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Το τέλος 
του τρένου

Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
ο κυβερνητικό σχέδιο
για την ανασύνταξη του
ΟΣΕ, όπως προκύπτει

από την ανακοίνωση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, είναι χαρακτηριστικό
αυτού που εδώ και μήνες φω-
νάζουμε από αυτήν εδώ τη
στήλη. Ότι δηλαδή η κυβέρ-
νηση δεν κατορθώνει να πεί-
σει τους πολίτες για το ότι τα
μέτρα που παίρνει έχουν ανα-
πτυξιακή προοπτική. 

Κανείς δεν διαφωνεί ότι ο
Οργανισμός Σιδηροδρόμων
χρήζει μεγάλων αλλαγών ώστε
να υπάρξει εξορθολογισμός
τόσο στο προσωπικό που απα-
σχολείται όσο και στα οικονο-
μικά. Θα έλεγα ότι τις αλλαγές
τις περιμέναμε όλοι εδώ και
πολλά χρόνια μιας και ήταν
ορατό σε κάθε επιβάτη – πε-
λάτη του ΟΣΕ ότι κάτι δεν πή-
γαινε καλά.
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Κατά 20% περισσότεροι 
από πέρσι πέρασαν 
τα σύνορα…
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Πάνω από 100% αύξηση 
στην επισκεψιμότητα�
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•  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  •  Κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο press@karfitsa.gr

Ο διαλυμένος μηχανισμός καθαριότητας που παραδίδει η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου στη διοίκηση Μπου-
τάρη (μόλις 20 από τις 68 «καναδέζες» σε λειτουργία!) είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσα πρέπει
να κάνει η νέα διοίκηση για να μοιάσει η Θεσσαλονίκη ευρωπαϊκή πόλη. Στόχος να γίνει η αλλαγή αισθητή στην
πόλη από τους πρώτους μήνες, δηλώνει στην «Κ» ο νέος αντιδήμαρχος Καθαριότητας Στ. Αβραμίδης. Εκείνο όμως
που απαιτείται και αναμένουν οι Θεσσαλονικείς δεν είναι απλώς η αποκομιδή αλλά, αδιαπραγμάτευτα πλέον, η
αλλαγή του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων. 

•  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV σελ. 12  •   ΧΡΗΣΤΙΚΑ σελ. 12 •  ΚΟΣΜΙΚΑ σελ. 13 • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σελ. 14

Σελ. 4

www.karfitsa.gr
Διαβάστε ή κατεβάστε

την έντυπη έκδοση 
στο διαδίκτυο
όπως την βλέπετε 
στο χαρτί�

ΜΕ… ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σκουπιδονίκη...

• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βόλτα στις σκηνές 
της Θεσσαλονίκης Σελ. 15

• ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 

Ποιες εκκρεμότητες 
«κλείνουν» μέχρι 
τέλος του έτους Σελ. 7
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
«Η τηλεόραση έχει γίνει μια κιτς
πόρτα που οδηγεί στο υπόγειο»

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
«Τα καλύτερα μου Χριστούγεννα τα πέρασα
στη Νέα Υόρκη»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α. Ε.»
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Γιάννης Πολυράβας
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Στο στόχαστρο 
των ξένων ΜΜΕ 
η Ελλάδα το 2010  

Οι Αμερικανοί ήταν
οι πιο σκληροί. Οι
Γερμανοί υπήρξαν

αυστηροί. Οι Γάλλοι και οι
Άγγλοι τήρησαν πιο ουδέ-
τερη στάση, ενώ οι Ισπα-
νοί ήταν πιο φιλικοί- μέλη
γαρ του δεινοπαθούντος
από την οικονομική κρίση
ευρωπαϊκού Νότου. Όσο
για τους Ασιάτες; Υπήρξαν
μάλλον αδιάφοροι, με την
εξαίρεση των Κινέζων. 
Αυτό είναι το ενδιαφέρον
συμπέρασμα της έρευνας
που εκπόνησε το Κέντρο
Διεθνούς Πολιτικής Οικο-
νομίας (ΑCΙΡΕ) του... Ινστι-
τούτου Διεθνών Σχέσεων
του Παντείου Πανεπιστη-
μίου με βάση δημοσιεύ-
ματα του διεθνούς Τύπου
για την κρίση στην Ελ-
λάδα.
Από την έρευνα προκύ-
πτει επίσης ότι η διεθνής
εικόνα της χώρας μας υπέ-
στη σημαντικότατο
πλήγμα τόσο από τις ανα-
κολουθίες της ελληνικής
κυβέρνησης όσο και από
τη στάση μεγάλων ευρω-
παϊκών χωρών- κυρίως
της Γερμανίας.
Η έρευνα έχει τίτλο «Η ελ-
ληνική οικονομική κρίση
στον διεθνή Τύπο» και
διενεργήθηκε σε συνερ-
γασία με το Ελληνικό Πα-

ρατηρητήριο της London
School of Εconomics (LSΕ)
και του Κέντρου για την
Παγκόσμια Πολιτική Οι-
κονομία του Πανεπιστη-
μίου του Σάσεξ. Χωρίζεται
σε δύο φάσεις: η πρώτη
αφορά τους έξι μήνες που
προηγήθηκαν της συμφω-
νίας για τον μηχανισμό
στήριξης της Ελλάδας (Σε-
πτέμβριος 2009- Απρίλιος
2010).
Τα αποτελέσματα της δεύ-

τερης φάσης της έρευνας
(Μάιος- Δεκέμβριος 2010)
θα δημοσιευθούν τον
Μάρτιο του 2011. Η ομάδα
έρευνας, υπό τον επί-
κουρο καθηγητή του Παν-
τείου Πανεπιστημίου κ. Α.
Αντωνιάδη, επέλεξε συνο-
λικά 12 εφημερίδες ώστε
να εξετάσει πώς κάλυψαν
την ελληνική κρίση. Συγ-
κεκριμένα τις «China
Daily» (Κίνα), «Die Ζeit»
(Γερμανία), «Εl Ρais»

(Ισπανία), «Ηindustan
Τimes» (Ινδία), «Le Figaro»
(Γαλλία), «Τhe Daily Υo-
miuri» (Ιαπωνία), «Τhe
Japan Τimes» (Ιαπωνία),
«Τhe Κorea Τimes»
(Κορέα), «Τhe Νew Υork
Τimes» (ΗΠΑ), «Τhe
Straits Τimes» (Σιγκα-
πούρη), «Τhe Τimes of
Ιndia» (Ινδία), «Τhe
Τimes» (Βρετανία).
Αναρτήθηκε στο greece-
salonika.blogspot.com



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Όχι τίποτε άλλο,
αλλά είναι ορατό
διά γυμνού οφθαλ-
μού ότι τα ελλη-
νικά τρένα
απέχουν παρασάγ-
γες από τα τρένα
των ευρωπαϊκών
χωρών. Όσο για το

σιδηροδρομικό δίκτυο, ήταν και πα-
ραμένει εξαιρετικά υποβαθμισμένο
και περιορισμένο, την ώρα που σε
ολόκληρη την Ευρώπη είναι το δη-
μοφιλέστερο μέσο μεταφοράς, το
πιο οικονομικό και το πλέον φιλικό
στο περιβάλλον. 
Αντί όμως να ακούσουμε την κυβέρ-
νηση και τη διοίκηση του ΟΣΕ να
μεριμνούν (όχι μόνο τώρα αλλά
εδώ και τρία τέσσερα χρόνια) για
την επέκταση των σιδηροδρομικών
γραμμών, τη μείωση του κόστους
των κομίστρων ώστε να γίνει το
τρένο ο απόλυτος άρχοντας των με-
ταφορών στη χώρα μας, ακούμε για
κατάργηση γραμμών χωρίς άλλο
και για διπλασιασμό (σχεδόν) του
κόστους της διαδρομής Αθήνας –
Θεσσαλονίκης! Με τις ανακοινωθεί-
σες αυξήσεις, η διοίκηση του ΟΣΕ
καθιστά κατ’ ουσίαν απαγορευτικό
το συγκεκριμένο μέσο για την πλει-
οψηφία πλέον των Ελλήνων πολιτών
και σε κάθε περίπτωση ασύμφορο
ακόμη και σε σχέση με τις αεροπο-
ρικές συνδέσεις. 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν
ότι εάν τελικά πραγματοποιηθούν
οι εξαγγελθείσες αλλαγές, αυτό θα
σημάνει το τέλος των σιδηροδρό-
μων στη χώρα μας. Ίσως αυτός τε-
λικά να είναι και στόχος των
εμπνευστών τους ή των εντολοδό-
χων τους. Πρώτα γκρεμίζουμε τα
πάντα και μετά ρίχνουμε στο παι-
χνίδι τις εταιρίες για… ανοικοδό-
μηση.   

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Το τέλος 
του τρένου

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
άρισα. Η είδηση χθε-
σινή. Κουκουλοφόροι
ληστές μπήκαν σε με-

ζονέτα όπου κοιμόταν ζευγάρι με παιδί.
Αθόρυβα, άρχισαν να ψάχνουν για λεφτά
και χρυσαφικά. Άνοιξαν συρτάρια και
ντουλάπια, έψαξαν σε πιθανά κι απίθανα
μέρη, πάντα σιωπηλοί, χωρίς να γίνουν
αντιληπτοί. Όμως δεν βρήκαν τίποτα. Κι
έτσι, αποφάσισαν να ξυπνήσουν το ζευ-
γάρι, και να του πουν –υπό την απειλή
όπλου και μαχαιριού φυσικά- το εξής απί-
θανο: «Από τη στιγμή που δεν βρήκαμε τί-
ποτα, αναγκαστήκαμε να σας ξυπνήσουμε.
Πείτε μας λοιπόν όμορφα και ωραία, που
τα έχετε για να μην πάρει είδηση και το
παιδί». Οι ένοικοι αναγκάστηκαν να τους
δώσουν 300 ευρώ και τιμαλφή 10.000
ευρώ για να φύγουν.

Δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να
κλάψεις και με ποια σειρά. Αποδεικνύεται
ότι δε σώζεσαι αν βρεις καλή κρυψώνα για
τα πολύτιμα υπάρχοντα σου, αφού δεν γλυ-
τώνεις. Μόνο αν εφαρμόσεις μια παλιά τα-
κτική, δηλαδή να αφήσεις σε εμφανές
μέρος λίγα χρήματα και κάνα φο μπιζού,
για να τα πάρουν και να φύγουν.

Μπορεί η ομάδα ΔΙΑΣ να σταμάτησε τα
εξόφθαλμα περιστατικά εγκληματικότητας
στο δρόμο, όμως οι διαρρήκτες ζουν και
βασιλεύουν. Και όσο η οικονομική ανέχεια
κτυπά την κοινωνία, κινδυνεύουμε να
δούμε περισσότερα τέτοια περιστατικά,
που ίσως να έχουν πιο δραματική κατά-
ληξη. Σε περίοδο σαν κι αυτή, η αστυνομία
πρέπει να βαρά υπερωρίες. Ο πολίτης που
πλέον βγάζει τα προς το ζην με κόπο και
πόνο, απαιτεί από την πολιτεία να κάνει κι
αυτή το χρέος της και να περιορίσει την εγ-
κληματικότητα. Όχι μόνο τις επιτυχίες απέ-
ναντι στις τρομοκρατικές οργανώσεις και
τις ληστείες τραπεζών, αλλά και στην κα-
θημερινή εγκληματικότητα, τις διαρρήξεις
και τις απλές κλοπές…

Βάρβαρο ξύπνημα

Fernando Botero «The Thief», 2000

Έγκυρα συναισθήματα!
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Απολαμβάνοντας αυτές τις υπέ-
ροχες, ηλιόλουστες μέρες, που
μόνο χειμώνα και Χριστούγεννα

δεν θυμίζουν, αλλά και τόσο πολύ διευκολύνουν τη
ζωή μας, σκέφτομαι αυτό το μυστήριο θέμα των Χρι-
στουγέννων... Όλη αυτή τη μαζεμένη χαρά και την
απλωμένη αγάπη, που τελικά ισχύει, δεν είναι ψέμα,
ούτε έθιμο, στο οποίο όλοι συμμορφωνόμαστε...

Και δεν αναφέρομαι, ούτε στην κατανάλωση αλ-
κοόλ και τη κρασοκατάνυξη της Παραμονής (ένας
Θεός ξέρει από πού μας ήρθε αυτό το όψιμο
έθιμο...), ούτε στα φορτωμένα οικογενειακά τραπέζια
και στη δυσπεψία, που φέρνουν, ούτε στις καημένες
τις γαλοπούλες και τα δύσμοιρα τα γουρουνάκια, που
πλήρωσαν με τη ζωή τους τη δική μας την παράδοση

και τη λαιμαργία...
Αναφέρομαι σε κάποιες πολύ συγκινητικές συναν-

τήσεις παλιών κι αγαπημένων φίλων, που ζουν πια
μακριά από την καθημερινότητά μας και βρήκαν τώρα
την ευκαιρία να έρθουν για μερικές ημέρες πίσω στη
γενέθλια πόλη στις μεγάλες και χωρίς όρους αγκα-
λιές, στις "συγγνώμες" και στα "ευχαριστώ", που με-
ρικές φορές λέμε η δεχόμαστε, στις μικρές και
μεγάλες κινήσεις ευσπλαχνίας, που κάνουν κάποιοι
αθόρυβοι και διακριτικοί άνθρωποι, πραγματικοί φι-
λάνθρωποι...

