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Ακριβό σπορ 
μια μήνυση 

Toυ Νίκου Καραμανλή

Ε
ίδηση στα ψιλά των
εφημερίδων. Αυξάνεται
από τα 10 στα 100

ευρώ το παράβολο για την
υποβολή μήνυσης από 23 Ια-
νουαρίου 2011. Αν σε αυτά
προστεθούν κι άλλα 50 ευρώ
που κοστίζει το παράβολο δή-
λωσης παράστασης πολικής
αγωγής, τότε -όπως πολύ
σωστά επισημαίνουν δικηγο-
ρικοί σύλλογοι- ο πολίτης που
είναι θύμα κλοπής, ληστείας ή
βανδαλισμού θα καταβάλλει
πλέον 150 ευρώ στο οικείο
Αστυνομικό Τμήμα ή στην Ει-
σαγγελία για να δηλώσει την
αξιόποινη πράξη και να ζητή-
σει την ποινική δίωξη του
δράστη.

Είναι εντυπωσιακό το πώς
προσπαθούμε να διορθώ-
σουμε τα αδιόρθωτα σε αυτή
τη χώρα. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Δεν χρωστώ ευρώ 
στους εργαζόμενους»

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ

Προπωλήθηκαν ήδη 
10.000 εισιτήρια�
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 
«Έχω την ανάγκη να ζω έντονες κατα-
στάσεις»

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ 
«Έγιναν πολύ ευχάριστες αλλαγές στη ζωή
μου το 2010»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr
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Μεταμοντέρνα
πολιτικά
μασκαρέματα 
στο βωμό του
συμφέροντος  

ΗΕλλάδα κινείται
σήμερα στα τυφλά,
διότι είναι πολιτικά

θεόστραβη. Δεν γνωρίζει
ποια είναι και πού πάει.
Πάσχει, δηλαδή, σοβαρά
στο ζήτημα του προσδιορι-
σμού της εθνικής της ταυ-
τότητας. Δίχως όμως
ταυτότητα η χώρα δεν μπο-
ρεί να ορίσει το εθνικό της
συμφέρον με έναν τρόπο
που θα γίνεται σεβαστός ή
απλώς κατανοητός από
τους άλλους. Αυτό σημαί-
νει ότι η σημερινή Ελλάδα
στο διεθνές περιβάλλον
εμφανίζει μια θολή εικόνα,
η οποία παραπέμπει μάλ-
λον σε ιστορική φάρσα. 

Η Ελλάδα δεν είναι η
αναπτυσσόμενη χώρα του
’70 και του ’80, ούτε το Δυ-
τικό παράδειγμα στα Βαλ-
κάνια της δεκαετίας του
’90. Δεν αποτελεί αναπα-
ράσταση μιας σύγχρονης
χώρας που διακρίνεται από
soft-power. Αυτός ο μύθος
εξαερώθηκε σταδιακά μετά
την Ολυμπιάδα, διότι ήταν
το αποτέλεσμα ακριβοπλη-
ρωμένων διεθνών δημο-
σίων σχέσεων και όχι η
σύγχρονη βάση πολιτισμι-
κής και οργανωτικής ανά-

πτυξης στο πλαίσιο μιας
εύρωστης οικονομίας. 

Ήταν φρου-φρου και
αρώματα, δίχως πολιτική
ουσία. Ήταν μια… απάτη,
όχι προς τους ξένους, αλλά
προς τους  ίδιους τους Έλ-
ληνες. 

Το πρόβλημα είναι ότι η
πολιτική τάξη της χώρας
μετά την κατάρρευση του
διπολισμού δεν μπόρεσε
να αναπτύξει καμία απο-
λύτως εθνική στρατηγική
για να εκμεταλλευτεί η
χώρα το συγκυριακό της

πλεονέκτημα στα Βαλκά-
νια και να καταστεί ηγέ-
τιδα δύναμη στην περιοχή,
εκπροσωπώντας τον Δυ-
τικό εκσυγχρονισμό, όπως
εκφραζόταν μέσω της dis-
course του ευρωπαϊσμού
(soft-power). Με άλλα
λόγια, η πολιτικο-επιχει-
ρηματική τάξη της χώρας
απέτυχε να κεφαλαιοποι-
ήσει την μεταπολεμική
επένδυση του λαού, υπα-
κούοντας στο καιροσκοπι-
σμό της, την απληστία της
και την επαρχιώτικη, μετα-

πρατική της κουλτούρα.
Πληρώσαμε ακριβά τον
μύθο της ισχυρής Ελλάδας
και σήμερα παρουσιαζόμα-
στε από το καθεστώς απο-
λύτως ανίσχυροι και
ανίκανοι να διαχειρι-
στούμε τα του οίκου μας.
Ομολογεί, δηλαδή, το κυ-
ρίαρχο πολιτικό σύστημα
ότι απέτυχε στο ρόλο του
και ότι ναυάγησε, παρασύ-
ροντας την ελληνική κοι-
νωνία στο βυθό (…).

Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Τη δικομανία ορι-
σμένων και την
αδυναμία της γρα-
φειοκρατίας των δι-
καστηρίων να
ανταπεξέλθει στη
γρήγορη εκδίκαση
αποφάσεων, την αν-
τιμετωπίζουμε με

τον έμμεσο «αποκλεισμό» των χαμη-
λότερων εισοδηματικών στρωμάτων
από τη διαδικασία απονομής δικαιο-
σύνης. 
Πως θα σκεφθείς να εισέλθεις σε μια
μακρόχρονη διαδικασία όταν μόνο
για τη μήνυση χρειάζεσαι 150
ευρώ, χωρίς να υπολογίσεις αμοιβές
δικηγόρων, παραστάσεις κλπ; 
Επιπρόσθετα οι αυξήσεις και στα δι-
καστικά έξοδα (ενδεικτικά επί απο-
φάσεων Μικτού Ορκωτού Εφετείου
και Πενταμελούς Εφετείου από 250
σε 500 ευρώ), καθιστούν κι εδώ
απαγορευτική τη διεκδίκηση του δι-
καίου, από τον έχοντα οικονομικό
πρόβλημα. Η απειλή ότι θα πληρώ-
σεις σχεδόν ένα μηνιάτικο αν χάσεις
μια δίκη αποτελεί σημαντικό απο-
τρεπτικό παράγοντα. Γιατί να διεκ-
δικήσεις το δίκιο σου, όταν μπορεί
να σου στοιχίσει ο «κούκος αηδόνι»;  
Αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο,
η άκριτη και αδιάκοπη επιβολή αυ-
ξήσεων στο όνομα του μνημονίου,
δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Η
αύξηση των κρατικών εσόδων ή η
απόπειρα αποσυμφόρησης των δι-
καστηρίων, δεν μπορεί να έχει ως
θύμα της τον απλό πολίτη, το βιο-
παλαιστή, τον συνταξιούχο. Δημο-
κρατία σημαίνει και ισονομία.
Ισονομία, όχι μόνο στην απονομή
δικαιοσύνης, αλλά και στην ευκολία
πρόσβασης σε αυτήν, που δυστυ-
χώς με αποφάσεις σαν κι αυτή, μάλ-
λον ευνοεί τους πλούσιους και
ισχυρούς.

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Ακριβό σπορ 
μια μήνυση 

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
αχταρούσε η φίλη μας η
Βαγγελιώ που ήρθε με
πρόγραμμα κοινωνικού

τουρισμού στη Θεσσαλονίκη να επισκεφθεί τα
μουσεία και παρόμοιους χώρους της πόλης.
Φιλόλογος η ίδια μαζί με τις δυο κόρες της, μα-
θήτριες δημοτικού, επιχείρησε να δει μερικά
από τα αξιοθέατα. Αφού πρώτα οδηγήθηκε
μαζί με τα τεκνά της στο «ευρωφάγο» παγοδρό-
μιο της Έκθεσης, επέλεξε να επισκεφτεί και με-
ρικά από τα πολιτιστικά μνημεία της
Θεσσαλονίκης. Η πρώτη κρυάδα έρχεται από
τις εκκλησίες. Η Αχειροποίητος κλειστή, αλλά
και άλλοι δυο ναοί στο κέντρο της πόλης. 

Κι όμως αυτές οι ιστορικές εκκλησίες, που
καταγράφονται στην παγκόσμια βιβλιογραφία
ως πολιτισμικοί φάροι του Βυζαντίου, θα
έπρεπε να είναι ανοικτές για να υποδεχθούν
τον κόσμο, πόσο μάλιστα αν είναι και χριστια-
νοί που θέλουν να προσκυνήσουν.

Η μεγάλη κρυάδα ήρθε αργότερα με τα μου-
σεία. Κυριακή 2 Ιανουαρίου και η πόλη έχει
γεμίσει με Έλληνες και ξένους τουρίστες.. Τι
πιο φυσικό να κατευθυνθούν ορισμένα στα με-
γάλα μουσειακά συγκροτήματα, το Αρχαιολο-
γικό και το Βυζαντινό. 

Το τηλεφώνημα έγινε από την Παρασκευή.
«Το Αρχαιολογικό θα ανοίξει την Κυριακή έως
τις 3 το μεσημέρι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα
είναι ανοικτό το Βυζαντινό». «Γιατί κυρία μου;».
«Επειδή μπορεί να απεργήσουν οι συμβασιού-
χοι». Πράγματι, την Κυριακή το μουσείο ήταν
κλειστό, χωρίς καμία ταμπέλα που να ενημε-
ρώνει τους τουρίστες γιατί και πως δεν άνοιξε.
Απογοήτευση για την κόρη της φίλη μας που
διδάσκονταν Βυζάντιο στο δημοτικό και ήθελε
να το δει.  Στο διπλανό Αρχαιολογικό δεν ήταν
ανοικτή η κεντρική αίθουσα, μόνο οι πλαϊνές
θεματικές συλλογές κι εδώ χωρίς εξήγηση. Να
λοιπόν που δεν αρκεί να έχεις ωραία εκθέματα
σε όμορφα μουσεία. Πρέπει να έχεις και συνέ-
πεια στις ώρες λειτουργίας. Με ποιους εργαζό-
μενους; Αυτό είναι μια άλλη ιστορία…

Μουσειακή 
ασυνέπεια

James Tissot  « Au Louvre (Visiteurs etrangers au
Louvre)”, 19ος αι. 

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Ένα από τα πιο πολύ-
τιμα...λάφυρα των φετι-
νών Χριστουγέννων,

ήταν ένα υπέροχο βιβλίο, ένα παραμυθάκι για
μεγάλους, που μου χάρισε η φίλη μου η Χρι-
στίνα, είναι γραμμένο στ'αγγλικά και ονομά-
ζεται" Shark and loabster's amazing undersea
adventure" (η απίστευτη υποβρύχια περιπέτεια
του καρχαρία και του αστακού) σε κείμενα της
Βίβιαν Σβάρτς και υπέροχη εικονογράφηση
του Τζόελ Στιούαρτ.

Η ιστορία αφορά, όπως λέει ο τίτλος σ'εναν
καρχαρία κι έναν αστακό, που είναι πολύ στε-
νοί φίλοι, κολυμπούν παρέα στον ωκεανό,
αγαπημένοι και μονιασμένοι και τίποτε απολύ-

τως δεν τους απασχολεί εκτός από την καλο-
πέρασή τους, ώσπου μια μέρα ο καρχαρίας
πληροφορείται, οτι υπάρχουν στον κόσμο οι
τίγρεις!

Οι οποίες είναι κάτι πλάσματα γεμάτα δόντια
και ρίγες! Το ανακοινώνει έκπληκτος στο φίλο
του τον αστακό, ο οποίος είναι ακόμη χειρό-
τερα πληροφορημένος σχετικά με τις τίγρεις,
του λέει: "Ναι, κι εγώ άκουσα οτι υπάρχει αυτό
το ζώο με τα δόντια και τις ρίγες. Μάλιστα,
έχουν τόσο μεγάλα δόντια, που περπατάνε
επάνω τους! Κι ακόμη φωσφορίζουν στο σκο-
τάδι, κι αν έρθουν στην όρεξη, σε τρώνε ολό-
κληρο!"

Τότε, οι δύο φίλοι πήραν την κοινή από-
φαση, οτι φοβούνται τις τίγρεις και μπήκαν σε
μία τεράστια διαδικασία να χτίσουν ένα φρού-
ριο για να προστατευθούν από τις τίγρεις, σύ-

ναψαν κάτι τελείως άχρηστες συμμαχίες με τα
χρυσόψαρα και τα καβούρια κι έκαναν και
πολλά ακόμη λάθη, μέχρι που συνειδητοποί-
ησαν το προφανές: Οτι ο καρχαρίας ήταν γε-
μάτος δόντια και ο αστακός  γεμάτος ρίγες...!
Άρα, δεν χρειαζόταν να φοβούνται τις τίγρεις
με τις ρίγες και τα δόντια...Γιατί, δεν γίνεται
να φοβάσαι κάτι, που έχεις ήδη...!

Οπότε, αφού ξεπέρασαν αυτό το μεγάλο
τους πρόβλημα, συνέχισαν να κολυμπούν
αμέριμνοι στα βάθη των ωκεανών κι αν ψά-
ξουμε εκεί θα βρίσκονται ακόμη...

Το σημαντικό είναι πάντως, οτι ξεπέρασαν
τους φόβους τους, αφού πρώτα τους αναγνώ-
ρισαν. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο το συστή-
νουν οι ψυχαναλυτές  στους πρωτάρηδες της
ψυχανάλυσης...Και στους πολύ φοβιτσιάρη-
δες...

