
μην την ψάχνεις� 
στείλε mail�

Για να λαμβάνεις την εφημερίδα στον υπολογι-
στή σου σε μορφή pdf, στείλε το email σου 
στο press@karfitsa.gr ή στο fax 2310 278440 
ή με SMS στο 6957 830771

Karfitsa

Καιρός

8ο-12οC
Ψύχρα και υγρασία…

Συνέχεια στη σελ. 2

Ακρότητες 
και ευθύνη 

της πολιτείας

Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
ον υποψήφιο  Δήμαρχο Βοι-
ωτίας  κ. Νικόλαο Τούτουζα απο-
μάκρυνε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ

Γιώργος Καρατζαφέρης ύστερα από φω-
τογραφίες που εικόνιζαν το «στέλεχός»
του να συμμετέχει στις αντισυγκεντρώ-
σεις του περασμένου Σαββάτου στον
Άγιο Παντελεήμονα. Στην ανακοίνωση
του κόμματος αναφέρεται ότι «με από-
φαση του Προέδρου του ΛΑΟΣ ο κ.
Τούτουζας Νικόλαος απεμακρύνθη από
το Κόμμα μετά τη συμμετοχή του σε
ακραίες αντιδημοκρατικές εκδηλώσεις». 

Λογική η αντίδραση του Γ. Καρατζα-
φέρη, ο οποίος ξέρει να αποφεύγει τις
κακοτοπιές και δεν ολιγώρησε καθόλου.
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www.karfitsa.gr
Διαβάστε ή κατεβάστε

την έντυπη έκδοση 
στο διαδίκτυο
όπως την βλέπετε 
στο χαρτί�

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Σελ. 6

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο... στρατός στους δρόμους 
για τα σκουπίδια 

Σελ. 4

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρεμιέρα με αποχωρήσεις
και καταγγελίες 

Σελ. 10

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠAYΛΟΥ ΜΕΛΑ

Σταυρούπολη 2,5 εκ. ευρώ συν, 
Ευκαρπία 500 χιλιάδες ευρώ συν, 
Πολίχνη… καμένη γη!

Σελ. 5

ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Ο ΑΞΙΟΣ

Ακόμη περιμένουν τη μελέτη 
διαχείρισης από το υπουργείο… 

Σελ. 10

FACEBOOK

Αύξηση χρηστών 462% και… καταγγελιών 
για παραβίαση προσωπικών δεδομένων! 

Σελ. 10

Προς κατάργηση
η Διεθνής Έκθεση; 

✔ Υπό αμφισβήτηση και η μετεγκατάσταση στη Σίνδο (;), παρόλο που εξαγγέλθηκε από δύο κυβερνήσεις
✔ Τι δηλώνουν στην «Κ» ο δήμαρχος Δέλτα Ν. Γιουτίκας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης και ο πρό-
εδρος της ΔΕ της ΝΔ Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος

❱BLOGBUSTER Με δύναμη από τον
κόσμο της blogόσφαιρας 2 ❱NO SMOK-
ING Σφοδρή αντίδραση Ψωμιάδη για
τον αντικαπνιστικό 4 ❱ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ Ο Γ. Σμαραγδής στο Τελ-
λόγλειο την ερχόμενη Τρίτη 15 ❱Ο ΤΕ-
ΛΑΛΗΣ 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 

ΠροσφορA για τουσ αναγνΩστεσ μασ
Στείλτε μήνυμα και κερδίστε δύο διπλές προσκλήσεις (είσοδος και

ποτό) στο live της ραλλίας Χρηστίδου στη μπουάτ Βάρδια
(Σερρών 15 και Φ. Μένου, Κ. Τούμπα) για το σάββατο 22/1. 

SMS στο 6957-830771 ή email στο press@karfitsa.gr μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 21/1, 
γράφοντας [bardia (κενό) ονοματεπώνυμο (κενό) κινητό]. 

ΟΑΣΘ: Κυκλοφορούν από σήμερα τα νέα... 
τσουχτερά εισιτήρια για τα αστικά λεωφορεία 8
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ   
«Τα κομμάτια της ψυχής μου... είναι
αληθινά» 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 
«Το θέατρο βρίσκεται στον αστερισμό των
Ρέππα- Παπαθανασίου»

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

Τα χάπια μου !

…Τι κέρδισε ο Έλληνας πο-
λίτης  από την απελευθέ-
ρωση των μεταφορών; Και
τι θα κερδίσει αν ανοίξουν
λίγο περισσότερο, που
είναι διάπλατα ανοιχτά, τα
φαρμακεία; Έπεσαν οι
τιμές των  μεταφερόμε-
νων προϊόντων; ή θα πέ-
σουν οι τιμές των
φαρμάκων; Καταργείτε
τάχα την κατώτατη
αμοιβή των μηχανικών.
Θα πας εσύ που φτιάχνεις
με πολύ κόπο και αίμα το
μοναδικό σου σπιτάκι να
βρεις τον φτηνιάρη μηχα-
νικό, για να πάρει την
αμοιβή του,  πχ  από τα σί-
δερα που δεν θα βάλει;
Την ώρα που τραβούν την
ανηφόρα οι τιμές στα
πάντα, από βενζίνες, διό-
δια, σουπερμαρκετ και ότι
βάλει ο νους σας, μην ανα-
στατώνετε τον κόσμο με
φαρμακοποιούς  και μηχα-
νικούς. 
(…) Θέλετε απελευθέρωση
επαγγελμάτων; Ξεκινήστε
από το δικό σας� Γιατί να
ασκούν το επάγγελμα
μόνο γιατροί δικηγόροι
και μηχανικοί; Πολύ θα με
χαροποιούσε να δω στη
βουλή και κανέναν ερ-
γάτη, αγρότη η υπάλληλο;
Ίσως να έδιναν έναν άλλο
τόνο  και στον πολιτικό
λόγο και στην πράξη που

είναι τα ίδια εδώ και σα-
ράντα χρόνια!
Δηλαδή για να το κάνουμε
και πιο λιανά, δεν μπο-
ρείτε να αφήσετε τον Έλ-
ληνα μια μέρα να
ησυχάσει, να μην περάσει
μια μέρα χωρίς περισσό-
τερο άγχος από αυτό που
τον φορτώσατε στο κε-
φάλι του;  Τζάμπα φασα-
ρία, για να παρουσιάσετε
τζάμπα μαγκιά; Να τρέχει

ο κόσμος για να βρει φάρ-
μακα, και να προκαλείται
μια τεράστια αναστάτωση,
για ένα αποτέλεσμα που
δεν θα έχει κανένα μα κα-
νένα όφελος στον πολίτη
και στη χώρα; 
Σας είπε  η Τρόικα να απε-
λευθερώσετε τα επαγγέλ-
ματα; Αν σας έλεγαν να
μας υποχρεώσετε να κυ-
κλοφορούμε γυμνοί από
τη μέση και κάτω, θα το

κάνατε;  Ο λαός υποστή-
ριξε αρκετές αλλαγές που
θα έπρεπε να γίνουν σε
τριάντα χρόνια και έγιναν
μέσα σε έξι μήνες� Έχασε
και μισθούς και δώρα και
τα πασχάλια του…  Αλλά
μην τον εμπαίζετε με κάτι
απελευθερώσεις φαρμα-
κειών! Τα χάπια μου, ρε
γαμωτο! �  
Θόδωρος Γαλανόπουλος
http://kafeneio-gr.blogspot.com/



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Λες και το ήξερε,

λες και το περί-

μενε… Η αλήθεια

είναι ότι σε ένα

τέτοιο κόμμα που

κάθε μέλος της

κοινοβουλευτικής

του ομάδας συνι-

στά και μια ξεχω-

ριστή τάση στα

άκρα της δεξιάς του πολιτικού μας

φάσματος, εμφιλοχωρούν εύκολα

τυχοδιώκτες και άλλες «δημοκρα-

τικές» δυνάμεις. Όχι ότι στα άλλα,

τα μεγάλα, τα παλιά, τα καθιερω-

μένα δεν χώνονται τυχοδιώκτες.

Αλλά στα μικρά, βρίσκουν πρό-

σφορο έδαφος για πρωτοβουλίες,

για να βγουν μπροστά. 

Το θέμα θα μου πείτε είναι ο

ΛΑΟΣ; Όχι. Το θέμα είναι ότι η μη

αντιμετώπιση των υπαρκτών προ-

βλημάτων από την πολιτεία και το

κομματικό κατεστημένο, δίνει ισχύ

στις φωνές διαμαρτυρίας, ακόμη

και τις πιο ακραίες. Αυτό συνέβη

στον Άγιο Παντελεήμονα, στην

Αθήνα, και είδαμε το αποτέλεσμα.