Σαν τη γειτόνισσά μου, μια οικογενειάρχισσα με
παιδιά κι εγγόνια, που παρά τα στενεμένα της οικο-
νομικά, "υιοθέτησε" μια Αφγανή προσφυγοπούλα, της
οποίας το μωρό ήταν πολύ ταλαιπωρημένο κι άρρω-
στο, κι εκείνη τους φρόντισε και τους στέγασε και
τους βρήκε δουλειές και τώρα η μικρή μανούλα, την
αποκαλεί "μαμά"...!

Και πολλές ακόμη εκδηλώσεις αγάπης και καλών,
έγκυρων συναισθημάτων, που, ευτυχώς, μας θυμί-
ζουν, ότι είμαστε άνθρωποι...Κι ας μη χρειαστεί ποτέ
να περάσουμε τα πάθη του... Εμπενίζερ Σκρουτζ, για
να το ξαναθυμηθούμε...

Γιατί, ας μη γελιόμαστε, όλοι κρύβουμε έναν μικρό
Σκρουτζ μέσα μας, ας όψεται ο εγωισμός και η φι-
λαυτία μας...

Αλλά, τελικά, όπως φαίνεται, η αγάπη υπάρχει! Δι-
καιώνοντας όλες τις ευαγγελικές ρήσεις και υπενθυ-
μίζοντάς μας την προς Κορινθίους επιστολή του
Αποστόλου Παύλου:

"Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώ-
πων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη
για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος
χάλκινης καμπάνας η σαν κυμβάλου αλαλαγμός."

Είναι το αγαπημένο μου... Ας το θυμόμαστε ακόμη
κι όταν δεν το χρειαζόμαστε...!

M
OT
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Το γραμμόφωνο της
φωτογραφίας μπορείτε
να το δείτε από κοντά,
ίσως και να το αγορά-
σετε, στο Κέντρο Ιστο-

ρίας Θεσσαλονίκης,
στο παζάρι που διορ-
γανώνει το Σωματείο
Παλαιοπωλών Κατα-

στηματαρχών Θεσσα-
λονίκης. Δεν είναι
μόνο η νοσταλγία,

είναι και η ποιότητα
των αντικειμένων που

τα κάνουν θελκτικά στο
κοινό. Σκεφθείτε μόνο

πόσες ζωές, πόσα
χέρια τ’ άγγιξαν πριν
φτάσουν σ’ εμάς. Αν
μπορούσαν να μιλή-

σουν… 

Ο Σύλλογος Πον-
τίων Πτολεμαΐδας
έδωσε το δικό του
εορταστικό τόνο
χθες στην πλατεία
Αγίας Σοφίας, με
την αναπαράσταση
του εθίμου των Μω-
μόγερων. Η παρά-
δοση γιορτάζει κάτι
τέτοιες μέρες που
πλέκονται όμορφα
η λαογραφία με τα
θρησκευτικά.

άποψη
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➽ Περισσότερα από 24 εκ . ευρώ
ήταν ο «Χριστουγεννιάτικος μπο-
ναμάς» του υπουργείου Εσωτερι-
κών προς τους δήμους λίγες
ημέρες πριν την εκκίνηση εφαρμο-
γής του «Καλλικράτη». Με αποφά-
σεις είτε του υπουργού
Εσωτερικών Γ. Ραγκούση, είτε του
υφυπουργού Γ. Ντόλιου μοιρά-
στηκαν στους δήμους όλης της
χώρας παραμονές των Χριστου-
γέννων, 24,34 εκ. ευρώ, που αφο-
ρούν μεταξύ άλλων:

➽ Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
(ΤΑΠ): 7,7 εκ. ευρώ, κονδύλια
που διατίθενται υποχρεωτικά
κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον
για την εκτέλεση έργων, καταβολή
αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή
απαλλοτριωμένων ακινήτων και
αγορά ακινήτων 

➽ Τις δαπάνες μισθοδοσίας προ-
σωπικού μερικής απασχόλησης:
5,4 εκ. ευρώ 

- Το φόρο Ζύθου: 5,3 εκ. ευρώ: 

- Τη λειτουργία των ΚΕΠ: 696
χιλ. ευρώ 

- Τις ανειλημμένες οικονομικές
υποχρεώσεις έτους 2008 και
2009 για την ίδρυση και λειτουρ-
γία καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς: 609 χιλ ευρώ

➽ Σαρωτικές αλλαγές στο Δημό-
σιο φέρνουν οι μετακινήσεις και
μετατάξεις προσωπικού από ανε-
νεργές υπηρεσίες σε φορείς που
έχουν κενά, όπως οι φοροεισπρα-
κτικοί μηχανισμοί και τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Με κατεπείγουσα
εγκύκλιό του, το υπουργείο Εσω-
τερικών ζητεί από όλους τους ορ-
γανισμούς να έχουν καταγράψει
ως τις 10 Ιανουαρίου προσωπικό,
ειδικότητες, κενές θέσεις και πλεο-
νάζον προσωπικό και να ενημερώ-
σουν τους γενικούς γραμματείς
των υπουργείων. 

➽ Από εκεί και πέρα, μέχρι τα
τέλη του επόμενου μήνα, οι υπάλ-
ληλοι που θα θεωρηθούν πλεονά-
ζοντες θα πρέπει να μετακινηθούν
σε άλλες υπηρεσίες αλλάζοντας
ακόμη και ειδικότητα. Μέχρι τις
10 Ιανουαρίου επίσης, οι 4.500
υπάλληλοι 75 φορέων του δημο-
σίου που καταργήθηκαν ή συγχω-
νεύθηκαν θα πρέπει να
παρουσιαστούν στις νέες τους θέ-
σεις. Αν δεν εμφανιστούν αντιμε-
τωπίζουν ακόμη και την ποινή της
απόλυσης.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Η ΠΟΛΗ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ

Πρωτοχρονιά με σκουπίδια
η Θεσσαλονίκη
Της Χρύσας Κυριακού 

Πλημμυρισμένη από
σκουπίδια είναι η Θεσσα-
λονίκη με το πρόβλημα
της αποκομιδής των
απορριμμάτων, εν μέσω
εορταστικής περιόδου, να
αναδεικνύεται σε μείζον
θέμα τόσο για την απερ-
χόμενη, όσο και για τη
νέα δημοτική αρχή. 

Το πρόβλημα ξεκινά από
την έλλειψη απορριμματο-
φόρων, το 80% εκ των

οποίων είναι παροπλισμένα είτε
λόγω παλαιότητας και μηχανικών
βλαβών, είτε λόγω έλλειψης αν-
ταλλακτικών. «Από τα 68 απορ-
ριμματοφόρα, στους δρόμους
της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν
μόνο 18-20», τόνισε στην «Κ» ο
Στάθης Αβραμίδης, ο οποίος θα
αναλάβει καθήκοντα αντιδημάρ-
χου Καθαριότητας από την 1η
Ιανουαρίου του 2011. 

Ο κ. Αβραμίδης υποστήριξε
ότι η νέα δημοτική αρχή σκο-
πεύει να προχωρήσει στην ενοι-

κίαση απορριμματοφόρων, προ-
κειμένου να μπορέσει να δοθεί
λύση στο πρόβλημα των απορ-
ριμμάτων. 

«Δεν είναι δυνατόν να καθαρί-
σουμε την πόλη με τα απορριμ-
ματοφόρα αυτά. Θα
προχωρήσουμε στην ενοικίαση
απορριμματοφόρων οχημάτων
και φορτηγών, προκειμένου η
Θεσσαλονίκη να καθαρίσει.
Προσωπικό στο δήμο υπάρχει,
το πρόβλημά μας είναι τα οχή-
ματα», είπε ο κ. Αβραμίδης δι-
ευκρινίζοντας ωστόσο ότι η νέα
δημοτική αρχή δεν προτίθεται να
αναθέσει το θέμα της καθαριό-
τητας του δήμου σε ιδιώτη. «Το
μέτρο αυτό είναι προσωρινό»,
είπε ο κ. Αβραμίδης. 

«Στόχος μας να κάνουμε 
αισθητή την παρουσία μας
στην πόλη»

Ο κ. Αβραμίδης, τόνισε ότι
στόχος της νέας δημοτικής
αρχής είναι «να κάνουμε αι-
σθητή την παρουσία μας στην
πόλη». «Επιθυμία όλων μας
είναι η Θεσσαλονίκη να είναι
επιτέλους μια καθαρή πόλη. Και
αυτός είναι και ο στόχος μας.

Στα άμεσα σχέδια μας είναι η
αλλαγή του τρόπου αποκομιδής
των απορριμμάτων ενώ το με-
γάλο στοίχημα για εμάς είναι η
ανακύκλωση, η οποία αυτή τη
στιγμή είναι σε μηδενικό ση-
μείο», είπε ο κ. Αβραμίδης. 

Κ. Καζαντζίδης: 
«Θα καθαρίσει η πόλη
μέχρι την Πέμπτη»

Από την πλευρά του, ο απερ-
χόμενος αντιδήμαρχος Καθαριό-
τητας, Κ. Καζαντζίδης σε
δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι το
αργότερο μέχρι την προπαρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς θα ολο-
κληρωθεί η αποκομιδή όλων των
σκουπιδιών που έχουν συσσω-
ρευτεί στους δρόμους της Θεσ-
σαλονίκης.  Όπως υποστήριξε ο
κ. Καζαντζίδης το πρόβλημα έχει
προκύψει καθώς 35 απορριμμα-
τοφόρα εκ του συνολικού στό-
λου έχουν σοβαρές βλάβες και
πρέπει να επισκευαστούν ενώ τα
περισσότερα χρειάζονται επι-
διορθώσεις. Σε ό,τι αφορά, στο
πρόβλημα με τα 35 απορριμμα-
τοφόρα που παρουσιάζουν σο-
βαρές βλάβες, ο κ. Καζαντζίδης
υπογράμμισε πως το αργότερο

σήμερα αναμένεται η υπογραφή
της περιφέρειας, για να ξεκινή-
σει η διαδικασία της επισκευής
των αυτοκινήτων στα εξωτερικά
συνεργεία που ήδη έχουν επιλε-
γεί. 

ΚΚΕ: «Όχι» στην 
ιδιωτικοποίηση

Την ίδια ώρα, το ΚΚΕ καταγ-
γέλλει ότι η ιδιωτικοποίηση της
διαχείρισης των απορριμμάτων
θα έχει πολύπλευρες επιπτώσεις
τόσο στο εισόδημα όσο και στη
ζωή του λαού γενικότερα, που
έχει ως στόχο να δοθεί ζωτικός
χώρος στους επιχειρηματίες για
χρυσοφόρες επενδύσεις στο σύ-
νολο των σύμμεικτων απορριμ-
μάτων. 

Μάλιστα, η δημοτική παρά-
ταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» με
επικεφαλής τον Σ. Ζαριανό-
πουλο καλεί τους εργαζόμενους
στο δήμο Θεσσαλονίκης, να αν-
τιταχθούν μαζί με το ΠΑΜΕ και
τα ταξικά σωματεία της πόλης
στην ιδιωτικοποίηση της καθα-
ριότητας. Όπως αναφέρουν σε
σχετική ανακοίνωση θα πρέπει
«να φύγουν όλοι οι εργολάβοι
από το δήμο». 
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Προσωρινό μέτρο χαρακτήρισε 
την ενοικίαση απορριμματοφόρων

μιλώντας στην «Κ» ο Στ.
Αβραμίδης, ο οποίος θα αναλάβει

καθήκοντα αντιδημάρχου
Καθαριότητας από την 1η

Ιανουαρίου του 2011
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Αυξημένος κατά 20% ήταν
φέτος τα Χριστούγεννα,
σε σύγκριση με το 2009,

ο αριθμός των ταξιδιωτών που
πέρασαν τα σύνορα Βουλγαρίας
- Ελλάδας, όπως δήλωσε στο
βουλγαρικό πρακτορείο ειδή-
σεων BTA ο επικεφαλής της συ-
νοριακής αστυνομικής
διεύθυνσης στο Σμόλιαν Τόντορ
Γκεοργκίεφ. Συγκεκριμένα, από
τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα
και προς τις δύο κατευθύνσεις
πέρασαν 23.000 περισσότεροι
επισκέπτες, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του
2009.

Η αύξηση παρατηρήθηκε, κυ-

ρίως, στις δύο νέες συνοριακές
διαβάσεις Θερμών - Ζλάτογκραντ
και Κυπρίνου - Ιβαϊλοβγκραντ και
ήταν μικρότερη στη συνοριακή
διάβαση Ίλιντεν και μηδαμινή στη
συνοριακή διάβαση Κούλατα. Οι
Έλληνες που έφθασαν στη Βουλ-
γαρία για Χριστούγεννα, υπερτε-
ρούν έναντι των Βουλγάρων που
ταξίδεψαν στη Ελλάδα, είπε ο
αστυνομικός επιθεωρητής Τόντορ
Γκεοργκίεφ. Μεγαλύτερος αριθ-
μός Βουλγάρων αναμένεται να
ταξιδέψει στην Ελλάδα για την

Πρωτοχρονιά, πρόσθεσε.
Το χιονοδρομικό θέρετρο Παμ-

πόροβο προσέλκυσε μεγάλο
αριθμό Ελλήνων επισκεπτών για
χειμερινές διακοπές. Πρόκειται
κυρίως για μεμονωμένους τουρί-
στες που επισκέπτονται το θέρε-
τρο για να κάνουν σκι, ανέφεραν
ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Η πληρό-
τητα των ξενοδοχείων στο Παμπό-
ροβο έφθασε στο 75-80% τα
Χριστούγεννα, σύμφωνα με την
περιφερειακή ένωση ταξιδιωτι-
κών πρακτόρων και η πληρότητα

για τον εορτασμό της Πρωτοχρο-
νιάς είναι περίπου στο 100%.