M
OT
IO
NT
EA
M

Ο καινούργιος χρόνος
ήρθε, ωστόσο από μια
πρώτη ματιά φαίνεται

πως μας έφερε τα
ίδια… δώρα με το

2010. Οι στοίβες των
σκουπιδιών παραμέ-

νουν. την ίδια ώρα που
μόνο 20 απορριμματο-
φόρα προσπαθούν να

καθαρίσουν τη Θεσσα-
λονίκη. 

Νυν και πρώην αν-
τιδήμαρχος καθα-
ριότητας είναι
χαμογελαστοί στη
διπλανή φωτογρα-
φία, ωστόσο τα χα-
μόγελα έχουν
σβήσει από τα πρό-
σωπα των Θεσσαλο-
νικέων που
αναγκάζονται να
περνούν δίπλα από
μικρά «βουνά» που
σχηματίζουν οι σα-
κούλες απορριμμά-
των σε κεντρικούς
δρόμους της
πόλης..

άποψη
Ξορκίζοντας τους φόβους μας...
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«ΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ» ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Δ. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ

Της Χρύσας Κυριακού 

Τι απέγιναν τα λεφτά που
υποτίθεται ότι υπήρχαν προ-
εκλογικά, αναρωτιούνται

πολλοί κάτοικοι του Ωραιοκά-
στρου, μόλις πληροφορήθηκαν
ότι ο δήμος τους κατέχει την
πρώτη θέση στο νομό Θεσσαλονί-
κης, όσον αφορά στα χρέη. Ενώ
προεκλογικά τόσο ο νέος δήμαρ-
χος, Δ. Σαραμάντος όσο και η
απερχόμενη διοίκηση υποστήρι-
ζαν ότι λεφτά υπάρχουν, σήμερα
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος δηλώνει
ότι δεν γνωρίζει τα ακριβή χρέη
του δήμου, που παρέλαβε μόλις
πριν λίγες ημέρες. 

Μιλώντας στην «Κ» ο κ. Σαρα-
μάντος κάνει λόγο για μια δύ-
σκολη αρχή και υποστηρίζει ότι
βρίσκεται στην προσπάθεια να
μάθει τα ποσά των χρεών. Εμφα-
νίζεται όμως αισιόδοξος και τονί-
ζει ότι τα επόμενα χρόνια ο νέος
δήμος Ωραιοκάστρου θα αποτελεί
έναν από τους πιο εύρωστους δή-
μους του νομού Θεσσαλονίκης.
«Θα την παλέψουμε. Θα προσπα-
θήσουμε να κλείσουμε τις τρύπες

από τα σουρωτήρια της πρώην δι-
οίκησης, κάνοντας μια καλύτερη
διαχείριση στα οικονομικά του
δήμου», δήλωσε ο κ. Σαραμάντος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη
διάρκεια της πρώτης συνεδρία-
σης του δημοτικού συμβουλίου ο
νέος δήμαρχος έκανε λόγο για
υπερβολικά χρέη στο δήμο με
αποτέλεσμα ο δήμος να οδηγηθεί
σε επιτήρηση. Το γεγονός αυτό
προκάλεσε την έντονη αντίδραση
όλων των πλευρών της αντιπολί-
τευσης, οι επικεφαλής  των
οποίων ζήτησαν να εφαρμοστεί η
προεκλογική συμφωνία όλων των
παρατάξεων και να οριστούν ορ-
κωτοί λογιστές που θα ελέγξουν
τα οικονομικά του δήμου και θα
ενημερώσουν το δημοτικό συμ-
βούλιο.

Την 4η θέση πανελλαδικά
Εξαιρώντας τους μεγάλους δή-

μους Πειραιώς (131.128.767
ευρώ), Αθηναίων (129.492.613

ευρώ) και Θεσσαλονίκης
(42.794.931 ευρώ), ο νέος
δήμος Ωραιοκάστρου καταλαμβά-
νει πανελλαδικά την 4η θέση στο
χρέος του αναλογικά με τον πλη-
θυσμό του. Οι μόνοι δήμοι που
τον ξεπερνούν είναι οι οι δήμοι:
Ασπροπύργου (Δυτ. Αττικής) με
εγγεγραμμένους 23.076 και
χρέη 41.738.337 ευρώ, Μετα-
μόρφωσης (Αθηνών) με 18.170
εγγεγραμμένους και χρέη
13.136.348 ευρώ και του Περά-
ματος (Πειραιώς) με 23.037 εγ-
γεγραμμένους και χρέη
12.150.178 ευρώ. Ο δήμος
Ωραιοκάστρου έχει 27.577 εγγε-
γραμμένους και 10.724.046
ευρώ χρέη. Έτσι καταλαμβάνει
την πρώτη θέση στο νομό Θεσσα-
λονίκης, σε απόλυτους αριθμούς
και ανεξαρτήτου πληθυσμού. 

Πρωταθλητής στα χρέη 
ο νέος δήμος Ωραιοκάστρου

Τα χρέη των δήμων
του νομού Θεσσαλονίκης:

1. Δήμος Ωραιοκάστρου 10.724.046
ευρώ
2. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου
9.857.536 
3.  Δήμος Λαγκαδά 8.851.067 
4.  Δήμος Θερμαϊκού 8.638.954 
5.  Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης
8.302.642 
6.  Δήμος Θέρμης 7.706.844 
7.  Δήμος Παύλου Μελά 6.266.902 
8.  Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
4.565.837 
9.  Δήμος Νεάπολης - Συκεών
4.081.670 
10.  Δήμος Βόλβης 3.905.884 
11. Δήμος Δέλτα 3.822.350 
12. Δήμος Χαλκηδόνος 3.232.092 
13. Δήμος Καλαμαριάς 2.339.691

Εναντίον 
Παπαγεωργόπουλου 
ο Σ. Δανιηλίδης

Ηαπόφαση του πρώην δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης να
παραθέσει τη συνέν-

τευξη τύπου σε αίθουσα
της ΤΕΔΚ νομού Θεσσαλο-
νίκης προκάλεσε την οργή
του νέου δημάρχου Νεά-
πολης Συκεών, Σίμου Δανιη-
λίδη, ο οποίος εξαπέλυσε
επίθεση στον πρώην δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης και τον κατηγόρησε για Λουδοβί-
κεια συμπεριφορά. Όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση του κ. Δανιηλίδη, ο κ. Παπαγε-
ωργόπουλος έχει το δικαίωμα να οργανώσει
συνέντευξη τύπου, όμως όπως διευκρινίζεται
«σε δικό του χώρο και με δικά του έξοδα». «Ο
χώρος της ΤΕΔΚ ανήκει σε όλους τους αιρε-
τούς-μέλη της από το νομό Θεσσαλονίκης και
δεν μπορεί να τον καπηλεύεται. Οι υπάλληλοι
της ΤΕΔΚ δεν εργάζονται για τα ατομικά συμ-
φέροντα του κ. Παπαγεωργόπουλου, αλλά για
τις υποχρεώσεις και δραστηριότητες που
αφορούν την Τοπική Ένωση και τα μέλη της
στο σύνολό τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.
«Με δεδομένο το παρελθόν του δεν πι-
στεύαμε ότι θα σεβόταν τους δημοκρατικούς
θεσμούς. Περιμένουμε, όμως, να ζητήσει επι-
τέλους συγνώμη από το λαό της Θεσσαλονί-
κης, κι αν ακόμη δεν προβεί σε κάτι τέτοιο
τουλάχιστον ας σιωπήσει. Γιατί στη δική του
περίπτωση “η σιωπή είναι χρυσός”», καταλή-
γει η ανακοίνωση.

Κακοήθειες χαρακτήρισε
τα όσα ειπώθηκαν τις
προηγούμενες ημέρες

περί χρεών του δήμου Θεσσα-
λονίκης, ο πρώην δήμαρχος,
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος,
κατά τη διάρκεια έκτακτης συ-
νέντευξης τύπου που παραχώ-
ρησε χθες το μεσημέρι. Ο κ.
Παπαγεωργόπουλος παρου-
σίασε έγγραφα, τα οποία,
όπως είπε, αποδεικνύουν
την υγιή οικονομική κατά-

σταση του δήμου. 
Ο κ. Παπαγεωργόπουλος τό-

νισε ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης
δε χρωστά ούτε ένα ευρώ
στους 4.500 εργαζόμενούς
του και έχει προκαταβάλει και
το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Ιανουαρίου 2011 που είναι
υποχρέωση της νέας διοίκη-
σης. Σύμφωνα με τον πρώην
δήμαρχο, ο δήμος δεν χρωστά
ούτε ένα ευρώ και σε κανένα
ασφαλιστικό ταμείο και έχει
προκαταβάλει μάλιστα και τη
δόση του Ιανουαρίου 2011
που είναι υποχρέωση της νέας
διοίκησης. Όπως ανέφερε ο
πρώην δήμαρχος την 1η Ια-
νουαρίου του 2011, ο δήμος
Θεσσαλονίκης είχε στο ταμείο
του 6.143.363,24 ευρώ, γε-
γονός που αποδεικνύεται και
από επίσημο έγγραφο της Τα-

μειακής Υπηρεσίας.

«Θα υπερασπιστώ 
το έργο μου μέχρι θανάτου»

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος πα-
ρουσίασε τα σχετικά έγγραφα,
στα οποία αναφέρεται τόσο το
ύψος των οφειλομένων σε
προμηθευτές όσο και το ταμει-
ακό υπόλοιπο για να αποδείξει
ότι κάποιες "διαρροές" συνερ-
γατών του Γιάννη Μπουτάρη
δεν στέκουν... Μάλιστα απέ-
δωσε αυτή τη φημολογία στην
τακτική της "καμένης γης" που
θέλει να εφαρμόσει, κατά τον
ίδιο, η νέα διοίκηση, διαδίδον-
ταν ψεύδη και αναλήθειες.
«Θα υπερασπιστώ το έργο μου
μέχρι θανάτου»  είπε χαρακτη-
ριστικά.

Επίθεση στην κυβέρνηση
Ο κ. Παπαγεωργόπουλος κα-

τηγόρησε για ακόμη μια φορά
την κυβέρνηση για το γεγονός
οτι δεν επέτρεψε στο δήμο να
υπαχθεί στο μέτρο της περαί-

ωσης. «Αντί να συγχαρούν το
δήμο Θεσσαλονίκης για τη δια-
λεύκανση της υπεξαίρεσης
που η έρευνα απέδειξε ότι ξε-
κίνησε έξι ολόκληρα χρόνια
πριν αναλάβει η διοίκηση Πα-
παγεωργόπουλου, το υπουρ-
γείο Οικο-
νομικών ζητά από το 1993
επτά εκατομμύρια ευρώ και
επιπλέον πρόστιμα ύψους 15
εκ. ευρώ, τα οποία βεβαίως ο
δήμος έχει καταλογίσει στον
δράστη όπως ο νόμος ορίζει
και έχει κινήσει όλες τις
νόμιμες διαδικασίες για
την είσπραξή τους», είπε
ο κ. Παπαγεωργόπουλος
και συμπλήρωσε: «αν η
κυβέρνηση είχε αποδεχθεί
το αίτημα του δήμου να
υπαχθεί σύμφωνα με το
νόμο στο καθεστώς της
«περαίωσης», θα είχε εξα-
φανιστεί το πρόστιμο
των 15 εκ.
ευρώ, και
θα είχαν

ρυθμιστεί τα πάντα� Δεν ήθελε
όμως η κυβέρνηση τη λύση
αυτή επί διοίκησης Παπαγεωρ-
γόπουλου για να την προσφέ-
ρει στη διοίκηση Μπουτάρη!».

Αναφερόμενος στις επιστο-
λές των πρώην αντιδημάρχων
κ.κ. Αηδονόπουλου και Εγγλέ-
ζου σύμφωνα με τις οποίες ο
δήμος Θεσσαλονίκης δεν κατέ-
βαλε χρήματα σε δημοτικές επι-
χειρήσεις του, ο πρώην
δήμαρχος απάντησε ότι κάποιοι

δεν έλαβαν υπόψη
τους το νέο τρόπο

μειωμένης χρη-
ματοδότησης,
που επέβαλε
το υπουργείο
Εσωτερικών και
ζητούσαν πε-
ρισσότερα χρή-
ματα.

X.K.

«Ο δήμος Θεσσαλονίκης είναι 
ένας υγιής οικονομικά δήμος»

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΝΙΣΕ 
Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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➽ Το Φεβρουάριο θα ολοκληρωθεί
σε συνεργασία με το υπουργείο Οι-
κονομικών το ζήτημα του συμψηφι-
σμού ΦΠΑ που οφείλει το κράτος με
τις οφειλές των επιχειρήσεων στο
κράτος, όπως διαβεβαίωσε την Τρίτη
ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, Παναγιώτης Ρήγας, μιλώντας
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής
επί του νέου αναπτυξιακού νομοσχε-
δίου. Ο κ. Ρήγας παραδέχθηκε τις με-
γάλες καθυστερήσεις στην επιστροφή
του ΦΠΑ, σημειώνοντας ότι η νέα κυ-
βέρνηση είχε να επιστρέψει ΦΠΑ
από το 2005 ύψους 1,4 δισ. και από
αυτά επιστράφηκε το 2010 ποσό 1,2
δισ ευρώ.

