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Toυ Νίκου Καραμανλή

Κ
ρίσιμη η τρέχουσα συνε-
δρίαση του Eurogroup (χθες
και σήμερα) για την Ελλάδα

και την ώρα που διαβάζετε αυτές τις
αράδες κρίσιμες αποφάσεις για τη
χώρας μας ενδεχομένως να έχουν
ήδη ληφθεί. 

Το πλέον σημαντικό, εάν εστιά-
σουμε όχι στο μέρος (Ελλάδα) αλλά
στο όλον (Ευρώπη) είναι ο μεγάλος
προβληματισμός που υπάρχει και
διατυπώνεται πλέον ανοιχτά από
πολλούς αναλυτές σχετικά με το μέλ-
λον της ευρωζώνης. Αλλά και περαι-
τέρω: σχετικά με την πραγματική
ενοποίηση της Ευρώπης (ή της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης). 
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ΕΘΝΑΡΧΗ «ΠΑΡΟΝΤΟΣ» ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ… ΠΑΥΣΑΤΩ
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

125 εκ. ευρώ τα χρέη 
του δήμου λέει η διοίκηση

Σελ. 4 Σελ. 4

ΕΒΕΘ

Ζητά ελεύθερο εμπόριο 
με ΠΓΔΜ – Χονγκ Κονγκ 

Σελ. 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ EUROGROUP

Μπρα ντε φερ 
για επιμήκυνση

Σελ. 9

ΔΙΚΗ «ΠΥΡΗΝΩΝ»

Μετά το «φιάσκο RAF»
ελεύθερη η Γερμανίδα

Σελ. 10

Ανδριάντας
που ενώνει
«Εντολή Καραμανλή» για ενότητα ήταν το μήνυμα που εξέπεμ-
ψαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα. Πρώην και νυν δήμαρ-
χος, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκθείασαν την προσφορά του
ανδρός. Γιατί ο Ευ. Βενιζέλος μίλησε για «μόνιμη θέση», τι είπε 
ο Αντ. Σαμαράς, ενωτικοί Μπουτάρης - Παπαγεωργόπουλος. 
Στο φινάλε, την παράσταση έκλεψε η αποθέωση που γνώρισε 
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

❱BLOGBUSTER Με δύναμη από τον
κόσμο της blogόσφαιρας 2 ❱ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Ξαναρχίζει μέχρι Ιού-
νιο με δικαίωση Ψωμιάδη 4 
❱ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ «Γ. ΘΥΜΗΣ»
Ποιοι πήραν τα βραβεία 15 ❱Ο ΤΕΛΑ-
ΛΗΣ Νέα από τον κόσμο των ΜΜΕ 15
❱ΤΣΙΜΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΝΑΕΙ Μικρά και αιχ-
μηρά σχόλια, ύποπτα κουίζ και λογικές
απορίες για όσα συμβαίνουν στον μι-
κρόκοσμο της πολιτικής 16 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Συνεχίζεται ο... πυρρίχειος
μεταξύ Διαμαντή - Κώστα!



Karfitsa2 ΔΕΥΤΕΡΗΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
ατ

άκ
ες

...

ΤΕΝΙΑ ΜΑΚΡΗ
«Έχω συμβάλλει στους επώνυμους στο
να μην καταντήσουν εξευτελιστικοί»

ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
«Δεν χρωστάω πολλά στα καλλιστεία... 
αλλά στους ανθρώπους που με πίστεψαν»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α. Ε.»

ΕΚΔΟΤHΣ
Νίκος Καραμανλής 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Αθανασόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Γιάννης Πολυράβας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δήμητρα Σουρμελίδη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 278.155
Fax: 2310 278.440 
Πολυτεχνείου 31, 
Θεσσαλονίκη 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος Αποστολίδης
Tηλ.: 2310 501375

Είτε οι δημοσκοπή-
σεις είναι ψεύτικες,
είτε η ΝΔ έχει
πρόβλημα   

Δεν ξέρουμε πως σκέ-
φτεστε εσείς φίλοι
μας, αλλά η δική μας

λογική δεν μπορεί να κατα-
λήξει σε άλλο συμπέρασμα.
Ειδικότερα, αυτό το Σαββα-
τοκύριακο, παρουσιάστη-
καν κάποιες
δημοσκοπήσεις οι οποίες
εμφανίζουν τη διαφορά με-
ταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δη-
μοκρατίας, από περίπου 4%
μέχρι περίπου 8% υπέρ του
ΠΑΣΟΚ, με το κοινό χαρα-
κτηριστικό όλων να είναι
ότι εμφανίζουν τη Νέα Δη-
μοκρατία κολλημένη κοντά
στο 20%.

(…) Με δεδομένο μάλιστα,
ότι στις πρόσφατες περιφε-
ρειακές εκλογές η διαφορά
περιορίστηκε στον πρώτο
γύρο κοντά στο 2%, με τη
Νέα Δημοκρατία να έρχεται
πρώτη σε 33 νομούς και με
δεδομένο ότι η κυβέρνηση
αποδείχτηκε ότι για μια
ακόμα φορά εξαπάτησε το
εκλογικό σώμα, υποσχό-
μενη ότι δεν πρόκειται να
ληφθούν άλλα μέτρα, τότε
λογικά σκεπτόμενοι, θα
έπρεπε η διαφορά, όχι απλά
να έχει εκμηδενιστεί, αλλά
να είναι πλέον υπέρ της
Νέας Δημοκρατίας. Δεν χω-
ράει στη λογική μας ότι,

παρ’ όλα αυτά που συνέβη-
σαν μετά τις αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και άλλα
χειρότερα που πρόκειται να
συμβούν, ο λαός επιβρα-
βεύει και από πάνω την κυ-
βέρνηση, αυξάνοντας τη
διαφορά υπέρ της!!!

Πάντως εκείνο που προ-
καλεί εντύπωση στον
κόσμο είναι, αφενός η μη
αντίδραση της Νέας Δημο-
κρατίας εναντίον των εται-
ριών δημοσκοπήσεων,
παρά μόνο μια χλιαρή προ-
σπάθεια για ερμηνεία τους
και αφετέρου η μη σθεναρή

επιδίωξη πτώσης της κυ-
βέρνησης και διενέργειας
εκλογών. Ο απλός πολίτης
αναρωτιέται: Αφού έχει η
Νέα Δημοκρατία καλύτερη
λύση για τα συμφέροντα
του ελληνικού λαού, γιατί
τότε δεν ζητάει απομά-
κρυνση της κυβέρνησης
και διενέργεια εκλογών για
να εφαρμόσει τη δική της
καλύτερη λύση; Θα πρέπει
να αντιληφθούν εκεί στη
Νέα Δημοκρατία πως η έν-
δειξη αδυναμίας και απρο-
θυμίας ανάληψης
κυβερνητικών ευθυνών

αποστρέφει και απομακρύ-
νει το λαό από το κόμμα.

Εμείς πιστεύουμε και το
έχουμε επισημάνει κατ’
επανάληψη, πως αν κατα-
φέρει το ΠΑΣΟΚ να καβα-
τζάρει το δύσκολο έτος 2011,
τότε η κατάσταση θα πα-
γιωθεί στις σήμερα εξεγερ-
μένες λαϊκές συνειδήσεις
και το «ώριμο φρούτο» θα
μείνει στερεωμένο πάνω
στο κλωνάρι του για πολλά
χρόνια.

Αναρτήθηκε από το hassapis-
peter.blogspot.com



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Παρά τις διαβε-
βαιώσεις ότι καμία
χώρα δεν χρειάζε-
ται, προς το
παρόν, να προ-
σφύγει στο Ευρω-
παϊκό Ταμείο
Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας

και ότι ακόμη κι αν κάτι τέτοιο συ-
νέβαινε δεν θα μπορούσε να οδη-
γήσει στη διάλυση της Ε.Ε., που
έδωσε ο Γερμανός υπουργός Οικο-
νομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, δεν
πείθει. Ήδη στις χώρες που κινδυ-
νεύουν έχει προστεθεί και το Βέλ-
γιο, κοντά στην Πορτογαλία, την
Ισπανία, την Ιταλία. Οι δηλώσεις
αυτές, σε συνδυασμό με άρνηση
του Βερολίνου να ενισχύσει το
Ταμείο, μοιάζουν μάλλον με
γραμμή άμυνας της Γερμανίας
απέναντι στους «κοπρίτες» της Ευ-
ρώπης (κατά την παγκαλική αθυ-
ροστομία), παρά ως κίνηση καλών
προθέσεων. 
Εάν επαληθευθούν τα προγνω-
στικά αναλυτών που περιμένουν
επιδείνωση της κρίσης στην Ευρω-
ζώνη κατά τους πρώτους μήνες
του 2011, τότε οι μεγάλες δυνά-
μεις της ΕΕ σύντομα θα έχει να
αντιμετωπίσει θέμα συνοχής.
Οι εξελίξεις του τελευταίου χρό-
νου στην ΕΕ επιβεβαιώνουν εκεί-
νους που το 2000
χαρακτηριζόταν ως ευρω-σκεπτικι-
στές και θεωρούνταν από το κυ-
ρίαρχο μπλοκ ως
αντιευρωπαϊστές. Εκείνων που
διατύπωναν την άποψη (με απλά
λόγια) ότι δεν μπορεί να υπάρξει
οικονομική ενοποίηση εάν δεν
προϋπάρχει πολιτική ενοποίηση,
ούτε μπορεί να υπάρξει κοινό ευ-
ρωπαϊκό νόμισμα εάν δεν υπάρχει
κοινή ευρωπαϊκή οικονομία. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Η Ευρώπη 
σε κρίση

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
έαινες σωστές είναι
αυτή την περίοδο οι
δημοτικοί αστυνόμοι.

Έχουν επιδοθεί σε ένα ανελέητο κυνήγι
παραβατών στο κέντρο της πόλης. Το ίδιο
μαθαίνουμε ότι συμβαίνει και στην
Αθήνα, όπου μέσα σε δυο ημέρες έκοψαν
λέει 7.000 κλήσεις!

Έτσι, κι εδώ, η νέα δημοτική αρχή με
τη νέα ηγεσία της δημοτικής αστυνομίας,
ανέλαβαν να «σωφρονίσουν» τους παρα-
νόμως σταθμεύσαντες στις κεντρικές
οδούς. 

Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είχε
ξεχειλώσει. Άγνωστο γιατί, ο απελθών
υπεύθυνος επί της δημοτικής αστυνομίας
κ. Αθανάσαρος, είχε αφήσει λίγο… λάσκα
τα λουριά την προεκλογική περίοδο. Και
τώρα, η ελληνική πολιτεία, πιστή στην αλ-
λοπρόσαλλη τακτική «μια ξυδάτη, μια λα-
δάτη» για το ίδιο θέμα, επιλέγει τώρα να
μας ποτίσει… ξύδι, αντί για λαδάκι.

Τρεις-τρεις οι ποδηλάτες της δημοτικής
αστυνομίας, μαζί με… πεζοπόρα τμήματα
και διαρκώς περιπολούντα οχήματα, επι-
δίδονται σε αυτή την ιδιότυπη καθημε-
ρινή «παρέλαση». Πρέπει να
ομολογήσουμε ότι ορισμένοι κεντρικοί
δρόμοι αρχίζουν να αδειάζουν, αν και
προκύπτουν αρκετά ερωτηματικά. Όλα
αυτά γίνονται βάσει σχεδίου ή έχουν ει-
σπρακτικό χαρακτήρα; Γιατί δεν υλοποι-
ούμε πρόγραμμα αύξησης των χώρων
στάθμευσης; Και μείωσης των τιμών
στάθμευσης;

Η λογική λέει ότι του Έλληνα ο τράχη-
λος τελικά υπομένει ζυγό, αν γίνει αιτιο-
λογημένα και με λογική. Είδαμε λοιπόν
πως τα υψηλά πρόστιμα, οι συνεχείς αρ-
χικοί έλεγχοι και η κατανόηση της ανα-
γκαιότητας, μας επέβαλαν να φοράμε
ζώνη στα αυτοκίνητα μας, μέσα σε ελάχι-
στο χρόνο. Το ίδιο θα συμβεί και για το
κάπνισμα ή τη στάθμευση, αν υπάρξει συ-
στηματική και δίκαιη –χωρίς «παραθυρά-
κια»-  αστυνόμευση, με τεκμηριώμενη
αιτιολόγηση. Φερθείτε σωστά και έξυπνα
απέναντι στον πολίτη, αν θέλετε αποτελέ-
σματα…

Μια ξυδάτη… 
(κλήση)

Roy Lichtenstein «In The Car», 1963

M
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Ένα μεγάλο μπράβο
στα μέλη της Ένωσης
για τα Δικαιώματα των
Πεζών, τα οποία συμ-

βολικά δεν επέτρεψαν
τη διέλευση δικύκλων

από τον πεζόδρομο της
Αριστοτέλους. Γιατί κά-

ποτε αυτά που «ανή-
κουν» στους πεζούς

πρέπει να τα σεβόμα-
στε…

Μεσήλικη κυρία
πουλά λαθραία τσι-
γάρα σε μια πλα-
τεία της
Θεσσαλονίκης. Δεν
είναι μόνο η
ανάγκη, είναι και η
απελπισία να που-
λάς, κάτι που είναι
υπό διωγμό σε κα-
φετερίες, μπαρ και
νυχτερινά κέν-
τρα…

άποψη

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Στο περίφημο μιούζικαλ, Les
Miserables, που βασίζεται
στους «Αθλίους» του Βίκτω-

ρος Ουγκώ, στο περιθώριο του δράματος που ζει
ο Γιάννης Αγιάννης και οι υπόλοιποι ήρωες, σι-
γοψήνεται η Γαλλική επανάσταση. Εξοργισμένοι,
θυμωμένοι, άγριοι άνθρωποι, που δεν έχουν τί-
ποτε  να χάσουν πια, αφού τα έχουν χάσει όλα και
την αξιοπρέπειά τους μαζί, που δεν αντέχουν να
είναι πια σκλάβοι και το μόνο που θέλουν είναι να
φάνε το λαρύγγι των κρατούντων, ξεχύνονται
στους δρόμους...

Στη θεατρική μεταφορά της εξέγερσης τραγου-
δούν ένα επαναστατικό εμβατήριο, που σε ελεύ-
θερη μετάφραση λέει: «Ακούστε το τραγούδι των
θυμωμένων ανθρώπων, των ανθρώπων, που ελ-

πίζουν μόνο στο αύριο που έρχεται...»
Άκουσα αυτό το τραγούδι από το μιούζικαλ που

σας έλεγα, περνώντας από μία συγκέντρωση, μαζί
με άλλα πιο γνωστά επαναστατικά, του είδους
«Πάγωσε η τσιμινιέρα», «Μύρισε το σφαγείο μας
θυμάρι», «Οι πρώτοι νεκροί», «Τίποτα δεν πάει
χαμένο στην χαμένη σου ζωή» κι άλλα παρόμοια.
Προφανώς κάποιος πολύ ενημερωμένος και λά-
τρης των μιούζικαλ θα ανέσυρε το τραγούδι και
το ενέταξε στο πρόγραμμα, μάλλον χάριν ποικι-
λίας...