Η Αθήνα, η πατρίδα του Περικλή,

η κοιτίδα της Δημοκρατίας, έγινε ο

πρώτος δήμος όπου εκλέχτηκαν

χρυσαυγίτες –πάντα συνεπείς και

καθαροί στις απόψεις τους. Όμως

με κουμπούρια και αυτοδικία δεν

λύνονται τα προβλήματα σε μια

οργανωμένη κοινωνία, σε έναν πο-

λιτισμένο κόσμο. Τέτοιου είδους

επιλογές πληρώνονται ακριβά. 

Βεβαίως, όπως είπαμε, πρώτη ευ-

θύνη φέρει η πολιτεία. Η οποία

είκοσι χρόνια τώρα αδιαφορεί για

τις ζωές, μεταναστών κι Ελλήνων,

και τώρα πλασάρει τον φράχτη ως

πανάκεια. 

Ακραίες συμπεριφορές, που κου-

κουλώνουν τις πραγματικές λύ-

σεις.    

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Ακρότητες 
και ευθύνη 
της πολιτείας

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ύνεσαι από τα γέλια
όταν παρακολουθείς την
ιστορία περί αντικαπνι-

στικού νόμου. Είναι ενδεικτική της ελληνικής
συνέπειας σε όλα τα επίπεδα. Της απαράμιλ-
λης και αδιατάρακτης τήρησης νόμων, υπε-
σχεθέντων και προγραμματισμών.

Μετά από φημολογία και παραφιλολογία
μηνών, η κυβέρνηση επανέρχεται στο νόμο
και ζητά να τηρηθεί μέχρι κεραίας η απαγό-
ρευση του καπνίσματος. Δηλαδή, έρχεται το
ελληνικό κράτος και μας διαβεβαιώνει μετά
από τόσο χρονικό διάστημα της εφαρμογής
μιας νομοθετικής διάταξης, ότι δεν πρόκειται
να αλλάξει! Πόσο σοβαρό μπορεί να χαρα-
κτηρισθεί αυτό; Είναι μήπως σαν να λέμε ως
πολιτεία, ότι για να βεβαιωθούμε ότι ένας
νόμος θα εφαρμοσθεί, ας τον αφήσουμε
πρώτα εν αχρηστία για ένα εξάμηνο και μετά
το ξαναβλέπουμε το θέμα.

Και φυσικά η επιλογή ήταν της πολιτείας.
Επιλέγοντας ο ελεγκτικός μηχανισμός να
είναι οι ανύπαρκτες έως υπολειτουργούσες
δημοτικές αστυνομίες (και μάλιστα  παραμο-
νές δημοτικών εκλογών, όπου κάνουμε πα-
ραδοσιακά τα κέφια των ψηφοφόρων…) είναι
σαν να μην ήθελε να λειτουργήσει ο νόμος. 

Είναι ο τρίτος αντικαπνιστικός νόμος, που
δυναμιτίστηκε στην πράξη από τους πολίτες,
επειδή η κυβέρνηση επέλεξε να μην τον
αστυνομεύσει. Οποία ξεφτίλα, όταν στη γει-
τονική Τουρκία των θεριακλήδων, η απαγό-
ρευση έγινε σεβαστή αμέσως, υπό τον φόβο
του υπέρογκου προστίμου το οποίο –απί-
στευτο για μας- εφαρμόζεται και πληρώνεται!

Πρέπει να μπεις ένα τέλος σε αυτό το κα-
ραγκιοζιλίκι. Αν θέλουμε απαγόρευση καπνί-
σματος, τότε βάλετε ότι πιο δυνατό υπάρχει,
δηλαδή την αστυνομία, για αν την επιβάλει.
Αν δεν μπορούμε να επιβάλουμε το νόμο
υπάρχει και η άλλη λύση. Να επιβληθεί το κά-
πνισμα ως… υποχρεωτικό. Ούτως ή άλλως
και τώρα καπνίζουν στα μούτρα μας, εκεί που
υποτίθεται ότι απαγορεύεται!

Υποχρεωτικό 
το κάπνισμα

Jean-Léon Gérôme «Arnaut Smoking», 1865 

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Μέσα σ' αυτόν τον απάν-
θρωπο κι εχθρικό κόσμο
που ζούμε, σαν κάτι να έχει

αρχίσει να αχνοφαίνεται στο βάθος του χάους, κάτι
σαν ακτίνα φωτός, κάτι που έχει να κάνει με τον άν-
θρωπο σαν άνθρωπο κι όχι σαν μονάδα παραγωγής,
που γεννιέται, ζει και πεθαίνει, χωρίς να έχει κατα-
λάβει τις περισσότερες φορές γιατί του συμβαίνει
όλο αυτό...

Διάβαζα σήμερα, ότι η γερμανική κυβέρνηση
αποφάσισε να ξεκινήσει μία ευρεία έρευνα για να
διαπιστώσει  αν οι κάτοικοί της είναι ευτυχισμένοι
και πόσο...Πολύ θα ήθελα να δω τ' αποτελέσματα
αυτής της έρευνας... Δεν ξέρω καθόλου τα κριτήρια
της ευτυχίας του μέσου Γερμανού πολίτη, αλλά υπο-

θέτω, ότι παρά τις πολλές διαφορές μας, δεν θα
πρέπει να είναι και πολύ αλλιώτικα από του υπόλοι-
που κόσμου. Εύχομαι πάντως, να μην έχει κανείς
την έμπνευση να κάνει καμιά παρόμοια έρευνα και
στην Ελλάδα...Τουλάχιστον, όχι αυτήν την
εποχή...Γιατί το αποτέλεσμα θα του βγει πολύ μαύρο
κι άραχλο!

Μία άλλη είδηση, από την Ελβετία αυτή τη φορά,
μου έκανε τρελή εντύπωση. Έχει κι αυτή να κάνει
με τον άνθρωπο και τις ατομικές του ελευθερίες: Ο
τραπεζικός κολοσσός UBS, αναγκάστηκε να πάρει
πίσω τον εσωτερικό κανονισμό, που επέβαλε στους
εργαζομένους του και προέβλεπε διάφορα απί-
στευτα, όπως: Όχι χρωματιστά εσώρουχα! Όχι κάλ-
τσες και γραβάτες με σχέδια καρτούν. Όχι έντονα
αρώματα, όχι μακριά νύχια με εκκεντρικά μανι-
κιούρ, όχι στενά ρούχα, όχι άβαφες ρίζες στα μαλλιά
των κυριών...

Και πάνω απ' όλα: Όχι κατανάλωση τροφών με
σκόρδα και κρεμμύδια! (Αυτό το τελευταίο, μήπως
θα έπρεπε να το ξανασκεφθούν;) Εφαρμόζοντας
αυτόν τον απίστευτο κανονισμό, η UBS κατάφερε
να γίνει παγκόσμιο περίγελο κι έτσι αναγκάστηκε να
τον πάρει πίσω. Όπως και να το δούμε, είναι μία
νίκη των εργαζομένων. Τουλάχιστον, θα μπορούν να
φορούν ότι θέλουν χωρίς να έχουν το φόβο της από-
λυσης, πάντως όχι για την εμφάνισή τους.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα θα αρκούμασταν και σε
πολύ λιγότερα. Ας πούμε, θα είμασταν ευτυχισμένοι
αν γνωρίζαμε, ότι θα είχαμε δουλειά κι αύριο. Κι ότι
κανένας εργοδότης δεν θα είχε το δικαίωμα να μας
μειώσει το μισθό η να μας αυξήσει τις ώρες εργα-
σίες η να μας καταργήσει κι εντελώς και μάλιστα
χωρίς καμία απολύτως επίπτωση...

Το άδικο δεν ευλογείται, όπως λένε αυτοί που ξέ-
ρουν. Καιρός να το δούμε κιόλας!

Έργο τέχνης από έκ-
θεση πέντε γνωστών

Ελλήνων δημιουργών
στο νέο εικαστικό χώρο

δράσεων “Χώρος 18”
(Χρυσ. Σμύρνης 18).

Περιττά τα σχόλια,
μπροστά στο εύστοχο

«σχόλιο»…

Η Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης
εν μέσω κρίσης,
αποτελεί ένα φάρο
«πολιτισμού». Εδώ
σε πλήρη σύνθεση
με τον διευθυντή
Κάρολο Τρικολίδη
και τη σολίστ Αρετή
Ζούλα, λίγο πριν τη
συναυλία του Με-
γάρου Μουσικής
την Παρασκευή, με
έργα Μέντελσον και
Μπετόβεν.

άποψη
Ηρθε ο καιρός των ανθρώπων;
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➽ Σοκ… έχει πάθει ο νέος
δήμαρχος Παύλου Μελά,
Δ. Παπαδόπουλος με όσα
έχει αντικρίσει από την
πρώτη ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων του. Δεν
περίμενε ότι θα ερχόταν
αντιμέτωπος με τόσα πολλά
προβλήματα και τώρα δεν
ξέρει από πού να αρχίσει
και που να τελειώσει! 

