' ΚΎΚΛΟΣ) -
(Ε)
03:15 - Η ΚΟΥΖΊΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (Ε)
04:15 - ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)
05:15 - ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ

NET

06:00 - ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10:00 - ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13:00 - ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
15:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
16:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
18:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
19:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
20:45 - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20Ο
ΑΙΩΝΑ     
21:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 - ΕΞΑΝΤΑΣ
23:00 - ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ 
01:00 - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΕΡΑΤΑ (HIS-

TORY CHANNEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  
EPT3

05:30 - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
07:00 - Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟΥ  
07:30 - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     
08:00 - Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΥ 
08:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  (E)
09:30 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11:00 - Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΤΑ
11:30 - ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ     
12:00 - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ
13:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ 
14:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  
15:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ     
16:00 - Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
16:30 - ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
17:00 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:55 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
18:05 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ     
18:15 - ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ     
18:30 - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ     
19:30 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ
20:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΦΩΝΕΣ      
21:00 - ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ      
21:05 - SHAMWARI : ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ
ΖΩΗ      
21:40 - ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ     
22:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ      
23:00 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ     
00:30 - Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΙΑΣ ΜΑΣ  (E)    
01:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ  (E)    
01:30 - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ  (E)    

02:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ  (E)    
03:00 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΓΚ     
04:40 - 5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – CIRCOM      

ET1

08:15 - ΧΑΝΤΙ ΜΑΝΙ: Ο
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ      
08:45 - Η ΚΟΥΝΕΛΟΥΠΟΛΗ (1ΟΣ ΚΎ-
ΚΛΟΣ)      
09:15 - ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ – ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑ-
ΘΑΙΝΩ (DISNEY’S ZONE)      
09:45 - ΟΔΟΣ ΦΤΕΡΩΝ     
10:00 - ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ   
11:30 - ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ     
12:00 - ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ      
14:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙ-
ΡΟΣ      
14:30 - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ      
15:00 - ΦΙΝΕΑΣ ΚΑΙ ΦΕΡΜΠ      
15:30 - Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΚΙΜ      
16:00 - ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ  (E)    
16:30 - ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  (E)    
17:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ      
19:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
ROLAND GARROS      
21:00 - ΡΙΜΕΪΚ     
22:00 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
(5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Α' ΜΕΤΑΔΟΣΗ)      
23:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΑ- ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ- ΚΑΙΡΟΣ    
00:00 - Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ      
01:00 - CRIME AND INVESTIGATION
NETWORK  (E)    

ALTER

06:00 - "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΥΤΙΑ

10:30 - ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
15:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:45 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS
18:00 - THAT’S LIFE
18:45 - ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟ-
ΠΟΥΛΟ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
21:30 - AUTO ALTER
21:45 - ΖΑΜΑΝΦΟΥ
01:15 - HIT PARADE (Ε)
01:45 - AUTO ALTER
02:00 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΟΥ
04:15 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
05:30 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (Ε)

ΣΚΑΙ

05:00 - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
05:30 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ
06:00 - ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
10:00 - ΣΚΑΪ ΤΏΡΑ
13:00 - ΝΤΑΝΤΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ
14:00 - ΕΓΏ Η Ο ΣΚΎΛΟΣ
15:00 - THE "F" WORD
16:00 - AMERICA'S NEXT TOP MODEL
17:00 - ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΣΠΊΤΙΑ
17:30 - ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΚΕΣΙ
18:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 18:00
19:05 - ΕΚΤΟΣ ΟΡΊΩΝ
20:10 - ΤΑ ΠΙΟ ΑΣΤΕΊΑ ΒΊΝΤΕΟ
20:45 - ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
21:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 21:00
22:00 - ΔΗΛΗΤΗΡΙΏΔΗ ΕΝΤΟΜΑ
23:00 - CSI ΜΑΪΑΜΙ
00:00 - HARPER'S ISLAND
01:00 - MOST SHOCKING...
02:00 - LIFE ON MARS
03:00 - HOW TO BEAT YOUR KIDS
ASTHMA