Πολύ ταιριαστό το άκουσα.
Ασορτί με τα αγριεμένα πρόσωπα, που συ-

ναντώ πια, σχεδόν παντού...
Αυτό το Σαββατοκύριακο, που πέρασε, ας

πούμε, ήταν γεμάτο θυμωμένα ξεσπάσματα δια-
φόρων ειδών.

Σαν το ρατσιστικό εσπερινό του Αγίου Παντε-
λεήμονα Αχαρνών το Σάββατο, όπου Έλληνες κι

Αλβανοί ενωμένοι, επιτέθηκαν σε Πακιστανούς κι
Αφγανούς μετανάστες...

Μπορεί και να ήταν εγκάθετοι, μπορεί και να
τους έπεισαν κάποιοι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι
υπεύθυνοι για όλα τα δεινά, που μας βρήκανε...

Το ίδιο είχε επιτύχει και ο Χίτλερ τη δεκαετία
του ‘30 στη Γερμανία: Να πείσει τους Γερμανούς
ότι για όλα έφταιγαν οι Εβραίοι. Με τα γνωστά,
ολέθρια αποτελέσματα...

Τη Δευτέρα το πρωί στα δικαστήρια της Ευελ-
πίδων, είδα κι άλλους θυμωμένους ανθρώπους...
Μαυροντυμένα παιδιά, εκατοντάδες, με σκληρά
βλέμματα, περίμεναν τους συλληφθέντες για τρο-
μοκράτες να εμφανιστούν στον εισαγγελέα. 

Δεν έχω ακούσει πιο συμπαγή, αποφασισμένη
και ανατριχιαστική κραυγή από αυτήν που έβγα-
λαν αυτά τα παιδιά μόλις εμφανίστηκαν τα γνωστά
Γκραν Τσερόκι...

Η κραυγή των θυμωμένων ανθρώπων...

Θυμωμένοι άνθρωποι...
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➽ Τα μέλη των ΚΑΠΗ Συκεών,
Πεύκων και Αγίου Παύλου του
δήμου Νεάπολης-Συκεών επισκέ-
φθηκαν το Παιδικό Χωριό SOS
Πλαγιαρίου και το Ελληνικό Παι-
δικό Χωριό στο Φίλυρο, όπου φι-
λοξενούνται 90 αγόρια και
κορίτσια ηλικίας από 1-15 και
από 6-19 ετών αντίστοιχα. Κύριος
λόγος της επίσκεψής τους ήταν...

➽ για να προσφέρουν τα δώρα
που συγκέντρωσαν στο «Δένδρο
Αγάπης» το οποίο στήθηκε για 6η
συνεχή χρονιά στη διάρκεια των
εορτών των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, και τα κλαδιά
του στολίστηκαν από τις προσφο-
ρές αλληλεγγύης των συμπολιτών
μας. Τα δώρα ήταν κυρίως είδη
πρώτης ανάγκης, ένδυσης, υπόδη-
σης και ατομικής υγιεινής, τρό-
φιμα μακράς διάρκειας,
αντικείμενα οικιακής χρήσης, παι-
χνίδια κλπ. 

➽ Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών
Σίμος Δανιηλίδης συνεχάρη τις δι-
οικήσεις των δύο κοινοτήτων, τις
κοινωνικές λειτουργούς, τις συ-
νεργαζόμενες μητέρες SOS, τους
επιστημονικούς συνεργάτες και
τους εθελοντές, για τη φροντίδα
και στοργή που δείχνουν στα παι-
διά και τους νέους, οι οποίοι βρή-
καν κοντά τους τις οικογένειες που
για διάφορους λόγους στερήθη-
καν. Επανέλαβε, επίσης, τη στα-
θερή προτεραιότητα της
δημοτικής αρχής για την ενίσχυση
του θαυμάσιου έργου που επιτε-
λείται και κάλεσε όλους να συνει-
σφέρουν στο βαθμό που μπορούν.

δημοτικά
ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ

Της Χρύσας Κυριακού 

Πόλεμος… διαρκείας
φαίνεται πως έχει ξεκινή-
σει μόλις λίγες ημέρες
μετά την ανάληψη των
καθηκόντων της νέας δι-
οίκησης στο δήμο Παύ-
λου Μελά. 

Την περασμένη εβδο-
μάδα, ο νέος δήμαρχος
Παύλου Μελά με

αφορμή κατασχετήρια που κα-
τέφτασαν στο δήμο κατηγό-
ρησε τον κ. Θεοδωρίδη για
κακοδιαχείριση και έκανε λόγο
για χαοτική κατάσταση, υπο-
στηρίζοντας ότι από την αρχή,
που ανέλαβε τη διοίκηση, γνώ-
ριζε τις οικονομικές αδυναμίες
της Πολίχνης. «Ενώ η Σταυ-
ρούπολη και η Ευκαρπία πα-
ρουσιάζουν θετικό πλεόνασμα
στο αποθεματικό τους, το έλ-
λειμμα της Πολίχνης και οι
ανεκπλήρωτες οικονομικές της
υποχρεώσεις αποτελούν ήδη
ένα βαρίδιο», είχε υποστηρίξει
σε ανακοίνωσή του ο κ. Παπα-
δόπουλος. 

Χθες, ο πρώην δήμαρχος
Πολίχνης και δημοτικός σύμ-
βουλος του νέου δήμου, Κώ-
στας Θεοδωρίδης, βγήκε στην
αντεπίθεση και με ανακοί-
νωση, που εξέδωσε, αποδίδει
στον νέο δήμαρχο προσπάθεια
αποπροσανατολισμού των δη-
μοτών «λόγω της πλήρους
αδυναμίας του να ανταποκρι-
θεί στις προεκλογικές του δε-
σμεύσεις». 

«Ο κ. Παπαδόπουλος ακο-
λουθεί συνειδητά τον πολυφο-
ρεμένο μανδύα «της καμμένης
γης», προσπαθώντας να απο-
προσανατολίσει τους δημότες,
πανικόβλητος, από την πλήρη

αδυναμία του να ανταποκριθεί
στις προεκλογικές του δεσμεύ-
σεις και να δώσει λύσεις σε
απλά αλλά σοβαρότατα καθη-
μερινά προβλήματα», αναφέ-
ρει στην ανακοίνωση. 

«Τα τιμολόγια είναι 
του πρώην δημάρχου!»

Ο κ. Θεοδωρίδης καταλογίζει
στον νέο δήμαρχο προχειρότη-
τες καθώς όπως υποστηρίζει
«δεν πρόσεξε ότι όλα τα επί-
δικα τιμολόγια αφορούν στην
περίοδο διοίκησης του κ. Ξαν-
θόπουλου (2003-Σεπτέμβριος

2006) και όχι στην περίοδο
του κ. Θεοδωρίδη� Με μία
απλή δε ερώτηση θα μάθαινε
ότι δεν επιτρεπόταν η εξό-
φλησή τους από την Πάρεδρο
του Nομικού Συμβουλίου του
κράτους διότι ήταν μη νόμιμη
η διαδικασία ανάθεσης, με συ-
νέπεια να προσφύγει στη δι-
καιοσύνη και να δικαιωθεί ο
εκδότης». 

«Οι λεονταρισμοί 
και οι «ταρζανιές» 
δείχνουν αδυναμία»

Ο πρώην δήμαρχος Πολί-

χνης καλεί τον κ. Παπαδό-
πουλο να ανακαλέσει τονίζον-
τας: «Μάλλον δεν καταλάβατε
κ. δήμαρχε, ότι είστε πλέον δη-
μοτική αρχή και όχι υποψή-
φιος, αξίωμα που μεταξύ
άλλων απαιτεί σοβαρότητα και
δουλειά� Οι λεονταρισμοί και
οι «ταρζανιές» δείχνουν αδυ-
ναμία. Η ορθή πληροφόρηση
ποτέ δεν έβλαψε και με την
υπενθύμιση της λαϊκής ρήσης:
«Καλά δεν ήξερες, δε ρώτα-
γες;», σας καλούμε να αποκα-
ταστήσετε την αλήθεια με νέο
δελτίο τύπου!».  

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα
της μεταφοράς μαθητών στο
νομό Θεσσαλονίκης μέχρι τον

ερχόμενο Ιούνιο, οπότε και λήγει η
σχολική περίοδος, δίνει με έγγραφό
του ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ.
Ντόλιος. Οι συμβάσεις που είχαν
λήξει στο τέλος του έτους και δεν
ήταν δυνατόν να ανανεωθούν, παρα-
τείνονται μέχρι και τις 30-6-2011.
Όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθμ.
1449/11-1-2011 έγγραφο του
ΥΠΕΣ «…έχουμε τη γνώμη ότι μπο-
ρείτε να παρατείνετε τις συμβάσεις

μεταφοράς μαθητών του προηγούμε-
νου σχολικού έτους για την περίοδο
από 1-1-2011 έως τις 30-6-2011,
συνεκτιμώμενου του γεγονότος, αφε-
νός μεν ότι η μεταφορά των μαθητών
συνιστά προφανή λόγο δημοσίου
συμφέροντος, αφετέρου δε, ότι δεν
είναι εφικτή η διαφορετική αντιμετώ-
πιση του θέματος μεσούντος του σχο-
λικού έτους. Η παράταση των
συμβάσεων θα γίνει από την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα
αφορά αποκλειστικά την Περιφερει-
ακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όσον

αφορά στο κόστος της παράτασης για
το ανωτέρω εξάμηνο, θα καλυφθεί
από τους ΚΑΠ της πρωτοβάθμιας το-
πικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους
εγγράφεται η πίστωση για τη μετα-
φορά μαθητών». 

Ολο αυτό το διάστημα η μεταφορά
των μαθητών γινόταν με πολιτική από-
φαση του περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Π. Ψωμιάδη, εν ανα-
μονή φυσικά της σχετικής υπουργι-
κής απόφασης. Ο κ. Ψωμιάδης μετά
την, προσωρινή έστω, λύση του προ-
βλήματος τόνισε : «Χαίρομαι γιατί δι-

καιωνόμαστε για μία ακόμη φορά για
την επιλογή μας να εξυπηρετήσουμε
τους συμπολίτες μας, μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει όμως
η Πολιτεία να αντιληφθεί ότι το νομο-
θετικό καθεστώς πρέπει να αλλάξει
ώστε να είναι εφικτή η διεξαγωγή δια-
γωνισμών με πραγματικά δεδομένα
και όχι με τον ανέφικτο θεωρητικό μα-
θηματικό τύπο. Επίσης, εμμένουμε
στο αίτημα για εφαρμογή της απόφα-
σης αυτής σε ολόκληρη την Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας γιατί
υπάρχουν περιοχές όπως η Χαλκιδική

και η Ημαθία όπου το πρόβλημα δεν
έχει λυθεί».

Από την πλευρά του, ο μέχρι πρό-
τινος αρμόδιος Αντινομάρχης Παι-
δείας και νυν Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης Μίμης Φωτόπουλος, τό-
νισε ότι «δικαιώνονται οι προσπάθειες
που κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες
για το θέμα της μεταφοράς μαθητών.
Η καθημερινή πίεση των τελευταίων
μηνών απέδωσε και το Υπουργείο αν-
τιλήφθηκε ότι ως Νομαρχία ενεργή-
σαμε σύννομα και με αποκλειστικό
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον».

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Για προφανή λόγο δημοσίου συμφέροντος μιλά το ΥΠ.ΕΣ.

«Καλά δεν ήξερες, 
δε ρώταγες;»



➽ Με… «Επιβάτες» γέμισε λίγο πριν την έναρξη
της 2ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμ-
βουλίου Θεσσαλονίκης, η αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου. Περίπου 30 άτομα διαμαρτυρήθηκαν
για τις αυξήσεις του ΟΑΣΘ, ζητώντας από την κυ-
βέρνηση να πάρει  πίσω το χαράτσι. Είχαν πάει και
στο περιφερειακό… αλλά αποτέλεσμα δεν έβγαλαν
και δεν νομίζω να βγάλουν… 
➽ Από τους πρώτους  που διακρίναμε στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου
τα «πρωτάκια» Γ. Δημαρέλος και Στ. Τανιμανί-
δου.  
➽ Τους δημοσιογράφους έσπευσε να
χαιρετίσει πρώτα - πρώτα  ο Κ. Κα-
ζαντζίδης, στην παρέα των οποίων
βρισκόταν και ο πρόεδρος των ερ-
γαζομένων καθαριότητας Μ. Μονα-
στηρίδης. Ως αντιδήμαρχος ο κ.
Καζαντζίδης μάλλον δεν πρόλαβε να
λύσει τα προβλήματα… 
➽ Νωρίς νωρίς εμφανίστηκε και ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, πριν ακόμη αρχίσει η συνε-
δρίαση. Δεν  μας είχε συνηθίσει σε αυτά ο πρώην
δήμαρχος Β. Παπαγεωργόπουλος.
➽ Μόλις 2-3 γραβάτες διακρίναμε στους δημοτι-
κούς συμβούλους… θραύση έκανε το χαλαρό λουκ
με τζινάκι και πουκαμισάκι!� 
➽ Ευχές για τη γέννηση της κόρης του δέχθηκε

από  όλους ο δημοτικός σύμβουλος, Χρ. Μάτης. Τα
γλυκά τα ξέχασε…  Να σας ζήσει Χρήστο!�
➽ Με 20άλεπτη καθυστέρηση  εμφανίστηκε και ο
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Κ. Γκιου-
λέκας. Δίπλα του έσπευσαν να καθίσουν οι Κ. Κα-
ζαντζίδης και Β. Καρακωστάνογλου. Ο πρώην
αντιδήμαρχος Καθαριότητας μάλιστα δεν σταμά-
τησε να συνομιλεί με τον επικεφαλής της παράτα-
ξής του.  
➽ Στην Αθήνα απουσίαζε  ο Στέ-
λιος Παπαθεμελής γι’ αυτό δεν τον
είδαμε στα έδρανα του δημοτικού
συμβουλίου… 
➽ Με ευχές ξεκίνησε η συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος, Π.
Αβραμόπουλος έδωσε τις ευχές του σώματος στον
Κ. Γκιουλέκα για την ανάληψη των νέων καθηκόν-
των του, αλλά και  στους εορτάζοντες δημοτικούς
συμβούλους. Ευχές δέχθηκε το σώμα από τον νέο

δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη, ο οποίος απέστειλε
σχετική επιστολή.  
➽ Με σημαντική καθυστέρηση έφτασαν στο

δημοτικό συμβούλιο οι Σ. Ζαριανόπουλος, Β.
Γάκης και Γ. Γεράκης.   
➽ Στα έδρανα των δημοσιογράφων αναγκάστηκε
να καθίσει ο δημοτικός σύμβουλος Β.
Γάκης καθώς θέση στα έδρανα των
δημοτικών συμβούλων δεν υπήρξε.
«Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα…»
ήταν η απάντηση του Ανδρέα Κου-
ράκη, όταν ο πρώην αντιδήμαρχος
του ζήτησε να βρεθεί μια λύση.  
➽ Δίπλα δίπλα ο Ανδρέας Κουράκης και ο Χασδάι

Καπόν, η Καλυψώ Γούλα με τον
Σπύρο Πέγκα και η Άννα Ευθυμίου
με την Πολυξένη Δρίτσα. 
➽ Ιερή χαρακτήρισε την αίθουσα
του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος
με αφορμή την έντονη διαμαρτυρία των «Επιβα-
τών» να πάρουν το λόγο πριν ξεκινήσει η συζή-
τηση της ημερήσιας διάταξης. Τελικά τα
πνεύματα ηρέμησαν όταν το σώμα αποφάσισε το
θέμα να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπεί-

γοντος.  
➽ Να μην υπάρξει καμία αύξηση του εισιτηρίου
του ΟΑΣΘ ζήτησε και ο Κ. Γκιουλέκας, ο οποίος

όμως δέχθηκε επίθεση από τους «Επιβάτες», οι
οποίοι τόνισαν ότι οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα όχι
μόνο της οικονομικής κρίσης αλλά και της δικής
του πολιτικής ως βουλευτή… 
➽ Να κάνουμε την πόλη δυσάρεστη για το αυτο-
κίνητο πρότεινε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, καθώς
όπως είπε η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα
από τα σημαντικότερα προβλήματα.  
➽ Ξεχάστα το να κοπεί η αύξηση του εισιτηρίου
διαμήνυσε στους Επιβάτες ο Γ. Μπουτάρης, ο
οποίος πρότεινε την έκδοση ομόφωνου ψηφίσμα-
τος για τη μη αύξηση, κάτι που ενέκρινε το σώμα.
«Ίσως πετύχουμε μια μικρή μείωση αλλά μέχρι
εκεί», είπε ο κ. Μπουτάρης.  
➽ Πρόθεση της νέας διοίκησης, σύμφωνα με τον
κ. Αβραμόπουλο,  είναι στις επιτροπές του διοι-
κητικού συμβουλίου για το 2011 να υπάρξει συμ-

μετοχή από όλες τις παρατάξεις, που έχουν
εκλεγεί στο νέο δημοτικό συμβούλιο.  
➽ Ο Ανδρέας Κουράκης ήταν ο πρώτος που έλαβε

το λόγο κατά τη συνεδρίαση του δ.σ. «Έχετε 3
λεπτά να μιλήσετε» του είπε χαμογελώντας ο Π.
Αβραμόπουλος. Ο Ανδρέας τον κοίταξε λίγο στραβά

για να πάρει την απάντηση του προέδρου «άντε
έχετε 5…». Τελικά μίλησε τουλάχιστον 10 καθώς
όπως είπε και ο ίδιος έπρεπε να ανα-
φερθεί σε δύο αντιδημαρχίες… 
➽ Το λόγο μετά τον Ανδρέα Κου-
ράκη πήρε για λίγα λεπτά ο Γ.
Μπουτάρης για να υπενθυμίσει
στον νέο αντιδήμαρχο ένα… αγ-
κάθι, όπως το χαρακτήρισε, με θέμα
της εκκλησίας. «Το άφησα σε εσάς κ. δήμαρχε
γιατί έχετε καλές σχέσεις με τον Άνθιμο», απάν-
τησε ο Α. Κουράκης.  
➽ Δεύτερος πήρε το λόγο ο νέος αντιδήμαρχος
Χασδάι Καπόν, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για τα
χρέη του δήμου. 
➽ Τα νούμερα σοκάρουν: 12,5 εκ. ευρώ σε οφειλές
σε προμηθευτές που έχουν ενταλματοποιηθεί και
δεν έχουν πληρωθεί, ανεξόφλητα εντάλματα του
2010 18,5 εκατ. ευρώ, 6 εκ. ευρώ δεν ενταλματοποι-
ήθηκαν και εκκρεμούν για το 2007-2008-2009, 8
εκ. ευρώ σε τιμολόγια μέχρι τις 2 το μεσημέρι, 43
εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, 22 εκατομμύρια στο
Παρακαταθηκών και Δανείων, 19 εκ. ευρώ στην
τράπεζα Πειραιώς, 7,15 εκ. σε ασφαλιστικά ταμεία
και εφορία, 1 εκ. ευρώ υπολογίζεται σε ΔΕΗ και
ΟΤΕ,  22 εκ. ευρώ από έλεγχο που έγινε στα τιμολό-
για και άλλα 20 εκ. από την υπεξαίρεση. 
➽ Για την κατάσταση στην καθαριότητα ενημέ-
ρωσε το σώμα ο Στ. Αβραμίδης. Όπως είπε τα οχή-
ματα του στόλου είναι πεπαλαιωμένα, με πολλές
φθορές ενώ πολλά δεν έχουν περάσει ούτε ΚΤΕΟ. 

Karfitsa 5Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

στο δημαρχείο



Karfitsa6 ΣΤΗΝΠΟΛΗ Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΓΙΑ «ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ» ΜΙΛΗΣΕ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Του Χρήστου Τσαλικίδη

Σε κλίμα συναίνεσης και σύμ-
πνοιας πραγματοποιήθηκαν τα
αποκαλυπτήρια του ανδριάντα

του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη
νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης. Οι
παρευρισκόμενοι ξεπέρασαν τους
3000, τα χαμόγελα και οι χειραψίες
έδιναν και έπαιρναν, οι κόντρες και
οι πικρίες ξεχάστηκαν και όλοι ανα-
φέρθηκαν στο έργο και στην παρακα-
ταθήκη που άφησε ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής. 

Σε πολιτικό επίπεδο τα αποκαλυ-
πτήρια αποτέλεσαν και μια προσω-
πική δικαίωση του Κώστα
Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουρ-
γός απέφυγε τις δηλώσεις, ωστόσο
κέρδισε τη μάχη του χειροκροτήμα-
τος. Ακόμα και μετά το τέλος της εκ-
δήλωσης εκατοντάδες ήταν οι
παρευρισκόμενοι που τον… περικύ-
κλωσαν, σπεύδοντας να του σφίξουν
το χέρι και να τον αγκαλιάσουν. 

Σε ό,τι αφορά αυτήν καθ’αυτήν την
τελετή, η αίσθηση που αποκόμισαν
επίσημοι και ανεπίσημη καλεσμένοι
ήταν ότι ο ανδριάντας θα παραμείνει
στη… θέση του. Το τόνισε δυο φορές
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγ-
γελος Βενιζέλος, λέγοντας πως «η
Θεσσαλονίκη υποδέχεται στη μόνιμη
μαρμάρινη θέση της τον Κωνσταντίνο
Καραμανλή», ενώ συναινετικός
υπήρξε και ο δήμαρχος, Γιάννης
Μπουτάρης, δηλώνοντας ότι «ο Κ.
Καραμανλής  ήταν πρόεδρος όλων
των Ελλήνων και έτσι θα παραμείνει». 

Συναινετικός ο Μπουτάρης
Στην ομιλία του ο δήμαρχος Θεσ-

σαλονίκης αναφέρθηκε στην «ισχυρή
προσωπικότητα» του Εθνάρχη, στην
«ακεραιότητα», και στο «ήθος που
τον διέκρινε» και εστίασε στις προ-
σπάθειες που κατέβαλε για πρόοδο,
εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Μα-
κεδονίας. «Η Θεσσαλονίκη υποδέχε-
ται ένα μεγάλο Έλληνα από τη
Μακεδονία που θα είναι παρών κα-
θημερινά στη ζωή μας» σημείωσε με-
ταξύ άλλων. «Η κυβέρνηση τιμά τη
μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
που συνιστά ένα ολόκληρο σημαντικό
κεφάλαιο της σύγχρονης πολιτικής
ιστορίας του τόπου μας» ανέφερε
στον χαιρετισμό του ο Βαγγέλης Βε-
νιζέλος εκπροσωπώντας την κυβέρ-
νηση. «Άλλωστε», συνέχισε, «ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής διετέλεσε
ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επί
δέκα ολόκληρα χρόνια το θεσμικό
σύμβολο της εθνικής μας ενότητας». 

«Καλώς ήρθες σπίτι σου»
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώ-

νησε ο πρόεδρος της Εταιρείας Μα-
κεδονικών Σπουδών Νίκος Μέρτζος.

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του
Κωνσταντίνου Καραμανλή «καλωσό-
ρισε» τον ιδρυτή της ΝΔ στο… σπίτι
του. Στην πόλη, όπως είπε, που τόσο
αγάπησε και τόσο ευεργέτησε. «Μας
έλειψες. Κοίτα γύρω σου οι Θεσσα-
λονικείς. Δες, συν γυναιξί και τέκνοις
την οικογένειά σου και τα παιδόπουλά
της κύκλω της πατρογονικής σου τρα-
πέζης ως ελαιόφυτα ελαιών. Κοίτα
ξανά στο πλευρό σου την Παλαιά
Φρουρά σου. Κοίτα τα δάκρυα στα
μάτια μας. Και μη μας πεις τώρα πως
οι άντρες δεν κλαίνε. Όλοι σε είδαμε
να δακρύζεις για τη Μακεδονία μας
στο αεροδρόμιό μας Μακεδονία».
Ημέρα «μνήμης και τιμής ενός μεγά-
λου άνδρα που πρόσφερε πολλά» χα-
ρακτήρισε τη Δευτέρα ο πρώην
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος. Στο σύντομο
χαιρετισμό του σημείωσε πως οι Θεσ-

σαλονικείς δεν είναι αγνώμονες. «Εί-
μαστε ευγνώμονες απέναντι στον
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Μας θυμί-
ζει ποιοι πραγματικά στάθηκαν αντά-
ξιοι της πατρίδας» σημείωσε. 

«Αληθινός ηγέτης» 
κατά τον Α. Σαμαρά

Από την πλευρά του πρόεδρος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αντώνης
Σαμαράς, χαρακτήρισε τον ιδρυτή της
ΝΔ «νεωτεριστή πολιτικό» που άφησε
το αποτύπωμα του στην πρόσφατη
ιστορία του τόπου.  «Ήταν αληθινός
ηγέτης. Και απόλυτος αντίπαλος της
επιδερμικής πολιτικής, της επιφανει-
ακής πολιτικής και του «δήθεν». Δω-
ρικός στο ύφος και το ήθος του. Αλλά
Αριστοτελικός στην σκέψη του. Με
την έννοια της σύνθεσης, της οικου-
μενικότητας και της Ελληνικότητας
ταυτόχρονα. Του ρεαλισμού, αλλά και

της διορατικότητας. Έβλεπε μπροστά.
Τόσο μπροστά, που αρκετές φορές
ένιωσε πολύ μόνος».

Για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή
μίλησε και ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας. «Η Θεσσαλονίκη
σήμερα τιμά τον πολιτικό άνδρα που
άλλαξε τη μοίρα του ελληνικού λαού»
δήλωσε στην αρχή ο Π. Ψωμιάδης
και συνέχισε λέγοντας πως ο αν-
δριάντας στη Νέα παραλία «θα θυμί-
ζει στους νεότερους ότι υπήρξε ο
πολιτικός που ανέδειξε τη φτωχή με-
ταπολεμική Ελλάδα. Μόνο με τους
φόρους των Ελλήνων πολιτών κατόρ-
θωσε να αλλάξει τη χώρα. Στέγνωσε
την ψυχή του για να κυβερνήσει.
Μας έβαλε στην ΕΟΚ αλλά, δυστυ-
χώς, δεν ήταν εκείνος που διαχειρί-
στηκε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αν
αυτό είχε συμβεί, τότε σίγουρα η Ελ-
λάδα δεν θα βρισκόταν στο σημείο

που είναι σήμερα». 

Απών ο Καρατζαφέρης
Ο Γ. Καρατζαφέρης δεν μπόρεσε

να παρεβρεθεί στην τελετή μιας και
δεν πρόλαβε να επιστρέψει εγκαίρως
από την Κύπρο. Σε ανακοίνωση του
αναφέρει τα εξής: « Ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής υπήρξε μία ισχυρή πο-
λιτική προσωπικότητα και προσέφερε
μεγάλες υπηρεσίες στο Έθνος. Όπως
όλοι οι μεγάλοι, απέκτησε πολλούς
φίλους, αλλά και φανατικούς αντιπά-
λους. Η ιστορία σίγουρα θα τον κα-
τατάξει στους σημαντικούς του
προηγούμενου αιώνα». 

Δηλώσεις έκανε και ο ανεξάρτητος
βουλευτής Κώστας Κιλτίδης λέγοντας
πως  ήρθε ως εκπρόσωπος της Δη-
μοκρατικής Συμμαχίας, «για να απο-
τίσουμε φόρο τιμής στο πολιτικό που
προσέφερε τα μέγιστα». 

Ενωτικός και αμετακίνητος 
ο ανδριάντας του Καραμανλή
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➽ Μία 54χρονη πέθανε σήμερα
στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών
από τον ιό της γρίπης Η1Ν1.Η
άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν στο
Νοσοκομείο τις τελευταίες δέκα ημέ-
ρες. 

➽ Θύματα ληστείας έπεσαν, στη
01:40 τα ξημερώματα της Δευτέ-
ρας, 30 έμποροι λαϊκών αγορών και
μικροπωλητές από τη Θεσσαλονίκη,
οι οποίοι ταξίδευαν προς την Κων-
σταντινούπολη για αγορές εμπορευ-
μάτων. Στο τουριστικό λεωφορείο
που έκανε τακτικά μηνιαία δρομο-
λόγια Θεσσαλονίκη – Κωνσταντι-
νούπολη επέβαιναν 29 επιβάτες και
2 οδηγοί. Έξω από την Ξάνθη, στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο Διομήδειας
– Φελώνης, δύο από τους επιβαί-
νοντες, με την απειλή όπλων και χει-
ροβομβίδας σταμάτησαν το
λεωφορείο και το οδήγησαν σε ερη-
μική περιοχή, όπου επιβιβάστηκαν
άλλοι δύο συνεργοί τους οπλισμέ-
νοι με Καλάσνικοφ και καλυμμένα
πρόσωπα. Οι δράστες αφαίρεσαν το
χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ,
κοσμήματα, κινητά, τιμαλφή και τα-
ξιδιωτικά έγγραφα.