➽ Εντάξει το καταλάβαμε
ότι ο δήμαρχος σας είναι
τόσο καλός που δουλεύει
24 ώρες το 24ωρο για να
λύσει τα προβλήματα του
νέου δήμου, που ανέλαβε.
Αλήθεια γιατί δεν το έκανε
τόσο καιρό και στον παλιό
δήμο, που διοικούσε επί 8
χρόνια; Εκεί τα προβλή-
ματα σχηματίζουν βουνό
και κρύβουν την καλή…
θέα. 

➽ «Ελπίζουμε πως η καλή
ενημέρωση είναι ένα πρώτο
βήμα στην προσπάθεια να
γίνει η σχέση ανάμεσα
στους πολίτες και τη δημο-
τική αρχή πιο ουσιαστική
και δημιουργική». Αυτό
έγραψε χθες στο facebook
ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Θεσσαλονίκης,
αναφορικά με την απόφαση
να μεταδίδεται διαδικτυακά
η συνεδρίαση του σώμα-
τος. Και εμείς αυτό θέ-
λουμε κ. Αβραμόπουλε… 

➽ Έξυπνη κίνηση… αλλά
δεν τρώμε κουτόχορτο. Ο
δήμαρχος στέλνει τους δι-
κούς του βγάζουν φωτο-
γραφίες διάφορες περιοχές
με σκουπίδια κάθε λογής,
τις δημοσιοποιούν και την
επομένη ο δήμαρχος
(άμεση ανταπόκριση) στέλ-
νει εργαζόμενους του
δήμου και καθαρίζουν τα
συγκεκριμένα σημεία. Πάλι
βγάζουν φωτογραφίες οι
δικοί του και τις δημοσιο-
ποιούν και αυτές… Μάλι-
στα δίνουν και τα θερμά
τους συγχαρητήρια στον
δήμαρχο… και τον αντιδή-
μαρχο! Έλεος με τα στη-
μένα! 

στο δημαρχείο
ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Ο Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 

Θα μας… καθαρίσει ο στρατός 
Της Χρύσας Κυριακού

Τη συνδρομή μηχανοκίνη-
των μέσων του στρατού,
προκειμένου να καταφέρει
η πόλη να απαλλαγεί από
τους τόνους απορριμμά-
των που την έχουν κατα-
κλύσει ζήτησε χθες το
πρωί ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Γιάννης Μπουτά-
ρης. 

Μάλιστα, ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης έχει ήδη έρθει
σε επαφή και συμφωνία

με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνά-
μεων προκειμένου να παραχωρη-
θούν στον δήμο μηχανοκίνητα
μέσα που διαθέτει ο στρατός και
να συνδράμουν στο δύσκολο έργο
της αποκομιδής.

Χθες το πρωί πραγματοποι-
ήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο νέο
δημαρχιακό μέγαρο παρουσία
του δημάρχου, των αντιδημάρχων
Ανακύκλωσης και Καθαριότη-
τας Στάθη Αβραμίδη, Ανάπτυξης
και Διαχείρισης Οικονομικών
Πόρων Χασδάϊ Καπόν, εκπροσώ-
πων των  ενόπλων δυνάμε-
ων  και  εργοληπτών. Κατά τη
διάρκεια της σύσκεψης αποφασί-
στηκε η άμεση εκπόνηση ενός
πλαισίου συνεργασίας που θα
μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ανά
πάσα στιγμή μέσα στο επόμενο
τρίμηνο.

Στρατιωτικοί 
και ιδιωτικοί τράκτορες

Όπως τόνισε ο κ. Μπουτάρης
«σε πρώτη φάση και πριν η κατά-
σταση φτάσει σε επίπεδο έκτα-
κτης ανάγκης θα ζητήσουμε τη

συνδρομή σε στρατιωτικούς και
ιδιωτικούς τράκτορες για να μετα-
φέρουμε τα κοντέινερ με τα
απορρίμματα από το σταθμό μετα-
φόρτωσης του δήμου στο ΧΥΤΑ

Μαυροράχης». Σύμφωνα με τον
ίδιο, θα ενταθούν και οι προσπά-
θειες για την επισκευή ή την αντι-
κατάσταση των απορριμματο-
φόρων και την επίλυση του προ-
βλήματος με την προμήθεια των
ανταλλακτικών. «Στοχεύουμε σε
μία πραγματικά καθαρή πόλη με
την εντατική εφαρμογή του προ-
γράμματος  ανακύκλωσης», είπε
ο κ. Μπουτάρης. 

1.000 τόνοι σκουπιδιών
Όπως τόνισε ο αρμόδιος αντι-

δήμαρχος, Στάθης Αβραμίδης,
αυτή τη στιγμή στους δρόμους
της πόλης βρίσκονται περισσότε-

ροι από 1.000 τόνοι σκουπιδιών,
ενώ τα 55 από τα 73 απορ-
ριμματοφόρα του δήμου πα-
ραμένουν καθηλωμένα λόγω
βλάβης. Μάλιστα, η διοίκηση του
δήμου διερευνά και άλλες εναλ-
λακτικές λύσεις. Ήδη έχει εγκρι-
θεί από την περιφέρεια η
απόφαση για συνεργασία με εξω-
τερικά συνεργεία, ώστε να επι-
σκευαστούν τουλάχιστον άλλα
δέκα απορριμματοφόρα.  Ενώ,
εξετάζεται η δυνατότητα να
προμηθευτεί ο δήμος ανταλλα-
κτικά, ώστε να μπορέσουν να κά-
νουν επισκευές τα συνεργεία του
δήμου.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Λουκέτα προβλέπει ο Π. Ψωμιάδης 

Καταστροφικές συνέπειες
για τους επαγγελματίες
εστίασης και διασκέδασης

θα έχει, σύμφωνα με τον περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Π. Ψωμιάδη, η καθολική
απαγόρευση του καπνίσματος.
Όπως ανέφερε ο κ. Ψωμιάδης,
«το βέβαιο είναι ότι το τελεσί-
γραφο Λοβέρδου για καθολική
απαγόρευση του καπνίσματος,
χωρίς εξαιρέσεις, θα έχει κατα-
στροφικές συνέπειες, ιδιαίτερα
στους επαγγελματίες εστίασης και
διασκέδασης, σε μία περίοδο που

υφίστανται ήδη τις δυσμενείς επι-
πτώσεις της οικονομικής κρίσης».
«Τα μικρά καταστήματα θα βά-
λουν λουκέτο, ενώ τα μεγαλύτερα
θα υποστούν σοβαρή μείωση του
ήδη χαμηλού τζίρου τους» τόνισε
χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι τις τελευταίες
μέρες «έχουμε γίνει μάρτυρες της
απόλυτης αναξιοπιστίας της, με
αντιφάσεις μεταξύ κορυφαίων κυ-
βερνητικών στελεχών που εξευτε-
λίζουν το κράτος έναντι των
πολιτών». Επιπλέον, όπως τόνισε

ο κ. Ψωμιάδης, ο έλεγχος της
εφαρμογής του νέου νόμου θα
είναι πρακτικά αδύνατος, καθώς
δεν επαρκεί το προσωπικό των
ελεγκτικών μηχανισμών και υπο-
γράμμισε ότι για ολόκληρη την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλο-
νίκης, υπάρχουν δέκα επόπτες-
ελεγκτές δημόσιας υγείας.

«Στην πράξη αποδεικνύεται
ανεφάρμοστος»

«Κανείς λογικός άνθρωπος δεν
μπορεί να δεχθεί έναν νόμο που
στην πράξη αποδεικνύεται ανε-

φάρμοστος, καθώς θα οδηγήσει
αναπόφευκτα στην παρανομία κα-
ταστηματάρχες και πελάτες. Ο
νέος αντικαπνιστικός νόμος οφεί-
λει να έχει την αποδοχή της κοι-
νωνίας, να σέβεται εξίσου τα
δικαιώματα καπνιστών και μη κα-
πνιστών και να προσαρμόζεται
στις κοινωνικές ανάγκες» κατέ-
ληξε και πρότεινε ως την «πλέον
δημοκρατική λύση» να διαχωρι-
στούν τα καταστήματα σε καπνι-
στών και μη καπνιστών, κατ΄
επιλογή του εκάστοτε επιχειρημα-
τία.

Θα ενταθούν και οι
προσπάθειες για την

επισκευή ή την
αντικατάσταση των

απορριμματοφόρων και
την επίλυση του

προβλήματος με την
προμήθεια των
ανταλλακτικών
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«Βρήκα μόνο χρέη και ελλείμματα»

Πρωτοβουλία οργανωμένης αν-
τίδρασης στις προωθούμενες
ρυθμίσεις του νέου νομοσχε-

δίου «Διατήρηση της βιοποικιλότη-
τας και άλλες διατάξεις», για τις

προϋποθέσεις δόμησης στις προστα-
τευμένες περιοχές του δικτύου Na-

tura, αναλαμβάνει ο δήμος Βόλβης. 
Σύμφωνα με την αρχική μορφή του σχε-

δίου νόμου που κατατέθηκε στη
Βουλή, δικαίωμα δόμησης

έχουν μόνο τα αγροτεμάχια
με εμβαδόν τουλάχιστο 10
στρεμμάτων, γεγονός που
ουσιαστικά απαγορεύει
την οικοδομική δραστη-
ριότητα, στην περιοχή
γύρω από τη λίμνη
Βόλβη και τα Στενά της
Ρεντίνας. 