Αυξημένος ήταν ο αριθμός των
Ελλήνων τουριστών που πέρασαν
από τη συνοριακή διάβαση του
Ζλάτογκραντ, με προορισμό το
Σμόλιαν και το Παμπόροβο, για
τα Χριστούγεννα. Όσον αφορά τα
ξενοδοχεία της περιοχής, περί-
που το 10% των κρατήσεων για
διανυκτερεύσεις την περίοδο της
Πρωτοχρονιάς έχουν γίνει από
Έλληνες, σύμφωνα με την τοπική
ένωση ξενοδόχων.

ΕΝΑΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

«Ανεβασμένα» κατά 100% 
τα λουτρά Λαγκαδά
Της Κατερίνας Ζήση

Σε έναν ελκυστικό προορι-
σμό γι’ αυτούς που επιθυ-
μούν να ξεφύγουν από

τους έντονους ρυθμούς της κα-
θημερινότητας αναζητώντας
στιγμές χαλάρωσης και αναζωο-
γόνησης, έχει αναδειχτεί η βυ-
ζαντινή Λουτρόπολη του
Λαγκαδά, μετά την πρόσφατη
ανάπλασή της.

Μόλις 20 χιλιόμετρα από τη
Θεσσαλονίκη, το ανακαινισμένο
θερμαλιστικό κέντρο αποτελεί
πλέον σημείο αναφοράς και
πόλο έλξης για τους επισκέπτες.
Με τη βελτίωση τόσο των εγκα-
ταστάσεων, όσο και των υπηρε-
σιών του, κατάφερε να
αντισταθεί στη δύσκολή οικονο-
μική συγκυρία και να αυξήσει
τον αριθμό των επισκεπτών του.
«Η επισκεψιμότητα των λουτρών
έχει αυξηθεί κατά 100%. Τα δύο
προηγούμενα χρόνια ο αριθμός
των επισκεπτών άγγιζε τις
35.000, ενώ φέτος έχουν κοπεί
85.000 εισιτήρια. Θεωρούμε
πως η αύξηση αυτή, οφείλεται
στο γεγονός ότι Κέντρο βρίσκεται
πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και
οι υπηρεσίες που προσφέρει
είναι όμοιες με αυτές ενός σύγ-
χρονου spa», δήλωσε στην «Κ»
ο πρόεδρος των λουτρών Μάρ-
κος Δανάς.

Αυξητική τάση παρουσιάζεται
και στις κρατήσεις των δωμα-
τίων. Με την πλειοψηφία των
ενοίκων να προέρχεται από τη
Θεσσαλονίκη, η πληρότητα κατά
τις ημέρες των γιορτών στο ξε-
νοδοχείο του θερμαλιστικού κέν-

τρου «Μέγας Αλέξανδρος», ανα-
μένεται να αγγίξει το 50%, σύμ-
φωνα με τον κ. Δανά. Ωστόσο,
παρά τις προσιτές τιμές, με το
μονόκλινο να στοιχίζει 30 ευρώ
και το δίκλινο 40 ευρώ (με
πρωινό), η παλαιότητα του κτι-
ρίου που χρονολογείται από το
1940, αποτελεί ανασταλτικό πα-
ράγοντα στα σχέδια για την προ-

σέλκυση επισκεπτών από το εξω-
τερικό. Για το λόγο αυτό, όπως
επεσήμανε ο κ. Δανάς, «το εν-
διαφέρον μας προς το παρόν
είναι στραμμένο στην αγορά της
Θεσσαλονίκης. Μετά την ανακαί-
νιση του ξενοδοχείου, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
επόμενο χρόνο, θα εστιάσουμε
στην αγορά του εξωτερικού».

Η μεταμόρφωση  όμως
των λουτρών σε έναν πολυχώρο
ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
ικανού να προσφέρει πνευμα-
τική και σωματική υγεία κι ευε-
ξία, έχει συμβάλει στην
άμβλυνση των ορίων ηλικίας των
επισκεπτών. Πέρα από τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας που κατα-
φεύγουν σε ιαματικά λουτρά για
θεραπευτικούς λόγους, πολλοί
είναι οι νέοι που «μαγνητίζονται»
κι επιλέγουν το Λαγκαδά ως του-
ριστικό προορισμό. Εκεί έχουν
την ευκαιρία να απολαύσουν αμ-
μόλουτρα, υδρομασάζ με ατομι-
κούς και ομαδικούς λουτήρες,
λασπόλουτρα, βυζαντινές δεξα-
μενές, αλλά και αθλητικές εγκα-
ταστάσεις με γήπεδα τένις,
μπάσκετ, ποδοσφαίρου, σε τιμές
δημοτικής επιχείρησης. 

Μεγάλος ασθενής
η βιοτεχνία και 
η μεταποίηση
Του Δημήτρη Βασιλειάδη
vassiliadis@interview.com.gr

Έ
νας χρόνος

NGBI 500. Ένα

χρόνος πολύ

σημαντικός για τη οι-

κονομική ιστορία της

χώρας. Από τον Οκτώβριο του

2009 ξεκινώντας με +9 και κα-

ταλήγοντας σήμερα στο -34, κα-

ταγράφηκαν μέσα από τον δείκτη

όλα τα σημαντικά γεγονότα της

τελευταίας χρονιάς, με κορυφαίο

βεβαίως αυτό της εισόδου της

χώρας στην επιτήρηση της ΕΚΤ,

του ΔΝΤ και της Ε.Ε.

Ο δείκτης αποδείχτηκε ιδιαί-

τερα «ευαίσθητος» και με ισχυρά

αντανακλαστικά σε οτιδήποτε ση-

μάδεψε την χρονιά που πέρασε

(μνημόνιο, κινητοποιήσεις φορ-

τηγατζήδων, ελλείψεις σε καύ-

σιμα και εμπορεύματα,

φημολογία εξαγοράς της Αγροτι-

κής και του Ταμιευτηρίου από

την Τράπεζα Πειραιώς, κλπ).

Οι επιμέρους αναλύσεις του

δείκτη (στις διάφορες κατηγορίες

όπως το εμπόριο, την μεταποί-

ηση/βιομηχανία, παροχής υπη-

ρεσιών) ανέδειξαν τις δομικές

αδυναμίες της ελληνικής οικονο-

μίας και των δομών της. Μεγά-

λος ασθενής είναι η βιοτεχνία

και η μεταποίηση με τους δείκτες

για τους κλάδους αυτούς να είναι

διαρκώς στα κόκκινα. Η παραδο-

σιακή οικονομία δείχνει να έχει

προβλήματα που δυστυχώς δεν

μπορεί πλέον για πολλούς λό-

γους να αντιμετωπίσει. Στον αν-

τίποδα, επαγγέλματα που

ανήκουν στην κατηγορία παρο-

χής υπηρεσιών, δείχνουν να αν-

τιμετωπίζουν με καλύτερο τρόπο

την δύσκολη περίοδο που δια-

νύουμε.

Αυτό είναι άλλωστε και ένα

από τα μηνύματα του δείκτη

NGBI500: να βοηθήσει τους

νέους ανθρώπους που ετοιμά-

ζονται να μπουν στον επαγγελ-

ματικό βίο, προς ποια

κατεύθυνση αξίζει τον κόπο να

στραφούν και τι να αποφύγουν.

*Ο Δημήτρης Βασιλειάδης είναι Πολιτι-
κός Αναλυτής της εταιρίας INTERVIEW.

άποψη

23.000 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2009

Ψηφίζουν… Βουλγαρία 
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Εκσυγχρονισμός ΚΟΚ με σκληρά πρόστιμα 

Μπαράζ αλλαγών στα
πρόστιμα του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας

σχεδιάζει το υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών σε μια
προσπάθεια, να περιοριστούν
τα θανατηφόρα τροχαία. Στον
σχεδιασμό του υπουργείου ανα-
μένεται να παραμείνουν υψη-
λές οι ποινές που αφορούν
παραβάσεις, οι οποίες οδηγούν
στην απώλεια ανθρώπινης
ζωής. Τις τελικές αποφάσεις θα
πάρει η ειδική Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας και θα εφαρμοστούν
από την άνοιξη του 2011.

Καμιά έκπτωση δε προβλέπε-
ται στον Κώδικα Οδικής Κυκλο-

φορίας για τις εγκληματικές πα-
ραβάσεις.

Το ίδιο υψηλές, στα 700
ευρώ, εκτιμάται ότι θα παραμεί-
νουν οι χρηματικές ποινές για
παραβίαση ερυθρού σηματο-
δότη και ΣΤΟΠ, παραβίαση σι-
δηροδρομικών διαβάσεων,
επικίνδυνους ελιγμούς, οδή-
γηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την εκλογίκευση των προστί-
μων που δεν προκαλούν απώ-
λειες ανθρωπίνων ζωών
προτείνει το Εθνικό Συμβούλιο
Οδικής Ασφάλειας. Μείωση
κατά 30% προωθείται για διά-
φορα πρόστιμα.

• Απόρριψη αντικειμένων

από 400 ευρώ σε 280 ευρώ
• Παραβίαση ωραρίου τρο-

φοδοσίας από 400 ευρώ σε
280 ευρώ

• Έλλειψη μέτρων παθητικής
ασφάλειας από 700 ευρώ σε
490 ευρώ

Κατά 50% θα μειωθεί και ο
χρόνος αφαίρεσης οδήγησης
για επαγγελματίες οδηγούς που
ασκούν βιοποριστικό επάγγελμα
.

Αύξηση των προστίμων κατά
50% προωθείται για τις παρα-
βάσεις που αφορούν στην πα-
ρεμπόδιση κινητικότητας. 

• Στάθμευση σε ράμπα από
150 ευρώ σε 325 ευρώ (αύ-

ξηση 50%)
• Στάθμευση σε πεζοδρόμιο

από 80 ευρώ σε 120 ευρώ (αύ-
ξηση 50%)

• Παρεμπόδιση κυκλοφορίας
τραμ από 150 ευρώ σε 225
ευρώ (αύξηση 50%)

Στα πλαίσια των αλλαγών
στον ΚΟΚ που μελετά το Υπουρ-
γείο Υποδομών θα εκλογικευ-
τούν και τα όρια ταχύτητας, έτσι
ώστε σε ένα σύγχρονο αυτοκι-
νητόδρομο να μην παραμένουν
τα πολύ χαμηλά όρια ταχύτητας
που συνεχώς παραβιάζονται.

Οι αλλαγές στον Κώδικα Οδι-
κής Ασφάλειας και θα ισχύσουν
από το επόμενο καλοκαίρι. 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ

Συνάντηση 
Κέι - Ξυνίδη

Τον Αναπληρωτή Υπουργό Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και Αν-
ταγωνιστικότητας Σωκράτη

Ξυνίδη επισκέφθηκε τη Δευτέρα στο
γραφείο του στο Διοικητήριο, η Γε-
νική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσα-
λονίκη Κάθριν Κέι. Οι δυο τους
συζήτησαν ζητήματα που αφορούν
τη συνεργασία των δύο χωρών και
τις προοπτικές που διανοίγονται με
τη λειτουργία της Επιχειρησιακής
Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουρ-
γείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στη Θεσσαλο-
νίκη. 

Ο κ. Ξυνίδης επεσήμανε τις προ-
σπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης
ώστε να ισχυροποιηθεί η Θεσσαλο-
νίκη ως κέντρο βιοτεχνικής και βιο-
μηχανικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με
τον ίδιο, τα συγκριτικά της πλεονε-
κτήματα συγκαταλέγονται η στρατη-
γική θέση της Θεσσαλονίκης στα
Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη και το
υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυ-
ναμικό της περιοχής που δραστηριο-
ποιείται σε θέματα καινοτομίας.

«Βραδιά 
ανέργων» 
την Πέμπτη 
από το ΕΚΘ

Δωροεπιταγές, τρόφιμα και
ποτά σε οικογένειες μακρο-
χρόνια ανέργων θα μοιράσει

το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
την ερχόμενη Πέμπτη το απόγευμα. 

Με την εκδήλωση αυτή, που εδώ
και χρόνια έχει καθιερώσει η διοί-
κηση του Ε.Κ.Θ., δεν φιλοδοξεί,
όπως σημειώνει, να λύσει το τερά-
στιο πρόβλημα της ανεργίας που μα-
στίζει τη Θεσσαλονίκη και παίρνει
ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.
Απλά θέλει να βοηθήσει, στο μέτρο
των δυνατοτήτων της, τους άνεργους
συναδέλφους και τις οικογένειές
τους να περάσουν λίγο καλύτερα τις
γιορτινές αυτές μέρες.

Σε ανακοίνωσή του το ΕΚΘ κάνει
λόγο για την πιο δύσκολη χρονιά που
βιώνει ο κόσμος της εργασίας από
την εφαρμογή τω άδικων και σκλη-
ρών μέτρων που επιβάλλει η κυβέρ-
νηση, για να υλοποιήσει τις
απαράδεκτες απαιτήσεις της Τρόι-
κας. «Δεν είναι υπεύθυνοι για την
κρίση και τα ελλείμματα οι εργαζό-
μενοι. Το χρέος δεν είναι δικό τους.
Να το πληρώσουν αυτοί που το δη-
μιούργησαν», υπογραμμίζει το Εργα-
τικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Συνωστισμός παρατηρείται σε Δημό-
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες αυτές τις
ημέρες από φορολογούμενους που

σπεύδουν να τακτοποιήσουν τις τελευταίες
φορολογικές εκκρεμότητες της χρονιάς,
καθώς λήγουν πολλές προθεσμίες. Μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβλη-
θούν και η τελευταία δόση ή το εφάπαξ
ποσό του φόρου εισοδήματος που προ-
έκυψε από την εκκαθάριση της φορολογι-
κής δήλωσης.