➽ Στο χορό των κινητοποιήσεων
μπαίνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με
την πραγματοποίηση 4ωρης στάσης
εργασίας την Πέμπτη 20 Ιανουα-
ρίου και 24ωρη απεργία για την
Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου. Η
ΑΔΕΔΥ αποφάσισε συμμετοχή στο
συλλαλητήριο που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου, τετρά-
ωρη στάση εργασίας, 8:30- 12:30,
την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου συμπα-
ραστεκόμενη στους συμβασιούχους
και στο συλλαλητήριο που οργανώ-
νουν την ίδια ημέρα έξω από τον
Άρειο Πάγο, συλλαλητήριο κατά
της ακρίβειας την Πέμπτη 27 Ια-
νουαρίου 2011 και 24ωρη απερ-
γιακή κινητοποίηση την Πέμπτη 10
Φεβρουαρίου, επιδιώκοντας ταυτό-
χρονα την ενιαία αγωνιστική κινητο-
ποίηση και με τα Συνδικάτα του
Ιδιωτικού Τομέα.

➽ Από τον Οκτώβριο έχουν να πλη-
ρωθούν οι διδάσκοντες στο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, ξεκαθαρίζοντας ότι
αν δεν υπάρξει άμεση λύση στο
πρόβλημα, γίνονται σκέψεις ακόμα
και για να σταματήσει η βαθμολό-
γηση των εργασιών των φοιτητών.
Στους εργαζόμενους με συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου δεν έχει καταβλη-
θεί ούτε το δώρο Χριστουγέννων.
Και να ‘ταν μόνο αυτοί…

εν συντομία
Συνάντηση Βενιζέλου με Μπουτάρη

Τον δήμαρχο Θεσσαλο-
νίκης Γιάννη Μπου-
τάρη επισκέφθηκε τη

Δευτέρα στο γραφείο του ο
υπουργός Εθνικής Αμυνας
Ευάγγελος Βενιζέλος και
συζήτησαν θέματα που
αφορούν το Δήμο και ευρύ-
τερα το πολεοδομικό συγ-
κρότημα. «Το υπουργείο
Εθνικής Αμυνας μπορεί να
βοηθήσει αποτελεσματικά

στο έργο της νέας δημοτι-
κής αρχής, όχι μόνον στα
όρια του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, αλλά ευρύτερα, μέσα
στα όρια του πολεοδομικού
συγκροτήματος», δήλωσε ο
κ. Βενιζέλος.
«Βέβαια πέρα από αυτά
που αφορούν το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, εμένα, ως
βουλευτή και ως πολίτη
της Θεσσαλονίκης, με εν-

διαφέρει η νέα δυναμική
που αναπτύσσεται στην
πόλη, η οποία ξεκινά από
τα θέματα του ύφους και
της αισθητικής και φτάνει
μέχρι τη διαχείριση των με-
γάλων προβλημάτων των
υποδομών. Ανάμεσα σε
αυτά τα δύο, υπάρχει η κα-
θημερινότητα, στην οποία
είναι αφοσιωμένες οι μεγά-
λες πρωτοβουλίες του

Γιάννη Μπουτάρη», κατέ-
ληξε ο υπουργός. Από την
πλευρά του ο κ. Μπουτά-
ρης είπε ότι θα συγκροτη-
θεί μια ατζέντα θεμάτων
που θα θέσει ο δήμος στον
υπουργό Εθνικής Αμυνας
και θα ζητήσει τη συν-
δρομή του, αλλά αρνήθηκε
να πει ποια θα είναι αυτά,
παραπέμποντας στο μέλ-
λον.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 24ΩΡΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Σε πανελλαδικές επαναλαμ-
βανόμενες 24ωρες απερ-
γίες προχωρούν έως και τις

28 Ιανουαρίου οι φαρμακοποιοί,
τασσόμενοι κατά των ρυθμίσεων
που περιλαμβάνει το ν/σχ για το
άνοιγμα του επαγγέλματός, ξεκι-
νώντας από αύριο Τετάρτη. Όπως
αποφάσισε ο Πανελλήνιος Φαρ-
μακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ),
κλειστά θα παραμείνουν τα φαρ-
μακεία την Τετάρτη, Πέμπτη και
Παρασκευή , 19, 20 και 21 Ια-
νουαρίου και τις ίδιες ημέρες την
ερχόμενη εβδομάδα (26, 27 και
28 Ιανουαρίου). Για το διάστημα
αυτό οι ασθενείς με ιατρική συν-
ταγή θα εξυπηρετούνται από τα
φαρμακεία υπηρεσίας.

«Αιτία πολέμου» για τους φαρ-
μακοποιούς είναι τα πληθυσμιακά
κριτήρια που τίθενται για να ανοί-
ξει ένα φαρμακείο, καθώς και η
απελευθέρωση του ωραρίου λει-
τουργίας. Οι ρυθμίσεις αυτές πε-
ριλαμβάνονται τελικά στο
νομοσχέδιο, καθώς οι αντιρρήσεις
των φαρμακοποιών δεν έγιναν δε-
κτές από την Τρόικα, που απέρ-
ριψε τελικά τα αιτήματά τους. 

«Απορρίπτουμε στο σύνολό του
το απαράδεκτο κυβερνητικό σχέ-
διο», τονίζει ο ΠΦΣ και συμπληρώ-
νει: «Καταγγέλλουμε την
προσπάθεια αφανισμού του ελλη-
νικού φαρμακείου και την πλήρη
εμπορευματοποίηση της φαρμα-
κευτικής περίθαλψης, προς εξυπη-
ρέτηση των μεγάλων συμφε-
ρόντων». 

«Το Φαρμακείο βρίσκεται υπό
διωγμό. Είμαστε αποφασισμένοι να
μην επιτρέψουμε την εξόντωση
μας και την κατάρρευση του
Ασφαλιστικού Συστήματος», κατα-
λήγει σχετική ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση
Ο κοινωνικός διάλογος τελεί-

ωσε και το ν/σ θα κατατεθεί την

Τετάρτη στη Βουλή, διεμήνυσε
από την πλευρά του ο υπουργός
Ανδρέας Λοβέρδος, σημειώνον-
τας πως «τα μέτωπα διαρκείας
δεν βοηθούν κανέναν, ούτε τη
χώρα ούτε τους ίδιους τους φαρ-
μακοποιούς». 

Αναμενόμενες χαρακτήρισε τις
αντιδράσεις των διάφορων επαγ-
γελματικών ομάδων σχετικά με το

«άνοιγμα» των κλειστών επαγγελ-
μάτων ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιώργος Πεταλωτής,
τονίζοντας παράλληλα ότι «η απο-
φασιστικότητα και η τόλμη της κυ-
βέρνησης να προχωρήσει τις
σχετικές αλλαγές είναι δεδο-
μένη». 

Ο κ. Πεταλωτής σημείωσε πως
η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της

διαβούλευσης, περιμένει όλες οι
επαγγελματικές ομάδες να στα-
θούν στο ύψος των περιστάσεων,
συμπληρώνοντας ότι είναι δεδο-
μένο πως θα πρέπει να μην υπάρ-
χουν περιορισμοί στα επαγγέ-
λματα και ότι, όπου υπάρχουν, να
είναι συμβατοί με την ποιοτική και
προσιτή παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες.

Ρολά διαρκείας στα φαρμακεία

Συνεργασία φορέων για την ανάδειξη της 
Θεσσαλονίκης ως προορισμού κρουαζιέρας 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΟΛΘ,
ΕΒΕΘ, Εμπορικού Συλλόγου και
δήμου Θεσσαλονίκης υπεγράφη χθες

για την προώθηση της Θεσσαλονίκης ως
προορισμό κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι
τέσσερις φορείς αναλαμβάνουν τρεις
πρωτοβουλίες: 
- Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου το
οποίο θα περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να
γνωρίζει μία εταιρεία κρουαζιέρας
προκειμένου να προχωρήσει στην ένταξη ενός

προορισμού στο πλάνο των δρομολογίων της.
- Συμμετοχή στην Cruise Shipping Miami, τη
μεγαλύτερη στον κόσμο έκθεση κρουαζιέρας,
που θα πραγματοποιηθεί στο Miami των ΗΠΑ
από τις 14 έως τις 17 Μαρτίου 2011. 
- Ένταξη της ΟΛΘ ΑΕ στη Medcruise, τον
οργανισμό λιμένων κρουαζιέρας της
Μεσογείου. Η συμμετοχή θα δώσει πρόσθετα
εργαλεία προβολής του λιμανιού και της
Θεσσαλονίκης, καθώς και καλύτερη δικτύωση
- πρόσβαση στις εταιρείες κρουαζιέρας. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ EUROGROUP

Διελκυστίνδα για την επιμήκυνση
Ένα ιδιότυπο μπρα-

ντε-φερ βρισκόταν
χθες σε εξέλιξη στις

Βρυξέλλες, κατά τη συνε-
δρίαση του Eurogroup. Στο
επίκεντρο βρισκόταν η επι-
μήκυνση αποπληρωμής των
ελληνικών μνημονιακών δα-
νείων. Επισήμως το θέμα
δεν βρισκόταν στην ατζέντα
και η κυβέρνηση κρατούσε
χαμηλά τον πήχη. «Στο ση-
μερινό Eurogroup, θα πρέ-
πει να κρατάμε χαμηλά τις
προσδοκίες μας», δήλωνε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γιώργος Πεταλωτής, ερωτη-
θείς αν η κυβέρνηση περι-
μένει να αποφασιστεί η
επιμήκυνση του χρόνου

αποπληρωμής του ελληνι-
κού δανείου στη συνε-
δρίαση.

Σχετικά με το εάν η κόν-
τρα Μπαρόζο-Μέρκελ επη-
ρεάζουν το ζήτημα της

επιμήκυνσης και του ευ-
ρωομολόγου, ανέφερε ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα,
καθώς, όπως είπε, «οι συ-
ζητήσεις και οι απόψεις
είναι πολλές και πολλές
φορές αντικρουόμενες μέσα
στην ΕΕ».

Ο Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε δήλωσε χθες, Δευ-
τέρα, ότι ο πρόεδρος της
Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο

«περιπλέκει την κατά-
σταση», με τις εκκλήσεις
του για την ενίσχυση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρη-
ματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας στην Ευρωζώνη. «Δεν
τίθεται θέμα να αυξήσουν
μόνο η Γαλλία και η Γερμα-
νία τις εγγυήσεις τους, πρέ-
πει επίσης και οι
υπερχρεωμένες χώρες να
επιλύσουν τα προβλήματά
τους [...] τότε θα φθάσουμε

σε ολοκληρωμένες λύσεις»,
προσέθεσε.

Ο Ζοζέ Μπαρόζο, την πα-
ραμονή της συνόδου των
17 υπουργών Οικονομικών
της Ευρωζώνης, σε δηλώ-
σεις του στο γερμανικό πε-
ριοδικό Der Spiegel,
εμφανίστηκε επικριτικός
απέναντι στην κυβέρνηση
Μέρκελ, επειδή απορρίπτει
την πρότασή του για αύξηση
των πόρων του Ταμείου.

Παπανδρέου: «Κλειδί» στην αλλαγή 
του κράτους ο δημόσιος υπάλληλος

Μήνυμα αισιοδοξίας επιχείρησε να στείλει ο πρωθυπουργός Γ.Παπαν-
δρέου το πρωί της Δευτέρας στη διάρκεια χαιρετισμού σε ημερίδα της Γε-

νικής Γραμματείας Επικοινωνίας- Ενημέρωσης για τους επικεφαλής των
Γραφείων Τύπου Εξωτερικού, στην οποία συμμετέχουν οι προϊστάμενοι των
Γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, το έχουμε
ήδη αποδείξει, τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε τον δημόσιο
υπάλληλο «κλειδί» στην αλλαγή νοοτροπίας στο κράτος και τα προσόντα τους
«πλούτο» που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Α. Σαμαράς: Επιμήκυνση, μείωση 
επιτοκίου και έκδοση ευρωομολόγων 

Τη θέση της ΝΔ στο θέμα του χρόνου απο-
πληρωμής του δανείου από την τρόικα, ξε-
καθάρισε τη Δευτέρα ο αρχηγός της

αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνης Σαμαράς.
Όπως είπε, η ΝΔ ζητεί την επιμήκυνση του χρό-
νου αποπληρωμής, με ταυτόχρονη μείωση του
κόστους δανεισμού, και έκδοση ευρωομολόγων.
«Η δικιά μας θέση είναι καθαρή: Επιμήκυνση
πρώτον. Ταυτόχρονη μείωση του κόστους δανει-
σμού, δηλαδή του επιτοκίου, δεύτερον, και τρίτον
ευρωομόλογα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ, προ-
σερχόμενος στα κεντρικά γραφεία του κόμματος
στη Θεσσαλονίκη, για τη συνεδρίαση της διοικού-
σας επιτροπής.

Ο κ. Σαμαράς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με

αφορμή τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του
ιδρυτή του κόμματος Κωνσταντίνου Καραμανλή,
στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Το «παρών» θα δώσουν -μεταξύ άλλων- ο πρό-
εδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, ο πρό-
εδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμανλής
(ΙΚΚ) Πέτρος Μολυβιάτης, ο αντιπρόεδρος του
ΙΚΚ Αχιλλέας Καραμανλής, ο τέως δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώ-
της Ψωμιάδης, ο μητροπολίτης Άνθιμος κ.ά.

Ωστόσο, ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αναμέ-
νεται να έχει η παρουσία στην εκδήλωση του τέως
πρωθυπουργού και τέως προέδρου της ΝΔ,
Κώστα Καραμανλή.

Αναστολή της ρύθμισης για 
τα μη συνεργάσιμα φορολογικώς
κράτη ζητεί το ΕΒΕΘ

Την αναστολή της ρύθμισης του υπουργείου
Οικονομικών για τα μη συνεργάσιμα φορολο-
γικώς κράτη, μεταξύ των οποίων η πΓΔΜ και

το Χονγκ Κονγκ, ζητεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι,
πέραν των κινδύνων για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις, η Ελλάδα ρισκάρει να βρεθεί υπόλογη και
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ΠΟΕ .