Σημειώνεται ότι στο
δίκτυο Natura των πε-
ριοχών γύρω από τις λί-

μνες Κορώνειας, Βόλβης και τα Στενά Ρεν-
τίνας περιλαμβάνονται 161.631,33 εκτάρια.

Ομόφωνη απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου 

Με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό
συμβούλιο Βόλβης, έπειτα από πρόταση –
εκτός ημερησίας διάταξης- του δημάρχου
Βόλβης Δημήτρη Γαλαμάτη, καταδικάζει
τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και παρεμ-
βαίνει εναντίον του στην Επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου της Βουλής.
Παράλληλα, ο δήμος Βόλβης αποφάσισε τη
συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης του νο-
μοσχεδίου (αποτελούμενη από 5 δημοτι-
κούς συμβούλους και 3 ειδικούς
–δασολόγος/πολιτικοί μηχανικοί- δημοτι-
κούς υπαλλήλους), η οποία κατόπιν συνερ-
γασίας και με όμορους δήμους, θα
προτείνει παρεμβάσεις και ενέργειες εναν-
τίωσης στο σχέδιο νόμου.  Η απόφαση κοι-
νοποιήθηκε ήδη στην υπουργό
Περιβάλλοντος και στους βουλευτές Β’

Θεσσαλονίκης όλων των κομμάτων.  
Ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμά-

της χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «καταδι-
καστικό για το μέλλον του τόπου». Όπως
τόνισε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης του δημοτικού συμβου-
λίου: «το σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλό-
τητα, αν και πρόκειται για ένα σχέδιο
νόμου ελκυστικό σε θέματα περιβάλλον-
τος, ωστόσο είναι καταδικαστικό για το
μέλλον του τόπου μας, καθότι οι απαγο-
ρευτικές προτάσεις του σχεδίου νόμου και
κυρίως αυτές που περιλαμβάνονται στο
άρθρο 9 (ελάχιστο όριο αρτιότητας και κα-
τάτμησης των γηπέδων σε 10.000 τ.μ. , μη
εφαρμογή κανενός είδους παρεκκλίσεων
κ.λ.π) πλήττουν ανεπανόρθωτα τις εκτά-
σεις της εδαφικής περιφέρειας του δήμου
μας. Οι διατάξεις αυτές θίγουν και γειτονι-
κούς δήμους, για το σκοπό αυτό θα αναλά-
βουμε πρωτοβουλία διενέργειας κοινών
δυναμικών αντιδράσεων και παρεμβά-
σεων».

Της Χρύσας Κυριακού 

Εφιάλτης έχει καταντήσει
η ζωή του νέου δημάρ-
χου Παύλου Μελά, Δ.
Παπαδόπουλου από την
πρώτη μέρα ανάληψης
των καθηκόντων του. 

Όπως υποστηρίζει και ο
ίδιος, η κατάσταση που
αντιμετωπίζει είναι χαο-

τική με τα χρέη, που κληρονό-
μησε, να τον πνίγουν. Μιλώντας
στην «Κ» ο κ. Παπαδόπουλος
τονίζει ότι «παρέλαβε ένα δήμο
χρεωμένο, με απλήρωτους ερ-
γαζόμενους οι οποίοι προχω-
ρούν σε συνεχείς επισχέσεις
εργασίας, προκειμένου να πλη-
ρωθούν τα δεδουλευμένα τους
(για 2-3 μήνες έως και 23
μήνες) με κλειστούς βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, που δεν
έχουν καν πετρέλαιο για να λει-
τουργήσουν αλλά και με σκου-
πίδια που σχηματίζουν βουνά,
όπως και τα χρέη». 

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστηρί-
ζει ότι η πρώην διοίκηση του
δήμου Πολίχνης άφησε πίσω της
καμένη γη. «Αυτό δεν είναι
μομφή, αλλά η αλήθεια. Ο ίδιος
ο κ. Θεοδωρίδης στον απολογι-

σμό της διοίκησής του έκανε
λόγο για χρέος περίπου 9 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Εμείς ανακαλύ-
πτουμε ότι η κατάσταση είναι

χειρότερη», λέει ο δήμαρχος
Παύλου Μελά. Σύμφωνα με τον
ίδιο, οι υποχρεώσεις του δήμου
πλησιάζουν τα 6 εκατομμύρια

ευρώ, ενώ των Νομικών Προσώ-
πων φτάνουν τα 2,3 εκατομμύρια
ευρώ, μάλιστα συνυπολογιζομέ-
νων και των δανείων και των
χρεών από Τεχνικά Έργα αγγί-
ζουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. 

«Δεν ξέρουμε 
τι θα κάνουμε»

«Η κατάσταση είναι εφιαλτική.
Ως νέα διοίκηση δεν μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε την υπάρ-
χουσα κατάσταση αλλά ούτε και
να σχεδιάσουμε το αύριο. Την
ώρα που η πρώην διοίκηση του
δήμου Σταυρούπολης κληρονό-
μησε, έπειτα από χρηστή διαχεί-
ριση, στο νέο δήμο 2,5 εκ.
ευρώ και της Ευκαρπίας 500 χι-
λιάδες ευρώ, η πρώην διοίκηση
του Κ. Θεοδωρίδη δεν έπραξε το

παραμικρό από αυτά που
έπρεπε. Ενώ έπρεπε να αφήσει
πίσω της ένα δήμο νοικοκυρε-
μένο, η πρώην διοίκηση παρέ-
δωσε ένα δήμο οικονομικά
κατεστραμμένο», υποστηρίζει
και αναρωτιέται «ως πότε ο Κώ-
στας Θεοδωρίδης θα αποποιεί-
ται τις σοβαρότατες ευθύνες του
για την οικονομική καταστροφή
της Πολίχνης; Ως πότε θα προ-
σπαθεί με πύρρειους λόγους και
παρασκηνιακά παιχνίδια, να πα-
ρουσιάσει ως ψεύδη τα πραγμα-
τικά οικονομικά στοιχεία;». 

«Όσο προχωράμε 
στην απογραφή, τόσο 
αυξάνονται τα χρέη»

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδό-
πουλο, ο δήμος Παύλου Μελά
ενδέχεται να μπει σε πρόγραμμα
επιτήρησης ή εξυγίανσης. «Όλα
τα σενάρια είναι πιθανά. Μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου, οπότε και
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία της απογραφής, θα είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε. Τότε θα
ζητήσουμε να γίνει έλεγχος και
από ορκωτούς λογιστές», τονίζει
ο δήμαρχος Παύλου Μελά. Ο κ.
Παπαδόπουλος θα ζητήσει μάλι-
στα συνάντηση και με τον ίδιο
τον υπουργό Εσωτερικών για να
μπορέσει να δοθεί μια λύση. 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 

Δ. Γαλαμάτης: «Καταδίκη για τον τόπο»

❝
Η κατάσταση είναι
εφιαλτική. Ως νέα

διοίκηση δεν μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε την
υπάρχουσα κατάσταση

αλλά ούτε και να
σχεδιάσουμε το αύριο
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ΕΒΑΛΕ… ΦΥΤΙΛΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης, Χρύσα Κυριακού

«Φωτιές» άναψε η αποστροφή του
προέδρου της ΔΕΘ ΑΕ, Γιάννη
Κωνσταντίνου, ότι κατά την προ-

σωπική του άποψη δεν θα πρέπει να διορ-
γανωθεί ξανά η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Μιλώντας σε φοιτητές του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο κ. Κων-
σταντίνου φέρεται να υποστήριξε ότι τα τε-
λευταία χρόνια η ΔΕΘ έχασε ένα μεγάλο
μέρος από την αίγλη και τη δυναμική του
παρελθόντος, διευκρινίζοντας παράλληλα
ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του να λάβει
μια τέτοια απόφαση. 

«Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει ένα
μεγάλο γεγονός ετησίως στην πόλη, το
οποίο θα προβάλλει την επιχειρηματική
δράση, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, δεν θα
πρέπει να ξαναϋπάρξει γενική έκθεση με τη
μορφή που έχει σήμερα». 

Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε και στη
μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου,
αμφισβητώντας ακόμα και τη μεταφορά του
στη Σίνδο παρά τις εξαγγελίες της τωρινής
αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο
κ. Κωνσταντίνου είπε ότι προκηρύχτηκε δια-
γωνισμός για την πρόσληψη τριπλού συμ-
βούλου, ο οποίος θα εξετάσει μεταξύ άλλων
και το συγκεκριμένο ζήτημα. «Κατά τη
γνώμη μου», είπε, «δεν θα πρέπει να περι-
μένουμε τη μετεγκατάσταση για να οργανώ-
σουμε εκ νέου την εκθεσιακή
δραστηριότητα. Άλλωστε, η μεταφορά της
Έκθεσης στη Σίνδο είναι μια απόφαση η
οποία μπορεί και να αλλάξει. Τέτοιες απο-
φάσεις δεν μπορούν να λαμβάνονται από
μια κουβέντα που κάνουν πρόχειρα βουλευ-
τές και δήμαρχοι, μόνο και μόνο για να ανα-
πτυχθεί η δυτική πλευρά της πόλης. Είναι
ένα ζήτημα για το οποίο πρέπει να αποφαν-

θεί ολόκληρη η πόλη». Στενοί συνεργάτες
του κ. Κωνσταντίνου μίλησαν στην “Karfi-
tsa” και υποστήριξαν ότι πρόκειται για προ-
σωπικές απόψεις οι οποίες ειπώθηκαν στη
διάρκεια μιας ακαδημαϊκής συζήτησης και
τις οποίες ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΑΕ έχει δια-
τυπώσει και παλαιότερα.

«Πρωτοπόρος θεσμός»
Ο πρώτος που αντέδρασε στις δηλώσεις

Κωνσταντίνου ήταν ο δήμαρχος Θεσσαλονί-

κης Γιάννης Μπουτάρης, δηλώνοντας στην
“Karfitsa” πως «δουλειά όλων όσοι υπηρε-
τούμε τη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να δια-
φυλάξουμε την προοπτική ανάπτυξης της
πόλης, είναι να εξασφαλίσουμε τις προϋπο-
θέσεις που θα επιτρέψουν στη Διεθνή Έκ-
θεση να ξαναγίνει πρωτοπόρος θεσμός,
απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τις τάσεις
που διαμορφώνονται διεθνώς». Η μελλον-
τική φυσιογνωμία της ΔΕΘ, συνέχισε,
«απαιτεί μία προεργασία που θα πρέπει να

ξεκινήσει άμεσα έτσι ώστε η μετεγκατά-
σταση να λειτουργήσει προς όφελος της
Έκθεσης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι
έτοιμος, όποτε του ζητηθεί, να συμβάλει στη
διοργάνωση ενός δημόσιου διαλόγου δίχως
παρωπίδες και δίχως φόβο απέναντι στα
αυτονόητα, έτσι ώστε οι σχετικές αποφάσεις
να εκφράζουν όλους τους Θεσσαλονικείς» 

«Πάνδημο αίτημα 
η μεταφορά της ΔΕΘ»

Σχολιάζοντας τις απόψεις Κωνσταντίνου ο
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης, Δημή-
τρης Βαρτζόπουλος, ανέφερε ότι αφενός οι
κλαδικές εκθέσεις πρέπει να συνεχίσουν να
γίνονται και να αναπτυχθούν και αφετέρου
πως αν αργήσει η αναπτυξιακή προσπάθεια
που καταβάλλεται θα έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις. Όσον αφορά τη μεταφορά της έκθε-
σης τόνισε πως είναι «ένα θέμα που
αποτέλεσε πάνδημο αίτημα της Θεσσαλονί-
κης  ασχέτως κομματικών ή άλλων τοποθε-
τήσεων. Καλό θα ήταν προχωρήσει διότι
οποιαδήποτε αλλαγή θα αποτελέσει έναν
ακόμα ανασταλτικό παράγοντα στην ήδη δο-
κιμαζόμενη αγορά μας». 

Θέση στο θέμα της μετεγκατάστασης της
ΔΕΘ και τις αμφιβολίες που φέρεται να εξέ-
φρασε ο Γιάννης Κωνσταντίνου για το πόσο
θα μεταφερθεί στη Σίνδο, πήρε και ο δή-
μαρχος Δέλτα, Νίκος Γιουτίκας, δηλώνον-
τας στην “Karfitsa” πως «όταν δυο
πρωθυπουργοί έχουν πει ότι το θέμα έχει
λήξει, εγώ δεν έχω να κάνω καμία δή-
λωση».

Καταργείται η ΔΕΘ;

ΑΠΟ ΤΙΣ 218 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ Η Ν.Ε.Ο.Ι, ΤΟ 72% ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εκατοντάδες καταγγελίες Ελλήνων κατά του Facebook

Έξαρση καταγγελιών και
παραπόνων από χρήστες
του Facebook, που αφο-

ρούν την ασφάλεια των στοιχείων
που περιλαμβάνονται στις σελίδες
του, διαπιστώνεται στην Ελλάδα,
τη στιγμή που η χρήση των ιστοσε-
λίδων κοινωνικής δικτύωσης αυ-
ξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη χώρα μας, ο αριθμός των
καταγγελιών που αφορούν το δια-
δίκτυο διπλασιάστηκε κατά το
2010, σε σύγκριση με τις δύο
προηγούμενες χρονιές, ενώ ένα
μεγάλο ποσοστό αυτών (72%)
αφορά παραβάσεις προσωπικών
δεδομένων στο Facebook.

Σύμφωνα με στοιχεία που πα-
ρουσίασε η μη κυβερνητική οργά-
νωση Ν.Ε.Ο.Ι., κατά το 2010
δέχτηκε 218 καταγγελίες, εκ των
οποίων το 72% αφορούσε παρα-
βιάσεις προσωπικών δεδομένων
στο Facebook, το 16% πορνογρα-
φικά μηνύματα στο ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο των χρηστών του δια-
δικτύου, το 2% σεξουαλική παρε-
νόχληση σε προσωπικό ιστολόγιο
ή ιστοσελίδα, ενώ έγιναν 6 αναφο-
ρές γονέων για εθισμό των παι-
διών τους με ηλεκτρονικά
παιχνίδια και αυξημένη χρήση του
διαδικτύου και άλλες που αφορού-
σαν οικονομικές απάτες.

Ένα ποσοστό των καταγγελιών,
της τάξης του 47%, προήλθε από
άνδρες (ηλικίας 20-36 ετών, το
12% από άνδρες ηλικίας 36-49
ετών, 3% από γονείς, 38% από
γυναίκες 22-33 ετών. Οι καταγ-
γελθέντες δεν θέλησαν να απευ-
θυνθούν στη δίωξη ηλεκτρονικού
εγκλήματος ή σε κάποιο αστυνο-
μικό τμήμα, φοβούμενοι την πε-
ραιτέρω έκθεση των προσωπικών
τους δεδομένων.

Τυφλή εμπιστοσύνη
Σύμφωνα με την πρόεδρο της

οργάνωσης, Άννα Ευθυμίου, οι

περισσότεροι νέοι δείχνουν τυφλή
εμπιστοσύνη στους χρήστες του
Facebook, δίνοντας τα πραγματικά
τους στοιχεία (όνομα, διεύθυνση,
φωτογραφίες, ημερομηνία γέννη-
σης, τηλέφωνα), χωρίς να έχουν
διαβάσει ποτέ τους όρους χρήσης
της ιστοσελίδας κοινωνικής δι-
κτύωσης, το οποίο δεν εγγυάται τη
μυστικότητά τους. «Αν ένας χάκερ
κλέψει τα προσωπικά μας δεδο-
μένα μέσα από το Facebook, αυτό
δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε
μπορεί να κατηγορηθεί για τα
μέτρα ασφαλείας του», επισημαί-
νει. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του Facebook για το 2010, η
Ελλάδα είναι η 26η χώρα σε
χρήση. Μέσα σε δύο χρόνια, οι
χρήστες του Facebook στην χώρα
μας αυξήθηκαν κατά 462% (το
2008 ήταν 505.000, το 2009
ήταν 1.639.000 και το 2010
έφτασαν του 2.838.700).

Κάλεσμα για δημιουργία 
Πρωτοβουλίας ενάντια στα Διόδια

Κάλεσμα για δημιουργία Πρωτοβου-
λίας Επιτρόπων Κατοίκων και Φο-
ρέων της Θεσσαλονίκης «ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ» απευθύνουν οι επιτροπές
Ακρίβεια - Stop Θεσσσαλονίκης με ανα-
κοίνωσή τους. Η πρώτη συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/2/2011,
στις 19.00, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. Τη συνέλευση θα ανοίξουν με το-
ποθετήσεις οι επιτροπές Ακρίβεια -Stop,
η  Νομική Επιτροπή του κινήματος κατά
των διοδίων και το Πανελλαδικό Συντονι-
στικό Επιτροπών Αγώνα Κατά των Διοδίων.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «απορ-
ρίπτουμε τις λογικές της κάρτας, του ηλε-
κτρονικού διοδίου ή της χρήσης
παράπλευρων δρόμων». Η πρωτοβουλία
διεκδικεί: 
- Να καταργηθούν οι συμβάσεις παραχώ-
ρησης των εθνικών δρόμων σε ιδιωτικές
εταιρίες.