➽ Αναπροσαρμόζονται το παρά-
βολο μήνυσης, το τέλος πολιτικής
αγωγής και τα δικαστικά έξοδα ποινι-
κής διαδικασίας, σύμφωνα με την
κοινή απόφαση των υπουργών Οικο-
νομικών και Δικαιοσύνης. Σύμφωνα
με την απόφαση, τα έξοδα που επι-
βαρύνουν τους πολίτες για: τις απο-
φάσεις του πταισματοδικείου
αυξάνονται από 25 ευρώ σε 50
ευρώ, τις αποφάσεις του μονομελούς
πλημμελειοδικείου από 40 ευρώ αυ-
ξάνεται σε 80 ευρώ, τις αποφάσεις
του μικτού ορκωτού δικαστηρίου
από 120 ευρώ σε 360 ευρώ, τις απο-
φάσεις του τριμελούς εφετείου κα-
κουργημάτων από 120 ευρώ σε 360
ευρώ,  τις αποφάσεις του μικτού ορ-
κωτού εφετείου και του πενταμελούς
εφετείου από 250 ευρώ σε 500
ευρώ και τις αποφάσεις των λοιπών
ποινικών δικαστηρίων από 85 ευρώ
σε 250 ευρώ.

➽ Επίσης, το παράβολο μήνυσης αυ-
ξάνεται από 10 ευρώ στα 100 ευρώ
και το τέλος πολιτικής αγωγής από 10
ευρώ αυξάνεται στα 50 ευρώ.

➽ Καταργείται η κλιμακωτή χρέωση
στους λογαριασμούς ηλεκτρικής
ενέργειας της ΔΕΗ για τα νοικοκυ-
ριά, με τα νέα τιμολόγια που εγκρί-
θηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας και το υπουργείο Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και ισχύουν από την 1η Ια-
νουαρίου.

➽ Αυτό σημαίνει ότι όλη η κατανά-
λωση ενός νοικοκυριού θα τιμολογεί-
ται με τη χρέωση ανά κιλοβατώρα
που ισχύει για το αντίστοιχο κλιμά-
κιο, ενώ έως τώρα οι καταναλωτές
πλήρωναν προοδευτικά χαμηλότερες
τιμές για τις πρώτες πχ 800 κιλοβα-
τώρες, υψηλότερες για τις επόμενες
800, κλπ.

Εν συντομία
Τον Φεβρουάριο οι αυξήσεις του ΟΑΣΘ
Παράταση ενός μήνα μέχρι να κυ-

κλοφορήσουν τα νέα ακριβότερα
εισιτήρια του ΟΑΣΘ παίρνουν οι επιβά-
τες του Οργανισμού, καθώς δεν έχουν
τυπωθεί ακόμη τα νέα εισιτήρια. Από
την Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου θα διατί-
θενται τα ακριβότερα εισιτήρια, ενώ οι
επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποι-

ούν τα παλιά μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, από την 1η Φεβρουαρίου
μέχρι τις 31 Μαρτίου όσοι έχουν παλιά
εισιτήρια θα μπορούν να τα ανταλλάσ-
σουν με νέα στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.
Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του απλού ει-
σιτηρίου, με το οποίο θα μπορεί να γί-
νεται μόνο μία ακύρωση, θα φτάσει στα

0,80 ευρώ, ενώ μία μετεπιβίβαση (δύο
ακυρώσεις) θα μπορεί να γίνεται μόνο
με εισιτήριο διάρκειας 90 λεπτών της
ώρας, το οποίο θα κοστίζει 0,90 ευρώ.
Τέλος, το εισιτήριο 24 ωρών θα φτάσει
τα 4,00 ευρώ. Έκπτωση προβλέπεται,
σε ποσοστό 50%, για τους μαθητές και
τους φοιτητές.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Κλειστόν» λόγω 
έλλειψης προσωπικού
Κλειστά για το κοινό,
λόγω έλλειψης σε φυλα-
κτικό προσωπικό, παρα-
μένουν το Μουσείο
Βυζαντινού
Πολιτισμού και το Λαο-
γραφικό και Εθνολογικό
Μουσείο Μακεδονίας-
Θράκης. 

Συγκεκριμένα, στο Λαογρα-
φικό θα παραμείνουν κλει-
στές οι δύο μόνιμες

εκθέσεις του «Στους Μύλους
της Μακεδονίας και της Θρά-
κης» και «Μακεδονία- Θράκη:
Παραδοσιακές ενδυμασίες,
1860-1960», ενώ την Κυριακή
θα παραμείνει κλειστεί και η πε-
ριοδική έκθεση, «λόγω μη έγ-
κρισης των υπερωριών και
εξαιρέσιμων των φυλάκων για
το 2011». 

Την ίδια ώρα, στο Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού θα παρα-
μείνει προσωρινά κλειστό μέχρι
να γίνει πρόσληψη έκτακτου φυ-
λακτικού προσωπικού. Για το
κοινό θα λειτουργεί μόνο η έκ-
θεση του εικαστικού καλλιτέχνη
Κωνσταντίνου Ξενάκη, στην πτέ-
ρυγα των περιοδικών εκθέσεων.
Η έλλειψη προσωπικού δεν επη-
ρεάζει τη λειτουργία του μου-
σείου του Λευκού Πύργου
(ανήκει στην αρμοδιότητα του
Μουσείου Βυζαντινού Πολιτι-
σμού), το οποίο θα συνεχίσει να
είναι επισκέψιμο για το κοινό. 

Το πρόβλημα της έλλειψης
έκτακτου προσωπικού αντιμετω-
πίζει και το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης, η διοίκηση
του οποίου αποφάσισε να κρατά
κλειστό ένα τμήμα της μόνιμης
έκθεσης εκ περιτροπής, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία του.  Σε

δηλώσεις της η διευθύντρια του
Αρχαιολογικού Μουσείου, Πολυ-
ξένη Αδάμ- Βελένη τόνισε ότι εάν
υπάρξει επιθυμία από κάποιον

επισκέπτη να δει κάποια αίθουσα
που είναι κλειστή, οι υπεύθυνοι
θα την ανοίξουν κανονικά. Η ίδια
μάλιστα διευκρίνισε ότι το συγκε-

κριμένο πρόβλημα συμβαίνει
πάντοτε στην αρχή του χρόνου
και δεν πρόκειται για δυσρυθμία
που προέκυψε φέτος. «Το
υπουργείο Πολιτισμού έχει το
πρόβλημα υπόψη του και θα επι-
ληφθεί», σημείωσε. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το υπουργείο Πο-
λιτισμού έχει ενημερωθεί εδώ και
αρκετές ημέρες σχετικά με το
πρόβλημα. 

Το πρόβλημα της έλλειψης έκτακτου προσωπικού
αντιμετωπίζει και το Αρχαιολογικό Μουσείο

Θεσσαλονίκης, η διοίκηση του οποίου αποφάσισε
να κρατά κλειστό ένα τμήμα της μόνιμης έκθεσης

εκ περιτροπής

Αναστροφή του κλίματος το 2011 ζητεί ο Μπακατσέλος

Την ανάγκη η νέα χρονιά να αποτελέσει
την αφετηρία για την επιστροφή της οι-
κονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,

υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), Δημήτρης Μπακατσέλος.

«Δυστυχώς το 2011 δεν προδιαγράφεται
ευοίωνο. Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό τη
στιγμή αυτή και κατά το προσεχές διάστημα να
διατηρηθεί στο «επιχειρείν» και στην αγορά γε-
νικότερα ένα κλίμα εμπιστοσύνης και όχι απαι-

σιοδοξίας», υπογράμμισε ο κ. Μπακατσέλος.
Υπογράμμισε παράλληλα πως «το πρωτοχρο-

νιάτικο μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας εκφράζει τον κάθε Έλληνα. Υπάρχει ένα
αυξανόμενο κύμα οργής και όχι αδικαιολό-
γητα, και όσο ο λαός δεν βλέπει αποτελέσματα,
αυτή η οργή κινδυνεύει να λάβει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις». «Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον ξε-
κινά η νέα χρονιά και βρίσκει τη χώρα μας να
προσπαθεί  να επιβιώσει», ολοκλήρωσε την
ομιλία του.
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ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

Κάτω του μέσου όρου οι Έλληνες 15χρονοι
Κάτω από τον μέσο όρο των συμ-

μαθητών τους από τις χώρες του
ΟΟΣΑ παραμένουν οι Έλληνες

15χρονοι, αν και εμφανίζονται με βελ-
τιωμένες τις επιδόσεις τους στον τελευ-
ταίο μαθητικό διαγωνισμό PISA του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Οι Έλληνες μαθητές εμφάνισαν χει-
ρότερες επιδόσεις στις φυσικές επιστή-
μες σε σχέση με την έρευνα του
2006. Πάντως η Ελλάδα βελτίωσε τη
θέση της και τη βαθμολογία της στην
ανάγνωση/κατανόηση κειμένου και τη
βαθμολογία της στα μαθηματικά, πεδίο
όπου διατήρησε την ίδια θέση.

Τα πρωτεία έχουν οι μαθητές από τη
Νότια Κορέα, τη Φινλανδία και την Ια-
πωνία, ενώ οι Πορτογάλοι 15χρονοι κα-
τάφεραν να βελτιώσουν θεαματικά τις
επιδόσεις τους μέσα σε λίγα χρόνια. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές του
ΟΟΣΑ, οι εκπαιδευτικές πολιτικές συμ-
βάλλουν κατά 94% στις επιδόσεις των
μαθητών, ενώ το μερίδιο του ΑΕΠ κάθε
χώρας, δηλαδή του πλούτου που παρά-
γει, κατέχει μόλις το υπόλοιπο 6%. 

• Φινλανδία. Οι Φινλανδοί μαθητές

έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον
κόσμο με εξαίρεση την έρευνα του
2009, στην οποία κατετάγησαν δεύτε-
ροι. Το μυστικό του εκπαιδευτικού συ-
στήματος της χώρας είναι αρκετά απλό:
ένα από τα βασικά μελήματα δασκάλων

και καθηγητών είναι να μην προκαλούν
στρες στους μαθητές. Η έμφαση δίδε-
ται σε αυτά που μπορούν να κάνουν οι
μαθητές και όχι σε αυτά που δεν μπο-
ρούν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του
φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήματος

είναι ότι το βάρος δίνεται στον τρόπο
απόκτησης της γνώσης και λιγότερο
στην ίδια τη γνώση. Αντί οι μαθητές να
αποστηθίζουν τα ονόματα των ποταμών
της χώρας -πληροφορία που μπορεί να
βρουν εύκολα στο Διαδίκτυο- μαθαί-
νουν να ερευνούν, να ψάχνουν τις
απαντήσεις στα βιβλία τους ή και
αλλού, να εντοπίζουν και να αξιολογούν
μια πηγή. 

• Νότιος Κορέα. Η επιτυχία του νο-
τιοκορεατικού μοντέλου βρίσκεται στον
αντίποδα του φινλανδικού συστήματος.
Το κύριο χαρακτηριστικό του εκπαιδευ-
τικού συστήματος της χώρας είναι η
καλλιέργεια ενός έντονου ανταγωνι-
σμού ανάμεσα στους μαθητές. Τα μα-
θήματα αρχίζουν στις 7.30 το πρωί και
τελειώνουν στις 3 ή και στις 4 το από-
γευμα. Συνολικά, ένας μαθητής στη
Νότιο Κορέα μπορεί να μείνει και 15
ώρες την ημέρα στο σχολείο, με αποτέ-
λεσμα να μην έχει αρκετό χρόνο όχι
μόνο για ξεκούραση, αλλά ούτε καν για
ύπνο. 

• Πορτογαλία. Αν και οι Πορτογάλοι
μαθητές δεν είναι ανάμεσα στους κα-
λύτερους των χωρών του ΟΟΣΑ, από το

2006 έως το 2009 κέρδισαν 17 θέ-
σεις στην ανάγνωση/κατανόηση κειμέ-
νου, 21 στα μαθηματικά και 19 στις
φυσικές επιστήμες. Η πρόοδος εξηγεί-
ται από την ιδιαίτερη έμφαση που δό-
θηκε τα τελευταία χρόνια στα παιδιά, τα
οποία προέρχονται από τα λιγότερο ευ-
νοημένα κοινωνικά στρώματα και στην
υποστήριξη με προγράμματα ενισχυτι-
κής διδασκαλίας των μαθητών με μαθη-
σιακές δυσκολίες. 

• Ιαπωνία. Μαζί με τη Νότιο Κορέα,
τη Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ, η Ιαπω-
νία αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά
παραδείγματα των καλών επιδόσεων
της Ασίας στην εκπαίδευση. Βασικό
ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα της
χώρας παίζει ο «τανίν», ο υπεύθυνος
καθηγητής για κάθε τάξη. Χαρακτηρι-
στικό του εκπαιδευτικού συστήματος
στην Ιαπωνία είναι η διαφορετική εκ-
παιδευτική μέθοδος ανάμεσα στο δημο-
τικό και το γυμνάσιο - λύκειο. Στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση ενθαρρύνεται
η συζήτηση μεταξύ των μαθητών, στη
δευτεροβάθμια βασικό ρόλο παίζει η
πρόσληψη της γνώσης, που μεταδίδει
ο καθηγητής. 
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➽ Περίπου στα 800 εκατ. ευρώ
ανέρχονται τα έσοδα από τη ρύθ-
μιση των ημιυπαίθριων χώρων,
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Συγ-
κεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων
για υπαγωγή στην παραπάνω ρύθ-
μιση που κατατέθηκαν στις πολεοδο-
μικές υπηρεσίες ανήλθαν στις
366.735, έναντι 362.867 που ήταν
στις 28 του ίδιου μήνα. Συνολικά,
υπολογίζεται ότι οι χώροι που θα
ενταχθούν στη ρύθμιση, μέχρι τη
λήξη της προθεσμίας στις 28 Φε-
βρουαρίου ανέρχονται στο 1,5
εκατ. και τα χρήματα που θα συγ-
κεντρωθούν αγγίζουν τα 2,5 δισ.
ευρώ.