Μέχρι τέλος του μηνός θα πρέπει να κα-
ταβληθεί και το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων από
τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έλαβαν
το σχετικό εκκαθαριστικό έτους 2009.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έλαβαν
το ειδοποιητήριο για την πληρωμή των
τελών κυκλοφορίας του 2011 ή σε αυτό
αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία, θα
πρέπει ν’ απευθυνθούν στις εφορίες για
την προμήθεια του σήματος. Το Υπουργείο
Οικονομικών διαμηνύει ότι δεν θα δοθεί
παράταση. Έως αύριο Τρίτη, θα πρέπει να
σπεύσουν στις εφορίες επιχειρηματίες και
ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουν να
υπαχθούν στην περαίωση. Την Τέταρτη
λήγει η προθεσμία για τις μεταβιβάσεις ακι-
νήτων «off shore» εταιρειών σε φυσικά
πρόσωπα, ενώ έως τις 30 Δεκεμβρίου θα
πρέπει να καταβληθεί ο ειδικός φόρος
15% επί των ακινήτων αυτών. 

Εκπνέει η προθεσμία 
για την περαίωση

Εκπνέει την Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου, η
προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση
της περαίωσης. Μέχρι και αύριο όσοι υπό-
χρεοι δεν έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για
το κλείσιμο των εκκρεμών τους φορολογι-
κών υποθέσεων της τελευταίας δεκαετίας,
μπορούν να υποβάλλουν εφόσον το επιθυ-
μούν αιτήσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αλλά
και να αποδεχτούν τα εκκαθαριστικά σημει-
ώματα της περαίωσης. Στον ενάμιση μήνα
που εφαρμόζεται η περαίωση έχουν ενταχ-
θεί 461.850 φυσικά και νομικά πρόσωπα

και το συνολικό ποσό που έχει βεβαιωθεί
κατόπιν της αποδοχής ανέρχεται μέχρι και
τις 15 Δεκεμβρίου σε 1.581.678.830
ευρώ, ενώ από αυτά έχουν ήδη καταβληθεί
769.149.480 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό
καταβάλλεται σε δόσεις, όπως προβλέπει ο
νόμος.

Eν τω μεταξύ από το ΥΠΟΙΚ δόθηκαν
νέες οδηγίες και διευκρινίσεις προκειμένου
να αντιμετωπιστούν από τις ΔΟΥ ειδικές πε-
ριπτώσεις που προέκυψαν κατά την πλη-

ρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων
της περαίωσης στις τράπεζες ή στις εφο-
ρίες, καθώς και λόγω νέων στοιχείων που
θα περιέλθουν σε γνώση των ΔΟΥ, για επι-
χειρήσεις που έχουν ήδη αποδεχθεί το εκ-
καθαριστικό σημείωμα περαίωσης. Όπως
αναφέρεται από την εφαρμογή της περαί-
ωσης δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε με-
ταβολή-προσθήκη χρήσεων για έτη μέχρι
και το τελευταίο περαιούμενο έτος που έχει
αποδεχτεί η επιχείρηση. 

Κλείνουν 
οι φορολογικές 
εκκρεμότητες

ΦΩ
ΤΟ

ΑΡ
ΧΕ
ΙΟ
Υ
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➽ Ακόμα και στο 1,70 ευρώ το
λίτρο ενδέχεται να σκαρφαλώσει
η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης,
εφόσον συνεχισθεί, όπως όλα
δείχνουν, η ανοδική κούρσα των
διεθνών τιμών του πετρελαίου.

➽ Την Τρίτη θα ληφθεί η από-
φαση της Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Υπαλλήλων Πολιτικής
Αεροπορίας για το εάν θα απερ-
γήσουν ή όχι στις 29 και 30 Δε-
κεμβρίου. Η απεργία έχει κριθεί
παράνομη και καταχρηστική από
το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη-
νών.

➽ Απορρίπτει το ενδεχόμενο
νέας ρύθμισης για τα αυθαίρετα,
όπως έγινε με τους ημιυπαίθρι-
ους χώρους, η υπουργός Περι-
βάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη.

➽ «Η ύφεση και η ανεργία θα
είναι οι μεγάλες πληγές του
2011. Τα μέτρα της κυβέρνησης
οδηγούν σε λουκέτα και ασφυξία
την αγορά. Δεν χρειάζονται επι-
πλέον φόροι. Αντίθετα, χρειάζον-
ται μέτρα ανάταξης της
οικονομίας, μέτρα που η ΝΔ έχει
έγκαιρα προτείνει» δήλωσε τη
Δευτέρα ο αναπληρωτής υπεύ-
θυνος του τομέα πολιτικής ευθύ-
νης Οικονομίας της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Νότης Μηταρά-
κης. 

➽ «Ο "Μινώταυρος" της τρόικας
είναι αχόρταγος. Η Αθήνα κάθε
χρόνο θα καλείται να προβαίνει
σε πρόσθετες θυσίες, μέχρις
ότου να βρούμε το "Μίτο της
Αριάδνης" που θα μας βγάλει
από το λαβύρινθο της οικονομι-
κής κρίσης» σχολίασε ο ΛΑΟΣ
για την περικοπή επιπλέον 12 δι-
σεκατομμυρίων ευρώ που ζητά
το ΔΝΤ. 

➽ Στάση αναμονής, εν όψει των
αποφάσεων των ανεξάρτητων
βουλευτών αλλά και στελεχών
της ΝΔ που έχουν δηλώσει ότι
θα στηρίξουν το εγχείρημα αλλά
δεν έχουν κάνει ακόμη το «επό-
μενο βήμα», τελεί η κυρία Ντ.
Μπακογιάννη.

➽ Ένα νέο «φόρουμ», με σημείο
αναφοράς την αλληλεγγύη και με
πολιτικά χαρακτηριστικά στην
εποχή του μνημονίου, συζητά η
Κουμουνδούρου εν όψει της πιο
δύσκολης χρονιάς -μεταπολιτευ-
τικά-, έχοντας ωστόσο μπροστά
της και το δισεπίλυτο πρόβλημα
της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

μικρά πολιτικά

ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΝΔ

Τα αλλάζει όλα ο Σαμαράς
Του Χρήστου Τσαλικίδη

Σαρωτικός θα είναι ο εσωκομματικός
ανασχηματισμός που ετοιμάζει ο Αντώ-
νης Σαμαράς το προσεχές διάστημα. Ο

αρχηγός της ΝΔ είχε διαδοχικές επαφές με
κομματικά στελέχη τις ημέρες των Χριστου-
γέννων και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
είναι θέμα ημερών το πότε θα ανακοινώσει
τις τελικές του αποφάσεις. Μόνοι σίγουροι
θεωρούνται οι κύριοι Σταικούρας και Μητα-
ράκης, οι οποίοι διαχειρίζονται τον τομέα της
Οικονομίας. Όλοι οι άλλοι που συμμετέχουν
στη σημερινή «σκιώδη» κυβέρνηση της Ρη-
γίλλης θα πρέπει να θεωρούν τις θέσεις τους
επισφαλείς. 

Επιθυμία του κ. Σαμαρά είναι η νέα ηγε-
τική ομάδα του κόμματος να αποπνέει αέρα
νίκης και προσανατολίζεται να συμπεριλάβει
σε αυτήν έμπειρα στελέχη που σήμερα πα-
ρακολουθούν από απόσταση τις εσωκομμα-
τικές διεργασίες. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο Άρης
Σπηλιωτόπουλος, ενώ σίγουρη θα πρέπει να
θεωρείται η αναβάθμιση των Ευρυπίδη Στυ-
λιανίδη και Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς και
η συμμετοχή του Σίμου Κεδίκογλου. Θέση
στο νέο σχήμα ενδέχεται να έχει και ο Κώ-
στας Γκιουλέκας, για τον οποίο λέγεται πως
θα συμπεριληφθεί στους κοινοβουλευτικούς
εκπροσώπους του κόμματος. 

Έτοιμοι για όλα στη ΝΔ
Στη Ρηγίλλης εκτιμούν πως ο Ιανουάριος

θα αποδειχτεί κρίσιμος μήνας για τις πολιτι-
κές εξελίξεις και θέλουν να είναι προετοιμα-
σμένοι για παν ενδεχόμενο. Ακόμα και για
προκήρυξη πρόωρων εκλογών το πρώτο τε-
τράμηνο του 2011. Παράλληλα ο κ. Σαμα-
ράς ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το
εξωτερικό. Θα συμμετάσχει στην τελευταία

συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος και κατά την παραμονή του στις Βρυ-
ξέλλες είναι πιθανό να συναντήσει
τους κυρίους Μπαρόζο και Όλι Ρεν,
με τους οποίους θα συζητήσει τις
εξελίξεις γύρω από την πορεία της
ελληνικής οικονομίας. 

«Πρωτιά» Ψωμιάδη 
στη βάση της ΝΔ

Στο μεταξύ συζήτηση προκαλεί στο
εσωτερικό της ΝΔ διαδικτυακή δημο-
σκόπηση για τα αξιολογότερα στελέχη
των δυο μεγάλων κομμάτων. Εν-
τυπωσιακό στοιχείο είναι η πρω-
τιά που καταγράφει ο
Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο
οποίος συγκεντρώνει υψηλό-
τερο ποσοστό  από όλα τα πο-
λιτικά στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης! Ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας συγ-
κεντρώνει το 24,1% των
ερωτηθέντων και ακολουθούν
οι Σταύρος Δήμας (22,9%),
Κωστής Χατζηδάκης (21,6%)
και Γιάννης Μανώλης (18%). 

Από πλευράς ΠΑΣΟΚ η
ατάκα του Θεόδωρου Πάγκα-
λου πως «μαζί τα φάγαμε»,
οδήγησε τη δημοφιλία του…
τάρταρα, ενώ αντίθετα πολύ
καλό βαθμό πήρε ο Αν-
δρέας Λοβέρδος με
42,8%. Ακολουθούν οι
Μιχάλης Χρυσοχοίδης
(34,4%), ο Ευάγγελος
Βενιζέλος με 29,3%
και η Φώφη Γεννη-
ματά (20,8%).  

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ

«Γέφυρες» στους εργαζόμενους ρίχνει ο Κουβέλης

Ευθείες βολές κατά της
κυβέρνησης με αφορμή
την εφαρμογή του «ερ-

γόσημου», της κάρτας εργα-
σίας για την καταπολέμηση
της εισφοροδιαφυγής εξαπέ-
λυσε ο Δημήτρης Στρατού-
λης, μέλος της πολιτικής
γραμματείας του Συνασπι-
σμού. « Όταν η κυβέρνηση
με τον πρόσφατο ασφαλι-
στικό νόμο, την εξαγγελ-
μένη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών
κατά 25%, τις χαριστικές ρυθ-
μίσεις για τους κακοπληρω-
τές εργοδότες, τις μειώσεις
μισθών και τις πολιτικές της
που αυξάνουν δραματικά

την ανεργία, μειώνει δραμα-
τικά τους πόρους της κοινω-
νικής ασφάλισης, είναι σαν
να λέει ότι θα αντιμετωπίσει
με νεροπίστολα την «επί-
θεση με πυρηνικά» της ει-
σφοροδιαφυγής» σχολίασε ο
υπεύθυνος εργατικής πολιτι-
κής της πλατείας Κουμουν-
δούρου. 
«Η κυβέρνηση», συνέχισε,
«έχει αποδείξει ότι δεν έχει
την πολιτική βούληση και
δεν ενδιαφέρεται να πολεμή-
σει την εισφοροδιαφυγή,
αλλά το πώς να εξυπηρετεί
καλύτερα και να ενισχύει τις
επιχειρήσεις και την ιδιω-
τική ασφάλιση σε βάρος της

δημόσιας και των δικαιωμά-
των των ασφαλισμένων που
τους ετοιμάζει νέες πιο κατε-
δαφιστικές περικοπές το
2001. Μία τέτοια κυβέρνηση,
με πολιτικές επιζήμιες και
καταστροφικές για την κοι-
νωνική ασφάλιση και τους
ασφαλισμένους, μπορεί και
πρέπει και με τους δικούς
τους αγώνες να ηττηθεί πο-
λιτικά και να απομακρυνθεί
μέσα στο 2011».

Οργανώνεται 
η Δημοκρατική Αριστερά
Στο μεταξύ πρόσω ολοταχώς
για το πρώτος της συνέδριο,
στις αρχές Απριλίου, βαδίζει

η Δημοκρατική Αριστερά του
Φώτη Κουβέλη, εντείνοντας
παράλληλα την κριτική της
στην κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ.  Χαρακτηριστική
ήταν η τοποθέτηση του προ-
έδρου της στη συζήτηση στη
Βουλή για τον πολυνομοσχέ-
διο, όταν μίλησε για «ισοπέ-
δωση» των εργασιακών
δικαιωμάτων. «Η όξυνση της
αντιπολιτευτικής τακτικής
εκφράστηκε στη συνέχεια με
δηλώσεις των στελεχών του
κόμματος, καθώς και στην
πρώτη παρουσίαση των θέ-
σεών για την αντιμετώπιση
της οικονομικής κρίσης»
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
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ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΥΠΕΣΔΑΑ

Ο Γ. Παπανδρέου 
μετακομίζει…
Στον 6ο όροφο του υπουργείου Εσωτε-

ρικών θα «χτυπά» σε λίγο καιρό η
καρδιά της κυβέρνησης, καθώς ο

πρωθυπουργός ετοιμάζεται να εγκαταλείψει
το Μέγαρο Μαξίμου και να εγκατασταθεί
στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Βα-
σιλίσσης Σοφίας, δίπλα στον Γιάννη Ραγ-
κούση. Ταυτόχρονα το πολιτικό γραφείο του
Πρωθυπουργού θα μετατραπεί σε γενική
γραμματεία με επικεφαλής της Ρεγγίνα
Βάρτζελή. 