Πιο συγκεκριμένα, με επιστολή της προς τον
υπουργό Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, η δι-
οίκηση του ΕΒΕΘ ζητεί να υπάρξει εναλλακτική
ρύθμιση, «η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη λει-
τουργία πολλών εκ των επιχειρήσεων της περιοχής
μας, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα».

Από τις χώρες που συμπεριλαμβάνονται στη
λίστα του υπουργείου, προστίθεται στην επιστολή,
«εισάγουν εμπορεύματα ή πρώτες και βοηθητικές
ύλες πολλές βορειοελλαδίτικες επιχειρήσεις, οι

οποίες θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλή-
ματα».

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ακόμη ότι «σε
καμία από τις φορολογικές νομοθεσίες των
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υφί-
σταται τόσο ακραία ρύθμιση». 

Το ΕΒΕΘ σημειώνει επίσης ότι «δεν φαίνεται να
υπάρχει ιδιαίτερος κατάλογος, εγκεκριμένος από
τον ΟΟΣΑ, με τις μη συνεργάσιμες χώρες, ο οποίος
να είναι δεσμευτικός για τις χώρες-μέλη του. Είναι
προφανές επομένως ότι κάθε χώρα έχει αρκετά
μεγάλο βαθμό ελευθερίας στον προσδιορισμό των
χωρών που θεωρεί μη συνεργάσιμες φορολογικά».

Σύμφωνα, μάλιστα, με το ΕΒΕΘ, «υφίσταται το
ενδεχόμενο να βρεθεί η χώρα μας υπόλογη στον
ΠΟΕ ως εφαρμόζουσα μέτρα που ισοδυναμούν με
παρακώλυση και εκτροπή του διεθνούς εμπο-
ρίου». 
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η 27ΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΚΑΦΑ ΟΛΚΗΣ

Λανθασμένες ήταν οι πληρο-
φορίες που ήθελαν την
27χρονη Ελληνογερμανίδα,

η οποία συνελήφθη την Παρα-
σκευή στο πλαίσιο επιχείρησης
της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας,
να είναι κόρη πρώην καταζητού-
μενης για συμμετοχή στη RAF.
Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, η
γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγε-
λία ανέφερε ότι η κοπέλα δεν είναι
κόρη της γυναίκας η οποία είχε
κατηγορηθεί για συμμετοχή στην
γερμανική τρομοκρατική οργά-
νωση Φράξια Κόκκινος Στρατός
(RAF). 

Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, μετά
το θέμα που δημιουργήθηκε με τη
σύλληψη της 27χρονης Γερμανί-
δας, ζήτησε ην απαγόρευση μετά-
δοσης πληροφοριών πριν το τέλος
των επιχειρήσεων και την επιβε-
βαίωση των στοιχείων. Παράλ-
ληλα, με ανακοίνωσή της, η
μητέρα της 27χρονης δήλωσε ότι
θα κινηθεί νομικά κατά της ΕΛΑΣ
και των ΜΜΕ για τον διασυρμό

που υπέστη.
Στο μεταξύ, προφυλακιστέοι κρί-

θηκαν μετά τις τυπικές απολογίες
που έδωσαν στη 19η τακτική ανα-
κρίτρια, οι τέσσερις νεαροί κατη-
γορούμενοι για υποθέσεις
τρομοκρατίας, οι οποίοι συνελή-
φθησαν την περασμένη Πέμπτη. Η
27χρονη Γερμανίδα, που επίσης

απολογήθηκε για την ίδια υπό-
θεση, αφέθηκε ελεύθερη, ύστερα
από διαφωνία ανακρίτριας και ει-
σαγγελέα για το θέμα της προφυ-
λάκισής της. 

Η δίκη των «Πυρήνων»
Έπειτα από άλλεπάλληλες εντά-

σεις μεταξύ των εννέα κατηγορου-

μένων και του προεδρείου του
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των, οι κατηγορούμενοι για συμ-
μετοχή στην τρομοκρατική
οργάνωση «Συνωμοσία των Πυρή-
νων της Φωτιάς» αποχώρησαν
από το εδώλιο σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας, καθώς καταγράφονταν
στην είσοδο τα στοιχεία του κοι-

νού. Οι συνήγοροι έθεσαν και
αυτοί το θέμα της καταγραφής
στοιχείων στην είσοδο της αίθου-
σας. Ζήτησαν, επίσης, να μην
είναι δέσμιοι (να μην έχουν χειρο-
πέδες) οι κατηγορούμενοι, όταν
παραμένουν στην αίθουσα στη
διάρκεια των διακοπών της διαδι-
κασίας. 

Κατά τη διάρκεια διακοπής του
δικαστηρίου δημιουργήθηκε νέα
ένταση μεταξύ κατηγορουμένου
και αστυνομικού με πολιτικά, που
τον πλησίασε, αλλά και με φίλους
των κατηγορουμένων που ζητού-
σαν από αστυνομικούς με πολιτικά
να αποχωρήσουν από την αί-
θουσα. 

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να
εκδώσει απόφαση στα αιτήματα
της υπεράσπισης και των ίδιων
των κατηγορουμένων για μαγνητο-
φώνηση της διαδικασίας, αλλά και
για το θέμα της παράδοσης ταυτο-
τήτων που έχει επιβληθεί στους
προσερχόμενους στις φυλακές
Κορυδαλλού. Η δίκη θα συνεχιστεί
την ερχόμενη Δευτέρα.

Από Δευτέρα η δίκη για τους «Πυρήνες»
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ΑΡΗΣ

Την ανάγκη για μεταγραφές τόνισε ο προ-
πονητής του Άρη μετά την αναπάντεχη
ήττα από τον Πανιώνιο στο «Κλεάνθης

Βικέλίδης». Ο  Έκτορ Ραούλ Κούπερ στην συ-
νέντευξη τύπου μετά τον αγώνα δεν θέλησε να
κάνει απολογισμό των «ζημιών» από την συγ-
κεκριμένη ήττα, αλλά μίλησε για την ανάγκη
ενίσχυσης της ομάδας λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: «Ελπίζω ότι θα υπάρχουν κάποιες μετα-
γραφές που θα μας βοηθήσουν χωρίς να
αποτελεί δικαιολογία γιατί σε κάποιες γραμμές
έχουμε προβλήματα».

Οι ποδοσφαιριστές του Άρη δεν απέφυγαν
τις έντονες αποδοκιμασίες των 300 φιλάθλων
του συλλόγου που αγανακτισμένοι περίμεναν
την αποστολή της ομάδας έξω από το γήπεδο.
Οι εκφράσεις που ακούστηκαν ήταν «βαριές»
και το κλίμα που είχε δημιουργηθεί ήταν τετα-
μένο, σκηνικά που δεν συνέβησαν ποτέ ξανά
κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, τουλάχι-
στον όχι σ' αυτό το βαθμό. Τα όσα έγιναν είχαν
ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός οπαδού του
Άρη, ενώ να σημειωθεί ότι ένας φίλος των «κι-
τρίνων» συνελήφθη στα μικροεπεισόδια πριν
από την έναρξη του αγώνα στην οδό Αλκμή-
νης.

ΠΑΟΚ

Έκανε μετεγγραφές... απ’ τον πάγκο

Ηνίκη στο Πανθεσσαλικό στά-
διο του Βόλου και κυρίως ο
τρόπος με τον οποίο αυτή

ήρθε, επιβεβαίωσε ότι τελικά ο ΠΑΟΚ
γνωρίζει πως να παίρνει αυτό που
θέλει. Το επιβλητικό 0-3 στην έδρα
των «ερυθρολεύκων» της Θεσσαλίας,
μπορεί να μη συνοδεύτηκε από εξί-
σου επιβλητική εμφάνιση, ωστόσο
έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και παίρνει
αποτελέσματα σε δύσκολες έδρες,
ακόμα και όταν δεν πιάνει το μάξι-
μουμ των δυνατοτήτων του. 

Το μεγαλύτερο ωστόσο κέρδος για
το «Δικέφαλο», ήταν ότι κέρδισε παί-
κτες τους οποίους είχε ξεγραμένους
και φαίνεται ότι επιστρέφουν δυνα-
μικά, την πιο κατάλληλη ώρα. Τη
στιγμή ακριβώς εκείνη που αρχίζουν
όλα τα μεγάλα ντέρμπι για τον ΠΑΟΚ,
σε Κύπελλο και πρωτάθλημα, με τη
μετεγγραφική ενίσχηση της ομάδας
φαντάζει πλέον πολύ δύσκολη αν δεν
μπουν τα αραβικά κεφάλαια στα τα-
μεία του συλλόγου, Μουσλίμοβιτς,
Κουτσιανικούλης και Μπαλάφας δή-
λωσαν ένα βροντερό «παρών».

Για το Σωτήση Μπαλάφα μάλιστα,
που όλοι τον ήθελαν με το ένα πόδι
εκτός ΠΑΟΚ, φαίνεται πως αντιστρέ-
φεται πλήρως το κλίμα προς το πρό-
σωπό του, τη στιγμή που είναι
πασιφανές το μεγάλο πρόβλημα της
ομάδας στο χώρο του κέντρου, εν τη

απουσία του Βιτόλο. Όσον αφορά το
Βόσνιο επιθετικό, το σίγουρο είναι ότι
θα τον δούμε και απένατι στους «ερυ-
θρόλευκους», στο αυριανό ντέρμπι
του Κυπέλλου, είτε ως βασική επι-
λογή, είτε ερχόμενος από τον πάγκο,
μετά από απουσία δύο μηνών. Για τον
Βασίλη Κουτσιανικούλη, έχουν γρα-
φτεί και ειπωθεί πολλά, ενώ πριν με-
ρικό διάστημα θεωρούνταν βέβαιο,
ότι θα παραχωρηθεί κι εκείνος, ως
δανεικός. Ο νεαρός ωστόσο μεσοεπι-
θετικός, αποδικνύει ότι τελικά αξίζει
κι άλλη ευκαιία από το Μάκη Χάβο
και το πιθανότερο είναι ότι θα την
πάρει. Αποτελεί επένδυση για τον

ΠΑΟΚ και οι προσδοκίες προς το
πρόσωπό του, παραμένουν μεγά-
λες.

Ο αγώνας ωστόσο του Βόλου
ανήκει πια στο παρελθόν και το
ενδιαφέρον όλων, στρέφεται
πλέον στον Ολυμπιακό και το αυ-
ριανό ματς του Κυπέλλου. Η συγ-
κεκριμένη διοργάνωση, αποτελεί
αναμφίβολα τον πιο εφικτό στόχο
του «Δικεφάλου», ώστε να κατα-
κτήσει κάποιο τίτλο τη φετινή
χρονιά και ένα θετικό αποτέλε-
σμα στο «Καραϊσκάκης», θα είναι
δώσει μαγάλο το «πάνω χέρι»
στην ομάδα του Μάκη Χάβου.

Ενίσχυση τωρα��
Σχόλιο

Από Σούπερ...
νύστα, Πριμέρα
Ντιβιζιόν;� 

Κοντέψαμε να ξεχάσουμε
πιο πρωτάθλημα παρακο-
λουθήσαμε το περασμένο

Σαββατοκύριακο, έχοντας την
ψευδαίσθηση προς στιγμή, ότι
βλέπουμε το ισπανικό, σε ελλη-
νική έκδοση. Από τα 12 γκολ της
προηγούμενης αγωνιστικής και
θέαμα, που... έλυνε κάθε πρό-
βλημα αϋπνίας, ξαφνικά ο δεί-
κτης εκτοξεύθηκε στα 30, με τη
μία τεσσάρα, να διαδέχεται την
άλλη. Τέσσερα τα τέρματα  στο
«Γ.Καραϊσκάκης» του Ολυμπια-
κού επί του Πανσερραίκού(4-2),
το ίδιο σκορ και στο Περιστέρι,
με τον Ατρόμητο να καταβάλει
την αντίσταση της Κέρκυρας, το
ίδιο και στο ΟΑΚΑ, όπου ο Πα-
ναθηναϊκός επικράτησε της Κα-
βάλας. Έγιναν ξαφικά όλοι
«Μπαρτσελόνες» ή μήπως ξε-
χαρβάλωσαν οι άμυνες; 

Η απάντηση βρίσκεται κάπου
στη μέση και μάλλον γέρνει
προς το «διπλό». Σπουδαίο παι-
γνίδι και από την ΑΕΚ στην Τρί-
πολη, που επικράτησε του
Αστέρα με 3-0. Στο «Κλ.Βικελί-
δης», φαίνεται πως ο Πανιώνιος
βρήκε... το «Γερμανό» του, στο
πρόσωπο του Κώστα Μήτρογλου,
μετά τα δύο γκολ του νεαρού
άσσου, ενώ στην Ξάνθη κόπηκε
κάπως απότομα το σερί των
«ακριτών», από την «μπαλωθιά»
του Εργοτέλη και το 0-1. Κατα-
δικαστέα πάντως από κάθε
άποψη τα θλιβερά γεγονότα του
ΟΑΚΑ, με τον  Γ. Βαρδηνογιάννη,
να εισβάλει στα δημοσιογρα-
φικά μπουθ, και να λογοκρίνει
το συνάδελφο που μετέδιδε τον
αγώνα. Το «κονσέρτο» της υπο-
κρισίας ωστόσο, ήρθε τόσο από
τo συνδρομητικό κανάλι, όσο
και από τη διοργανώτρια αρχή. 

Γιατί  μπορεί ο «καπετάνιος»
να έπραξε φανερά, κάτι που εί-
χαμε να δούμε χρόνια, όλοι
όμως γνωρίζουν, ότι οι μέθοδοι
πλέον έχουν αλλάξει και τα ίδια
συνεχίζουν να γίνονται, με άλ-
λους ωστόσο τρόπους. Και όσον
αφορά την ανακοίνωση της Σού-
περ Λιγκ, φαίνεται πως το να ει-
σβάλεις στα αποδητήρια των
διαιτητών, είναι περισσότερο
θεμιτό από την κίνηση του
πρώην προέδρου του Παναθη-
ναϊκού... 

Γ.Φ

Μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Ηρα-
κλή μετα τις διαδοχικές αποτυχίες σε πρωτάθλημα και
Κύπελλο. Οι «κυανόλευκοι που έιχαν μοναδική ευκαιρία

να περάσουν μόνοι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, κα-
τάφεραν να ηττηθούν από την χειρότερη ομάδα του πρωταθλή-
ματος. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο τέλος του αγώνα ο Σολτάνι
και ο Πίτου διαπληκτίστικαν  στα αποδυτήρια του AEL FC Arena.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί φίλοι τoυ «Γηραιού», αγανακτι-
σμένοι  απο τις κακές εμφανίσεις, περίμεναν την αποστολή της
ομάδας στη Μίκρα για να αποδοκιμάσουν τους παίκτες.