➽ Την παραπομπή ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημά-
των του πρώην υπουργού Τάσου
Μαντέλη για ανακριβή δήλωση πε-
ριουσιακής κατάστασης, εισηγείται
με πρότασή της στο Συμβούλιο Εφε-
τών η Εισαγγελέας Εφετών. Ο Τάσος
Μαντέλης, κατηγορούμενος σε
βαθμό κακουργήματος στην υπό-
θεση της Siemens ελέγχθηκε και εν-
τοπίστηκε να έχει ανακριβείς
δηλώσεις «πόθεν έσχες» τα τελευ-
ταία χρόνια. Έτσι η Εισαγγελική λει-
τουργός ζητά από το Συμβούλιο
Εφετών να παραπέμψει σε δίκη τον
πρώην υπουργό για πράξεις που
αφορούν την τελευταία πενταετία,
καθώς πράξεις που τελέστηκαν πριν
το 2005 έχουν παραγραφεί.

➽ «Είναι υποκρισία όταν κάποιοι
μέχρι σήμερα καταγγέλλουν την Ελ-
λάδα ότι αδυνατεί να φυλάξει τα
σύνορά της σύμφωνα με τη Συνθήκη
του Σένγκεν, να εμφανίζονται τώρα
ως επικριτές της επειδή θέλει το αυ-
τονόητο, να ενισχύσει τη φύλαξη
των συνόρων της», δήλωσε ο υπουρ-
γός Προστασίας του Πολίτη, Χρή-
στος Παπουτσής, απαντώντας στις
επικρίσεις που δέχθηκε σχετικά με
τη δημιουργία φράχτη στον Έβρο.

➽ Ο κ. Παπουτσής υπογράμμισε ότι
«ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν να
καταστεί η Ελλάδα κέντρο μακράς
παραμονής και εξέτασης των αιτημά-
των ασύλου των μεταναστών που
έρχονται από όλο τον κόσμο και επι-
διώκουν να φτάσουν στις άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όμως, η ελληνική κοινωνία δεν αντέ-
χει αυτό το βάρος. Γι αυτό παίρ-
νουμε μέτρα και επιμένουμε στην
αναθεώρηση του Κανονισμού Δου-
βλίνο ΙΙ που φέρνει την Ελλάδα προ
δυσβάσταχτων ευθυνών».

μικρά πολιτικά

Super εφορία για 1.200 μεγάλες επιχειρήσεις

Eνα «μίνι υπουργείο Οικονομι-
κών»  συστήνεται με το σχέδιο
νόμου που κατατίθεται τον Φε-

βρουάριο στη Βουλή, το οποίο θα
προβλέπει τη σύσταση εφορίας για
τις 1.200 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις,
τη συγχώνευση των ελεγκτικών μη-
χανισμών, νέες ευέλικτες διευθύν-
σεις που θα ασχολούνται με την
είσπραξη δημοσίων εσόδων και λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών. 

Επίσης θα προβλέπει σημαντικές
αλλαγές στη φορολογία των μερι-

σμάτων, την πληρωμή και την υπο-
βολή της δήλωσης ΦΠΑ, ενώ δημι-
ουργείται ανεξάρτητη αρχή που θα
αναλάβει το ρόλο του φορολογικού
διαιτητή ανάμεσα στις αρχές και
τους φορολογούμενους.   

Όσον αφορά στη μεγάλη εφορία,
αυτή θα ασχολείται αποκλειστικά με
τις 1.200 μεγαλύτερες επιχειρήσεις
της Ελλάδας με τζίρο άνω των
30.000.000 ευρώ . Η super ΔΟΥ εκτός
από τις καθημερινές συναλλαγές με
τις επιχειρήσεις για τη διεκπεραί-

ωση διάφορων υποθέσεων,  θα διε-
νεργεί και ελέγχους στις πολύ μεγά-
λες επιχειρήσεις με βιβλία γ’
κατηγορίας. Τράπεζες, ασφαλιστικές
εταιρίες, εισηγμένες επιχειρήσεις
κ.ά. θα υπάγονται στη νέα εφορία
που θα συσταθεί στο τέλος του πρώ-
του τριμήνου του 2011. Τακτικοί και
προσωρινοί έλεγχοι θα διενεργούν-
ται από τη super ΔΟΥ και όχι από
τους άλλους ελεγκτικούς μηχανι-
σμούς, πάρα μόνο εάν υπάρχουν
συγκεκριμένες πληροφορίες.  

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ

Στη λίστα των «μη συνεργάσιμων
κρατών» έθεσε τα Σκόπια το ελ-
ληνικό υπουργείο

Οικονομικών τα Σκόπια, βάσει του
νέου φορολογικού νόμου, κλείνοντας
ουσιαστικά την πόρτα για επιχειρημα-
τική συνεργασία των δύο χωρών και
βάζοντας «φρένο» στις δραστηριότητες
των ελληνικών επιχειρήσεων στη γει-
τονική χώρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Voria.gr,
τα Σκόπια πλέον υπάγονται στις διατά-
ξεις του άρθρου 78 του νέου φορολο-
γικού νόμου, που έχει ως στόχο την
πάταξη της φοροδιαφυγής και προβλέ-
πει, συνοπτικά, ότι «οποιεσδήποτε δα-
πάνες για συναλλαγές με φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή οντότητα, εγκατε-
στημένη σε χώρα μη συνεργάσιμου
κράτους δεν αναγνωρίζονται».

Ουσιαστικά, με την παραπάνω από-
φαση του Γ.Παπακωνσταντίνου, οι επι-
χειρήσεις της χώρας μας που
δραστηριοποιούνται στα Σκόπια, από
την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους
δεν θα μπορούν να δικαιολογούν τις
δαπάνες για την παραγωγή προϊόντων
εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη
δυνατότητά τους να συνεχίσουν να λει-

τουργούν στην πΓΔΜ. 
Ο κλάδος που αναμένεται να θιγεί

άμεσα από την ρύθμιση είναι αυτός της
μεταποίησης, ιδίως της ένδυσης,
καθώς πολλές επιχειρήσεις από τη Βό-
ρεια Ελλάδα, εκμεταλλευόμενες την
ευνοϊκή φορολογία και το χαμηλό ερ-
γατικό κόστος, έχουν μεταφέρει τα τε-
λευταία χρόνια τις παραγωγικές
δραστηριότητές τους στη γειτονική
χώρα, κάνοντας χρήση της μεθόδου
της παθητικής τελειοποίησης. Να ση-
μειωθεί πως οι εν λόγω επιχειρήσεις
απασχολούν περισσότερους από
20.000 εργαζομένους. 

Ακόμη, είναι πιθανό η εν λόγω ρύθ-
μιση να λειτουργήσει αποτρεπτικά για
την προσέλκυση υποψηφίων ξένων
επενδυτών, οι οποίοι έβλεπαν τη χώρα
μας ως «σταθμό πρόσβασης» (hub)
για την επέκτασή τους στις αγορές των
Βαλκανικών χωρών.

Μη συνεργάσιμα κράτη
Βάσει των διατάξεων του άρθρου78

του νόμου 3842, μη συνεργάσιμα
κράτη είναι εκείνα που κατά την 1η Ια-
νουαρίου 2010 και εφεξής δεν είναι
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

Τα μη συνεργάσιμα κράτη
για το έτος 2011, σύμφωνα
με τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του
άρθρου 51 Α του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος: 
1. Ανδόρα Andorra
2. Ανγκουίλα Anguilla
3. Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα Antigua &
Βarbuda
4. Αρούμπα Aruba
5. Μπαχάμες the Bahamas
6. Μπαχρέιν Bahrain
7. Μπαρμπάντος Barbados
8. Βερμούδες Bermuda
9. Μπελίζ Belize
10. Βρετανικές Παρθένοι
Νήσοι British Virgin Islands
11. Μπρουνέι Brunei
12. Νήσοι Κέιμαν Cayman
Islands
13. Νήσοι Κουκ the Cook Is-
lands
14. Κόστα Ρίκα Costa Rica
15. Χιλή Chile
16. Ντομίνικα Dominica
17. Γιβραλτάρ Gibraltar
18. Γρενάδα Grenada
19. Γουατεμάλα Guatemala
20. Γκέρνσεϋ Guernsey
21. Νήσος Μαν Isle of Man
22. Τζέρσεϋ Jersey

23. Λίβανος Lebanon
24. Λιβερία Liberia
25. Λιχτενστάιν Liechten-
stein
26. Μαλαισία Malaysia
27. Νήσοι Μάρσαλ Marshall
Islands
28. Μοντσεράτ Montserrat
29. Μαυρίκιος Mauritius
30. Μονακό Monaco
31. Ναούρου Nauru
32. Ολλανδικές Αντίλλες
Netherland Antilles
33. πΓΔΜ FYROM
34. Νιούε Niue
35. Παναμάς Panama
36. Φιλιππίνες Philippines
37. Αγία Λουκία St. Lucia
38. Άγιος Χριστόφορος και
Νέβις St. Kitts and Nevis
39. Άγιος Βικέντιος και
Γρεναδίνες St. Vincent and
the Grenadines
40. Σαμόα Samoa 
41. Σεϋχέλλες Seychelles
42. Σιγκαπούρη Singapore
43. Νήσοι Τέρκς και Κάικος
Turks and Caicos
44. Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ
US Virgin Islands 
45. Βανουάτου Vanuatu 
46. Ουρουγουάη Uruguay
47. Χόνγκ-Κόνγκ Hong-Kong

Τα μη συνεργάσιμα κράτη

σης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την
ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει
εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία μέχρι την 1η Ια-
νουαρίου 2010:

α) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικη-
τικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και

β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής
συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. Οι ανω-
τέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. 

Στα «μη συνεργάσιμα κράτη» 
φορολογικά τα Σκόπια
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Πλήρης εφαρμογή του νόμου 
για τους υπερχρεωμένους

Ραγκούσης:
Λιγότερες κατά 
(ακόμη) 15% 
οι προσλήψεις

Ακόμη μεγαλύτερο «μαχαίρι» βάζει
η κυβέρνηση στις προσλήψεις στο
δημόσιο. Σύμφωνα με τον προ-

γραμματισμό του υπουργείου Εσωτερι-
κών, μειωμένες κατά 15% θα είναι σε
σύγκριση με πέρυσι οι προσλήψεις
συμβασιούχων στο σύνολο του Δημο-
σίου, που έχουν ήδη «ψαλιδιστεί» κατά
30% το 2010. Παράλληλα, η σχετική εγ-
κύκλιος που έστειλε τη Δευτέρα το
υπουργείο στους φορείς επιβεβαιώνει
τον κανόνα της μίας πρόσληψης ανά
πέντε αναχωρήσεις, στον οποίο θα συ-
νυπολογίζονται οι μετατάξεις από φο-
ρείς ιδιωτικού δικαίου. 

Σε επείγουσα εγκύκλιό του, το
υπουργείο υπογραμμίζει πως τα αιτή-
ματα για προσλήψεις θα πρέπει «να πε-
ριοριστούν στα απολύτως απαραίτητα».
Ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και
διορισμών μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού με σχέση εργασίας αορί-
στου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερος συνολικά από μία πρόσληψη
ανά πέντε αποχωρήσεις, ενώ σε αυτές
πρέπει να συνυπολογιστούν και οι μετα-
τάξεις προσωπικού από φορείς ιδιωτι-
κού δικαίου.  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ

Από χθες Τρίτη βρίσκεται πλήρως σε
εφαρμογή ο νόμος 3869/2010 για τη
ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεω-

μένων φυσικών προσώπων. Βάσει του
νόμου, οι υπερχρεωμένοι πολίτες, κατανα-
λωτές και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν
αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπη-
ρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν πλέον να
προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να επιτύ-
χουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές
τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών
τους για τέσσερα έτη και, εφόσον ανταπο-
κριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από
το υπόλοιπο των χρεών τους. 

Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφει-
λών μπορεί να κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο
του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος
και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία να
ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις. Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και
αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται. Η αίτηση
που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ει-
ρηνοδικείου πρέπει να περιέχει:

α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του
οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές,

β) κατάσταση της περιουσίας του και των
πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και
της συζύγου του,

γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαι-
τήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα και

δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να

λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συ-
σχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και
την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικο-
γενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Με την αίτηση ή το αργότερο εντός μηνός
από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να
προσκομίσει τη βεβαίωση για την αποτυχία
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη
δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που
δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που
αποδεικνύουν τις οφειλές του.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει
αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.efpo-
lis.gr) υποδείγματα σχεδίων διευθέτησης
των οφειλών, αιτήσεων, πιστοποιητικών, δη-
λώσεων, καταστάσεων πιστωτών, καθώς και
χρήσιμες οδηγίες και διευκρινίσεις, προκει-
μένου να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και οι
φορείς που συνδράμουν στη συμπλήρωση
των σχετικών εγγράφων. Για την ενημέρωση
σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο
νόμο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες λει-
τουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή
8011197367.
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➽ Η Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας ΑΕ
είναι η πρώτη επιχείρηση που υπέ-
γραψε και κατέθεσε στο Σώμα Επιθεω-
ρητών για γνωμοδότηση ειδική
επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας. Η
σχετική αιτιολογική έκθεση προβλέπει
μείωση 9% στις αποδοχές από την 1η
Ιανουαρίου. H σύμβαση υπεγράφη
στις 29 Δεκεμβρίου 2010. Η μείωση μι-
σθών, αναφέρεται στο κείμενο, κρίνεται
ότι είναι εύλογη «για να αποφευχθεί η
αύξηση της τιμής των προϊόντων της
εταιρείας και η περαιτέρω μείωση της
ανταγωνιστικότητάς της και προκειμέ-
νου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συ-
νέχιση της λειτουργίας της στις νέες
συνθήκες της αγοράς».