ET1

08.30- Στάνλεϊ
09.30- Μίκυ Μάους - παίζω και
μαθαίνω
10.00- Του κουτιού τα παραμύθια
10.30- Φρουτοπία
11.00- Από πέτρα και χρόνο
11.30- Μονόγραμμα
12.00- 'Eνα γελαστό απόγευμα
13.30- Το βλέμμα
14.00- Τα δελφινάκια του Αμβρα-
κικού
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Φινέας και Φερμπς
15.30- Οικογένεια πραουντ
16.00- Ααρόν Στόουν
16.30- Ζικ και Λούθερ
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Συζήτηση στη Βουλή για
τον κρατικό προϋπολογισμό του
2011 και ψηφοφορία
01.00- Μουσικές συγγένειες
στην Ευρωπαϊκή παράδοση

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Χριστούγεννα στο σπίτι
18.00- Ειδήσεις
19.00- Προϊστορικοί αστρονόμοι
20.00- Παναθηναϊκός - Μιλάνο
ARMANI jeans

22.00- Ταξιδεύοντας με τη Μαγια
Τσόκλη
23.00- Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα
00.00- Ειδήσεις
01.00- Crime and investigation
network

ΕΤ3

08.30- Προστατεύοντας τη φύση
09.30- Κοσμήματα του βυθού
09.50- Καθημερινά
11.00- Ο θαυμαστός κόσμος του
Ωκεανού
11.30- Τα μυστικά των τυριών
12.30- Η ελληνική μου Κουζίνα
13.00- Ειδήσεις
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Μαγικός κόσμος
16.30- Η Κουζίνα της μαμάς
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.30- Οι κόρες του Μακ Λέοντ
19.30- Επτά ημέρες
21.00- Ερευνητές των τροφών
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ανιχνεύσεις
00.30- Πολιτικές δολοφονίες

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα MEGA
10.00- Πρωινό mou
13.15- Η ζωή της άλλης (E)
14.00- Ειδήσεις

15.00- Singles 3
16.00- Σαββατογεννημενες
16.50- Απογευματινό δελτίο ει-
δήσεων
17.00- Masterchef
18.00- Patty, η πιο όμορφη ιστορία
19.00- Τα μυστικά της Εδέμ
20.00- Ειδήσεις
21.00- Η ζωή της άλλης
21.50- Masterchef
23.00- Έρευνα
00.15- Τελευταία γεγονότα
00.30- Anthony bourdain: no
reservations

ANT1

06.00- Και οι παντρεμένοι έχουν
ψυχή
07.00- Καλημέρα Ελλάδα
10.00- 10 με 1 μαζί
12.50- Με αγάπη
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών (E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελένης
(Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
16.50- Τα νέα του ΑΝΤ1
17.00- Kismet
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Με το δεξί
22.00- Ονειροπαγιδα
23.00- Ράδιο αρβύλα
00.00- Εγκλήματα
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
01.10- Με αγάπη

01.20- Ονειροπαγιδα

ALPHA

07.00- Πάνω στην ώρα
10.00- Kαφές με την Ελένη 
13.00- Ειδήσεις
13.15- Κους Κους το μεσημέρι
16.00- Δέστε τους
17.30- Ειδήσεις
17.35- Δέστε τους
19.00- Ειδήσεις
20.00- Κάτι Ψήνεται
21.00- Big Brother
23.00- Αγρότης Μόνος Ψάχνει
00.00- Sex & The City
01.00- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα

STAR

06.45- Παιδικό πρόγραμμα
07.30- Πρωϊνή μελέτη
10.15- Νηστικοί πράκτορες on
the road
11.15- Μαρία, Άγγελε μου 
12.30- Ειδήσεις
13.30- Super Star
15.45- Αξίζει να το ζεις
17.45- Ειδήσεις στη νοηματική
17.50- Φώτης – Μαρία live
19.45- Ειδήσεις
21.00- Το πολικό Εξπρές 
23.00- Σε απόσταση αναπνοής
00.00- Ανεξιχνίαστες υποθέσεις
01.00- Medium 