Μέσω αυτής της κίνησης ο Γιώργος Πα-
πανδρέου επιδιώκει την ενίσχυση του επι-
τελείου που τον πλαισιώνει και τον σαφή
διαχωρισμό των ρόλων των συνεργατών
του. Το οργανόγραμμα που έχει καταρτιστεί
προβλέπει πως η γενική γραμματέας θα
έχει υπό την ευθύνη της επτά διευθύνσεις.

1) Την παραγωγή πολιτικής, 2) τον πολιτικό
σχεδιασμό, 3) την παρακολούθηση του κυ-
βερνητικού έργου, 4) την προώθηση των
καινοτομιών, 5) τις σχέσεις κυβέρνησης-
κοινωνίας, 6) την παρακολούθηση των
στρατηγικών προτεραιοτήτων και 7) τη δι-
οίκηση και οργάνωση του πρωθυπουργικού
επιτελείου.

Όλα έτοιμα για 
τη συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ 

Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ προετοιμάζον-
ται ενόψει της συνδιάσκεψης του κόμματος
που είναι προγραμματισμένη να πραγματο-
ποιηθεί την άνοιξη. Επικεφαλής της συνδιά-
σκεψης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα
είναι ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο οποίος χαί-
ρει τις απολύτου εμπιστοσύνης του πρωθυ-
πουργού. Στόχος της Ιπποκράτους είναι να
ενισχυθούν οι λεγόμενες «ομάδες κρού-
σης» του κόμματος οι οποίες θα παίξουν
συνδετικό ρόλο με την κυβέρνηση. 

Αφήνει στην άκρη 
τους αιφνιδιασμούς

Στο μεταξύ ο Γ. Παπανδρέου φαίνεται
διατεθειμένος να εγκαταλείψει μια και καλή
την τακτική να θέτει προς ψήφιση νομοσχέ-
δια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Οι
αντιδράσεις μερίδας της «πράσινης» ΚΟ
φαίνεται πως… έπιασαν τόπο και στην κυ-
βέρνηση αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις
«αιφνιδιαστικές» αποφάσεις που προκα-

λούν βουλευτές του κόμματος. Από την
άλλη πλευρά όμως, ο πρωθυ-

πουργός θα φροντίσει να
καταστήσει σαφές προς
κάθε πλευρά ότι δεν
υπάρχουν χρονικά πε-
ριθώρια και ότι τα νο-
μοσχέδια θα πρέπει
να ψηφίζονται βάσει
στενών και ασφυκτι-
κών χρονοδιαγραμ-
μάτων. Για αυτό και
από το πρωθυ-
πουργικό περιβάλ-
λον αποστέλλονται
προειδοποιητικά
μηνύματα προς
την κοινοβου-
λευτική ομάδα
ότι και οι αντι-
δ ρ ά σ ε ι ς
έχουν τα…
όρια τους�

✱ Ιταλοί πυροτεχνουργοί εξουδε-
τέρωσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό
που εντοπίστηκε σε δέμα στην ελ-
ληνική πρεσβεία στη Ρώμη. 
Εν τω μεταξύ, ύποπτα δέματα βρέ-
θηκαν στις πρεσβείες της Φινλαν-
δίας στο Βατικανό και της
Αλβανίας στη Ρώμη, σύμφωνα με
την ιταλική αστυνομία. Πυροσβέ-
στες και ομάδα πυροτεχνουργών
των καραμπινιέρων έσπευσαν
στην περιοχή.
Όπως ανακοίνωσε η ιταλική αστυ-
νομία, ο μηχανισμός στο δέμα στην
ελληνική πρεσβεία ήταν παρό-
μοιος με αυτούς που εξερράγησαν
την περασμένη Πέμπτη στις πρε-
σβείες της Χιλής και της Ελβετίας. 

✱ Την αντίθεσή του στην αύξηση
των τιμών των εισιτηρίων στα μέσα
μαζικής μεταφοράς δηλώνει το Κέν-
τρο Προστασίας Καταναλωτών. Σε
ανακοίνωσή του το ΚΕΠΚΑ σημει-
ώνει ότι οι αστικές συγκοινωνίες
είναι καθολικές υπηρεσίες και αυτό
σημαίνει ότι η εκάστοτε Κυβέρνηση
έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την
πρόσβαση όλων των καταναλωτών,
σε ποιοτικές αστικές μεταφορές, σε
προσιτή τιμή, ότι οι σιδηροδρομικές
μεταφορές είναι ο πιο φιλικός τρό-
πος μαζικής μεταφοράς και ότι οι

αυξήσεις, στα εισιτήρια του Ο.Α.Σ.Θ.
και του Ο.Σ.Ε., κρίνονται υψηλές, θέ-
τοντας  «σε κίνδυνο και την καθολι-
κότητα των αστικών συγκοινωνιών
και την προστασία του περιβάλλον-
τος, σε σχέση με τις σιδηροδρομικές
υπηρεσίες».

✱ Με εντατικούς ρυθμούς θα συνε-
χιστούν οι έλεγχοι στην αγορά και
μετά το τέλος των εορτών, σύμ-
φωνα με τον προγραμματισμό του
υπουργείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, ενώ λαμβάνονται οι σχετι-
κές αποφάσεις για την σωστή
οργάνωση των κλιμακίων μέχρι
και τον Μάρτιο.

✱ Σειρά εκδηλώσεων με στόχο την
τόνωση της κίνησης στην αγορά
της Θεσσαλονίκης διοργανώνει η
αντιδημαρχία Πολιτισμού του
Δήμου Θεσσαλονίκης, την παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς. Καλλιτέ-
χνες θα έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν ένα πλήρες μουσικό
πρόγραμμα που περιλαμβάνει έντε-
χνη μουσική. Οι εκδηλώσεις, που
θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι,
θα γίνουν στην οδό Π.Π. Γερμανού
(στο ύψος της Π. Μελά) και στην
Πλατεία Αριστοτέλους (στη θέση
ρολόι).
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Τα Χριστούγεννα δεν είναι
ίδια για όλους, αφού υπάρ-

χουν μέρη του πλανήτη
που γιορτάζουν αυτή την

μέρα λίγο διαφορετικά απ’
ότι έχουμε συνηθίσει,

όπως στην παραλία
Μπούντι στο Σίδνεϊ,  (Φωτό

1) όπου Άγγλοι τουρίστες
έπαιξαν βόλεϊ γιορτάζον-

τας την ημέρα τον Χρι-
στουγέννων με τον δικό
τους τρόπο. Στην Δυτική

Όχθη, ο Παλαιστίνιος πρό-
εδρος Μαχμούντ Αμπάς

(Φωτό 3) παρακολουθεί τη
μεταμεσονύχτια Χριστου-
γεννιάτικη Θεία Λειτουρ-

γία στον Ιερό Ναό της
Γεννέσεως στη πόλη της
Βηθλέεμ, ενώ στο Πακι-

στάν, Χριστιανοί (Φωτό 2)
παρακολουθούν τη πρωινή

Χριστουγεννιάτικη Θεία
Λειτουργία σε καθολική
εκκλησία στη Ραουαλι-

πίντι.

1

32
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ΠΑΟΚ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ Π. ΠΟΙΚΙΛΙΔΗ

Την κατάκτηση του Κυπέλ-
λου έθεσε ως μεγάλο
στόχο του ΠΑΟΚ ο Πανα-

γιώτης Ποικιλίδης σε συνέντευξη
που παραχώρησε σε ραδιοφω-
νικό σταθμό της πόλης. Και πως
όχι άλλωστε, αφού αντικειμενικά
ο θεσμός του Κυπέλλου, είναι
αυτός που ο "Δικέφαλος'' έχει τις
περισσότερες πιθανότητες για να
κατακτήσει κάποιο τίτλο τη φε-
τινή χρονιά, τη στιγμή μάλιστα
που βλέπει τον Παναθηναϊκό να
παραπέει - βρισκόμενος σε μία
κρίση δίχως προηγούμενο-, την
ΑΕΚ να λειτουργεί μόνο με...
βούρδουλα και τον Ολυμπιακό
να φαντάζει ως μοναδικό φαβορί
αυτή τη στιγμή. Ο ιθύνων του
''Δικεφάλου'', αναφερόμενος για
την πορεία και τους στόχους της
ομάδας, υποστήριξε πως:
"Έχουμε τους παίκτες για να μει-
ώσουμε τη διαφορά και να πλη-
σιάσουμε την κορυφή.Υπάρχει
βεβαίως και το Κύπελλο, το
οποίο θέλουμε να κατακτή-
σουμε. Όπως έχει πει και ο πρό-
εδρος όμως, πρέπει να βάλουμε

τα παιγνίδια ένα προς ένα. Ευελ-
πιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και
στο τέλος θα πανηγυρίσουμε
κάτι''. Ο κ.Ποικιλίδης δεν παρά-
λειψε να αναφερθεί και στα δη-
μοσιεύματα που συνδέουν τον
Μπίλιτς με τον ΠΑΟΚ, υποστηρί-
ζοντας πως ο Μάκης Χάβος είναι
επιτυχημένος βάσει των αποτε-
λεσμάτων της ομάδας και δεν
αληθεύουν τα όσα γράφονται
αυτές τις μέρες. Σχετικά με το
μεγάλο θέμα των ημερών και
την... αραβική εισβολή στον
ΠΑΟΚ, δήλωσε πως ο προγραμ-

ματισμός έχει γίνει είτε έρθουν,
είτε όχι οι Άραβες, το καλύτερο
ωστόσο για την ομάδα, θα ήταν
να φυσικά να έρθουν.Τέλος, μί-
λησε και για την κλήρωση του
''Δικεφάλου'' με την ΤΣΣΑ Μό-
σχας στους ''32'' του Europa
League, λέγοντας πως δεν παί-
ζουν ρόλο τα μπάτζετ σ' αυτές
τις περιπτώσεις, ενώ ο ΠΑΟΚ
έχει αποδείξει ότι αντεπεξέρχεται
καλύτερα φέτος, απέναντι σε θε-
ωρητικά πιο δυνατούς αντιπά-
λους και αυτό περιμένει να δει
και απέναντι στους Ρώσους. 

Στόχος το κύπελλο 
ΑΡΗΣ

Ενθουσιασμένος ο Πορτίγια!

Την μεγάλη του ικανοποίηση που θα αγωνιστεί στον Άρη, εξέφρασε ο
Κριστιάν Πορτίγια, που θα αποτελέσει όπως όλα δείχνουν το πρώτο με-
τεγγραφικό απόκτημα το των ''κιτρίνων'', κατά τη μετεγγραφική περίοδο

του Ιανουαρίου. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής μίλησε στον ισπανικό Τύπο,
υποστηρίζοντας πως: ''Είναι αλήθεια ότι θα παίξω στον Άρη. Πιστοποιήθηκε
η συμφωνία πριν από μια εβδομάδα. Η Σπόρτινγκ ήθελε να με παραχωρήσει
δανεικό στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, τελικώς εγκατέλειψε αυτήν
τη σκέψη υπολογίζοντας και τα δικά μου θέλω. Από τη στιγμή μάλιστα που
παρουσιάστηκε το ενδιαφέρον του Άρη. Πλέον είμαι προσηλωμένος στο να
ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του Άρη''. Ο άσσος της Σπόρτινγκ Χιχόν, θε-
ωρεί μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο το γεγονός πως θα αγωνιστεί στο Europa
League και ειδικά απέναντι σ' έναν αντίπαλο όπως η Μάντσεστερ Σίτι. 

ΗΡΑΚΛΗΣ / ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Μια ανάσα από Καϊτά!