- Να καταργηθούν όλα τα διόδια, ιδιωτικά
ή κρατικά
- Να συνεχιστούν όλα τα έργα επέκτασης
ή βελτίωσης όλων των εθνικών δικτύων
με ευθύνη ενός δημόσιου φορέα με κοι-
νωνικό έλεγχο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση,
«προτείνουμε στους αγρότες και επαγ-
γελματίες οδηγούς να ενώσουμε τις δυ-
νάμεις μας και σε κάθε κινητοποίηση να
ανοίγουμε τις μπάρες εναλλακτικά από το
κλείσιμο των δρόμων». Επίσης, στο πλαί-
σιο του Πανελλαδικού Συντονιστικού απο-
φασίστηκε η σύσταση Νομικής Επιτροπής
αποτελούμενη από επαγγελματίες δικη-
γόρους, μέλη των επιτροπών αγώνα
καθώς και Ομάδων Νομικής Υποστήριξης
ανά περιοχή.

Επίσης, αποφασίστηκε πανελλαδικό
άνοιγμα όλων των σταθμών διοδίων στις
06 Φεβρουαρίου 2011.
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ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜADE IN ΣΚΟΠΙΑ ΞΕΒΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ

Ρεπορτάζ: Χρήστος Τσαλικίδης,
Μαριάννα Μπουντούρη

Σε ποταμό… σκουπιδότοπο, όπου
καταλήγουν απορρίμματα από
παράνομες χωματερές που λει-

τουργούν τόσο στη χώρα μας όσο και
στα Σκόπια, έχει μετατραπεί ο Αξιός πο-
ταμός, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο
Θόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής της
ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης αναφέρει
πως οι μεγάλες ποσότητες νερού που…
κατέβηκαν τις τελευταίες ημέρες, πα-
ρέσυραν σκουπίδια που βρίσκονται
κατά μήκος της κοίτης του ποταμού που
φτάνει μέχρι το γειτονικό κρατίδιο. 

«Η εικόνα», σημειώνει «είναι ιδιαί-
τερα αποκρουστική. Πλαστικά μπουκά-
λια, σακούλες με σκουπίδια και ξύλα
συνθέτουν την εικόνα. Χαρακτηριστικά
μάλιστα, είναι τα μπουκάλια με ταμπέ-
λες με κυριλλικούς χαρακτήρες, που
μαρτυρούν την προέλευση αυτών των
σκουπιδιών».

Κίνδυνος για Θερμαϊκό 
και ακτές Πιερίας

Ο κ. Καράογλου ρωτά την Τίνα Μπιρμ-

πίλη τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκει-
μένου ο Αξιός ποταμός να πάψει να με-
τατρέπεται σε σκουπιδότοπο. Παράλληλα
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προει-
δοποιώντας πως το ανησυχητικό είναι ότι
τα σκουπίδια μεταφέρονται με τα ρεύ-
ματα στον Θερμαϊκό κόλπο και σε τουρι-
στικές περιοχές, όπως οι ακτές της
Πιερίας, δημιουργώντας περιβαλλοντικό
ζήτημα. «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αι-

σθητικό ή περιβαλλοντικό, αλλά η συγ-
κέντρωση των σκουπιδιών οδηγεί σε αύ-
ξηση των πλημμυρών στα παραποτάμια
αγροκτήματα και κατά συνέπεια στην κα-
ταστροφή πολλών αγροτικών καλλιερ-
γειών».

Λάβετε μέτρα�
Όπως σημειώνει ο κ. Καράογλου, οι

αγρότες και οι κάτοικοι της περιοχής

είναι αγανακτισμένοι με την εικόνα που
αντικρίζουν καθημερινά και καλεί το
αρμόδιο υπουργείο να συνεργαστεί με
τις υπηρεσίες των Σκοπίων ώστε να λη-
φθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα που
θα αποτρέψουν την επανάληψη παρό-
μοιων φαινομένων στο μέλλον. 

Πολύχρονο πρόβλημα
Μιλώντας στην “Karfitsa” ο πρό-

εδρος του φορέα διαχείρισης του δέλτα
Αξιού και ομότιμος καθηγητής χημείας
του ΑΠΘ, Θεμιστοκλής Κουϊμτζής, δή-
λωσε ενήμερος για το θέμα το οποίο,
όπως αποκάλυψε, απασχολεί τους φο-

ρείς εδώ και τρία χρόνια. Αποκάλυψε
δε πως ενώ έχει γίνει μελέτη διαχείρι-
σης των φερτών υλικών, εν τούτοις η
μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
«Ο Φορέας διαχείρισης σε συνεργασία
με δήμους που βρίσκονται κατά μήκος
του ποταμού Αξιού κάναμε ένα πρωτό-
κολλο συμφωνίας και ζητήσαμε να γίνει
από το τότε υπουργείο Περιβάλλοντος
μια ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης
των φερτών υλικών, πότε και από πού
πρέπει να μαζεύεται η άμμος, ώστε να
γίνεται σωστά η παροχή του ποταμού
και περιμένουμε ακόμη την ολοκλή-
ρωση αυτής της μελέτης».

Κυκλοφορούν τα νέα 
«τσουχτερά» εισιτήρια του ΟΑΣΘ 

Κυκλοφορούν από χθες Τε-
τάρτη τα νέα, με πιο «φουσκω-
μένη» τιμή εισιτήρια του

ΟΑΣΘ, τα οποία θα αρχίσουν να
ισχύουν από την Τρίτη 1η Φεβρουα-
ρίου. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται
οι αντιδράσεις από το επιβατικό
κοινό και οργανώσεις για την αυξη-
μένη τιμή των εισιτηρίων στις αστι-
κές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.
Ήδη η οργάνωση «Επιβάτες Θεσσα-
λονίκης», ανακοίνωσε ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί  την ερχόμενη
Παρασκευή παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στο γραφείο του υφυπουργού
Μεταφορών, Σπύρου Βούγια, το  ερ-
χόμενο Σάββατο θα γίνει συμβολική
κατάληψη λεωφορείων αλλά και δια-
δήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης στις 29 Ιανουαρίου.

Τα νέα ακριβότερα εισιτήρια που
κυκλοφορούν από σήμερα στα περί-
πτερα και στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ,
έχουν νέα χρώματα, αφού το κόκκινο
που είχαν τα κανονικά εισιτήρια τα
οποία κυκλοφορούσαν μέχρι και
χτες καταργείται, ενώ το ίδιο ισχύει
και για το πορτοκαλί χρώμα που
είχαν τα μειωμένα εισιτήρια. Το επι-
βατικό κοινό, πάντως, μπορεί να
χρησιμοποιεί τα παλιά, φτηνότερα
εισιτήρια, μέχρι και τη Δευτέρα 31 Ια-

νουαρίου.
Από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, οι

επιβάτες θα χρησιμοποιούν αποκλει-
στικά και μόνο τα νέα
εισιτήρια: α) Το βασικό, μιας μόνο
μετακίνησης, έναντι 0,80 ευρώ το
κανονικό και 0,40 ευρώ το
μειωμένο. β) Το εισιτήριο δύο μετα-
κινήσεων, προς την ίδια κατεύ-
θυνση, οι οποίες θα
πραγματοποιούνται μέσα σε 90
λεπτά της ώρας, έναντι 0,90 ευρώ το
κανονικό και 0,50 ευρώ το μειωμένο.
Οι δύο αυτοί τύποι εισιτηρίων θα κο-
στίζουν 0,10 ευρώ ακριβότερα όταν
θα εκδίδονται μέσα στα λεωφορεία,
από τα εκδοτικά μηχανήματα. γ) Το
24ωρο εισιτήριο, έναντι 4 ευρώ το
κανονικό και 2 ευρώ το
μειωμένο. δ) Το ειδικό εισιτήριο για
την Πολιτιστική Γραμμή, έναντι 2
ευρώ το κανονικό και 1 ευρώ το μει-
ωμένο.

Οσοι επιβάτες έχουν στην κατοχή
τους τα παλιά εισιτήρια μπορούν να
τα χρησιμοποιούν μέχρι και τις 31 Ια-
νουαρίου, αλλά από το Φεβρουάριο
τίθενται εν αχρηστία. Μπορούν
ωστόσο από την 1η Φεβρουαρίου και
μέχρι τις 31 Μαρτίου να τα ανταλλάσ-
σουν με ανάλογης αξίας νέα εισιτή-
ρια στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ.