➽ Σε δεκάδες χιλιάδες ανέρχονται οι
φορολογικές υποθέσεις που παραγρά-
φονται λόγω της μη έκδοσης τελεσίδι-
κης δικαστικής απόφασης εντός των
προβλεπόμενων από τον νόμο προθε-
σμιών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χα-
ράλαμπο Αθανασίου, φορολογικές
υποθέσεις που αφορούν σε οφειλές έως
50.000 ευρώ και θεωρούνται πλημμε-
λήματα παραγράφονται καθώς δεν τε-
λεσιδίκουν μέσα στην πενταετή περίοδο
που προβλέπει ο νόμος.   Ο ίδιος απέ-
δωσε τις καθυστερήσεις στα υποστελε-
χωμένα δικαστήρια και τόνισε πως η
κατάσταση δεν θα βελτιωθεί εάν δεν
υπάρξουν επειγόντως νέες προσλήψεις
δικαστών.

➽ Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν πε-
ρισσότερες από δύο εκατομμύρια ανέ-
λεγκτες χρήσεις, περισσότεροι από ένα
εκατομμύριο φορολογούμενοι με ληξι-
πρόθεσμες οφειλές, ενώ περίπου 30
δισ. ευρώ λιμνάζουν ως ληξιπρόθεσμες
οφειλές. Για άλλα 30 δισ. ευρώ εκκρε-
μεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων.

➽ Αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, στις
οποίες περιλαμβάνονται υψηλά πρό-
στιμα και οριστική αφαίρεση της
άδειας λειτουργίας, καθώς και ποινικές
κυρώσεις, για τα πρατήρια καυσίμων
με «πειραγμένες» αντλίες, περιλαμβάνει
τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
στο υπό επεξεργασία επενδυτικό νομο-
σχέδιο.

➽ Βέβαιος ότι έως τις 15 Μαρτίου θα
προκηρυχθούν τα πρώτα επενδυτικά
σχέδια με βάση το νέο επενδυτικό νόμο
δήλωσε ο υπουργός Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην αρ-
μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επί
του νέου επενδυτικού νομοσχεδίου. 

εν συντομία

Στη Δημοκρατική Συμμαχία και ο Λ. Αυγενάκης

Παρουσία πολλών φίλων του και
πρώην στελεχών της ΝΔ ο δια-
γραφείς από τη Νέα Δημοκρα-

τία βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης
Αυγενάκης ανακοίνωσε την προσχώ-
ρησή του στη Δημοκρατική Συμμαχία
της Ντόρας Μπακογιάννη, εξαπολύον-
τας παράλληλα επίθεση προς τον πρό-
εδρο της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Αυγενάκης ανέφερε χαρακτηρι-
στικά πως η απόφασή του για το πολι-
τικό του μέλλον είναι συλλογική, αλλά
η ευθύνη προσωπική.

Ο βουλευτής, μετά τη διαγραφή του,
αφού πραγματοποίησε μεγάλη περιο-
δεία στο νομό Ηρακλείου, την οποία και
ολοκλήρωσε την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς, και αφού συζήτησε με πολίτες
-υποστηρικτές του και μη- πήρε τις ορι-
στικές αποφάσεις του και τις
ανακοίνωσε το μεσημέρι, μαζί
με την πολιτική τοποθέτησή
του.

«Δεν έφυγα, με διέγραψε
ο κ. Σαμαράς» επανέλαβε ο
κ. Αυγενάκης, ενώ απαντών-
τας για άλλη μια φορά σε όσους
τον καλούν να εγκαταλείψει την
έδρα που πήρε με το ψηφοδέλτιο της
ΝΔ, είπε: «Η έδρα μου ως βουλευτής
Ηρακλείου δεν ανήκει στον κ. Σαμαρά,
ανήκει στο λαό του Ηρακλείου, σε
όσους με ψήφισαν, σε όσους με στήρι-
ξαν, σε όσους έκτοτε ήρθαν κοντά μου».

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε προχωρήσει
στη διαγραφή του κ. Αυγενάκη από την

ΚΟ της ΝΔ στις 23 Νοεμβρίου έπειτα
από σχόλια του βουλευτή Ηρα-

κλείου. Ο κ. Αυγενάκης είχε εκ-
φράσει την πεποίθηση ότι το
κόμμα της Ντόρας Μπακο-
γιάννη θα μπει στη Βουλή στις

επόμενες εκλογές, προκαλώντας
τη δυσαρέσκεια της Ρηγίλλης.

Επίσης, είχε τοποθετηθεί αρνητικά
για τον τρόπο λειτουργίας των οργά-
νων του κόμματος, λέγοντας ότι υπάρ-
χει καθεστώς ασυλίας για ορισμένα
στελέχη του περιβάλλοντος του Αν-
τώνη Σαμαρά που  γίνονται «βασιλικό-
τεροι του βασιλεώς».

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΦΟΒΟΣ

Μειώνονται διαρκώς 
οι καταθέσεις στις τράπεζες
Και νέα μείωση παρουσία-

σαν οι ιδιωτικές καταθέ-
σεις το Νοέμβριο, εξέλιξη

που, σύμφωνα με τους αναλυ-
τές, αντανακλά τα προβλήματα
ρευστότητας επιχειρήσεων και
νοικοκυριών, αλλά και τη διαρ-
ροή κεφαλαίων στο εξωτερικό,
ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με
τους τραπεζίτες, δημιουργεί
πρόβλημα ρευστότητας στις
τράπεζες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος
των τραπεζικών καταθέσεων
επιχειρήσεων και νοικοκυριών
στο τέλος του Νοεμβρίου δια-
μορφώθηκε σε 208,86 δισ.
ευρώ, από 211,11 δισ. ευρώ,
τον Οκτώβριο, σημειώνοντας
μείωση κατά 2,25 δισ. ευρώ.

Από τις αρχές του 2010, οι
απώλειες των τραπεζικών κατα-
θέσεων επιχειρήσεων και νοικο-
κυριών ανήλθαν σε 29,13 δισ.
ευρώ, ή κατά 9,8%, με τις ανη-
συχίες τραπεζικών στελεχών να
εντείνονται για συνέχιση της "αι-
μορραγίας".

Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά,
το ύψος των καταθέσεών τους
διαμορφώθηκε το Νοέμβριο σε
173,43 δισ. ευρώ, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 2,98 δισ.
ευρώ, σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο και συνολική μείωση
κατά 23,43 δισ. ευρώ ή κατά
10,4%, σε σύγκριση με το Δε-
κέμβριο του 2009.

Το ύψος των καταθέσεων
όψεως των νοικοκυριών στο

τέλος Νοεμβρίου ανήλθε σε
9,36 δισ. ευρώ, παρουσιάζον-
τας μείωση κατά 337 εκατ.
ευρώ, σε σύγκριση με τον

Οκτώβριο και σωρευτική μεί-
ωση ύψους 2,11 δισ. ευρώ,
από τις αρχές του 2010.

Το ύψος των καταθέσεων τα-

μιευτηρίου των νοικοκυριών
διαμορφώθηκε στο τέλος Νοεμ-
βρίου σε 66,08 δισ. ευρώ, πα-
ρουσιάζοντας μείωση 1,73 δισ.
ευρώ, σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο και συνολική μείωση
9,73 δισ. ευρώ, από τις αρχές
του 2010.

Οι καταθέσεις προθεσμίας,
που λόγω των υψηλών επιτο-
κίων αποτελούν το μεγαλύτερο
κομμάτι των καταθέσεων, ανήλ-
θαν τον Νοέμβριο σε 97,96
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μεί-
ωση κατά 913 εκατ. ευρώ,
έναντι του Οκτωβρίου και σε
σύγκριση με το Δεκέμβριο του
2009, κατέγραψαν μείωση
ύψους 11,59 δισ. ευρώ.

Οι λόγοι που εξηγούν τη μείωση των ιδιωτικών καταθέσεων είναι:
✔ Η μείωση των εισοδημάτων, λόγω μείωσης της απασχόλησης αλλά και πε-
ρικοπών με συνέπεια τη χρήση των αποταμιεύσεων για την κάλυψη βασικών
αναγκών από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
✔ Η μεταφορά καταθέσεων στο εξωτερικό λόγω του φόβου που προκάλεσαν
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τα σενάρια περί χρεοκοπίας της χώρας,
που ήταν εμφανής κυρίως στους μήνες Ιανουάριο και Απρίλιο όταν οι εκροές
καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ μηνι-
αίως.
✔ Οι δυσκολίες δανεισμού που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
λόγω των προβλημάτων ρευστότητας, με αποτέλεσμα τη χρήση των καταθέ-
σεων για την κάλυψη τρεχουσών ή επενδυτικών αναγκών.

Οι αιτίες
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Σε αναζήτηση
ομάδας 
ο Λάζαρος�

Ηυπομονή του Λάζαρου Πα-
παδόπουλου φαίνεται να

έχει εξαντληθεί και ο ίδιος φέρε-
ται  να έχει ζητήσει από τον εκ-
πρόσωπο του να του βρεί ομάδα
στο εξωτερικό να συνεχίσει την
καριέρα του. Ο διεθνής σέντερ
παραμένει απλήρωτος εδώ και
καιρό και δεν δείχνει καμία δία-
θεση πλέον  να παραμείνει στην
ομάδα. Στα αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ
αντιμετωπίζει σήμερα(Ιλισίων,
17:00) τον ψυχομένο Ηλυσιακό
που καίγεται για την νίκη.

Με Ηλιάδη 
κόντρα στην ΑΕΚ

ΟΝτάρκο Ρούσο θα έχει στην
διάθεση  του τελικά τον

Σάββα Ηλιάδη για την σημε-
ρινή(17:00) κρίσιμη αναμέτρηση
κόντρα στην ΑΕΚ, αφού ολοκλη-
ρώθηκε η μεταγραφή του. Ο
Ηρακλής με σύμμαχο του τον
κόσμο του, που αναμένεται να
δώσει βροντερό παρών, θα επι-
διώξει να ξεκινήσει νικηφόρα
τις αγωνιστικές του υποχρεώ-
σεις για 2011. Ερωτηματικό πα-
ραμένει  αν ο Σέρβος τεχνικός θα
έχει στην διάθεσή του τον Νί-
κολα Κοπρίβιτσα που ταλαιπω-
ρείται από ενοχλήσεις στο
γόνατο.

Χωρίς 
τον κόσμο του�

Στο άδειο Αλεξάνδρειο υποδέ-
χεται σήμερα(17:00,novas-

port3) ο Άρης  το Μαρούσι, για
τον πρώτο αγώνα της χρονιάς.
Το ΑΣΕΑΔ  δεν έκανε αποδεκτό
το αίτημα της ΚΑΕ Άρης για ανα-
στολή της απόφασης της ποινής
των τριών αγωνιστικών που του
είχε επιβληθεί από τον Αθλη-
τικό Δικαστή μέχρι να εκδικα-
στεί η σχετική προσφυγή αυτής.
Ο Άρης είχε τιμωρηθεί για την
συμπεριφορά των φιλάθλων του
στον αγώνα με τον Ηρακλή.

Μπάσκετ

ΗΡΑΚΛΗΣ

Νίκη απόψε για τους 22�

Μέσα σε όλη αυτή την
αναστάτωση που επι-
κρατεί στην οικογέ-

νεια του Ηρακλή, με τη
σύλληψη των 22 οπαδών του,
υπάρχει και το αγωνιστικό
κομμάτι. Ο Ηρακλής αντιμετω-
πίζει σήμερα (ΝΕΤ,19:30) τον
πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο
Καραϊσκάκη και θέλει την νίκη
για να την αφιερώσει στους
φίλους του που βρίσκονται
στην φυλακή. Ο Μαρίνος Ου-
ζουνίδης έχει να αντιμετωπίσει
τις σημαντικές απουσίες των

Παπαστεριανού και Γιάκομπ
λόγω καρτών και του Τάσου
Κατσαμπή που ακολουθεί ατο-
μικό πρόγραμμα. Ατομικό πρό-
γραμμα ακολουθεί και ο
Βίκτορας Γιάκομπ, που θα
είναι όμως έτοιμος για τον με-
θεπόμενο αγώνα της ομάδας
κόντρα στον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η αποστολή για το
«Καραϊσκάκη» απαρτίζεται
από τους εξής 18 ποδοσφαι-
ριστές: Ελευθερόπουλος,
Μπαντής, Κυριαζής, Χοσέμι,
Λίμα, Κατσικάς, Κανακούδης,

Αραμπατζής, Ντάνι, Ηλιάδης,
Γκαρσία, Μάρα, Σζοτ, Καρλί-
νιος, Βουτσιάς, Σολτάνι, Σί-
σιτς, Βέλλιος. Ο προπονητής
του Ηρακλή ωστόσο, δεν έχει
ανοίξει τα χαρτιά του για το
ποιοι θα αγωνιστούν στην αρ-
χική ενδεκάδα στο «Γεώργιος
Καραϊσκάκης».