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώργο
Aυτιά
10.30- Εδώ και τώρα
12.30- Πολύ μπλα μπλα
16.00- Όσο υπάρχουν άνθρωποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's life
18.45- Σήμερα
20.00- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Κορίτσια ο Μαρκουλής
22.45- Είσοδος ελεύθερη
02.00- Auto Alter

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.30- Gumus
11.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del amor
15.00- Τηλεαγορές
18.00- Puzzle ομορφιάς
18.35- Married with children
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.30- Gumus
22.15- Police District
23.15- Zero hour
00.15- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- ΣΚΑΪ τώρα
13.00- Νταντά πρώτων Βοηθειών

14.00- Ten years younger
14.30- Αστραφτερά σπίτια
15.00- Chef στον αέρα
15.50- America's Next top model
16.50- That's Entertainment
17.45- Ελληνοφρενεια
18.00- Σκαι magazino
19.10- Το κάστρο του Τακέσι
19.40- Μύθος ή Πραγματικότητα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Ncis Λος Άντζελες
23.00- Ασυνήθιστοι άνθρωποι

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Ελληνική Μουσική Παρά-
δοση
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευρωπαϊκή μαγειρική τέ-
χνη
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις & σύντο-
μο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική
19.30- Γη ο πλούτος μας
20.30- Κοσμήματα βυθού
21.00- Κτίζω ανακαινίζω
21.30- Ο κόσμος Πάνο…Κάτω
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Cinepolis
00.30- Fatsabook

δείτε στην tv

ΑΥΡΙΟ Πέμπτη πιθανολογείται ότι θα
ανακοινωθεί και τυπικά η τοποθέτηση
του δημοσιογράφου – συγγραφέα
Κώστα Μπλιάτκα στη θέση του γενι-
κού διευθυντή της ΕΡΤ3. Κίνηση που
περιμένουν με ανυπομονησία και όσοι
περιμένουν να ολοκληρωθούν οι δια-
δικασίες για την πρόσληψη συμβασι-
ούχων τεχνικών και δημοσιογράφων. 

ΕΠΕΙΔΗ βρίθουν τα σενάρια συρρί-
κνωσης της ΕΡΤ και της ΕΤ3, ο διευ-
θύνων σύμβουλος της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης Λάμπης Ταγματάρ-
χης δήλωσε: «Δεν ήρθα εδώ με καμία
κρυφή ατζέντα ή εντολή να συρρι-
κνώσω την ΕΡΤ, να κάνω τα 3 ραδιό-
φωνα   2 , ή τους 3 σταθμούς 1 ",
αλλά συμπλήρωσε, σημειώνοντας
πως η όποια απόφαση για το πλαίσιο
λειτουργίας της ΕΡΤ "θα έλθει από
την πολιτεία" και όχι από εκείνον…

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ σόου ταλέντων στη
NOVA. Από την Πέμπτη 23 Δεκεμ-
βρίου στις 21.30 κάνει πρεμιέρα το
Football’s Next Sta, ένα ποδοσφαι-
ρικό talent show, 7 επεισοδίων   που
προβλήθηκε στο Sky1 στην Αγγλία το
δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα
παιδί από την Αγγλία και την Ιρλαν-
δία να υπογράψει συμβόλαιο με την
Ίντερ.

ΜΕΓΑΛΗ η πιθανότητα να μετατραπεί
η «Ραδιοτηλεόραση» σε ηλεκτρονική
έκδοση από έντυπη, ακολουθώντας
την «συνταγή» του «Βήματος», καθώς
ακούγεται ότι τα οικονομικά της είναι
δύσκολα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ και μάλιστα στις 12 πρό-
κειται να συζητήσουν εκδότες και δη-
μοσιογράφοι για τη νέα συλλογική
σύμβαση εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι
η εκδότρια της «Ελευθεροτυπίας»
Μάνια Τεγοπούλου, έχει ήδη συμφω-
νήσει σε μηδενικές αυξήσεις και όχι σε
περικοπές που διακαώς επιδιώκουν οι
υπόλοιποι.