Σκοπιανή… χωματερή ο Αξιός ποταμός!
«Θέμα αστυνόμευσης»
Όπως προτείνει ο κ. Κουιμτζής θα πρέπει να ολοκληρωθεί η παραπάνω μελέτη
προκειμένου να καθοριστεί η «κανονική περιοχή του ποταμού» και από εκεί και
πέρα, εφόσον φεύγουν κανονικά τα νερά, να μπει ένα δίχτυ, σε συμφωνία με τα
Σκόπια, το οποίο θα μαζεύει τα σκουπίδια. Αυτό, προσθέτει, δεν μπορεί να γίνει
σε μόνιμη βάση λόγω συγκεκριμένων δυσκολιών. Θυμήθηκε μάλιστα ότι πριν
από λίγο καιρό στον Αξιό ποταμό είχε «κατέβει» ένας τεράστιος κορμός δέντρου
ο οποίος θα μπορούσε να καταστρέψει αυτό το δίχτυ. «Και για να εξηγούμαστε»,
καταλήγει, «αυτά τα σκουπίδια δεν έρχονται μόνο από τα Σκόπια αλλά και από
τις χωματερές στην Ελλάδα. Στον Αξιό υπάρχουν σκουπίδια που πετάνε
ανεξέλεγκτα ορισμένες βιομηχανίες, άρα είναι θέμα αστυνόμευσης». 
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ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ

➽ Την ίδρυση κινήματος με την επω-
νυμία «Κίνημα ανεξάρτητων πολιτών»
ανακοίνωσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές
(πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ) Γιάν-
νης Δημαράς και Βασίλης Οικονόμου.
Όπως επισημανθηκε -μεταξύ άλλων-
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου,
το Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών δεν
είναι κόμμα, αλλά κίνημα με αντιμνη-
μονιακό χαρακτήρα. 

➽ Κατηγορηματικά διαψεύδουν συ-
νεργάτες του Κώστα Καραμανλή ανάρ-
τηση σε ιστοσελίδα, σύμφωνα με την
οποία ο τέως πρωθυπουργός φέρεται
να έχει αποφασίσει να μην είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής κατά τις επόμενες
εθνικές εκλογές. «Όλα αυτά είναι πα-
ραμύθια και δεν έχει γίνει καμία τέτοια
συζήτηση», σχολίαζαν κύκλοι από το
περιβάλλον του κ. Καραμανλή. 

➽ Έντονη δυσφορία προκάλεσε στη
Ρηγίλλης η διαρροή στον Τύπο, αλλά
και το Διαδίκτυο πληροφοριών για
«γαλάζια» στελέχη που ελέγχονται από
τον ΣΔΟΕ. Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος
εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφα-
λής του ΣΔΟΕ, Γιάννη Καπελέρη, τον
οποίο κατηγόρησε για προσπάθεια
εξυπηρέτησης μικροκομματικών συμφε-
ρόντων. Ο Γραμματέας της Πολιτικής
Επιτροπής της ΝΔ κάνει λόγο για μεθο-
δεύσεις οι οποίες εξυπηρετούν μόνο
κομματικές σκοπιμότητες, καθώς όπως
επισημαίνει, ο κ. Καπελέρης «αντί να
διερευνά ως όφειλε τα οικονομικά εγ-
κλήματα επιλέγει με τις δηλώσεις και
διαρροές στον Τύπο να συσκοτίζει συ-
στηματικά τα πράγματα». 

➽ Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στις συγκοινωνίες. Σε
48ωρη απεργία έως σήμερα Πέμπτη
έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι της
Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού
Έλξης του ΟΣΕ, αντιδρώντας στις υπο-
χρεωτικές μετατάξεις προσωπικού. 

➽ Τον πρόεδρο της Αρμενίας Σερζ
Σαργκσιάν υποδέχθηκε χθες στη
Βουλή ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου, Φίλιππος Πετσάλνικος, το-
νίζοντας ότι με την επίσκεψή του
«ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις ήδη
άριστες σχέσεις των δύο χωρών σε όλα
τα επίπεδα, οικονομικό, πολιτικό, πολι-
τιστικό, μορφωτικό». Ο κ. Πετσάλνικος
εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις
προσπάθειες του αρμενικού λαού για
την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τις
πρωτοβουλίες της Αρμενίας για την «ει-
ρηνική διευθέτηση των προβλημάτων
με σεβασμό των αρχών του διεθνούς
δικαίου». 

μικρά πολιτικά

ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΟΥ

Σκάνδαλο Βατοπεδίου: Διώξεις τέλος για τους πρώην υπουργούς

Με ψήφους 5-0 το Δικαστικό
Συμβούλιο του Ειδικού Δι-
καστηρίου αποφάσισε ότι

τα αδικήματα για τα οποία έχουν πα-
ραπεμφθεί οι Π.Δούκας, Απ.Κοντός
και Ευ.Μπασιάκος, για την υπόθεση
του Βατοπαιδίου είναι παραγεγραμ-
μένα. Κατά συνέπεια, η υπόθεση δεν
πρέπει να παραπεμφθεί στο Ειδικό
Δικαστήριο. Με ψήφους 3-2 αποφα-
σίσθηκε ότι η δικογραφία για τους
συμμετόχους, τα μη πολιτικά προ-
σωπα, πρέπει να επιστραφεί σε ει-
δικό εφέτη-ανακριτή.

Οι κ.κ. Ευάγγελος Μπασιάκος και

Πέτρος Δούκας κατηγορούνταν για
αυτουργία και συναυτουργία σε απι-
στία σε βάρος του Δημοσίου και ο
Αλέξανδρος Κοντός για συναυτουρ-
γία. Για τους Θόδωρο Ρουσόπουλο
και Γιώργο Βουλγαράκη δεν ειχαν
συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες 151
ψήφοι και δεν ασκήθηκε δίωξη.

Στην Ισπανία
Στο μεταξύ, στην Μαδρίτη προ-

γραμματίζει να βρεθεί ο Αντώνης
Σαμαράς στα μέσα Φεβρουαρίου,
προκειμένου να έχει επαφές με τον
ηγέτη της ισπανικής αντιπολίτευ-

σης Μαριάνο Ραχόι. Στόχος του προ-
έδρου της ΝΔ η δημιουργία μετώ-
που υπέρ της προώθησης του
ευρωομολόγου, στο πλαίσιο του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο κ. Σα-
μαράς δίνει μεγάλη σημασία στη
συνάντηση με τον κ. Ραχόι, ο οποίος
προηγείται στις δημοσκοπήσεις με
αρκετές μονάδες του Ισπανού πρω-
θυπουργού Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ
Θαπατέρο. Θα έχει προηγηθεί η σύ-
νοδος του ΕΛΚ, που θα γίνει στις
Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου, μια
ημέρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής
της ΕΕ. 

Περιορισμοί και εμπόδια
για συνολικά 150 επαγ-
γέλματα θα πρέπει συνο-
λικά να αρθούν,
προκειμένου η κυβέρ-
νηση να υλοποιήσει το
μεγαλεπίβολο σχέδιο του
ανοίγματος των «κλει-
στών» επαγγελμάτων.
Μεταξύ αυτών των επαγ-
γελμάτων, οι φαρμακο-
ποιοί, οι δικηγόροι, οι
συμβολαιογράφοι και οι
μηχανικοί.

ΟΠανελλήνιος Φαρμακευ-
τικός Σύλλογος, αντι-
δρώντας στις αποφάσεις

της κυβέρνησης, έχει προκηρύ-
ξει τριήμερη απεργία μέχρι και
την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου.
Επίσης, οι δικηγόροι και οι μη-
χανικοί έχουν εκφράσει την κα-
τηγορηματική αντίθεση τους
στην κατάργηση των ελάχιστων
αμοιβών που προωθείται με το
νομοσχέδιο.  Με απόφαση της
Ολομέλειας των προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων της
χώρας, οι δικηγόροι όλης της
Ελλάδος, εκτός των Αθηνών,
κατέρχονται σε τριήμερη αποχή,
από την Τετάρτη έως και την
Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά
στους μηχανικούς, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού παρενέβη και
επέβαλε πρόστιμο στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος γιατί υιο-
θέτησε ελάχιστο κόστος κατα-
σκευής έργων και με τον τρόπο
αυτόν αυξήθηκε η αμοιβή των

μηχανικών. 
Με δεδομένες τις σφοδρές αν-

τιδράσεις των επαγγελματικών
κλάδων στο νομοσχέδιο, ο
υπουργός Οικονομικών Γ. Παπα-
κωνσταντίνου παρήγγειλε δημο-
σκόπηση, επιθυμώντας να
«μετρήσει» τις αντιδράσεις σε
επίπεδο κοινής γνώμης.

Στο υπουργικό
Το θέμα των κλειστών επαγ-

γελμάτων βρέθηκε χθες στο επί-
κεντρο του υπουργικού
Συμβουλίου, το οποίο συνε-
δρίασε υπό την προεδρία του
πρωθυπουργού στη Βουλή. 