Η ανάγκη ενίσχυσης γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς
όσο περναει ο καιρός φαίνονται οι χτυπητές αδυναμίες της ομά-
δας. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης περιμένει πως και πως να εγκλι-
ματιστούν οι «νέοι»  Τσίτας, Ρόμπλες , Ζέρκα και Μάχοπ που
ήδη προπονούνται με την ομάδα, καθώς και ο «παλιός» Επαλέ
που αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Ο Καμερουνέζος με-

σοεπιθετικός συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ομάδας
και θα γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης μέχρι τον Ιούνιο του 2013.
Αγκάθι ωστόσο αποτελεί σίγουρα, το «βέτο» στις μετεγγραφές
για τον Ηρακλή, από την ΕΠΟ. 

Η οφειλή ύψους 700.000 ευρώ προς την ομοσπονδία, έχει
μπλοκάρει τα δελτία των νεοαποκτειθέντων παικτών, και γίνεται
αγώνας δρόμος από τη διοίκηση του συλλόγου, ώστε να διακα-
νονιστεί το χρέος. Αντίθετα ο Μίρνες Σίσιτς μετράει ώρες στον
Ηρακλή καθώς αποτελεί ξένο σώμα για την ομάδα. Ο
Σλοβένος  έχει κληθεί σε συζητήσεις με την διοίκηση της ομάδας
και λογικά θα δει την  πόρτα της εξόδου.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Χαμένη ευκαιρία

Φόβοι για «καμπάνα»
Τα όσα απράδεκτα συνέβησαν στην

αναμέτρηση του Σαββάτου, μεταξύ των
οπαδών του ΠΑΟΚ και της αστυνομίας,
έχουν φέρει την ομάδα σε πολύ σύ-
σκολη θέση. Το ενδεχόμενο της τιμω-
ρίας της έδρας φαντάζει αρκετά πιθανό,
πράγμα που κανείς δεν θέλει να σκέφτε-
ται στις τάξεις του «Δικεφάλου», ενόψει
των ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Ολυμ-
πιακό. Εκτός από το πλήγμα σε αγωνι-
στικό επίπεδο, πολύ μεγάλη θα είναι και
η οικονομική ζημιά του συλλόγου, αφού
εκτός από τα διαρκείας, αναμένεται να
πουληθούν τουλάχιστον 8.000 εισιτήρια
ακόμα.  
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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)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευ-
ρολογικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακικής, καρδιοχει-
ρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά, ψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργι-
κά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παιδιατρικά, ουρολογικά,
παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολογι-
κά, παιδοψυχολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για περιστατικά παθολογικά και λοιμώδη
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
25ης Μαρτίου 100 Χαριλάου, 28ης Οκτωβρίου 84 Κωνσταντινουπόλεως Ιπ-

ποκράτειο, Χειμμάρας 27-Μ.Μπότσαρη 98, Γ. Παπανδρεόυ 54-Ελευθέριο-
Κορδελιό, Παπάφη 184-Μ.Μπότσαρη, Ολύμπου 103-Ιασωνίδου, Φιλιππουπό-
λεως 13 έναντι εκκλησίας Αγίου Παντελεήμονα-Αμπελόκηποι, Στρ.Σαράφη 52
Άγιος Ιωάννης πλησίον FENA-Καλαμαριά, Ικτίνου 18 Τσιμισκή 81 πεζόδρο-
μος, Ίωνος Δραγούμη 75-Ολύμπου Διοικητήριο, Αν.Παπανδρέου 172 Ζαχ.
Μουμουλίδη-Συκιές, Β.Γεωργίου 37 Φάληρο, Μεταμορφώσεως31-Καλαμα-
ριά, Εγνατία 72 Παν. Χαλκέων, Τραπεζούντος 8-Αναλήψη, Τσιμισκή112 Δια-
γώνιος, Καραολή Δημητρίου 204-Εύοσμος

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
28ης Οκτωβρίου 84 Κωνσταντινουπόλεως Ιπποκράτειο, Γ. Παπανδρέου 54-

Ελευθέριο-Κορδελιό, Αν.Παπανδρέου 172 Ζαχ. Μουμουλίδη-Συκιές, Μεταμορ-
φώσεως 31-Καλαμαριά, Εγνατία 72 Παν. Χαλκέων,Τραπεζούντος 8-Ανάληψη

εφημερεύοντα φαρμακεία

ET1

09.00- Στάνλεϊ
09.30- Μίκυ Μάους - παίζω και
μαθαίνω
10.00- Του κουτιού τα παραμύθια
10.30- Η εποχή του Παραμυθιού
11.00- Θησαυροί της ελληνικής
Φύσης
11.30- Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00- 'Eνα μπουζούκι αλλιώτικο
απ τ' αλλά
13.30- Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα
13.45- Το κουτάλι
14.15- Ο παραμυθάς
14.30- Ουράνιο τόξο
15.00- Φινέας και Φερμπς
15.30- Οικογένεια Πραουντ
16.00- Οι μάγοι του Γουεβερλυ
Πλεϊς
16.30- Μια ευκαιρία για τη Σόνι
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Μια κοινωνία ένα όνειρο
19.00- Κλήρωση Λαϊκού λαχείου
19.10- Οι αρχιτέκτονες της αλλα-
γής
20.00- Χρυσά κορίτσια
21.00- 'Aμυνα ζώνης
22.00- Από τον Καλλικράτη στον
Καλατράβα
23.00- Ημερολόγια εργασίας
00.00- Γόμορρα

ΝΕΤ

06.00- Πρωϊνή ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα
15.00- Ειδήσεις
16.00- Ποιος έπνιξε τη Μόνα
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ο,τι φτιάχνεται, το φτιάχνε-
τε
19.15- Δέκα μέρες στο Παρίσι
21.00- Ειδήσεις
22.00- Επικαιρότητα
23.00- Ανταποκριτές
00.00- Ειδήσεις
00.15- Crime and investigation
network

ΕΤ3

06.30- Balkan Express
07.30- Παγκόσμια οικογένεια
08.00- Ο υπέροχος βυθός της Με-
σογείου
08.30- Το ψάρεμα
09.30- Ο θαυμαστός κόσμος της
Φύσης
09.50- Καθημερινά
11.00- Shamwari: Μια άγρια ζωή
11.30- Επτά ημέρες
12.30- Μαγειρική του κόσμου
13.00- Ειδήσεις
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Μαγικός κόσμος
16.30- Η χαρά της ζωγραφικής
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.30- Οι κόρες του Μακ Λέοντ
19.30- Γίνε ένα με τα πλάσματα
20.30- Ο δρόμος του μόσχου
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Το τρελοκόριτσο
00.30- Διασπορά

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα MEGA
10.00- Πρωινό mou
13.10- Η ζωή της άλλης (E)
14.00- Ειδήσεις
15.00- 'Eνας μήνας και κάτι
16.00- Μπαμπά μην τρέχεις
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- Το κόκκινο δωμάτιο
22.00- Το νησί
23.15- Εμπόλεμη ζώνη
00.30- 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 Ant1
17.10- Ασημένια φεγγάρια
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Χίλιες και μία νύχτες
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
17.55- Ειδήσεις
18.00- Οικογενειακές ιστορίες
19.00- Ειδήσεις
20.00- Κάτι ψήνεται
21.00- Big Brother
22.00- Δέκα μικροί μήτσοι
23.00- Το αγιαζι του έρωτα
00.00- Sex and The city
01.00- Η τελευταία παράσταση

STAR

06.45- Παιδικό πρόγραμμα
07.30- Πρωϊνή μελέτη
10.15- Νηστικοί πράκτορες
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- Χαμός στο Μπρονξ 
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- Αθέατος κόσμος
02.00- Auto Alter

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Surgeons
11.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del amor
15.00- Τηλεαγορές
18.00- Surgeons
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.20- 'Oλα στο πρόγραμμα
20.30- Surgeons
21.20- Intelligence
22.15- Corleone
23.15- Mayday
00.15- Η αγορά σήμερα 

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Ραντεβού στη Βενετία
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευ ζην
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις » & σύντο-
μο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική
19.30- Ιστορίες πολιτισμού
20.30- Αλύγιστη στη ζωή
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα

δείτε στην tv
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Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Κοπής βασιλόπιτας  Συλλόγου Φίλων 
του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της
Βασιλόπιτας  του Συλλόγου Φίλων του Τελλογλείου Ιδρύματος
Τεχνών Α.Π.Θ. Στα πλαίσια της βραδιάς παρουσιάσθηκαν οι έως

τώρα δραστηριότητες του συλλόγου και τα σχέδια για την νέα χρονιά ενώ
απευθύνθηκαν ευχές και χαιρετισμοί από τα μέλη σε όλους τους παρευ-
ρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία τους τον σύλλογο.

Ο Ανδρέας Γιαννακουδάκης και ο Νικόλαος
Μουσιόπουλος 

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας του Συλλόγου Φίλων Τελλογλείου
Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

Οι Νικόλαος Μουσιόπουλος, Λάζαρος Σεργιάδης, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Κατερίνα Δούκα – Καμπίτογλου,
Γιάννης Χρυσάφης και Αναστασία Σαράντου

Η Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά, ο Αν-
δρέας Γιαννακουδάκης και ο Νικόλαος

Μουσιόπουλος

Πολιτισμός SOS
Της Πηνελόπης Σερδάρη*

Π
αίρνοντας αφορμή από τη στήλη
«Πρωινός Freddo» που έγραφε με-
ταξύ άλλων «…Έρχομαι, λοιπόν,

από το Λονδίνο, φορτωμένος με ιδέες και
εμπειρίες όπως κάθε νους που το σκάει για
λίγο έστω από τη μιζέρια του δικού μας
τόπου. Απόλαυσα 3 θεατρικές παραστάσεις
(…)», χιλιάδες σκέψεις, συζητήσεις και κυ-
ρίως προβληματισμοί άρχισαν πάλι να τρι-
βελίζουν το μυαλό μου και να ζητούν μια
απάντηση.

Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που δι-
ψούν για πολιτισμό γυρίζουν από τα ταξί-
δια τους σε  ευρωπαϊκές πόλεις με
κυρίαρχο το Λονδίνο αλλά και το Παρίσι,
το Βερολίνο, τη Βαρκελώνη με γεμάτες τις
μπαταρίες τους. Το θέμα είναι τι κάνουμε
εμείς στη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη
Θεσσαλονίκη! Διότι η Αθήνα, είτε γιατί τα
κέντρα εξουσίας βρίσκονται εκεί, είτε γιατί
κάποιοι σπουδαίοι Έλληνες δημιούργησαν
ιδρύματα πολιτισμού (βλέπε: Ίδρυμα
Ωνάση, ίδρυμα Κακογιάννη, ίδρυμα Θεο-
χαράκη, ίδρυμα Νιάρχος κ.ά.) τα καταφέρ-
νει ακόμη και σε καιρό κρίσης να
παρουσιάζει πολιτιστικές παραγωγές υψη-
λού επιπέδου. 

Ευτυχώς θα έλεγα διότι αν περιμένει κα-
νείς από το αρμόδιο υπουργείο μάλλον ζει
σε άλλη χώρα. Οι περισσότεροι μεγάλοι
οργανισμοί έχουν πρόβλημα λειτουργίας
διότι ή έχουν λήξει οι συμβάσεις των καλ-
λιτεχνικών διευθυντών ή οι θητείες των δι-
οικητικών συμβουλίων εδώ και πολλούς
μήνες αλλά τίποτα δεν προχωράει. Παρά-
δειγμα η Λυρική Σκηνή, η Κρατική Ορχή-
στρα Αθηνών, η Κρατική Ορχήστρα
Θεσσαλονίκης κ.ά.

Αλλά ποιο είναι το περίεργο όταν η ηγε-
σία του ΥΠΠΟ αφού επί ένα χρόνο αδια-
φόρησε  επιμελώς, παρά τις αμέτρητες
επιστολές και εκκλήσεις του διοικητικού
συμβουλίου της Όπερας Θεσσαλονίκης, κα-
τάφερε στην ουσία να εμποδίσει την μετε-
ξέλιξή της στο μοναδικό οργανισμό όπερας
στην Βόρεια Ελλάδα; Σημειωτέον ότι δεν
έχει παρθεί καμία επίσημη απόφαση για
την τύχη της μέχρι σήμερα αλλά οι ενδεί-
ξεις δείχνουν ότι πάμε πίσω ολοταχώς…

Η οικονομική κρίση είναι ένα γενικό
φαινόμενο στις μέρες μας, η πολιτιστική
κρίση όμως φαίνεται να είναι αποκλειστι-
κότητά μας.

*Η Π. Σερδάρη είναι Cultural Manager, τ.
Πρόεδρος Ο.Θ, Καλλιτεχνική Δ/ντρια
Διεθνούς Φεστιβάλ Ρόδου.