ΤΟΥΡΚΙΑ απέναντι σε Λατινική Αμε-
ρική ή ANT1 κατά MEGA. Μετά τη
μεγάλη επιτυχία της «Patty», ο διευ-
θυντής προγράμματος του Μεγάλου
καναλιού Πέτρος Μπούτος «έκλεισε»
το «Los Roldan», μόνο που αυτό θα
αποδοθεί με Έλληνες ηθοποιούς.

Ο Τελάλης

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Εορταστικές δράσεις για όλους
ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Karfitsa



ΓΑΠ δηλώνει: «Εκτός κρίσης το 2013»
Η Ελλάδα ή το ΠΑΣΟΚ;

➽ Βράδυ Δευτέρας και μια από τις θεωρού-
μενες ως σοβαρότερες πολιτικές εκπομπές
της ελληνικής τηλεόρασης, η «Ανατροπή»,
ανέλυε το… μάστερ σεφ!!! Την ίδια μέρα
που συζητιόταν ο πλέον αντιλαϊκός προϋπο-
λογισμός των τελευταίων δεκαετιών, η «Ανα-
τροπή» μαγείρευε! 

➽ Στη χώρα που οι πολίτες της σε λίγο δεν
θα έχουν χρήματα να μαγειρέψουν ούτε μα-
καρόνια νερόβραστα, η «Ανατροπή» έφτια-
χνε σπεσιαλιτέ γαλλικής κουζίνας… 

➽ Θα μου πεις, αν αυτή η εκπομπή που τα
κάνει όλα αυτά στη συγκεκριμένη συγκυρία
δεν είναι άκρως πολιτική έως στρατευμένη,
τότε ποια είναι; Δίκιο έχεις…     

➽ Όταν ο στόχος της κ. Κατσέλη και της κυ-
βέρνησης είναι «η αύξηση της απασχόλησης
στο 70% του πληθυσμού» να περάσει στα
ψιλά –πρόσεξε: δεν μιλούν για εργασία, μι-
λούν για απασχόληση!!!- έχουμε αγώνα
αύριο. 

➽ Ψιλό γαζί με τις λέξεις! Γιατί όσο αυξάνε-
ται η απασχόληση, μειώνεται η εργασία.
Απλά πράγματα. Μας θέλουν όλους απα-
σχολούμενους, όχι εργαζόμενους. Με 400
ευρώ το μήνα. Και μας το κρύβουν. Μέχρι
να σκάσει ο καναπές… Και τότε να δεις τι
έχει να γίνει… 

➽ Ο θάνατος ο άτιμος, όταν έρχεται, βάζει
τα πράγματα (μέσα μας) στην πραγματική
τους διάσταση –έστω στιγμιαία. Σήμερα,
αποχαιρετούμε τον πρόεδρο του Εργατικού
Κέντρου, τον πρόεδρο όλων μας, όλων ημών
των εργαζομένων, το Νίκο Γιαννόπουλο.
Τέσσερα χρόνια στο νομαρχιακό συμβού-
λιο, «έφυγε» ανήμερα της τελευταίας συνε-
δρίασης στην ιστορία του θεσμού. 

➽ Ήταν μια ήρεμη δύναμη. Καθαρός και έν-
τιμος συνδικαλιστής, πάλεψε σε δύσκολα
χρόνια για τα εργασιακά. Ήταν πάντοτε
μπροστά, κέρδισε και έχασε άνισες μάχες,
στάθηκε όρθιος. Θα μας λείψει… Κι έχουμε
μπροστά μας πολλές και σκληρές μάχες. «Σ’
αυτούς που μένουν», στη Μένη και στα δυο
του κορίτσια (μια υπέροχη οικογένεια), η
σκέψη η δική μου και πολλών φίλων.

➽ Είναι ο τρίτος πρόεδρος ΕΚΘ που πέφτει
στις επάλξεις μετά τον Σούλα και τον Κοντό-

πουλο, που επίσης «έφυ-
γαν» νωρίς. Έχει,
βλέπετε, πολύ άγχος ο
αγώνας για τους εργαζό-
μενους… Ειδικά αν είσαι

καθαρός. Καλημέρα
και καλή δύναμη.   