Όσον αφορά τις εξελίξεις
στα μεταγραφικά, σήμερα
αναμένεται στην Θεσσαλονίκη
ο Μαχόπ. Ο Καμερουνέζος
επιθετικός είναι προγραμματι-
σμένο αύριο να περάσει από

τις απαραίτητες ιατρικές και
εργομετρικές εξετάσεις και
εφόσον τα αποτελέσματα είναι
θετικά θα υπογράψει το συμ-
βόλαιό του με την ΠΑΕ Ηρα-
κλής. Τις  επόμενες ημέρες
εξάλλου αναμένεται να ξεκα-
θαρίσει και το τι μέλλει γενέ-
σθαι τόσο με τον υπό δοκιμή
Αργεντινό Ρόμπλες όσο και με
την απόκτηση του Μπουαζά,
απομένει η λύση του συμβο-
λαίου με την Αρλ, και με τον
δανεισμό του Καϊτά από την
Μονακό.

ΜΕ 2.300 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ Ο ΠΑΟΚ 

Στην αποκάλυψη ότι στην
αναμέτρηση με την Ντι-
ναμό στο Ζάφκρεμπ,

έπαιζε με ρήξη μηνίσκου, προ-
έβη ο Βίκτορ Βιτόλο σε συνέν-
τευξη που παραχώρησε από
την Τενερίφη απ' όπου βρίσκε-
ται για την αποθεραπεία του. Ο
Ισπανός παίκτης, είναι ούτως ή
άλλως τιμωρημένος με δύο
αγωνιστικές λόγω καρτών και
αναμένεται στη χώρα μας τις
επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα
δήλωσε: ''Έπαιξα στο τελευ-
ταίο ματς για το Europa League
απέναντι στη Ντιναμό στο Ζάγ-
κρεμπ παρά τις έντονες ενο-
χλήσεις που είχα στο γόνατο.

Στο μεταξύ, βροντερό
«παρών» αναμένεται να δώ-
σουν στη σημερινή αναμέ-
τρηση με τον Πανσερραϊκό, το
Δημοτικό Γήπεδο των Σερρών,
οι οπαδοί του ''Δικεφάλου''. Η
''ασπρόμαυρη'' ΠΑΕ, πήρε τα
περίπου 2.300 εισιτήρια τα
οποία αναλογούν στο πέταλο
των φιλοξενουμένων του γηπέ-
δου, με τα 1.000 να έχουν
ήδη διατεθεί. Τα υπόλοιπα ει-
σιτήρια θα πωλούνται από σε
εκδοτήριο που θα βρίσκεται
έξω από το πέταλο. Είναι δεδο-
μένο ωστόσο ότι τα 2.300 ει-
σιτήρια θα γίνουν ανάρπαστα,
ενώ εφόσον χρειαστεί, η
ομάδα των Σερρών θα διαθέσει
κι άλλα, σε διπλανή θύρα. Να
σημειώσουμε πάντως, ότι η δι-
οίκηση της ομάδας, εφιστά την
προσοχή των φίλων της που θα
βρίσκονται σήμερα στο γή-
πεδο, καθώς είναι ήδη υπό-
τροπη και κινδυνεύει σε
ενδεχόμενη δημιουργία επει-
σοδίων, να παίξει στην πολύ
σημαντική αναμέτρηση του Κυ-
πέλλου με τον Ολυμπιακό,

χωρίς κόσμο. Επιπλέον,
είναι νωπές ακόμα οι
μνήμες, από τα επεισόδια
στον αγώνα μπάσκετ για
το Κύπελλο με τους ''ερυ-
θρόλευκους'' και είναι
λογικό να υπάρχει μία
αρνητική προδιάθεση. 

Επιβεβαίωση 
για Εσπεράνς

Το ενδιαφέρον της
πρωταθλήτριας Τυνησίας
για τον Ανίς Μπουσάιντι,
επιβεβαίωσε ο με δηλώ-
σεις του, ο ίδιος ο αμυν-
τικός του ''Δικεφάλου''. Ο
Τυνήσιος δεξιός οπισθο-
φύλακας του ΠΑΟΚ δή-
λωσε πως βρίσκεται σε
ανοιχτή γραμμή με την
πρωταθλήτρια ομάδα της
χώρας του, για το ενδεχό-
μενη μετεγγραφής του
εκεί, τον ερχόμενο Ιού-
νιο. 

Συγκεκριμένα, σε ερώ-
τηση για το αν συζητάει
για πιθανή του μετακί-
νηση τη μετεγγραφική
περίοδο που διανύουμε,
εκείνος απάντησε:''Όχι
γι' αυτή τη μετεγγραφική
περίοδο, αλλά για τον
Ιούνιο του 2011''.
Ωστόσο δήλωσε ότι δεν
έχει υπογράψει κάποιο
προσύμφωνο με την
Εσπεράνς και το θέμα
είναι ακόμα ανοικτό. 

Βιτόλο: «Έπαιζα 
με ρήξη μηνίσκoυ»
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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
Πόντου 9-Καλαμαριά, Β. Όλγας 122-Πέτρου Συνδίκα, Γ. Παπανδρέου 54-

Ελευθέριο Κορδελιό, Α. Παπαναστασίου 140 Πλ. Χαριλάου, Τσιμισκή 7-Ιων.
Δραγούμη-Κέντρο, Θερμοπυλών 6-Μπουμπουλίνας-Άνω Ηλιούπολη, Αλεξάν-
δρειας 10 Ανάληψη Μπότσαρη, Κύπρου 13-Παλ. Τέρμα Νεάπολης Ροδοχώρι-
Συκιές, Εγνατία 102-Αγίας Σοφίας, Ανδ. Παπανδρέου 33 (πρώην Β. Γεωργί-
ου)-Νεάπολη, Παναγίας Φανερωμένης 9-Καλλιθέα, Εδ. Ροστάν 34-Καλλιδο-
πούλου, Ψαρών 28-Παπαναστασίου 57-Χαριλάου, Λαγκαδά 7- Βαρδάρη, Ίω-
νος Δραγούμη 69, Φιλίππου 85-Ιασωνίδου-Ροτόντα, Αλεξ. Σβώλου 25 Εσπέ-
ρος Ναυαρίνου, Βιζύης 68-Δορυλαίου- Κ. Τούμπα, Αδ. Κοραή 6 Πλατεία Σκρά-
Καλαμαριά, Σουανίδη 2-Αν. Τζουμαγιάς Άνω Τούμπα Τούμπα

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Γ. Παπανδρέου 54-Ελευθέριο Κορδελιό, Α. Παπαναστασίου 140 Πλ. Χαριλά-

ου,Αλεξάνδρειας 10 Ανάληψη Μπότσαρη, Κύπρου 13-Παλ. Τέρμα Νεάπολης
Ροδοχώρι-Συκιές, Ίωνος Δραγούμη 69, Φιλίππου 85-Ιασωνίδου-Ροτόντα,Αδ.
Κοραή 6 Πλατεία Σκρά-Καλαμαριά, Σουανίδη 2-Αν. Τζουμαγιάς Άνω Τούμπα
Τούμπα

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμο-
δοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής,
ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική, καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά,
αγγειοχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά, ουρο-
λογικά, οδοντιατρικά γυναικολογικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παιδιατρικά, παιδοχειρουργικά, παι-
δοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολογι-
κά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
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

ET1

08.30- Στάνλεϊ
09.30- Μίκυ Μάους - παίζω και μα-
θαίνω
10.00- Του κουτιού τα παραμύθια
10.30- Το όνειρο του σκιάχτρου
11.00- Από πέτρα και χρόνο
11.30- Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00- Τζιπ ,περίπτερο και αγάπη
13.30- Ιόλη
14.00- Τα δελφινάκια του Αμβρακι-
κού
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Φινέας και Φερμπς
15.30- Οικογένεια πραουντ
16.00- Ααρόν Στόουν
16.30- Ζικ και Λούθερ
17.00- Κολοσσός βαπ - Ολυμπιακός
19.00- Αλεξάνδρεια, η μεγαλύτερη
πόλη
20.00- Ο πρίγκηπας
21.00- Ασθενείς και οδοιπόροι
22.00- Εποχές και συγγραφείς
23.00- Παρασκήνιο
00.00- Ο αδελφός μου είναι μονα-
χοπαίδι

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Κάποια μαγικά Χριστούγεν-
να
18.00- Ειδήσεις
18.30- Επέστρεφε
19.15- Pre GAME
19.30- Ολυμπιακός - Ηρακλής
21.30- Ειδήσεις
22.00- Ταξιδεύοντας με τη μαγιά
Τσόκλη
23.00- Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα
00.00- Ειδήσεις
00.15- Crime and investigation
network

ΕΤ3

08.30- Αποστολή στην Αρκτική
09.30- Ο θαυμαστός κόσμος της
Φύσης
09.50- Καθημερινά
11.00- Shamwari : μια άγρια ζωή
11.30- Οι τελευταίοι ελεύθεροι άν-
θρωποι
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
18.00- Πανθρακικός - Αγροτικός
Αστήρ
20.00- 'Eνα ταξίδι στην άγρια Αφρι-
κή
20.30- Ταξίδια στην άκρη του κό-
σμου με τον Αρτ Γουλφ
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- 'Eνας μήνας και κάτι
16.00- Σαββατογεννημενες
16.50- Απογευματινό δελτίο ειδή-
σεων
17.00- Δυο ξένοι
18.00- Patty, η πιο όμορφη ιστορία
19.00- Τα μυστικά της Εδέμ
20.00- Ειδήσεις
21.00- Η ζωή της άλλης
21.50- Κούκλες
22.50- Η πολυκατοικία
23.50- Ουκ αν λάβοις παρά του μη
έχοντος
00.40- 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)
17.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
17.10- Ασημένια φεγγάρια
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Με το δεξί

22.00- Ονειροπαγιδα
23.00- Ράδιο αρβύλα
00.00- Dirt
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
01.10- Με αγάπη

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- Σπίτι απ' την αρχή
23.00- Το αγιαζι του έρωτα
00.00- Sex & The City
01.00- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα

STAR

06.45- Παιδικό πρόγραμμα
09.00- Sylvester and Tweety mys-
teries
09.30- Ο Σκούμπι Ντου και τα φαν-
τάσματα 
10.00- Rover ο ατακτούλης 
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- Ο χρησμός της πεταλούδας 
23.15- Σε απόσταση αναπνοής
00.15- Ανεξιχνίαστες υποθέσεις
01.15- 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
18.40- Married with children
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.20- 'Oλα στο πρόγραμμα
20.30- Gumus
22.15- Ο Αλαντίν και το μαγικό λυ-
χνάρι
23.15- Cold Blood
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- Kim's Rude Awakenings
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 ή Πραγματικότητα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Ncis Λος Άντζελες
23.00- Heartbreak Science

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 Παράδο-
ση
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευρωπαϊκή μαγειρική τέχνη
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις 
19.30- Γη ο πλούτος μας
20.30- Πάνω απ’ όλα η υγεία
21.00- Κτίζω ανακαινίζω
21.30- Ο κόσμος Πάνο…Κάτω
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Cinepolis
00.30- Fatsabook

δείτε στην tv
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Χριστουγεννιάτικες 
ευχές από τις ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ

Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

To παράρτημα
Θεσσαλονίκης
ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ της

Πανελλαδικής Πανα-
θηναϊκής Οργάνωσης
Γυναικών διοργάνωσε
μία μαγική βραδιά για
γιορτάσει  την Χρι-
στουγεννιάτικη πε-
ρίοδο σε γνωστό  bar
restaurant της πόλης
με guest την Βίκυ Χα-
ρίτου και την μπάντα
της.Τα έσοδα της εκδή-
λωσης θα διατεθούν
για την επέκταση της
Παιδοκαρδιολογικής
Μονάδας του Πανεπι-
στημιακού Νοσοκο-
μείου ΑΧΕΠΑ.

Ξανθίππη Παπαδοπούλου και Τζούλια Αλεξοπούλου

Η Κατερίνα Τσίρου και η Μαρία Διαλυνά 

Σύλια Μαραγκού και Δέσποινα Ολυμπίου

Η Τάνια Χατζηγιάγκου, η Όλγα Ηρακλείδη Τσιμισκή και ο
περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης

O Βασίλης Σταματίου με την σύζυγο του Μαρσέλ. Κατερίνα Τσίρου, Έλενα Σαλούστο, Μαριάνα Βαραδίνη και Ανθή Σαλαγκούδη

Eλένη Χατζηγεωργίου, Στέλλα Χατζηγεωργίου και Βάσω Βεργή 

Αφροδίτη Υψηλάντη ,Σοφία Τουντούρη,Βίκυ Χαρίτου και Βίκυ Τζήκα
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MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο

MEDITERRANEAN COSMOS

τηλ.2310499999)

Αίθουσα 1: Ζητείται ψεύτης (12.50,

15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.40, Παρα-

σκευή: 12.50, 15.10, 17.20, 19.30, Σάβ-

βατο: 15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.40)

Αίθουσα 2: Οι περιπέτειες του Σάμι: Το

μυστικό πέρασμα (12.40, 14.40, 16.40,

Σάββατο: 14.40, 16.40) / Ζητείται ψεύτης

(18.40, 21.00, 23.00, Παρασκευή: 18.40)

Αίθουσα 3: Εγώ, ο απαισιότατος (12.10,

14.10, 16.10, 18.00, Σάββατο: 14.10,

16.10, 18.00) / Μη σπρώχνεις – έρχο-

μαι (19.50, 23.50, Παρασκευή: 19.50, Σάβ-

βατο έως Δευτέρα: 23.50) / Γονείς της

συμφοράς (21.50, Σάββατο έως Δευτέρα:

19.50, 21.50, Παρασκευή: καμιά προβολή)

Αίθουσα 4: Εγώ, ο απαισιότατος (11.40,

13.40, 15.30, Σάββατο: 13.40, 15.30) / Το

χρονικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της

αυγής (17.30, 19.40) / Tron Legacy

(22.00, 00.30, Παρασκευή: καμιά προβολή)