άποψη
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MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Εγώ, ο απαισιότατος (Σάβ-
βατο και Κυριακή 12.00, 14.20, 16.30) /
Γονείς της συμφοράς (18.40, 23.10) /
Αγάπη σαν ναρκωτικό (16.30, 20.50,
Σάββατο και Κυριακή 20.50)
Αίθουσα 2: The tourist (16.50, Σάββατο
και Κυριακή 12.30, 14.40, 16.50) / Μαλ-
λιά κουβάρια (19.00) / Ζητείτε ψεύτης
(21.00, 23.30)
Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι:
το μυστικό πέρασμα (Σάββατο και Κυ-
ριακή 11.20, 13.30, 15.30, 17.30) / Ο
λόγος του Βασιλιά (17.10, 19.40,
22.00, 00.15, Σάββατο και Κυριακή 19.40,
22.00, 00.15)
Αίθουσα 4: Εγώ, ο απαισιότατος (Σάβ-
βατο και Κυριακή 12.50, 14.50)/ Η ζωή
μετά (16.40, 19.20, 21.50, 00.40)
Αίθουσα 5: Οι περιπέτειες του Σάμι:
το μυστικό πέρασμα (16.10, Σάββατο
και Κυριακή 12.10, 14.10, 16.10, Τρίτη
15.20) / Ρόδα, τσάντα και κοπάνα(
18.10, 20.30, 22.40, 00.50, Τρίτη 17.20,
19.30, 21.40, 24.00)
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια (15.40,
17.50, Σάββατο και Κυριακή 11.40, 13.40,
15.40, 17.50) / The tourist (20.00,
22.20, 00.30)
Αίθουσα 7: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα
(15.20, 17.20, 19.30, 21.40, 24.00, Σάβ-
βατο και Κυριακή 11.30, 13.20, 15.20,
17.20, 19.30, 21.40, 24.00)
Αίθουσα 8: Μαλλιά κουβάρια (15.00,
17.00, Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.00,
15.00, 17.00) / The tourist (19.10,
21.30, 23.40)
Αίθουσα 9: Η ζωή μετά (19.20, 21.50,
Σάββατο και Κυριακή 16.40, 19.20, 21.50)
Αίθουσα 10: The tourist (19.10, 21.30,
Παρασκευή 19.10, 21.30, 23.40, Σάββατο
και Κυριακή 16.50, 19.10, 21.30, 23.40)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Τσιμισκή 43, Πληρο-
φορίες:2310290290, Κρατήσεις:
τηλ.8011160000 και 2106786000, on
line: www.i-ticket.gr)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή
11.00)/ Ανθρώπινη εμπειρία (Κυριακή
13.00) / Μαλλιά κουβάρια (Σάββατο και
Κυριακή 16.00, 18.10) / Ο λόγος του
βασιλιά (18.00, 20.30, 23.00, Σάββατο
και Κυριακή 20.30, 23.00)
Αίθουσα 2: Μαλλιά κουβάρια (Σάββατο
και Κυριακή 11.30)
/ Ο λόγος του βασιλιά (Κυριακή 18.00)
/ Γονείς της συμφοράς (18.50, Σάββατο
και Κυριακή 15.50) / Άσε το κακό να
μπει (21.10, 23.30)
Αίθουσα 3: Μαλλιά κουβάρια (18.40,
Σάββατο 16.30, 18.40, Κυριακή 12.0,
14.15, 16.30, 18.40) / The tourist
(20.50, 23.10) 
Αίθουσα 4: The tourist (18.30, Σάβ-
βατο:16.10, 18.30 και Κυριακή:11.20,
13.40, 16.10, 18.30) / Αγάπη σαν ναρ-
κωτικό (21.00, 23.20)
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια (17.10,
Σάββατο και Κυριακή 15.00, 17.10) / The
tourist (19.30, 21.50, 00.10)
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια (17.40,
Σάββατο και Κυριακή 15.30, 17.40) /
Ρόδα, τσάντα και κοπάνα (19.50,
22.10, 00.20)
Αίθουσα 7: Εγώ, ο απαισιότατος (Σάβ-
βατο και Κυριακή 15.10)/ Η ζωή μετά
(17.20, 20.00, 22.40, Τρίτη 17.20, 23.20) 
Αίθουσα 8: Ζητείται ψεύτης (17.30,
19.40, 22.00,24.00, Σάββατο και Κυριακή
15.20, 17.30, 19.40, 22.00, 24.00)

STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπο-
ρικό Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα
στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, τηλ.
8018017837 και από κινητό
2102371000)
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια (17.30,
19.30, Σάββατο και Κυριακή 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30) / Η ζωή μετά

(21.30, Παρασκευή και Σάββατο 21.30,
00.10)
Αίθουσα 2: Μαλλιά Κουβάρια (17.00,
19.00, Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00) / The tourist
(21.00, 23.30)
Αίθουσα 3: The tourist (17.00, 19.30,
Σάββατο και Κυριακή 12.00, 14.30, 17.00,
19.30) / Αγάπη σαν ναρκωτικό (22.15)

Αίθουσα 4: Οι περιπέτειες του Σάμι :
το μυστικό πέρασμα (17.50, Πέμπτη,
Σάββατο και Κυριακή 11.50, 13.50, 15.50,
17.50) / Οι επόμενες τρεις μέρες
(19.50, 22.30)
Αίθουσα 5: Μεγαλοφυής (17.40, Σάβ-
βατο και Κυριακή 11.40, 13.40, 15.40,
17.40)
Αίθουσα 6: Γλυκάκια (16.20, Σάββατο
και Κυριακή 12.20, 14.20, 16.20) / Ο
Χάρι Πότερ και κλήροι του θανάτου
Μέρος Α’ (18.20) / Άσε το κακό να
μπει (21.20, 23.40)
Αίθουσα 7: Ζητείτε ψεύτης (17.10,
19.10, 21.10, 23.15, Σάββατο και Κυριακή
11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10,
23.15)
Αίθουσα 8: The tourist (16.00, 18.30,
Σάββατο και Κυριακή 13.20, 16.00, 18.30)
/ Γονείς της συμφοράς (20.40, 22.40,
Παρασκευή και Σάββατο 20.40, 22.40,
00.40)
Αίθουσα 9: The tourist (18.00, 20.30,
23.00, Σάββατο και Κυριακή 12.40, 15.20,
18.00, 20.30, 23.00)
Αίθουσα 10: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
18.00, 20.00 Σάββατο και Κυριακή 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00) / The
tourist (22.00, Παρασκευή και Σάββατο
22.00, 00.30)
Αίθουσα 11: Η ζωή μετά (17.30, 20.10,
22.50, Σάββατο και Κυριακή 12.10, 14.50,
17.30, 20.10, 22.50)

STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό
Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη,
από σταθερό τηλ.8018017837 από
κιν.2102371000)

Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια (17.30,
19.30, Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.00,
15.00, 17.30, 19.30) / Γονείς της συμ-
φοράς (21.30, 23.30)
Αίθουσα 2: Γλυκάκια (Σάββατο και Κυ-
ριακή 12.50, 14.50)/ The tourist (16.50,
19.00, 21.10, 23.20)
Αίθουσα 3: The tourist (17.50, 20.00,
22.10, Σάββατο και Κυριακή 13.30, 15.40,
17.50, 20.00, 22.10)
Αίθουσα 4: Μεγαλοφυής (Σάββατο και
Κυριακή 12.30, 14.30) / Η ζωή μετά
(16.30, 19.20, 22.00)
Αίθουσα 5: Οι περιπέτειες του Σάμι :
το μυστικό πέρασμα (17.20, Σάββατο
και Κυριακή 11.20, 13.20, 15.20, 17.20) /
Ζητείται ψεύτης (19.15, 21.20, 23.10)
Αίθουσα 6: Εγώ, ο απαισιότατος
(16.15, Σάββατο και Κυριακή 12.15,
14.15, 16.15) / Ρόδα τσάντα και κο-
πάνα (18.30, 21.00, 23.00)
Αίθουσα 7: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
18.00, 20.30, Σάββατο και Κυριακή 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.30) / Άσε το
κακό να μπει (22.30)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Ποίηση (18.30) / Η επεισο-
διακή επιστροφή της Ταμάρα Ντρου
(21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Μια χρονιά ακόμη (18.30,
20.45, 23.00)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727):
The tourist (18.45, 21.00, 23.00)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Η ζωή μετά
(18.00, 20.30, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Το γράμμα
που άλλαξε τη ζωή μου (19.00, 21.00,
23.00)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) 
Ο θαυματοποιός (18.00, 19.30)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Το όνειρο του
Χάιμε» / Από Τετάρτη
έως Κυριακή, στο
Μικρό Θέατρο της
Μονής Λαζαριστών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }

ΗΜάρη Άλβο-Μπενβενίστε σε
συνεργασία με τα βιβλιοπω-

λεία «ΙΑΝΟΣ» και την Ισραηλιτική
κοινότητα Θεσσαλονίκης παρου-
σιάζει σήμερα στις 19.30, το βι-
βλίο της «Μνήμες της ζωής μου»,
εκδόσεις ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ.

Οι Μπλε και ο Stefan Schw-
erdtfeger (ιδρυτής του συγ-

κροτήματος Βig Sleep)
εμφανίζονται αύριο και κάθε Τε-
τάρτη, στη μουσική σκηνή του Ca-
sual Living.

Με αφορμή τον εορτασμό των
100 χρόνων από την απελευ-

θέρωσή της Θεσσαλονίκης ο
«ΙΑΝΟΣ» διοργανώνει διαγωνισμό
φωτογραφίας με τίτλο «Θεσσαλο-
νίκη 2012» και καλεί ερασιτέχνες
φωτογράφους να συμμετέχουν, με
φωτογραφίες που αντανακλούν το
πνεύμα της πόλης. Η τελευταία
ημέρα υποβολής συμμετοχών είναι
η Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου.

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.

Οι Noema, συγκρότημα με
pop/rock επιρροές κυρίως

από τη διεθνή, αλλά και από την
ελληνική μουσική σκηνή, εμφανί-
ζονται αύριο στις 22.00, στο Suck
Bar.

Τη «μεγάλη κυρία» του ελληνι-
κού τραγουδιού, έχουν την ευ-

καιρία να απολαύσουν οι
Θεσσαλονικείς, στη μουσική θεα-
τρική παράσταση των Θανάση Πα-
παθανασίου και Μιχάλη Ρέππα,
«Μαρινέλλα- το Μιούζικαλ». Από
τις 19 μέχρι τις 23 Ιανουαρίου,
στην κεντρική αίθουσα του Μεγά-
ρου Μουσικής.

Σεμινάριο κρασιού από τη Wine
Plus πραγματοποιείται αύριο

στο Excelsior Hotel, στις 20.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2310888311

Σημειωματάριο

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ Παράσταση:

«Αν ακούει το φεγγάρι» / Σήμερα

το βράδυ

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑ-

ΖΑΡΙΣΤΩΝ Παράσταση: «Το όνειρο

του Χάιμε» / Από Τετάρτη έως Κυ-

ριακή

CONTACT ART CLUB Παράσταση:

«Άτιμο Κόκκινο» / Από Παρασκευή

έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ

Παράσταση: «Berlin Alexander-

platz» / Από Παρασκευή έως Κυ-

ριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Παράσταση: «Το

παιχνίδι της μοναξιάς» / Σάββατο

και Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ Παράσταση:

«Κάθε Παρασκευή κι ένα έγ-

κλημα» / Κάθε Παρασκευή, έως τις

25 Μαρτίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ότι έως τα μέσα του 2012,
το σύνολο της χώρας θα μπορεί να βλέ-
πει ψηφιακά και τα 7 εθνικά κανάλια,
κάνει η DIGEA.Στο μεταξύ η ΝΕΤ θα με-
ταδίδει -μετά τους αγώνες Champions
League-, και το δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ
με το σύστημα   ευρείας οθόνης.

«ΕΣΚΑΣΑΝ» πληροφορίες για τις θέσεις
στην ΕΤ3. Έτσι ακούγονται Π. Νεράν-
τζης για διευθυντής Ραδιοφωνίας, Δ.
Ντόζης για Ειδήσεων, Α. Σαπρανίδης
στο τμήμα Περιφερειακών Ειδήσεων και
Δ. Παπαγρηγορίου στο τμήμα Ενημερω-
τικών Εκπομπών. Ο μουσικός παραγωγός
Δημήτρης Νικολούδης αναλαμβάνει το
πολιτιστικό ραδιόφωνο 9,58, ενώ η νυν
προϊσταμένη θα αξιοποιηθεί πιθανώς σε
άλλο πόστο. Διευθυντής Τηλεόρασης
προορίζεται ο σκηνοθέτης Φαίδων Λα-
ζαρίδης. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ νεανικές κωμωδίες
‘‘πρωταγωνιστούν’’ στο νέο  αφιέρωμα
της «Cinemania» της ΕΤ3, το πρώτο
μέρος του οποίου θα μεταδοθεί την Πέμ-
πτη 20 Ιανουαρίου 2011, στις δώδεκα
τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Γουλιάς ανατρέ-
χει στις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του
είδους από το 1978 ως τις μέρες μας,
όπως οι «Ένα τρελό - τρελό θηριοτρο-
φείο», «Porky’s», «Οι πονηρές μπίζνες
ενός πρωτάρη», «American Pie» και πα-
ρουσιάζει μια εκπομπή γεμάτη από αξέ-
χαστες κινηματογραφικές στιγμές. 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Πληροφόρησης (TV100 και
FM100) φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο νυν
διευθυντής του γραφείου της «Ελευθε-
ροτυπίας» στη Θεσσαλονίκη, Κώστας
Λασκαρέλιας.

ΤΕΛΙΚΑ δεν αποκλείονται οι συγγενείς
(και φίλοι) από τις λίστες των υπό πρόσ-
ληψη συμβασιούχων της ΕΡΤ. Τουτέστιν
μεθερμηνευόμενον Κυβέρνηση-ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ=0-1. Κάποια πράγματα δεν αλ-
λάζουν όποιος κι αν κυβερνά…

ΣΥΝΕΒΗ κι αυτό. Η NOVA καταγγέλλει
τον τέως πρόεδρο του Παναθηναϊκού
Γιώργο Βαρδινογιάννη, γιατί διέκοψε την
απευθείας μετάδοση του αγώνα Πανα-
θηναϊκός-Καβάλα, εισβάλλοντας στο δω-
ματιάκι όπου μετέδιδε ο
δημοσιογράφος, επειδή διαφώνησε για
σχόλιο του, σχετικα με πέναλτυ που δό-
θηκε! 

Ο Τελάλης

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Karfitsa

Συνεχίζεται μέχρι και τις 20 Φεβρουα-
ρίου, το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, σε
σκηνοθεσία - ερμηνεία Κώστα Καζάκου,

στο Θέατρο της Ε.Μ.Σ.. Το έργο είναι βασι-
σμένο πάνω στα πρότυπα επεισοδίων και πα-
λιών λαϊκών επών. Στην παράσταση
συμμετέχουν οι Κατερίνα Γιαμαλή, Θόδωρος
Γράμψας, Βερόνικα Δαβάκη, Ελένη Δαφνή,
Αναστασία Κατσιναβάκη, Γιώργος Καύκας,
Δημήτρης Κολοβός, Δήμητρα Λαρεντζάκη,
Ελίνα Μάλαμα, Δάκης Μαυρουδής, Ροζαλία
Μιχαλοπούλου, Νίκος Μόσχοβος, Αλέξανδρος
Μούκανος, Ευγενία Πανταζόγλου, Λεωνίδας
Παπαδόπουλος, Στέλλα Ράπτη, Ελευθερία Τέ-
τουλα, Νίκος Τουρνάκης, Γιάννης Τσάτσαρης,
Ευάγγελος Χαλκιαδάκης. Στην σκηνοθεσία
είναι ο Κώστας Καζάκος και στη μουσική ο
Διονύσης Τσακνής.