✱ Βιάζεται ο Π. Ψωμιάδης. Προτού προλάβει
να καθίσει στην καρέκλα του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας, άρχισε τις επισκέψεις
στους φορείς. Πρώτη του στάση το ΑΠΘ όπου
συναντήθηκε με τις πρυτανικές αρχές και ευ-
χήθηκε να βγει κάτι καλό από αυτήν τη συ-
νεργασία. «Το πανεπιστήμιο θα είναι
μπροστά και εμείς θα ακολουθήσουμε, γιατί
άλλο να είσαι πνευματικός άντρας και άλλο
πολιτικός» είπε ο Πανίκας, τραβώντας την
πρώτη διαχωριστική γραμμή…

✱ Όλη η πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ χειροκρό-
τησε την άνοδο του Π. Ψωμιάδη στο
βήμα, μετά την ορκωμοσία του πρώτου
αιρετού περιφερειακού συμβουλίου. Δεν
φαίνεται να ενθουσιάστηκαν τόσο πολ-
λοί οι αριστερότερες δυνάμεις. Αναμέ-
νονται θερμές συνεδριάσεις στο
περιφερειακό…  
✱ Συνεδρίασε πριν λίγες μέρες το Συντονι-
στικό Νομαρχιακό Όργανο που γίνεται μια
φορά το χρόνο για το συντονισμό των δημάρ-
χων σε περίπτωση χιονιά, όπως αυτός που
συνέβη προ ημερών. Πόσοι από τους 47 τοπι-
κούς μας άρχοντες λέτε να προσήλθαν; Ένας!
Ναι, μόνο ένας! Ο Δήμαρχος Αξιού και πλέον
δήμου Δέλτα Νίκος Γιουτίκας. Άλλοι τέσσερις
έστειλαν εκπροσώπους… 

✱ Οι υπόλοιποι τα φόρτωσαν στον κό-
κορα. Άλλοι σου λένε χάσαμε τις εκλογές
άρα τι να πάμε να κάνουμε, άλλοι κερδί-
σαμε τις εκλογές άρα δεν έχουμε λόγο να
πάμε. Κάτι τέτοια δείχνουν ότι πρώτοι οι
αυτοδιοικητικοί μας δεν έχουν αυτοδιοι-
κητική συνείδηση. Πως θα πάμε μπρο-
στά έτσι;
✱ Το ‘χει ρίξει στις ανακοινώσεις ο Μάρκος
Μπόλαρης για τις παγκόσμιες ημέρες αλλά
και για τη Ζακλίν ντε Ρομιγί, την Γαλλίδα ελ-
ληνίστρια που έφυγε σε ηλικία 97 ετών. Θα

πει κανείς, άμα πρέπει να είσαι παρών σε
νεκρό χρόνο, βγάζεις ανακοινώσεις και για
τον Άι Βασίλη. Από την άλλη, δείχνει ένα επί-
πεδο βρε παιδί μου… Γαλλικά, πιάνο κλπ.

✱ Την Τετάρτη ο νεοεκλεγείς δή-
μαρχος πρόκειται να συναν-
τηθεί με τον Μητροπολίτη
Άνθιμο σε μια προσπάθεια
να σπάσουν τον… πάγο�
Αν θα τα καταφέρουν, θα
φανεί την Πέμπτη�
✱ Ήθελε και το έκανε ο Βα-
σίλης Παπαγεωργόπουλος
ή έτυχε; Γιατί αν… έτυχε,
πέτυχε! Ο απερχόμενος δή-
μαρχος και πρόεδρος της
ΤΕΔΚ, κάλεσε σε συνεδρίαση
τους δημάρχους του νομού Θεσ-
σαλονίκης, μισή ώρα αργότερα από
το γεύμα στο οποίο τους έχει προσκαλέσει
ο Γ. Μπουτάρης. Αν αυτό δεν είναι καψώνι,
τότε τι είναι; 