Πολύ κοντά στο να πραγματοποιήσει την πρώτη του μεταγραφή, για τη
νέα χρονιά , βρίσκεται ο Ηρακλής. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της
ομάδας Γιάννης Τάκης, παραδέχτηκε τις προχωρημένες συζητήσεις

με τον Νιγηριανό διεθνή που αποτελέι τον διακαή πόθο του Μαρίνου Ου-
ζουνίδη για την θέση του αμυντικού μέσου. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής
δεσμέυεται με συμβόλαιο με την Μονακό, αλλά αγωνίζεται ώς δανεικός
στην Ουκρανική Μέταλιστ. Στην Ουκρανία ωστόσο δεν κατάφερε να προ-
σαρμοστεί και έτσι αναζητεί καινούργια ομάδα να συνεχίσει την καριέρα
του. Ο Σάνι Καϊτά έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από τον αγώνα της εθνι-
κής μας κόντρα στην αντίστοιχη εθνική της Νιγηρίας στο πρόσφατο Μουν-
τιάλ. Στον συγκεκριμένο αγώνα, ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής βέβαια,
αφού αποβλήθηκε όταν χτύπησε εκτός φάσης τον Τοροσίδη, καταδικάζοντας
την ομάδα του.
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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
Κέντρο αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ 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
Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμο-
δοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής,
ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακικής, καρδιοχειρουργικά, αγγειοχειρουρ-
γικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά, ουρο-
λογικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παιδιατρικά, νεογνολογικά, μαιευτι-
κά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπαιδικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• Ψ.Ν.Θ. για περιστατικά ψυχολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
•ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Ηρακλείας στην Πλ. Ελευθερίας

• ΠΑΠΑΔΑΚΗ Παπαδάκη & Πανσελήνου

• ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Μικράς Ασίας 

• ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ Αρκαδίου-Ζαλόγγου

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ.Αλεξάνδρου- Αριστοτέλους 

• ΜΑΛΑΚΟΠΗ Τσέλιου

• Ν.ΚΡΗΝΗ Λυκούδη(Αγ.Γεώργιος-Εργατικές Κατοικίες)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Πλάτωνος, Αχιλλέως

• ΟΡΜΥΛΙΑΣ Ορμυλίας & Κίμ.Βόγα

• ΚΑΝΑΡΗ Κανάρη 

• ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ Αγ. Αθανασίου

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Γ. Λαμπράκη 218-220 τέρμα Άνω Τούμπα-Πυλαία, Βας. Όλγας 74-Σαλαμί-

να, Μ. Μπότσαρη 130-Παπάφη, Μ. Μπότσαρη 130-Παπάφη, Αγ. Δημητρίου
142 Προξενείο, Γ. Παπανδρέου 54-Ελευθέριο Κορδελιό, 25ης Μαρτίου 56-
Καρακάση 22, Α. Παπανδρέου 177-Νεάπολη, Κορομηλά 8-Ανθέων, Κωσταντι-
νουπόλεως 70-72 Ιπποκράτειο, Α. Παπαναστασίου 173 γήπεδο Άρεως Χαρι-
λάου, Π. Ιωακείμ 13-Εγνατία, Αιγαίου 55-Καλαμαριά, Μακεδονίας 36 Μ.
Μπότσαρη, Ελ. Βενιζέλου 29 Πάρκο Ρουμάνικων-Νεάπολη, Αγ. Δημητρίου 57
Διοικητήριο, Εγνατία 72 Παν. Χαλκέων, Μ. Αλεξάνδρου 28-Αμπελόκηποι,
Καμπούρογλου 20-Καφαντάρη Αγ. Ιωάννης-Καλαμαριά, Τσιμισκή 112 Διαγώ-
νιος, Αδ. Κοραή 6 Πλατεία Σκρά-Καλαμαριά

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Γ. Λαμπράκη 218-220 τέρμα Άνω Τούμπα-Πυλαία, Βας. Όλγας 74-Σαλαμί-

να, Γ. Λαμπράκη  Αγ. Δημητρίου 142 Προξενείο, 25ης Μαρτίου 56-Καρακάση
22, Ελ. Βενιζέλου 29 Πάρκο Ρουμάνικων-Νεάπολη, Καμπούρογλου 20-Κα-
φαντάρη Αγ. Ιωάννης-Καλαμαριά, Τσιμισκή 112 Διαγώνιος

εφημερεύοντα φαρμακεία

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- Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00- Το ποντικάκι
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- Μια κοινωνία ένα όνειρο
19.00- Κλήρωση Λαϊκού λαχείου
19.10- Ηλεκτρισμός από τον ήλιο
20.00- Ο πρίγκηπας
21.00- 'Aμυνα ζώνης
22.00- Από τον Καλλικράτη στον
Καλατράβα
23.00- Ημερολόγια εργασίας
00.00- 'Eνας ιδανικός σύζυγος

ΝΕΤ

06.00- Πρωϊνή ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα
15.00- Ειδήσεις
16.00- 10 πράγματα που μισώ σε
σένα
18.00- Ειδήσεις
19.00- Τα μεγάλα αθλητικά γεγο-
νότα του 2010 στην ΕΡΤ
21.00- Ειδήσεις
22.00- Οι 27 της ευρώπης
23.00- Ανταποκριτές
00.00- Ειδήσεις
00.15- Crime and investigation
network

ΕΤ3

06.30- Balkan Express
07.30- Παγκόσμια οικογένεια
08.00- Ο κόσμος των ζώων με τον
ZEEK
08.30- Το ψάρεμα
09.30- Κοσμήματα του βυθού
09.50- Καθημερινά
11.00- Shamwari: Μια άγρια ζωή
11.30- Ερυθροδερμοι Βραζιλία
12.30- Πολιτισμικές Γεύσεις : φα-
γητά από όλο τον κόσμο
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- Γίνε ένα με τα πλάσματα
20.30- Θεός και αυτοκράτορας - ο
λευκός ελέφαντας
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Είναι ένας τρελός τρελός
Βέγγος
00.30- Άγιος Αυγουστίνος

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- 'Eνας μήνας και κάτι
16.00- Σαββατογεννημενες
16.50- Απογευματινό δελτίο ειδή-
σεων
17.00- Masterchef
18.00- Patty, η πιο όμορφη ιστο-
ρία
19.00- Τα μυστικά της Εδέμ
20.00- Ειδήσεις
21.00- Η ζωή της άλλης
21.50- Masterchef
23.00- Εθνική ασφάλεια
01.00- Τελευταία γεγονότα

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 Ant1
17.00- Ασημένια φεγγάρια
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Χίλιες και μία νύχτες
23.00- Ράδιο αρβύλα

00.00- Εγκλήματα
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
01.10- Με αγάπη
01.20- Next top model

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
22.00- Το κλάμα βγήκε απ'τον πα-
ράδεισο
00.15- Sex and The city
01.15- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα
02.30- 10η εντολή

STAR

06.45- Παιδικό πρόγραμμα
07.30- Πρωϊνή μελέτη
10.15- Sylvester and Tweety
mysteries
10.45- Ο Σκούμπι Ντου και τα
φαντάσματα 
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- Χριστούγεννα εκτάκτου
ανάγκης 
22.45- Σε απόσταση αναπνοής
23.45- Ανεξιχνίαστες υποθέσεις
00.45- Medium

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώργο
Αυτιά
10.30- Εδώ και τώρα
12.30- Πολύ μπλα μπλα
16.00- 'Oσο υπάρχουν άνθρωποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's Life
18.45- Σήμερα
20.00- Alter - ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Τέχνη και πολιτισμός
22.45- Οι 3 σωματοφύλακες
02.30- Auto Alter

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.30- Gumus
11.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del amor
15.00- Τηλεαγορές
18.00- Police District
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.20- 'Oλα στο πρόγραμμα
20.30- Gumus
22.15- Τα σκανδαλιάρικα σκυλά-
κια
23.15- Police District
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- Beverly Hills 90210
17.45- Ελληνοφρενεια
18.00- Σκαι magazino
19.10- Το κάστρο του Τακέσι
19.40- Μύθος η πραγματικότητα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- CSI: Miami
23.00- 2012: η τελευταία προφη-
τεία

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Ντοκιμαντέρ
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευ ζην
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις » & σύν-
τομο δελτίο ειδήσεων στη νοηματι-
κή
19.30- Ιστορίες πολιτισμού
20.30- Ο άσωτος
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Οι ποιητές της προβλήτας

δείτε στην tv
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Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Επίδειξη Simeoni στην Αθήνα
Οκαταξιωμένος

fashion designer
SIMEONI παρου-

σίασε  την συλλογή υψη-
λής ραπτικής
ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2011 πριν
από λίγες ημέρες  στο κα-
τάμεστο Ballroom του ξε-
νοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ
ΒΡΕΤΑΝΙΑ. Ρούχα βασι-
σμένα στην τεχνική του
μουλάζ με περίτεχνα
υφασμάτινα διπλώματα
και δεσίματα έδειξαν
πως ο SIMEONI ξέρει
καλά να απογειώνει την
θηλυκότητα  των γυναι-
κών που τον εμπιστεύον-
ται και επιλέγουν τις
δημιουργίες  του. Την
παράσταση έκλεψαν τα
εντυπωσιακά χτενίσματα
του hair stylist Γιάννη
Χατζηχριστοδούλου των
Yianni Hair Spa.

H Μαρία Τσακάλου, o Simeoni και η Έλενα Ντάβλα Η Άλ. Πρίνου και ο Ζ. Μπουκουβάλας Η Σοφία Σωτηράκου και η Αννίτα Ναθαναήλ

Η Έμυ Λι-
βανίου και
η Ιωάννα
Σιμεόνι

Δημιουργία Simeoni

Ο Μάκης Τσέ-
λιος, ο Χρή-
στος Πετρίδης,
η Εριφύλλη
Νικολοπούλου
και η Χαρά
Λεμπέση
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MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Εγώ, ο απαισίοτατος (11.00,
12.50, 15.00, 17.20, Πέμπτη: 12.50, 15.00,
17.20) / Μη σπρώχνεις – έρχομαι (19.20,
21.20, 23.20)
Αίθουσα 2: (Γ)λυκάκια (11.30) / Ζητείται
ψεύτης (13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10,
23.10)
Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (11.10, 13.00, 14.50,
16.50, 19.00, Πέμπτη: 13.00, 14.50, 16.50,
19.00) / Γονείς της συμφοράς (21.00,
23.00) / Sky Line (01.00)
Αίθουσα 4: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (11.50, 13.50, 15.50,
17.50, Πέμπτη: 13.50, 15.50, 17.50) / Τα τα-
ξίδια του Γκιούλιβερ (19.50, 21.40, 23.30)
Αίθουσα 5: Εγώ, ο απαισίοτατος (11.40,
13.40, 15.40, Πέμπτη: 12.20, 14.20) / Τα τα-
ξίδια του Γκιούλιβερ (17.40) / Το χρονικό
της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυγής
(19.30) / Tron Legacy (22.00, 00.40, Πέμ-
πτη: 16.50, 22.00, 00.40)
Αίθουσα 6: Μεγαλοφυής (12.30, 14.30,
16.30, Πέμπτη: 12.30, 14.30) / Εγώ, ο
απαισίοτατος (Πέμπτη: 16.40) / Ζητείται
ψεύτης (18.30, 20.30, 22.30, 00.30)
Αίθουσα 7: Γονείς της συμφοράς (12.10,
14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10, 00.10)
Αίθουσα 8: Μεγαλοφυής (11.20, 13.20,
15.30) / Ζητείται ψεύτης (17.30, 19.40,
21.50, 23.50)
Αίθουσα 9: Γονείς της συμφοράς (18.10,
20.10, Κυριακή: 16.10, 18.10, 20.10) / Οι
υπόμενες τρεις μέρες (22.30)
Αίθουσα 10: Ζητείται ψεύτης (Πέμπτη και
Παρασκευή: 19.40, 21.50, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17.40, 19.40, 21.50, 23.50, Δευτέρα
έως Τετάρτη: 19.40, 21.50, 23.50)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατήσεις: τηλ.
8011160000 και 2106786000, on line:
www.i-ticket.gr)
Αίθουσα 1: Αγία φύση (Κυριακή 11.00) /
Ανθρώπινη εμπειρία (Κυριακή 13.00) /

Tron Legacy (Τρίτη 17.40, 20.15, 23.00) /
Μεγαλοφυής (15.00, Σάββατο: καμιά προ-
βολή) / Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ (17.00) /
Ζητείται ψεύτης (19.00, 21.00, 23.20)
Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής (15.40, Σάββατο :
καμία προβολή Κυριακή: 11.30, 13.30,
15.40) / Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θα-
νάτου Μέρος Α’ (17.40) / Οι τρεις επόμε-
νες μέρες (20.30) / Sky Line (23.30) 
Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι : το
μυστικό πέρασμα (17.30, Σάββατο καμία
προβολή, Κυριακή : 11.10, 13.10, 15.10) / Το
χρονικό της Νάρνια : Ο ταξιδιώτης της
αυγής (19.30, Σάββατο και Κυριακή: 17.10,
19.30) / Tron Legacy (22.00) 
Αίθουσα 4: Εγώ, ο απισιότατος (16.30,
Σάββατο καμία προβολή , Κυριακή 12.30,
14.30, 16.30) / Ζητείται ψεύτης (18.30,
20.40, 22.50)
Αίθουσα 5: Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ
(16.00, 18.00, 20.00, Σάββατο : 18.00, 20.00,
Κυριακή 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00) /
Ζητείται ψεύτης (22.10, 00.20)
Αίθουσα 6: Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ
(16.30, 19.00, Σάββατο: 19.00, Κυριακή
12.30, 14.30, 16.30, 19.00) / Tron Legacy
(21.00) / Μοιραία σχέση (23.45)
Αίθουσα 7: Το χρονικό της Νάρνια: Ο τα-
ξιδιώτης της αυγής (15.30, Σάββατο :
καμία προβολή , Κυριακή : 13.00, 15.30) /
Γονείς της συμφοράς (17.50 20.10, 22.20,
00.30)
Αίθουσα 8: Ζητείται ψεύτης (15.50, 17.40,
19.50, Σάββατο : 17.40, 19.50, Κυριακή :
14.40, 15.50, 17.40, 19.50) / Μη σπρώ-
χνεις-έρχομαι (22.00, 00.10)
STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό
Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο νο-
σοκομείο Άγιος Παύλος, τηλ.8018017837 και
από κινητό 2102371000)
Αίθουσα 1: Μεγαλοφυής (12.30, 14.30,
16.30, Σάββατο 14.30, 16.30) / Τα ταξίδια
του Γκιούλιβερ (18.20, 20.10, 22.00, Παρα-
σκευή: 18.20) / Tron Legacy (23.50, Παρα-
σκευή καμία προβολή)
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του Θανάτου Μέρος Α’ (12.20, 15.15, Σάβ-
βατο 15.15) / Ζητείται ψεύτης (18.10,