Αίθουσα 5: Μεγαλοφυής (11.30, 13.30,

Σάββατο: 13.30) / Τα ταξίδια του Γκιούλι-

βερ (15.40) / Ο Χάρι Πότερ και οι κλή-

ροι του θανάτου Μέρος Α’ (17.40) /

Κλέφτης ψυχών (20.30, 22.40, 00.50,

Παρασκευή: καμιά προβολή)

Αίθουσα 6: Οι περιπέτειες του Σάμι: Το

μυστικό πέρασμα (12.00, 14.00, 16.00,

18.10, Σάββατο: 14.00, 16.00, 18.10) / Ζη-

τείται ψεύτης (20.10, 22.20, 00.20, Παρα-

σκευή: καμιά προβολή)

Αίθουσα 7: Μεγαλοφυής (11.50, 13.50,

15.50, Σάββατο: 13.50, 15.50) / Γονείς της

συμφοράς (17.50, 19.50, 21.50, 24.00,

Παρασκευή: 17.50, 19.50)

Αίθουσα 8: Γονείς της συμφοράς

(11.10, 13.10, 15.00, 17.00, 19.00, 21.10,

23.10, Παρασκευή: 11.10, 13.10, 15.00,

17.00, 19.00, Σάββατο: 13.10, 15.00,

17.00, 19.00, 21.10, 23.10)

Αίθουσα 9: Ζητείται ψεύτης (19.30,

21.40, Σάββατο έως Δευτέρα: 17.20, 19.30,

21.40, 23.40, Παρασκευή: καμιά προβολή)

Αίθουσα 10: Γονείς της συμφοράς

(19.00, 21.10, 23.10, Σάββατο έως Δευ-

τέρα: 17.00, 19.00, 21.10, 23.10, Παρα-

σκευή: καμιά προβολή)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, Πληροφο-

ρίες:2310290290, Κρατήσεις: τηλ. 801

1160000 και 2106786000, on line: www.i-

ticket.gr)

Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή: 11.00)

/ Ανθρώπινη εμπειρία (Κυριακή: 13.00) /

Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ (16.20, Σάβ-

βατο: καμιά προβολή) / Κλέφτης ψυχών

(18.20, 20.50, 23.20, Παρασκευή: 18.20,

20.50)

Αίθουσα 2: Μεγαλοφυής (Κυριακή:

11.30, 13.30, 15.40) / Ο Χάρι Πότερ και

οι κλήροι του θανάτου Μέρος Α’ (17.40)

/ Οι τρεις επόμενες μέρες (20.30) / Μη

σπρώχνεις – έρχομαι (23.30)

Αίθουσα 3: Το χρονικό της Νάρνια: Ο

ταξιδιώτης της αυγής (Κυριακή: 12.00) /

Tron Legacy (22.00)

Αίθουσα 4: Εγώ, ο απαισιότατος (16.30)

/ Ζητείται ψεύτης (18.30, 20.40, 22.50)

Αίθουσα 5: Οι περιπέτειες του Σάμι: Το

μυστικό πέρασμα (17.00) / Ζητείται

ψεύτης (19.00, 21.10, 23.20)

Αίθουσα 6: Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ

(15.50, 18.20) / Tron Legacy (20.20) /

Μοιραία σχέση (23.00)

Αίθουσα 7: Το χρονικό της Νάρνια: Ο

ταξιδιώτης της αυγής (15.30) / Γονείς

της συμφοράς (17.50, 20.10, 22.20)

Αίθουσα 8: Ζητείται ψεύτης (15.40,

17.50, 20.00, 22.10)

STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό

Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο

νοσοκομείο Άγιος Παύλος, τηλ.8018017837

και από κινητό 2102371000)

Αίθουσα 1: Tron Legacy (Κυριακή: 11.50)

/ Μεγαλοφυής (14.30, 16.20, 18.10) / Τα

ταξίδια του Γκιούλιβερ (20.00) / Κλέ-

φτης ψυχών (21.40, 23.50)

Αίθουσα 2: Ζητείται ψεύτης (14.00,

16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00)

Αίθουσα 3: Ο Χάρι Πότερ και οι κλήροι

του θανάτου Μέρος Α’ (13.50, 16.50,

19.50) / Οι τρεις επόμενες μέρες

(22.45)

Αίθουσα 4: Εγώ, ο απαισιότατος (13.40,

15.50, 17.40) / Λούκι Λουκ (19.30, 21.50,

00.10)

Αίθουσα 5: Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ

(14.50, 16.40, 18.30) / Μη σπρώχνεις –

έρχομαι (20.10, 22.10, 00.30)

Αίθουσα 6: (Γ)λυκάκια (13.15, 15.40) /

Το χρονικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης

της αυγής (17.50, 20.15) / Tron Legacy

(22.30)

Αίθουσα 7: Οι περιπέτειες του Σάμι: Το

μυστικό πέρασμα (13.30, 15.30, 17.45) /

Ο Θαυματοποιός (19.40) / Tron Legacy

(21.30, 24.00)

Αίθουσα 8: Μεγαλοφυής (13.10, 15.10,

17.10) / Solomon Kane (18.50, 21.10,

23.30)

Αίθουσα 9: Γονείς της συμφοράς

(14.20, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20, 00.20)

Αίθουσα 10: Ζητείται ψεύτης (13.00,

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00)

Αίθουσα 11: Γονείς της συμφοράς

(13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20, 23.20)

STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό

Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη,

από σταθερό τηλ.8018017837 από κιν.

2102371000)

Αίθουσα 1: Γονείς της συμφοράς

(13.20, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20, 23.20)

Αίθουσα 2: Ζητείται ψεύτης (14.00,

16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00)

Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι: Το

μυστικό πέρασμα (13.00, 15.10, 17.10) /

Ζητείται ψεύτης (19.00, 21.00, 23.00)

Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής (14.30, 16.20) /

Το χρονικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης

της αυγής (18.10, 20.20) / Tron Legacy

(22.30)

Αίθουσα 5: Εγώ, ο απαισιότατος (13.40,

15.30, 17.20, 19.10) / Tron Legacy

(18.40) / Μη σπρώχνεις – έρχομαι

(21.10, 23.10)

Αίθουσα 6: (Γ)λυκάκια (14.20, 16.30) / Ο

Χάρι Πότερ και οι κλήροι του θανάτου

Μέρος Α’ (18.30) / Solomon Kane

(21.30, 23.40)

Αίθουσα 7: Tron Legacy (Κυριακή: 12.10)

/ Μεγαλοφυής (15.00, 16.50) / Τα ταξί-

δια του Γκιούλιβερ (18.40, 20.30) / Κλέ-

φτης ψυχών (22.10, 00.20)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 

Αίθουσα 1: Μια χρονιά ακόμη (18.30,

20.45, 23.00)

Αίθουσα 2: Ταξίδι στη Μυτιλήνη (19.00)

/ 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

επιστροφή 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

επόμενες μέρες (21.00, 23.10)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Λωξάντρα» / Μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου,
στο Βασιλικό Θέατρο

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ Παράσταση: «Το

όνειρο του Χάιμε» / Από Τετάρτη

έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράσταση: «Ο

κύριος Πούντιλα κι ο δούλος του,

ο Μάττι» / Από Τετάρτη έως Κυ-

ριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Παρά-

σταση: «Το επάγγελμα της κυρίας

Γουόρεν» / Έως τις 23 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Παράσταση:

«Το άνθος του κάκτου» / Μέχρι

και τις 7 Ιανουαρίου

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΡΜΟΥ Παράσταση:

«Οι καρέκλες» / Πέμπτη, Παρα-

σκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Παράσταση:

«Το παιχνίδι της μοναξιάς» / Πα-

ρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

Ηγκαλερί «TinT» (Χρυσ. Σμύρ-
νης   13), θα παρουσιάσει την

πιο πρόσφατη ενότητα έργων της
Μαρίας Γιαννακάκη. Η έκθεση εγ-
καινιάζεται στις 12 Φεβρουαρίου
και θα διαρκέσει έως τις 19 Μαρ-
τίου.

Ηπαιδική παράσταση «ΚΟΥ-
ΚΟΥ», παρουσιάζεται από την

Θεατρική Ομάδα Νεφέλες, στην
Αποθήκη του Μύλου, για όλη τη
χειμερινή περίοδο 2010 - 2011. Για
πληροφορίες επικοινωνήστε στο:
2310-551-836

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο
Άκης Γούναρης και η Χριστίνα

Κεχαΐδου, παρουσιάζουν το πρό-
γραμμα «Τραγούδια της παρέας…»,
στο DENNIS Piano Restaurant Bar
(Πολυκλείτου Ρέγκου 13).

Ηγκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου
(Π.Π. Γερμανού 5), φιλοξενεί

μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, την έκ-
θεση νέων καλλιτεχνών από τις
σχολές καλών τεχνών της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης με τίτλο «In
Art». Η είσοδος για το κοινό είναι
ελεύθερη.

Στο θέατρο «Άκτις Αελίου», φιλο-
ξενείται η παράσταση «Berlin

Alexanderplatz» του Αλεξάντερ
Ντέμπλιν, σε σκηνοθεσία Θωμά Βε-
λισσάρη. Κάθε Παρασκευή, Σάβ-
βατο και Κυριακή στις 21.00 το
βράδυ.

Έκθεση αφιερωμένη στον Του-
λούζ Λοτρέκ, φιλοξενείται στο

Τελλόγλειο Ίδρυμα του Α.Π.Θ.. Η
έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ια-
νουαρίου.

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου,
στις 19.00 το απόγευμα, στην

Αποθήκη Δ' στο Λιμάνι, ο Εκδοτι-
κός Οργανισμός Λιβάνη, θα παρου-
σιάσει το βιβλίο «CIA - Ο
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ» των Μάριου Ευρυβιάδη
και Μιχάλη Ιγνατίου. Για το βιβλίο
θα μιλήσουν: ο κ. Ευάγγελος Βενι-
ζέλος υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο
κ. Θεόδωρος Καρυώτης καθηγητής
Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπι-
στήμιο Μέριλαντ και οι συγγραφείς.

Σημειωματάριο



Στην πατρίδα της, την
Θεσσαλονίκη βρίσκεται η
Μαρινέλλα, για να πα-

ρουσιάσει τη μουσική θεατρική
παράσταση «Μαρινέλλα - Το
Μιούζικαλ», το οποίο παρου-
σιάστηκε δυο φορές στην
Αθήνα και γνώρισε μεγάλη εμ-
πορική επιτυχία. Στη Θεσσαλο-
νίκη έχουν ήδη προπωληθεί
περισσότερα από 10.000 εισι-
τήρια για την παράσταση. «Χαί-
ρομαι που βρίσκομαι στην
πατρίδα μου, έχω να έρθω
πάρα πολλά χρόνια», τόνισε η
Μαρινέλλα, σε συνέντευξη
Τύπου που πραγματοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μουσικής. Η πα-
ράσταση λόγω της μεγάλης
απήχησης που είχε στην
Αθήνα, θα παρουσιαστεί για
άλλες πέντε ημέρες στην πρω-
τεύουσα, ενώ οι συντελεστές
ελπίζουν το κοινό της Θεσσα-
λονίκης να αγκαλιάσει το ίδιο
θερμά το έργο.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου
και ο Μιχάλης Ρέππας έγρα-
ψαν το έργο, ενώ στην σκηνο-
θεσία είναι ο Σταμάτης
Φασουλής. Εκτός από τη Μα-
ρινέλλα στο έργο πρωταγωνι-
στούν, οι, Λάμπης Λιβιεράτος,

Αντώνης Λουδάρος, Ευαγγελία
Μουμούρη, Τζένη Μπότση και
ακόμα δώδεκα ηθοποιοί και χο-
ρευτές. Τα σκηνικά είναι του
Γιώργου Γαβαλά, τα κοστούμια
της Ντένης Βαχλιώτη, οι χορο-
γραφίες του Δημήτρη Παπάζο-
γλου και οι φωτισμοί του
Λευτέρη Παυλόπουλου.  Οι
ενορχηστρώσεις είναι του Αλέ-
ξιου Πρίφτη, ο οποίος διευθύ-
νει και την επταμελή ορχήστρα.

Λίγα λόγια…
Η παράσταση «Μαρινέλλα –

Το Μιούζικαλ» διατρέχει τις δε-
καετίες από το 50 μέχρι σή-
μερα και αφηγείται την ιστορία
τριών γυναικών. Οι δυο πρώτες
είναι πρόσωπα φανταστικά και
η τρίτη πραγματικό. Η πρώτη
είναι η Ειρήνη (Ευαγγελία
Μουμούρη) μια γυναίκα από
την επαρχία, η δεύτερη η
Μαρία (Τζένη Μπότση) μια
Αθηναία και η τρίτη ένα κορίτσι
από τη Θεσσαλονίκη που πήρε
το όνομα Μαρινέλλα και έμελε
να γίνει μύθος. Το ρόλο της
Μαρινέλλας υποδύεται φυσικά
η Μαρινέλλα και μια νεαρή
ηθοποιός που κάνει την παι-
δική της ηλικία. Οι βασικοί αν-

τρικοί ρόλοι παίζονται
από τον Αντώνη Λου-
δάρο και το Λάμπη Λι-
βιεράτο και από δώδεκα
ακόμα ηθοποιούς και
χορευτές. Οι φανταστι-
κές ιστορίες της Ειρή-
νης και της Μαρίας
συμπλέκονται με την
πορεία της Μαρινέλ-
λας και τα τραγούδια
της ακολουθούν τις
περιπέτειες, τους
έρωτες και τις δια-
ψεύσεις τους. Οι
ζωές  τους κυλάνε
παράλληλα με την
καριέρα της τραγου-
δίστριας και η φωνή
της Μαρινέλλας γί-
νεται παραπλή-
ρωμα και έκφραση
του αισθήματός
τους. Κι έτσι, οι
σημαντικότερες  επιτυχίες της
γίνονται ορόσημα για τη ζωή
της Ειρήνης και της Μαρίας
όπως και εκατοντάδων χιλιά-
δων άλλων Ελληνίδων.