✱ Καταψήφισε ο Γιάννης Μπουτάρης τον
ισολογισμό του δήμου Θεσσαλονίκης για
το 2009 στην τελευταία συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου. Όπως υποστή-
ριξε, η έκθεση των ορκωτών λογιστών
για τα οικονομικά του δήμου αμφισβητεί
τα αποτελέσματα του ισολογισμού. 
✱ Συνεχίζει την ελαφριά πολιτική η Έλενα
Ράπτη. Και αυτή τη φορά, βάζοντας μπροστά
την κοινωνική οργάνωση «Αγάπη», προ-
γραμματίζει την προπαραμονή των Χριστου-
γέννων εκστρατεία
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των Θεσσα-
λονικιών με θέμα τον εθελοντισμό. Για πολι-
τική, ούτε λόγος. 

✱ Μάλλον η Έλενα βλέπει μπροστά γιατί
σε λίγο οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς

θα πηγαίνουν στις δουλειές τους εθελον-
τικά, καθώς τα πράγματα στην αγορά ερ-
γασίας… αγριεύουν. Αλλά δεν ακούσαμε
καμία παρέμβαση για τα εργασιακά. Κι

ας πεινάει ο κόσμος…
✱ Συνεχίζει την… επικοδομητική

αντιπολίτευση στη διοίκηση
του Βασίλη Παπαγεωργόπου-

λου ο Χρήστος Μάτης. Δια-
φωνεί ακόμα και με την
απόφαση της Δημοτικής
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
να επιστρέψει, λόγω Χρι-
στουγέννων, τις πινακίδες,

τις άδειες κυκλοφορίας και
τα διπλώματα οδήγησης που

έχουν αφαιρεθεί. Ισχυρίζεται
ότι πρόκειται για απόφαση που

εξηγεί γιατί το κέντρο της πόλης
βρίσκεται καθημερινά πολιορκημένο

από χιλιάδες ΙΧ. 

✱ Επίσης μιλά για «υποκρισία» και
«στρουθοκαμηλισμό» του δήμου, ευχό-
μενος αυτού του είδους τα φαινόμενα να
τερματιστούν στις 31 του μήνα. Πως φαί-
νεται ο άνθρωπος που δεν κατάγεται από
χωριό (και άρα δεν χρειάζεται να το επι-
σκεφθεί στις γιορτές) και έχει και ποδή-
λατο� Εγώ πάντως Χρήστο μου και χωριό
έχω, και ποδήλατο δεν έχω…
✱ Κουίζ: Ποιος βουλευτής της ΝΔ που εκλέ-
γεται 540 χιλιόμετρα μακριά από τη Βόρεια
Ελλάδα ισχυρίζεται ότι γίνεται προσπάθεια
αυτονόμησης της Δυτικής Θράκης με τις ευ-
λογίες της ΕΕ;

ΥΓ: Όπως καταγγέλλει, παρόμοια, δήθεν,
εθνικά θέματα θα προκύψουν και σε
άλλες περιοχές της χώρας…

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

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

KOYIZ
Ποια δημόσια πρόσωπα

της Θεσσαλονίκης δήλω-
σαν πως υπάρχει καλή

χημεία μεταξύ τους; Με-
γάλη μπουκιά φάτε,

μεγάλη κουβέντα
μην πείτε…

και τσιμπάει... και πονάει

Επισήμως στη δύναμη του Στόλου βρίσκεται από χθες το υποβρύχιο «Παπανικολής». Το σκάφος κατέπλευσε αρχικά το βράδυ της
Κυριακής στο Ναυπηγείο Σκαραμαγκά έπειτα από δύο διαδοχικά ταξίδια διάρκειας πάνω από δύο μήνες στη Βόρεια Θάλασσα, τον

Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, όπου επιδιόρθωσε μικροζημιά στην επικαλυπτική λαμαρίνα του κελύφους. Μετά τα Χριστούγεννα φορ-
τώνει δύο τύπους τορπιλών (ο τρίτος δεν έχει επιλεγεί) και μετά την Πρωτοχρονιά θα ανοιχτεί και στο Αιγαίο, σύμφωνα με το πρό-

γραμμα που έχει καταρτιστεί. 
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