20.30, 22.50, Παρασκευή 18.10)
Αίθουσα 3: Ο θαυματοποιός (12.40, 14.40,
16.40, 18.40, 20.40, Σάββατο: 14.40, 16.40,
18.40, 20.40) / Γονείς της συμφοράς
(22.30, 00.30, Παρασκευή καμία προβολή)
Αίθουσα 4: Γονείς της συμφοράς (12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, Σάββατο: 14.00,
16.00, 18.00, 20.00) / Tron Legacy (22.10,
Παρασκευή καμία προβολή)
Αίθουσα 5: Tron Legacy (11.10, 14.10,
Σάββατο: 14.10) / Το χρονικό της Νάρνια:
Ο ταξιδιώτης της αυγής (16.45, 19.00) /
Μη σπρώχνεις – έρχομαι (21.20, Παρα-
σκευή καμία προβολή) / Sky Line (23.15,
Παρασκευή καμία προβολή)
Αίθουσα 6: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (11.45, 13.45, 15.45,
Σάββατο 15.45) / Tron Legacy (17.50,
20.15, Παρασκευή 17.50) / Οι επόμενες
τρεις μέρες (22.40, Παρασκευή καμία προ-
βολή)
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια (11.00, 13.10,
15.00, Σάββατο 15.00) / Τα ταξίδια του
Γκιούλιβερ (17.20, 19.10, 21.00, Παρα-
σκευή: 17.20, 19.10) / Tron Legacy (23.00,
Παρασκευή καμία προβολή)
Αίθουσα 8: Γονείς της συμφοράς (11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.40,
Παρασκευή: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, Σάββατο: 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
00.40)
Αίθουσα 9: Μεγαλοφυής (12.50, 14.50,
16.50, Σάββατο: 14.50, 16.50) / Ζητείται
ψεύτης (18.50, 21.10, 23.30, Παρασκευή:
18.50)
Αίθουσα 10: Εγώ, ο απαισιότατος (11.20,
13.15, 15.10, Σάββατο: 15.10) / Ζητείται
ψεύτης (17.00, 19.20, 21.40, 00.00, Παρα-
σκευή 17.00, 19.20)
Αίθουσα 11: Ζητείται ψεύτης (13.00,
15.20, 17.40, 20.00, 22.20, 00.40, Παρα-
σκευή: 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, Σάββατο:
15.20, 17.40, 20.00, 22.20, 00.40)
STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό
Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη, από
σταθερό τηλ.8018017837 από κιν. 210
2371000)
Αίθουσα 1: Ζητείται ψεύτης (12.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, Παρασκευή: 12.00,
15.00, 18.00, 21.00, Σάββατο: 15.00, 18.00,

21.00, 00.00)
Αίθουσα 2: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι
του θανάτου Μέρος Α’ (13.30, 16.30, Σάβ-
βατο: 16.30) / Ζητείται ψεύτης (19.30,
22.30, Παρασκευή: 19.30)
Αίθουσα 3: (Γ)λυκάκια (11.30, 13.20,
15.10, Σάββατο: 15.10) / Ζητείται ψεύτης
(19.00, 21.30, 23.30, Παρασκευή: 19.30)
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής (12.10, 14.00,
15.50, Σάββατο: 14.00, 15.50) / Το χρονικό
της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυγής
(17.45, 20.00) / Tron Legary (22.15, Παρα-
σκευή: καμία προβολή)
Αίθουσα 5: Εγώ, ο απαισίοτατος (11.00,
12.50, 14.50, 16.50, Σάββατο: 14.50, 16.50)
/ Tron Legary (18.40) / Μη σπρώχνεις –
έρχομαι (21.10, Παρασκευή: καμία προβολή)
/ Sky Line (23.00, Παρασκευή: καμία προ-
βολή)
Αίθουσα 6: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (11.10, 13.00, 15.20,
Σάββατο: 15.20) / Γονείς της συμφοράς
(17.20, 19.20, 21.20, 23.20, Παρασκευή:
17.20, 19.20) 
Αίθουσα 7: Μεγαλοφυής (12.30, 14.20,
16.10, Σάββατο: 14.20, 16.10) / Τα ταξίδια
του Γκιούλιβερ (18.30, 20.15, 22.00, Παρα-
σκευή: 18.30) / Tron Legary (23.45, Παρα-
σκευή: καμία προβολή)

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) / Attenberg (21.00, 23.00)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727): Ποί-
ηση (18.00, 20.45, 23.15)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Η επεισοδιακή επι-
στροφή της Ταμάρα Ντρου (18.30, 20.45,
23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Ο θαυματο-
ποιός (19.15, 21.00, 22.45, την Παρασκευή
θα είναι κλειστά)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) 
Γνήσιο αντίγραφο (19.00) / Οι τρεις επό-
μενες μέρες (21.00, 23.10)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΈΑΤΡΟ ΑΘΉΝΑΙΟΝ Παράσταση:

«Το άνθος του κάκτου» / Μέχρι

και τις 7 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Παρά-

σταση: «Το επάγγελμα της κυρίας

Γουόρεν» / Έως τις 23 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράσταση: «Ο

κύριος Πούντιλα κι ο δούλος του,

ο Μάττι» / Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη,

Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΒΑΣΙΛΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ Παράσταση:

«Λωξάντρα» / Μέχρι τις 28 Φε-

βρουαρίου

ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΕΡΜΟΥ Παράσταση:

«Οι καρέκλες» / Πέμπτη, Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Παρά-

σταση: «Το κοριτσάκι με τα

σπίρτα» / Κάθε Σάββατο και Κυ-

ριακή

Στην Casa Bianca (Βασ.

Όλγας 180 και Θεμ. Σο-

φούλη), φιλοξενείται η έκθεση

ζωγραφικής του Δημήτρη Κού-

κου. Η έκθεση θα διαρκέσει

έως τις 31 Δεκεμβρίου.

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

μπορούν να διασκεδάσουν στο

«Ταχυδρομείο», στο «Σπίτι του

Άι Βασίλη», να εξερευνήσουν

το «Santa Orient Express» και

να περάσουν υπέροχα στην

γιορτινή αυτή ατμόσφαιρα.  

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.

Χριστουγεννιάτικο χωριό

έχει εγκατασταθεί φέτος

στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη

φορά στο χώρο της Διεθνούς

Έκθεσης. Συγκεκριμένα, έως

και τις 2 Ιανουαρίου θα λει-

τουργήσει το «Christmas

Magic City Thessaloniki», με

βασικό στόχο της Helexpo, η

οικονομική, τουριστική και πο-

λιτιστική τόνωση της αγοράς.

Ηγκαλερί «TinT» θα παρου-

σιάσει την πιο πρόσφατη

ενότητα έργων της Μαρίας

Γιαννακάκη, που είναι η ωρι-

μότερη έκφραση του ζωγραφι-

κού της έργου. Η έκθεση

εγκαινιάζεται στις 12 Φε-

βρουαρίου και θα διαρκέσει

έως τις 19 Μαρτίου.

Σημειωματάριο



Με δεκατρείς παραστάσεις
η θεατρική Θεσσαλονίκη
θα υποδεχθεί το 2011.

Παραστάσεις για όλες τις προτιμή-
σεις, τόσο από την κρατική σκηνή
του ΚΘΒΕ και τις άλλες δικές μας
θεατρικές ομάδες και οργανι-
σμούς, όσο και από θιάσους της
Αθήνας που «ανεβαίνουν» κάθε
χρόνο στην πόλη μας για παραστά-
σεις. Σήμερα, η «Κ» σας δείχνει
το… δρόμο� Που να πάτε, τι θα
δείτε:     

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος παρουσιάζει την «Ηλέκτρα
–Σκηνική Σύνθεση από το μύθο
των Ατρειδών», σε σκηνοθεσία
Γρηγόρη Καραντινάκη, στο θέατρο
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου-
δών. Στην παράσταση παίζουν οι:
Ιορδάνης Αϊβάζογλου, Χρύσα Ζα-
φειριάδου, Γιάννης Καραμφίλης,
Τατιάνα Μύρκου, Εύη Σαρμή, Αν-
δριανή Τουντοπούλου, Άννα Τσο-
λακίδου κ.α.. Παραστάσεις έως
και την Κυριακή των Βαΐων
(17/04/2011).

Η παράσταση «Το άνθος του κά-
κτου», με τη Μιμή Ντενίση, τον
Κώστα Βουτσά και τον Παναγιώτη
Μπουγιούρη, φιλοξενείται στο θέ-
ατρο Αθήναιον, μέχρι και τις 7 Ια-
νουαρίου. Στο έργο συμμετέχουν,
η Μαριλένα Αβραάμ, Κατερίνα Γε-
ρονικολού, Τζένη Διαγούπη, ο
Πρόδρομος Τοσουνίδης και ο
Γιάννης Πολιτάκης.

Στο Μικρό Θέατρο της Μονής
Λαζαριστών, παρουσιάζεται η πα-
ράσταση «Το όνειρο του Χάιμε»,
του πρωτοεμφανιζόμενου συγγρα-
φέα Πάνου Μπρατάκου, σε σκη-
νοθεσία Γιάννη Ρήγα. Στην
παράσταση παίζουν οι: Δημήτρης
Διακοσάββας, Γιάννης Καραού-
λης, Πάολα Μυλωνά, Μιχάλης
Σιώνας, Βιργινία Ταμπαροπούλου,
Γιάννης Τσιακμάκης, Κωνσταντί-
νος Χατζησάββας. Επίσης στην
παράσταση παίρνουν μέρος οι τρι-
τοετείς σπουδαστές της Δραματι-
κής Σχολής του ΚΘΒΕ, Τάσος
Δημητρόπουλος, Καρολίνα Κάρ-
τερ, Ματίνα Κουλουριώτη. Από
Τετάρτη έως Κυριακή. Την παρα-
μονή Πρωτοχρονιάς το θέατρο
αργεί. 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος, παρουσιάζει την παρά-
σταση «Λωξάντρα» της Μαρίας

Ιορδανίδου, σε θεατρική διασκευή
του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία
Σωτήρη Χατζάκη. Τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο ερμηνεύει η Φωτεινή
Μπαξεβάνη. Στο έργο παίζουν οι
ηθοποιοί: Αθανασοπούλου Σοφία,
Γούναρης Μιχάλης, Καραμήτρη
Μαρία, Κοντός Δημήτρης, Νίνης
Χρήστος, Παπασάββα Μαριάννα,
Σπυροπούλου Πολυξένη, Τσακί-
ρης Αλέξανδρος κ.α.. Παραστά-
σεις: Τετάρτη έως Κυριακή, στο
Βασιλικό Θέατρο. Την παραμονή
Πρωτοχρονιάς το θέατρο αργεί.

Στο θέατρο «Άκτις Αελίου», φι-
λοξενείται η παράσταση «Berlin
Alexanderplatz» του Αλεξάντερ
Ντέμπλιν, σε σκηνοθεσία Θωμά
Βελισσάρη. Κάθε Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή στις 21.00
το βράδυ.

Στο Θέατρο «Αριστοτέλειον» πα-
ρουσιάζεται «Το επάγγελμα της κυ-
ρίας Γουόρεν», σε σκηνοθεσία του
Ανδρέα Βουτσινά. Στο έργο παί-
ζουν οι: Βάσια Παναγοπούλου,
Γιάννης Καρατζογιάννης, Αλεξάν-
δρα Λαδικού, Ρήγας Αξελός, Γιάν-

νης Αϊβάζης, Μανώλης Σορμαϊ-
νης. Παραστάσεις έως και τις 23
Ιανουαρίου. 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-
λάδος παρουσιάζει το έργο του
Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο κύριος Πούν-
τιλα και ο δούλος του ο Μάττι», στο
Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών. Παίζουν οι ηθο-
ποιοί: Κατερίνα Γιαμαλή, Γιώργος
Καύκας, Ελίνα Μάλαμα, Νίκος
Μόσχοβος, Λεωνίδας Παπαδόπου-
λος, Νίκος Τουρνάκης, Ευάγγελος
Χαλκιαδάκης κ.α.. Από Τετάρτη
έως Κυριακή. Την παραμονή
Πρωτοχρονιάς το θέατρο αργεί.

Στο Θέατρο Εγνατία, φιλοξενεί-
ται η παράσταση «Το παιχνίδι της
μοναξιάς», σε σκηνοθεσία Δάνη
Κατρανίδη. Οι πρωταγωνιστές του
έργου είναι ο Δάνης  Κατρανίδης
και η Χρύσα Παπά. Κάθε Παρα-
σκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Η παράσταση «Αυτός ο αλήτης ο
Κοέλιο έχει πάρει πολύ κόσμο στο
λαιμό του...», φιλοξενείται στο
«Club» του Μύλου. Πρωταγωνι-
στούν, Εβελίνα Παπούλια, Αλέξαν-
δρος Ρήγας. Παραστάσεις,
Τετάρτη έως Κυριακή. 

Στον Πολυχώρο Ερμού, παρου-
σιάζεται το έργο του Ευγένιου Ιο-
νέσκο, «Οι Καρέκλες», σε
σκηνοθεσία Αλέκας Θεολόγου.
Από Πέμπτη έως Κυριακή, εκτός
παραμονής Πρωτοχρονιάς.

Στο θέατρο «Αμαλία» παρουσιά-
ζεται από την Πειραματική Σκηνή
της «Τέχνης», το έργο «Η Γκρέτα
Γκάρμπο ήρθε στην πόλη μας», σε
σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου. Στις
1 και 2 Ιανουαρίου, στις 21.00 το
βράδυ. Στον ίδιο χώρο κάθε Τε-
τάρτη και Πέμπτη στις 21.00, φι-
λοξενείται η παράσταση «Θα σε
πάρει ο δρόμος».

«Τα 13 Ρολόγια» του James Th-
urber, παρουσιάζονται από την
Ομάδα Καλλιτεχνών ΟΥΓΚΑ
ΚΛΑΡΑ, στο Θέατρο 3ος Όροφος.
Κάθε Πέμπτη στις 21.00 το
βράδυ.