Λίγα λόγια…
Το έργο είναι βασισμένο στις αφηγήσεις

μιας Φινλανδής ποιήτριας, της Έλλα Βουολι-
γιόκι, ο Μπρεχτ, μας ταξιδεύει στα όμορφα
δάση του Βορρά για να μας μιλήσει για την
ιστορία του γαιοκτήμονα Γιόχαν Πούντιλα,
ενός «θηρίου προϊστορικού», που χρησιμοποι-
ώντας την πονηριά και το μεθύσι του, κινείται
με άνεση ανάμεσα στην αθωότητα και την ωμή
χυδαιότητα. Ο αφέντης Πούντιλα εξουσιάζει
ανθρώπους, σχέσεις και καταστάσεις, αποκα-
λύπτοντας το μεγάλο χάσμα που χωρίζει την
ιδιοκτησία από την εργατική τάξη. Αποφασι-
σμένος να διατηρήσει τη δύναμη του, αλλά και
να διαχειριστεί τη μοναξιά της ψυχής του, έρ-

χεται αντιμέτωπος με την ανθρωπιά και την
αξιοπρέπεια των ανθρώπων που δουλεύουν
για αυτόν, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν
την επιβίωση τους. Ο σωφέρ του ο Μάττι, ένας
απόλυτα ελεγχόμενος χαρακτήρας είναι, θα
έλεγε κανείς, ο ιδανικός υπηρέτης, πιστός και
ειλικρινής, που όμως με τη τελική του αναχώ-
ρηση, δείχνει το δρόμο για την απελευθέρωση
και την επανάσταση. Δίπλα σε αυτόν, εργάτες,
υπηρέτριες, γυναίκες του μεροκάματου και
της φτώχειας, προσπαθούν να κατανοήσουν
άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με πίκρα τα όρια
της ανθρώπινης αντοχής και της θηριώδους
εκμετάλλευσης. Ακόμα και η ίδια η κόρη του
Πούντιλα, προικισμένη από όλα τα επηρμένα

χαρακτηριστικά της αστικής τάξης, προσπαθεί
να εναντιωθεί στην ηγεμονία του πατέρα της,
κάνοντας τη δική της μικρή επανάσταση μέσα
από τον παράφορο ενθουσιασμό της  νεότητάς
της. Οι καλές προθέσεις της όμως δεν κατα-
φέρνουν να ξεπεράσουν το ταξικό της σύνορο.
Ιστορίες βασισμένες στα λαϊκά αναγνώσματα
ενός λαού, που μέσα από το χιούμορ, τη συγ-
κίνηση, τη σκληρότητα και τον λυρισμό, ανα-
δεικνύουν την καθολικότητά και τη
διαχρονικότητά τους…

Ημέρες παραστάσεων, Τετάρτη έως Κυ-
ριακή. Τηλέφωνα πληροφοριών 2310
288000 και 2310 223785.

Eκθεση αφιερωμένη στον Του-
λούζ Λοτρέκ, φιλοξενείται στο

Τελλόγλειο Ίδρυμα του Α.Π.Θ.. Η
έκθεση θα διαρκέσει έως τις 27
Φεβρουαρίου.

«Ο κύριος Πούντιλα 
κι ο δούλος του, ο Μάττι»

Οι βραβευθέντες του 5ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού Πιάνου «Γ. Θυμής»

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14 Ια-
νουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης, ο 5ος Διεθνής Διαγω-

νισμός Πιάνου, που φέτος ήταν αφιερωμένος
στον εμπνευστή του Γιώργο Θυμή. 

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη
διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα, συνόδευσε
τους προκριθέντες, Κωνσταντίνο Δεστούνη,
Martyna Jatkauskaite και Βασίλη Ρακιτζή,
στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Τα βραβεία του 5ου Διεθνούς Διαγωνισμού
Πιάνου «Γιώργος Θυμής» απονεμήθηκαν ως
εξής: Α’ Βραβείο στη Martyna Jatkauskaite

(ερμήνευσε το Κοντσέρτο αρ. 3 σε ντο μεί-
ζονα, έργο 26 του S. Prokofiev), Β’ Βραβείο
στον Κωνσταντίνο Δεστούνη (ερμήνευσε το
Κοντσέρτο για πιάνο αρ.1 σε μι ύφεση μεί-
ζονα, έργο 124 του F. Liszt), Γ’ Βραβείο
στον Βασίλη Ρακιτζή (ερμήνευσε το Κον-
τσέρτο αρ. 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 15 του
J. Brahms).

Τα βραβεία συνοδεύτηκαν από χρηματικά
έπαθλα, καθώς και από ατομικά ρεσιτάλ στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Την κριτική επι-
τροπή του διαγωνισμού απάρτισαν διακεκρι-
μένοι Έλληνες και ξένοι πιανίστες. Martyna Jatkauskaite



Έτσι όπως πάμε…
Τυνησία θα γίνουμε!

✱ Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο ανδριάντας
του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν πρόκει-
ται να μεταφερθεί από το σημείο που βρί-
σκεται σήμερα;

✱ Γιατί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Βαγ-
γέλης Βενιζέλος, ο οποίος παρεμπιπτόν-
τως εκπροσωπούσε την κυβέρνηση,
σημείωσε δυο φορές ότι το άγαλμα βρί-
σκεται «στη μόνιμη μαρμάρινη θέση
του» και «ατενίζει το Θερμαϊκό»… 

✱ Ας μην ξεχνούμε επίσης τη σημασία της
παραπάνω δήλωσης καθώς ο κ. Βενιζέλος
ήταν και είναι από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
που στήριξαν την υποψηφιότητα Μπου-
τάρη στις δημοτικές εκλογές του
Νοεμβρίου!

✱ Απομένει να φανεί αν η ανα-
φορά Βενιζέλου βρίσκει σύμ-
φωνο και το κυβερνών
κόμμα ή πήρε πρωτοβου-
λία από μόνος του…

✱ Από πλευράς παρουσίας
κόσμου η εκδήλωση κρί-
θηκε επιτυχημένη. Υπολο-
γίζεται ότι στη νέα Παραλία
βρέθηκαν περίπου 3000
άτομα. Δεν ξέρω αν σε αυτό
έπαιξαν ρόλο τα χιλιάδες SMS
που έστελνε η ΝΔ το τελευταίο
τριήμερο.

✱ Παρόλα αυτά ακούστηκαν πολλές
γκρίνιες για κακή οργάνωση, ενώ ο
δήμος Θεσσαλονίκης έκανε μέγα φάουλ
με το δελτίο Τύπου που έστειλε αμέσως
μετά μιλώντας για «πρώην Πρόεδροι της
Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργοί»� 

✱ Φαίνεται πως κάποιοι θεώρησαν υποτιμη-
τικό να αναφέρουν το όνομα του Κωστή Στε-
φανόπουλου και του Κώστα Καραμανλή,

αγνοώντας επιδεικτικά το πρωτόκολλο
αλλά και τη στοιχειώδη ευγένεια. 

✱ Τελικά ο ανδριάντας του
Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή δεν κατάφερε να
ενώσει την πολυδια-
σπασμένη κεντροδε-
ξιά παράταξη. Τον
ΛΑΟΣ εκπροσώπησε
ο Άγγελος Κολοκο-
τρώνης και τη Δημο-
κρατική Συμμαχία ο
Κώστας Κιλτίδης.

✱ Στη νέα Παραλία είδα
ακόμα τους Προκόπη Παυλό-
πουλο, Μιχάλη Λιάπη, Γιάννη

Βαρβιτσιώτη, Ευάγγελο Αντώναρο και
Γιάννη Τραγάκη. Αντίθετα απου-

σίαζε ο Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης Άνθιμος. Ενδεχομένως

να μην έλαβε πρόσκληση από
το δήμο που ήταν και ο διορ-
γανωτής της εκδήλωσης.

✱ Επίσης διαπίστωσα και
κάτι ακόμα. Όλοι οι «Σαμα-

ρικοί» κάθονταν στις πρώ-
τες σειρές των επισήμων ενώ

οι «Καραμανλικοί» επέλεξαν
τη… γαλαρία και σχημάτισαν «πη-

γαδάκια» ανάμεσα στον κόσμο�  Σε
αυτά συμμετείχαν οι Νίκος Βακάλης,
Θέμης Καρτσιώτης και Δημήτρης Τσά-
μης. 

✱ Συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Να-
τάσσα έφτασε στη νέα Παραλία ο Κώστας
Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός κέρ-
δισε τη μάχη των χειροκροτημάτων από τον
Αντώνη Σαμαρά τόσο κατά την άφιξη του
όσο και κατά την αναχώρηση του από το

χώρο. Αρκετοί ήταν οι Θεσσαλονικείς που
θέλησαν να του σφίξουν το χέρι, ενώ γύρω

του συγκεντρώθηκαν περίπου 500
άτομα τα  οποία τον πήγαν… σηκωτό

μέχρι το χώρο που πραγματοποι-
ήθηκε μικρή δεξίωση. Εκεί ευχή-

θηκε και στον Αντώνη Σαμαρά
για την ονομαστική του εορτή!

✱ Άλλη μια σκηνή που συγ-
κράτησα ήταν ο ασπασμός
Παναγιώτη Ψωμιάδη - Νατά-
σας Καραμανλή. Αν δεν κάνω

λάθος ήταν ο μόνος από τους
παρευρισκόμενους με τον

οποίο η σύζυγος του πρώην πρω-
θυπουργού ήταν τόσο διαχυτική… 

✱ Εντύπωση προκάλεσε και η φράση: «Συγ-
χωριανέ και ξάδελφε» που χρησιμοποίησε ο
Νίκος Μέρτζος όταν απευθύνθηκε στον
Γιάννη Μπουτάρη!

✱ Στη Θεσσαλονίκη πέρασε ένα μεγάλο
μέρος της ονομαστικής του εορτής ο Αν-
τώνης Σαμαράς. Ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης έφτασε στην πόλη
συνοδευόμενος από τη σύζυγο του Γεωρ-
γία και από ορισμένους στενούς του συ-
νεργάτες. Προήδρευσε στη συνεδρίαση
της ΝΟΔΕ και δήλωσε πως η θέση της Ρη-
γίλλης για την οικονομία είναι καθαρή:
«Επιμήκυνση πρώτον. Ταυτόχρονη μεί-
ωση του κόστους δανεισμού, δηλαδή του
επιτοκίου, δεύτερον. Και τρίτον ευρωο-
μόλογα». Επίσης άκουσε τον Ψωμιάδη
να του μιλά για ενότητα και για «σάλπι-
σμα νίκης», με τον Περιφερειάρχη να τον
προτρέπει να αναφερθεί και στα «λου-
κέτα» που πληθαίνουν στην αγορά της
πόλης…

Ο Βελονιστής

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

KOYIZ
Ποιος πρώην μεγαλο-
υπουργός του ΠΑΣΟΚ

απειλεί με αποκαλύψεις
αν συνεχίσουν να τον…
χτυπούν οι πρώην πο-

λιτικοί του σύντρο-
φοι; 

ΑΠΟΡΙΑ
Γιατί τόσο μεγάλη εμ-
μονή ορισμένων με το
πανεπιστήμιο «Μακε-
δονία»; Τόσο ενοχλεί

το όνομά του; 

και τσιμπάει... και πονάει
Ξέρετε ποιος είναι ο νεαρός που χαιρετά διά χειραψίας και με χαμόγελο τον Αχιλλέα Καραμανλή; Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο διάδοχος (της καραμαν-

λικής έδρας στις Σέρρες) που χαιρετά τον... μπαμπά του! Λέτε ο Σαμαράς να είναι μια απλή παρένθεση στην κληρονομικότητας της κοινοβουλευτικής
αβασίλευτης μοναρχίας μας;

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

➽ Κι απ’ τον τάφο ο εθνάρχης δίνει
εντολές! Αλλιώς, με μη μεταφυσικούς
όρους, δεν εξηγείται η σύμπνοια που
επικράτησε χθες στο πλακόστρωτο της
Νέας Παραλίας. Βοήθησε κι ο καιρός
με τη λιακάδα του, βοήθησε και ο Βαγ-
γέλης Βενιζέλος με την ατάκα του…

➽ …δυο φορές μίλησε στο λόγο του
για «μόνιμη θέση» του ανδριάντα, για
να βάλει τέλος στη φιλολογία περί με-
τακίνησης. Κάποιοι είπαν ότι άδειασε
τον Γ. Μπουτάρη. Προσωπικά νομίζω
ότι τον αβαντάρισε απέναντι σε κάτι
πρασινοκέφαλους που κάποτε… γκρέ-
μιζαν τον καραμανλισμό. Και μείναν
κολλημένοι. 

➽ Ένα πράγμα που μου έκανε εντύ-
πωση ήταν φυσικά η αποθέωση του
Κώστα Καραμανλή, τόσο που στο
τέλος σαν έφευγε από το χώρο κάνο-
ντας ένα βήμα το λεπτό μέσα σε αγκα-
λιές και αλαλαγμούς παρηγορητικούς,
είπα ότι δεν μπορεί, τώρα θα μιλή-
σει… Και θα πει, «χαίρομαι για την
υποδοχή, αλλά είμαι εξαιρετικά θλιμ-
μένος για την κατάντια της χώρας
μου». Αλλά, εντάξει, δεν μιλούν οι αν-
δριάντες…

➽ Άλλο εντυπωσιακό, εκτός από την
ομιλία του κυρ Νίκου του Μέρτζου
που τα είπε όλα (ως συνήθως), ήταν το
χειροκρότημα που άκουσα για το νέο
δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Δεν ξέρω
αν το πήρα στραβά, αλλά θεώρησα
ότι είναι η ανάγκη του κόσμου για συ-
νεργασία, η ελπίδα του κόσμου ότι
κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύ-
τερο.  

➽ Έψαξα παντού για φωτό με χειρα-
ψία Σαμαρά – Καραμανλή, αλλά δε
βρήκα… Αλλά ο πρόεδρος ποτέ δεν
τα πήγαινε καλά με τους καραμανλή-
δες –παιδί του Αβέρωφ γαρ. Και μου
‘κανε εντύπωση η αποστροφή του προ-
έδρου για τον εθνάρχη ότι «Δεν λά-
τρεψε ποτέ τη λεγόμενη πολιτική
ορθότητα». Σα να μιλούσε για τον
εαυτό του…  

➽ Και κάτι άσχετο: Έτυχε να παρακο-
λουθήσω τον Άνθιμο στην εκπομπή
Αναγνωστάκη – Χασαπόπουλου. Τι κω-
λοτούμπες το ντουέτο… Να δεις που
στο τέλος, θα τα βρουν κι αυτοί με τον
Άνθιμο. Τώρα που βγήκε ο δικός
τους… Ξαφνιάστηκαν με τη θέση του
μητροπολίτη για το φράχτη. Τον περί-
μεναν υπέρ και τους βγήκε κατά. Ούτε
σάλιο… Καλημέρα και καλή δύναμη!    


	KAF_1801_001_CMYK
	KAF_1801_002_003_CMYK
	KAF_1801_004_005_CMYK
	KAF_1801_006_007_CMYK
	KAF_1801_008_009_CMYK
	KAF_1801_010_011_CMYK
	KAF_1801_012_013_CMYK
	KAF_1801_014_015_CMYK
	KAF_1801_016_CMYK