Οι παραστάσεις θα πραγμα-
τοποιηθούν από σήμερα έως 9,
από 12 έως 16 και από 19

έως
23 Ιανουαρίου, στις 21.00 το
βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής.
Τιμές εισιτηρίων, 30 ευρώ (Δ’
ζώνη), 40 ευρώ (Γ’ ζώνη), 50
ευρώ (Β’ ζώνη), 60 ευρώ (Α’
ζώνη), 70 ευρώ (Διακεκριμένη
ζώνη) και 20 ευρώ στοιχίζουν
τα φοιτητικά.

15ΜΕDIALAND

Ακούσατε, ακούσατε!
ΙΣΟΤΙΜΗ αντιμετώπιση ζήτησε και για
τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης, μιλώντας σε συνέντευξη
στη δημοτική τηλεόραση, στην εκ-
πομπή του διευθυντή της TV100 Αν-
τώνη Οραήλογλου. Κι επειδή η
συνέντευξη κράτησε πάνω από μια
ώρα, ο δήμαρχος ζήτησε ανάλογη με-
ταχείριση και για τους πολιτικούς αν-
τιπάλους του. Για να δόυμε…

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ χαμηλό θεωρείται το αντα-
ποδοτικό τέλος στην Ελλάδα. Ανέρχε-
ται σε 4,24 ευρώ το μήνα ή αλλιώς
50,88 το χρόνο, όταν για
παράδειγμα   στην Ελβετία φτάνει τα
310,3 ευρώ ετησίως. Αναλυτικά σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της EBU, οι Δανοί
πολίτες πληρώνουν 293,3 ευρώ, οι
Αυστριακοί 264 ευρώ και   οι Νορβη-
γοί 263,8 ευρώ το χρόνο. Στη Φινλαν-
δία το τέλος φτάνει σε 224 ευρώ
,στην Ισπανία 207 ευρώ , τη Γερμανία

204 ευρώ. Στην Ελλάδα το ανταπο-
δοτικό αυξήθηκε στα 3.24 ευρώ από
την κυβέρνηση Σημίτη, και στα 4,24
από την κυβέρνηση Καραμανλή.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον Ηλία Μαμα-
λάκη, αλλά και με το Νίκο Ευαγγε-
λάτο, είχε προ ημερών, στο
Ραδιομέγαρο, ο Λάμπης Ταγματάρχης.
Ο Ηλίας Μαμαλάκης την περασμένη
χρονιά συνεργάστηκε με την ΕΡΤ3, για
την παραγωγή   ενός ντοκιμαντέρ και
είναι πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό.   Η
περίπτωση του Νίκου Ευαγγελάτου
είναι διαφορετική αναφορικά και με
είδος των δελτίων που παρουσίαζε ,
αλλά και τη στάση που είχε ως διευ-
θυντής ειδήσεων στο Tempo και στο
Channel Nine.

“ΞΑΦΝΙΚΟΣ θάνατος” για το καλύ-
τερο περιοδικό των εκδόσεων του
Κώστα Γιαννίκου. Πριν από λίγη ώρα
ανακοινώθηκε το κλείσιμο του “Διφώ-
νου”.

AKOMA μια παράταση για την προκή-
ρυξη των ραδιοφωνικών και τηλεοπτι-
κών αδειών, καθώς το καθεστώς
λειτουργίας των σταθμών παρατάθηκε
με προσθήκη στο νόμο 3905/10 του
υπουργείου Πολιτισμού, έως τις 31
Δεκεμβρίου 2011. 

Ο Τελάλης

Τετάρτη 05 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Karfitsa

«Μαρινέλλα, 
το Μιούζικαλ»



✱ Με τον Στάθη Λαφαζανίδη τα έχουν οι
κάτοικοι του Ελευθέριου-Κορδελιού
επειδή απουσιάζει το όνομα «Ελευθέριο»
από την πινακίδα του δημαρχείου. Μπο-
ρεί ο «Καλλικράτης» να έχει… βαφτίσει
το νέο δήμο «Κορδελιού-Ευόσμου»,
ωστόσο οι συνήθειες χρόνων δεν κόβον-
ται εύκολα…

✱ Με μια επιθετική ανακοίνωση εναντίον
των υποστηρικτών της νέας δημοτικής
αρχής έκανε «ποδαρικό» το πολιτικό γρα-
φείο του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Ο
πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης
απαντά σε «ανακριβή», όπως τα χα-
ρακτηρίζει, δημοσιεύματα και ση-
μειώνει ότι παρέδωσε «έναν
απολύτως νοικοκυρεμένο
δήμο σε όλους τους τομείς».
Σε άλλο σημείο της ίδιας ανα-
κοίνωσης, ο κ. Παπαγεωργό-
πουλος καλεί τον Γιάννη
Μπουτάρη και τους συνεργά-
τες του να ασχοληθούν σοβαρά
με τα θέματα του δήμου τονί-
ζοντας πως «οι ημέρες των εύκο-
λων λόγων και της ανέξοδης
αντιπολίτευσης τελείωσαν». Γιατί έχω
την αίσθηση ότι ο πρώην δήμαρχος ετοι-
μάζεται για σκληρότερη αντιπολίτευση
από αυτή της «Ομάδας Δημιουργίας»;

✱ Απορία: Γιατί ο Γιάννης Μπουτάρης
προτίμησε τη «ζεστασιά» του γραφείου
του και δεν έκανε τον κόπο να «πετα-
χτεί» μέχρι τα στούντιο της TV-100 προ-
κειμένου να παραχωρήσει συνέντευξη
στον Αντώνη Οραήλογλου; Αυτά ούτε ο
Παπαγεωργόπουλος…

✱ Ακούσατε-ακούσατε. Ανήμερα του Αι
Γιαννιού, την ερχόμενη Παρασκευή δη-
λαδή, ο Γιάννης Ιωαννίδης θα βρίσκεται
στο πολιτικό του γραφείο και θα δέχεται
ευχές για την ονομαστική του εορτή. Όσοι
θέλετε να τον δείτε από κοντά και να του
ευχηθείτε, δεν έχετε παρά να περάσετε μια
βόλτα από την οδό Αγίας Σοφίας 16. Μην

αγχώνεστε για το αν θα τον προλάβετε. Θα
βρίσκεται εκεί από τις 12 το μεσημέρι
μέχρι τις 10 το βράδυ. Ένα ολόκληρο
10ωρο δηλαδή. Ποιος είπε ότι οι πολιτικοί
δεν δουλεύουν… υπερωρίες; 

✱ Κουίζ: Αληθεύει ότι ο Κώστας
Γκιουλέκας επέλεξε τον
Χάρη Αηδονόπουλο
για τη θέση του αν-
τιπροέδρου του
Δημοτικού Συμ-
βουλίου Θεσσα-
λονίκης, λόγω
των «ψυχρών»
σχέσεων που
διατηρούσε
τους τελευταίους
μήνες με τον
πρώην δήμαρχο; 

✱ Θυμάστε που
έγραψα χθες ότι μετά τη

φημολογούμενη συγχώ-
νευση του πανεπιστημίου «Μακεδονία»
με το ΑΠΘ, θα πάρει σειρά και το αεροδρό-
μιο «Μακεδονία»; Από όσο λέγεται η κυ-
βέρνηση σκέφτεται πολύ σοβαρά να
ιδιωτικοποιήσει τα αεροδρόμια όλης της
χώρας. Κατ’ επέκταση ο νέος του ιδιοκτή-
της μπορεί να αλλάξει το όνομα ανά πάσα
ώρα και στιγμή…

✱ Έχω την αίσθηση ότι με τη φόρα που
πήρε ο Γιάννης Μπουτάρης, σε λίγο θα
ζητήσει να μεταφερθεί από τη νέα Παρα-
λία και το άγαλμα του… Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου� 

✱ Λύθηκε το μυστήριο και ησύχασα. Ο Κώ-
στας Γκιουλέκας δεν παραβρέθηκε στη
βράβευση Παπαγεωργόπουλου από τη
ΝΟΔΕ λόγω ασθένειας. Περαστικά σου

Κώστα μου και να ντύνεσαι καλύτερα
μέρες που’ναι…

✱ «Δεν ήρθαμε να γκρεμίσουμε αλλά να
χτίσουμε πάνω σε αυτά που ήδη έχετε
πετύχει» δήλωσε ο νέος αντιδήμαρχος
Πολιτισμού-Παιδείας και Τουρισμού,
Σπύρος Πέγκας στον προκάτοχο του Βα-
σίλη Γάκη. Όπως δεσμεύτηκε, το
όραμα του περιλαμβάνει «εξω-
στρέφεια, στενή συνεργα-
σία με τους πολιτιστικούς
φορείς, αξιοποίηση και
ανάδειξη των δημιουρ-
γικών δυνάμεων της
πόλης μας».  Θέλοντας
να δείξει ότι μπήκε
απευθείας στο… πετσί
του νέου του ρόλου, πα-
ρακολούθησε τη θεατρική
παράσταση «Σ’ εσάς που με
ακούτε» στο κτίριο της Σχολής
Τυφλών. Αν θα εισακουστούν οι
απόψεις του, είναι άλλο θέμα…

✱ Σίγουρη θεωρούν πολλοί νεοδημοκρά-
τες τη συμμετοχή των Στράτου Σιμόπου-
λου, Δημήτρη Κούβελα και Λιάνας Γούτα
στο επόμενο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Α΄
Θεσσαλονίκης. Τον Δημήτρη Σταμάτη τον
ρώτησαν άραγε;

✱ Θέση για την ύπαρξη «ντιντίδων» στη
Βουλή πήρε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
Μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκ-
πομπή, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας δήλωσε πως την περίοδο που
ήταν βουλευτής είχε εντοπίσει «καμία ει-
κοσαριά» από δαύτους. Σήμερα, πρό-
σθεσε, «έχουν λιγοστέψει». Μάλλον τότε
δεν υπήρχαν οι «βαψομαλλιάδες»�  Ο
«Πανίκας» αποδεικνύεται… internatio-

nal, μιας και την Τετάρτη θα υποδεχτεί
στο γραφείο του τον Αλβανό υφυπουργό
Εσωτερικών, τους υπερνομάρχες Τιρά-
νων και Κορυτσάς καθώς και τον Περιφε-
ρειάρχη Κορυτσάς. Όπως μας
πληροφόρησαν η συνάντηση θα έχει εθι-
μοτυπικό χαρακτήρα…

✱ Καμία εντύπωση δεν προκάλεσε
η προσχώρηση του Λευτέρη

Αυγενάκη στη Δημοκρατική
Συμμαχία της Ντόρας

Μπακογιάννη. Όπως
αποκάλυψε, αυτή ήταν η
επιθυμία των υποστηρι-
κτών και των ψηφοφό-
ρων του. Άντε να
παίρνουν σειρά οι υπό-

λοιποι…

✱ «Αγράμματοι και αδαείς
χωρικοί, που μετά βίας μι-

λούσαν ελληνικά οι επαναστά-
τες του 21» Θόδωρε μου; Και μετά

εμείς κάνουμε πρώτο θέμα τους «κοπρί-
τες». Πλούσιο το λεξιλόγιο του αντιπρο-
έδρου της κυβέρνησης…

✱ Κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις Παπού-
λια-Παπανδρέου. Οι πληροφορίες λένε ότι
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενοχλη-
θεί από την τακτική του πρωθυπουργού
να μην τον ενημερώνει για τα εθνικά θέ-
ματα. Για αυτό και απαίτησε να τον συναν-
τήσει μόλις επιστρέψει από την Τουρκία. 

✱ Στις 15 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η μετα-
κόμιση της ΝΔ από τη Ρηγίλλης στα νέα
γραφεία στη Λεωφόρου Συγγρού. Οι ερ-
γασίες έχουν ολοκληρωθεί και απομέ-
νουν ορισμένα… μερεμέτια�

Ο Βελονιστής

«Είναι συνηθισμένο ελάττωμα στους ανθρώπους να μην ανησυχούν για 
την ενδεχόμενη τρικυμία, όταν επικρατεί νηνεμία»

Νικολό Μακιαβέλι

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
για... 

προχωρημένους
Με ποιόν πρώην «κολ-
λητό» του δεν μιλιέται
τελευταία ο Βαγγέλης

Βενιζέλος;

ΚΟΥΙΖ
Ποιος βουλευτής της Α΄

Θεσσαλονίκης δήλωσε δυ-
νατά, για να ακουστεί, ότι

«πρέπει να ενεργοποιηθούν
όλοι οι βουλευτές» του κόμ-
ματος του; Μήπως απευθυ-

νόταν σε ξανθιά
συνάδελφο του;

και τσιμπάει... και πονάει

Ορατή ήταν χθες η μερική έκλειψη
ηλίου από τη χώρα μας. Αν και δεν
ήταν τόσο εντυπωσιακή, ωστόσο μι-
κροί και μεγάλοι με ειδικά γυαλιά
μπορέσουν να δουν τη σελήνη να
«κρύβει» ένα μικρό τμήμα του ήλιου. 
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