Στο Θέατρο Κολοσσαίον, φιλο-
ξενείται η παράσταση «Πού πας, ρε
Γιωργάκη, με τέτοιο καιρό». Πρω-
ταγωνιστούν: Στάθης Ψάλτης,
Μάρθα Καραγιάννη, Σόφη Ζανί-
νου, Κώστας Ευριπιώτης, Βασίλης
Κούκουρας. Παραστάσεις μέχρι
τις 23 Ιανουαρίου. 
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΗΜΕΡΕΣ εορτών, ημέρες… τηλεόρασης.
Εκτός από τη συνολική άνοδο της τηλε-
θέασης, την τιμητική τους είχαν και πάλι
τα κρατικά κανάλια, λόγω των εκπομπών
θρησκευτικού – παραδοσιακού περιεχο-
μένου. Η ΕΤ3 έφτασε τα Χριστούγεννα
το 5,1% με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση να
καταγράφεται στην πρωινή Θεία Λει-
τουργία των Χριστουγέννων, η οποία
έφτασε κατά μέσο όρο το 10% πανελλα-
δικά.

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ η ΕΡΤ3; Μετά από τις
φήμες ότι αποδυναμώνεται η ΕΡΤ3, τώρα
ξεπηδούν πληροφορίες ότι ενδυναμώνε-
ται ο ρόλος της! Διαδίδεται δηλαδή, ότι
η δορυφορική ΕΡΤ πρόκειται να υπαχθεί
διοικητικά στην ΕΡΤ3, η οποία από τη
σύσταση της έχει την υποχρέωση της πε-
ριφερειακής ανάπτυξης. Ο νέος πρό-
εδρος του τρίτου καναλιού της δημόσιας
ραδιοτηλεόρασης Νίκος Σωτηριάδης έχει
περάσει από τη διεύθυνση της ΕΡΤ Sat.
Έχει πλάκα…

ΜΕΧΡΙ τις 31 Ιανουαρίου 2011, ζητά το
ΕΣΡ από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθ-
μούς να καταθέσουν τα στοιχεία του με-
τοχικού κεφαλαίου τους καθώς και
στοιχεία ισολογισμών. Την επόμενη
εβδομάδα λήγει η έβδομη παράταση
στην προσωρινή λειτουργία νομιμότητας
των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανι-
σμών. Αυτή τη φορά δεν μπορεί να δοθεί
παράταση εξαιτίας της απόφασης του
ΣτΕ που έκρινε ότι το καθεστώς λειτουρ-
γίας τους είναι παράνομο και αντισυν-
ταγματικό. Αθάνατη Ελλάδα με τα ωραία
σου!

ΤΟΥΡΚΙΑ πηγαίνει το «Νησί». Ένα από
τα μεγαλύτερα ιδιωτικά κανάλια της
Τουρκίας, το ATV ήδη έδειξε ενδιαφέρον
να αγοράσει τα δικαιώματα της σειράς
του Mega που έχει σπάσει τα μηχανάκια
της AGB στη χώρα μας ώστε να φιλοξε-
νηθεί και στην τηλεόραση της Τουρκίας.
Ανοίγει ο δρόμος για… «Πολυκατοικία»
και «50/50»;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από τη διοίκηση του
ALTER ότι κατέβαλε το δώρο Χριστου-
γέννων και το μισθό Νοεμβρίου, μετά
από τις στάσεις εργασίας και φυσικά
επειδή είναι εισηγμένη στο Χρηματιστή-
ριο και δεν την παίρνει να βλέπει τη με-
τοχή να… κατρακυλά. 

Ο Τελάλης

Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Πρωτοχρονιά στο… σανίδι
ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΗΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Karfitsa

«Το άνθος του κάκτου»

«Ηλέκτρα»

«Λωξάντρα»



Αλήθεια, τι λέει το μνημόνιο; Θα ανοίξει 
και «κλειστό» επάγγελμα των… συνδικαλιστών;

➽ Θέλω πολύ καιρό να το γράψω γιατί το
βλέπω. Δεν έτυχε, όμως την παραμονή των Χρι-
στουγέννων «ψώνισα» ένα κουλούρι – τυρί (τέ-
λειο!) από την Αγίας Σοφίας και πόσο λέτε
πλήρωσα; Δύο ευρώ!!! Έκανα τη βλακεία να μη
ρωτήσω από πριν πόσο έχει και την πάτησα. 

➽ Μου λέει φίλος ότι έκατσε να φάει σε τα-
βέρνα με την οικογένειά του και χρέωσαν ψωμί
(=κουβέρ που δεν πρέπει για κανέναν) ακόμη
και στο μωρό τους! Βλέπεις, επίσης, στα καφέ
που αναστενάζουν ειδικά τώρα που ο Έλληνας
είναι πιεσμένος και θέλει να ξεσκάσει, οι τιμές
είναι ακατέβατες. 

➽ Τα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, δε λένε
να μειώσουν την ταρίφα. Άσε δε εκείνα τα κατα-
στήματα ένδυσης και υπόδησης που έχουν…
προσφορές 150 ευρώ το παπούτσι. Να το
πάρει ποιος; Μετά διαμαρτύρονται ότι δεν πα-
τάει πελάτης. Μόνο κοιτάει. 

➽ Όσοι βγαίνουμε έστω λίγο στο εξωτερικό, ξέ-
ρουμε ότι κατά την περίοδο των γιορτών σε
όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχουν
εκπτώσεις. Μόνο στην Ελλάδα οι εκπτώσεις ξε-
κινούσαν μετά τις γιορτές! Να δώσεις δηλαδή
ένα κάρο λεφτά για τα δώρα και μετά να ‘χεις
και για τις εκπτώσεις. 

➽ Φέτος που βρήκαν τα ζόρια, τρελάθηκαν
στις προσφορές, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Αλλά φέτος ο κόσμος δεν έχει λεφτά ούτε για
προσφορές. Εν ολίγοις…

➽ Κυκλοφορείς στην αγορά κι έχεις την αί-
σθηση ότι οι σύγχρονοι μαυραγορίτες είναι
εδώ, παρόντες, έτοιμοι να ρουφήξουν και την
τελευταία δεκάρα του κόσμου. Όπως συμβαίνει
πάντοτε σε περιόδους κρίσης. 

➽ Κοινωνική αλληλεγγύη δεν υπάρχει. Δυστυ-
χώς. Αν υπήρχε θα επέβαλε μειώσεις στις τιμές
προϊόντων και υπηρεσιών (δηλαδή στα κέρδη)
ανάλογες με τις περικοπές στους μισθούς και
στις συντάξεις. Αλλά έτσι είναι. Στα δύσκολα
φαίνεται ο άνθρωπος. Γι’ αυτό, λοιπόν…

➽ Αντίσταση, που θα πει
λιγότερη κατανάλωση, πε-
ρισσότερα συναισθήματα.
Αυτό είναι που έχουμε
ανάγκη όλοι. Καλημέρα

και καλή δύναμη.  

✱ Και ο Γιάννης Μπουτάρης έχει πρό-
γραμμα 100 ημερών για τη Θεσσαλονίκη.
Αμ πως, ο Παπανδρέου καλύτερος είναι
από το νέο μας δήμαρχο; Μας υποσχέθηκε
καθαριότητα, ομαλή κυκλοφορία και βελ-
τίωση της αισθητικής της πόλης. Για να
έχει καλύτερη εικόνα, λέει, θα κάνει απο-
γραφή από τα οικονομικά μέχρι τον πολιτι-
σμό για να ξέρει τι ακριβώς παραλαμβάνει!
Αν βγάλει άκρη ας το πει και σε μας…

✱ Μέχρι όμως να αναλάβει ο νέος δήμαρ-
χος και να καθαρίσει την πόλη, εμείς συ-
νεχίζουμε να ζούμε παρέα με τα
σκουπίδια. Το πρόβλημα ήταν τόσο έν-
τονο την ημέρα των Χριστουγέννων, που
λίγο έλειψε να στολίσουμε με γιορτινές
μπάλες τις στοίβες των σκουπιδιών για
να μοιάζουν με… Χριστουγεννιάτικο δέν-
τρο�  

✱ Βλέπετε ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
φεύγει, αλλά μας άφησε «προίκα» τα σκου-
πίδια. Εκείνος πάντως επιμένει- μονότονα-
να μας υπενθυμίζει ότι η αποχώρηση του
από τα κοινά είναι προσωρινή. Το επανέ-
λαβε και στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά
του για να μην το ξεχάσει κανείς: «Προσω-
πικά, θα είναι πάντα παρών και πάντα θα
εργάζομαι για μια Θεσσαλονίκη αντάξια
της μεγάλης της ιστορίας». Από ποιο πόστο
δεν μας είπε…

✱ Για τον ανδριάντα Καραμανλή, για τον
οποίο έγινε μάχη για να στηθεί τις προ-
ηγούμενες μέρες, ο Χρήστος Μάτης των
Οικολόγων με ανακοίνωσή του εξήγησε
ότι με αυτόν τον τρόπο ο ιδρυτής της ΝΔ
«ατενίζει το αποτέλεσμα της πολιτικής

παρουσίας των εμπνευστών της κατα-
σκευής του. Τα έχουν κάνει θάλασσα»� 

✱ Τι μαθαίνω; Ο Γιάννης Μπουτάρης το
πήρε απόφαση και θα… κονταροχτυπηθεί
με όσους περιπτερούχους εμποδίζουν την
κίνηση των πεζών. Το ρεπορτάζ αναφέρει
πως είναι αποφασισμένος να «ξηλώσει»
όσα περίπτερα έχουν εξελιχθεί σε μίνι σού-
περ μάρκετ και πρόκειται να τα μεταφέρει
σε άλλο σημείο, πιο βολικό…

✱ Για να λέμε και του στραβού το δίκαιο,
η ευχή της «Πρωτοβουλίας» του κυρ-
Γιάννη για το 2011 ήταν πρωτότυπη. «Να
πιάσουμε το σύννεφο, αλλά και να κά-
νουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερα.
Καλή χρονιά». Με άλλα λόγια; Δεν είμαι
και ο Σούπερμαν… 

✱ Στην παράταξη Γκιουλέκα θα πρόσκειται
ο νέος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης. Οι ζυμώσεις συνε-
χίζονται και οι ενδοπαραταξιακές
συζητήσεις συνεχίζονται, όμως ο εκλεκτός
ή η εκλεκτή δεν έχει βρεθεί ακόμα…

✱ Ο Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης θεω-
ρείται το φαβορί για να διαδεχτεί τον
Νίκο Γιαννόπουλο στην προεδρία του Ερ-
γατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονί-
κης. Ο κ. Τσαραμπουλίδης είναι μέλος
της διοίκησης της ΓΣΕΕ και μέλος της
εκτελεστικής επιτροπής του ΕΚΘ…

✱ Τι θυμήθηκα τώρα! Ο κ. Τσαραμπουλίδης
δεν ήταν εκείνος που είχε ξεσηκώσει το
σύμπαν όταν ο Διονύσης Ψωμιάδης τόλ-
μησε να πει αλήθειες και να μιλήσει για
«επαγγελματίες» συνδικαλιστές;

✱ Σήμερα, δυο χρόνια μετά, με το μνημό-
νιο και χωρίς να ανοίξει… μύτη, όλοι μι-
λούν πλέον, με πολύ άνεση, για τις
διαχρονικές ευθύνες των εργατοπατέρων
στο χάλι της χώρας…

✱ Αυτά είναι. Στα δημόσια πράγματα, ση-
μασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά και πότε
το λες…

✱ Τρεις ώρες τα… άκουγε από συγκροτή-
ματα και χορωδίες ο Παναγιώτης Ψωμιά-
δης ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά με
υγεία, ευτυχία και αγάπη» και εξέφρασε
την ελπίδα το 2010 να μην τελείωνε ποτέ,
γιατί «μάλλον θα αποδειχθεί πολύ καλύ-
τερο από το 2011». Ωχ…

✱ Η υποκρισία ορισμένων ΜΜΕ δεν έχει
όριο. Ο πρώην «τσάρος» της ελληνικής οι-
κονομίας, Γιάννης Παπαθανασίου, ήταν κα-
λεσμένος σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων
μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού της Αθή-
νας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η
κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου, συ-
νοδευόμενη από τους υπόλοιπους… πανε-
λίστες, τον ρώτησε γιατί δεν πήρε μέτρα το
2009 όταν έβλεπε την κρίση. Απαντά ο
άμοιρος: «Πήρα μέτρα τρεις φορές!». «Δεν
ήταν επαρκή» του ανταπαντούν. Ε, δεν άν-
τεξε και ξεσπάθωσε ο πρώην υπουργός:
«Μα όταν τα έπαιρνα εσείς οι ίδιοι λέγατε
ότι ήταν αντιλαϊκά, απάνθρωπα και
σκληρά, τώρα μου λέτε ότι ήταν ανεπαρκή;
Αποφασίστε τέλος πάντων!» Φυσικά, μετά
από αυτό, δεν ξαναεμφανίστηκε!

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

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

και τσιμπάει... και πονάει
Εκεί που οι τάρανδοι του Άι Βασίλη σπάνια προσεδαφίζονται. Ινδονήσιοι νέοι ντυμένοι Αγιοβασίληδες σε Χριστουγεννιάτικη γιορτή

στη Τζακάρτα (AP Photo/Irwin Fedriansyah). 

Η «K» KAI Ο ΠΡΩΙΝΟΣ FREDDO κάνει
ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ /

Στείλε σήμερα SMS στο 6957-830771 ή e-
mail στο press@karfitsa.gr γράφοντας

[freddo_κινητό_όνομα]. Ένας τυχερός θα
κερδίσει το βιβλίο ««Solar» του Ίαν Μακ
Γιούαν που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις

Πατάκη.

☞
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