Το νομοσχέδιο περιγράφει τις
κατηγορίες των φραγμών που
πρέπει να αρθούν και θα δίνεται
χρονικό περιθώριο, ώστε το κάθε

υπουργείο να καθορίσει με
υπουργικές αποφάσεις τις λεπτο-
μέρειες για τα επαγγέλματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου ώς

το τέλος Φεβρουαρίου είναι η
σημαντικότερη υποχρέωση της
Ελλάδας για την έγκριση της τέ-
ταρτης δόσης του μηχανισμού
στήριξης, το Μάρτιο. 

Μπαράζ αντιδράσεων για το άνοιγμα 
των «κλειστών» επαγγελμάτων

ΣΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΕΠ

Σε επίπεδα ρεκόρ το 2011 οι 
δανειακές ανάγκες της Ελλάδας

Σε επίπεδα ρεκόρ θα ανέλθουν το 2011 οι δανειακές ανάγκες της
Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με έκθεση του οίκου
πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch η Ελλάδα, η Δανία και η

Πορτογαλία είναι οι χώρες που θα αντιμετωπίσουν κατά το 2011
αυξημένες δανειακές ανάγκες, συγκριτικά με τα στοιχεία του 2010.
Ειδικά για την Ελλάδα ο οίκος τοποθετεί στο 25% του ΑΕΠ τις δανειακές
ανάγκες της χώρας ς για το 2011, σημειώνοντας πως πρόκειται για το
υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Η Fitch προβλέπει μείωση των
δανειακών αναγκών στην Ευρωζώνη κατά 13% για το 2011 σε ετήσια
βάση στα 1,6 δισ. ευρώ. 
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Άρειος Πάγος υπέρ οικοπεδούχου 
για καθυστέρηση παράδοσης 
από κατασκευαστική εταιρία

Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο η καθυστέρηση παράδοσης διαμερί-
σματος από κατασκευαστική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την
ανέγερσή της με το σύστημα της αντιπαροχής, πλέον του ότι ση-

ματοδοτεί την ενεργοποίηση οικονομικής ρήτρας που έχει συμφωνηθεί,
δημιουργεί και δικαίωμα καταβολής διαφυγόντων κερδών στους οικο-
πεδούχους εάν το διαμέρισμα επρόκειτο να ενοικιαστεί. 

Έτσι, υποχρεώθηκε κατασκευαστική εταιρεία να καταβάλει συνολικά
36.000 ευρώ σε οικοπεδούχους, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο
το ποσό αυτό να αυξηθεί κατόπιν νέας δικαστικής κρίσης. 

Πλέον του ότι ενέκρινε την καταβολή των επίμαχων ποσών ο Άρειος
Πάγος παρέπεμψε και πάλι την υπόθεση στο Εφετείο για να ερευνήσει
εκ νέου εάν η καθυστέρηση παράδοσης του ακινήτου υπερέβη τους
τέσσερις μήνες, όπως όλα τα δεδομένα δείχνουν.

Σταματά η Γερμανία 
την επαναπροώθηση 
προσφύγων στην Ελλάδα

Την απόφαση να σταματήσει για 12 μήνες την επαναπροώθηση προ-
σφύγων στην Ελλάδα έλαβε η Γερμανία, απόφαση που τίθεται
άμεσα σε ισχύ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε ότι η

απόφαση «θα ισχύσει για ένα χρόνο, επειδή εκτιμάται ότι στο διάστημα
αυτό θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν ουσιαστικές βελτιώσεις στην
Ελλάδα». Ανάλογες αποφάσεις έχουν λάβει η Σουηδία, η Μεγάλη Βρε-
τανία η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Το 2010, ο αριθμός των προς επαναπροώθηση προσφύγων (από τη
Γερμανία) είχε φτάσει τους 2.458, αλλά μόνον 55 εξ αυτών παραδόθη-
καν στην Ελλάδα. Σε 1.281 περιπτώσεις η διαδικασία χορήγησης ασύλου
διεκπεραιώθηκε στη Γερμανία, ενώ οι υπόλοιποι προσέφυγαν στα γερ-
μανικά δικαστήρια.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΟΝΟΛΟΓΟ

Πρεμιέρα με αποχωρήσεις 
στο διάλογο για την Παιδεία
Την έναρξη του διαλόγου για τις

αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης, κήρυξε χθες η

υπουργός Παιδείας Άννας Διαμαντο-
πούλου, στην πρώτη συνεδρίαση του
Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ).
Η υπουργός έδωσε το στίγμα της εκπαί-
δευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η
Παιδεία ή θα γίνει μια εθνική αποστολή
στην οποία θα συμμετέχουμε όλοι χωρίς
δογματισμούς, ή θα αποτύχει. 

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ,
ήταν παρόντες εκπρόσωποι των εκπαι-
δευτικών οργανώσεων και των κομμά-
των. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο
ΣΥΡΙΖΑ επειδή όπως δήλωσε η εκπρό-
σωπός του Έφη Καλαμάρα «αρνείται να
μετατραπεί σε ακροατήριο κυβερνητι-
κού μονόλογου». Αποχώρησαν, επίσης,
οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών λέγοντας ότι
θεωρούν προσχηματικό το διάλογο που
γίνεται, αφού έχουν δρομολογηθεί απο-
φάσεις για τα μεγαλύτερα ζητήματα.

Ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, Γρ. Γού-

λας, αποχώρησε, για την πρώτη συνε-
δρίαση μόνο, καθώς -όπως είπε- με
αυτό τον τρόπο εκδηλώνει η Συνομο-
σπονδία την συμπαράστασή της στην
Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτι-
κών.

Αντίθετα, ο Πανελλήνιος Ομοσπον-
δίας Καθηγητών ΑΕΙ θα συμμετάσχει

στον διάλογο αλλά τόνισε ότι το κείμενο
για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση δεν μπορεί να αποτελεί βάση
διαλόγου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινή-
θηκε και η Ομοσπονδία Καθηγητών ΤΕΙ,
που απορρίπτει το κείμενο ενώ ζήτησε
ήδη ενιαίο πλαίσιο Ανωτάτων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων.
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ΠΑΟΚ

Αποχή 
ο «Λάζος»�

Ηοικονομική ασυνέπεια
προς το πρόσωπο του

Λάζαρου Παπαδόπουλου συ-
νεχίζεται από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ,
όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο
παίκτης, με αποτέλεσμα ο
σέντερ της ομάδας να απέχει
από τις προπονήσεις. Ο
«Λάζος» δεν έχει πάρει μέρος
στις δύο τελευταίες προπονή-
σεις της ομάδας, καθώς παρά
τις αρχικές δεσμεύσεις της δι-
οίκησης, εκείνη συνεχίζει να
μην ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της προς το
πρόσωπο του παίκτη. Από
την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ
ωστόσο, αν και αναγνωρίζουν
το πρόβλημα,  εκτιμούν ότι το
θέμα θα λυθεί άμεσα και κρα-
τούν χαμηλούς τόνους. Να
πούμε πάντως ότι κατά την
περσινή περίοδο ο άσσος της
ομάδας δεν έλαβε ποτέ του
χρήματα, καθώς όπως είχε δε-
σμευτεί, όταν και υπέγραφε
το συμβόλαιό του, αυτά θα
πήγαιναν για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς. Το γεγονός
μάλιστα ότι ο Παπαδόπουλος
βρισκόταν μέχρι πρότινος
στην προεδρία του ΠΣΑΚ, δυ-
σκολεύει ακόμα περισσότερο
τη στάση που θα πρέπει να
κρατήσει. Μετά από τόσους
αγώνες που έχει δώσει για τα
δικαιώματα των καλαθο-
σφαισριστών, βλέπει να
πλήττεται τώρα και ο ίδιος, τη
στιγμή που είχε συνηθίσει ν’
αγωνίζεται για τους άλλους. 

ΗΡΑΚΛHΣ

Ο Τζέρομ 
Κόλεμαν 
ο εκλεκτός 

Ο31χρονος Τζέρομ Κόλε-
μαν είναι τελικά  ο παί-

κτης που θα ενισχύσει την
περιφέρεια του Ηρακλή. Οι
ιθύνοντες της ΚΑΕ κατέληξαν
στη συγκεκριμένη επιλογή
μετά την αρνητική τροπή στο
θέμα του Σμους Πάρκερ. Ο
Αμερικανός, που είναι πλεϊ
μέικερ, αγωνιζόταν εώς τον
Δκέμβριο στην Ρουμάνικη
Στεάουα.

Μπάσκετ

Ημεγάλη επιστροφή του Ζοέλ Επαλέ
στον Ηρακλή πραγματοποιήθηκε
και επίσημα, καθώς υπέγραψε

συμβόλαιο με την ομάδα διάρκειας 2,5
ετών. Σε δηλώσεις μετά την ανακοίνωση
της συμφωνίας είπε πως είναι σαν να γύ-
ρισε στο σπίτι του, νοιώθει πολύ καλά και
σκοπεύει να δουλέψει πάρα πολύ ώστε να
είναι έτοιμος όσο το δυνατόν συντομότερα.
Κλείνοντας  έστειλε και ένα μήνυμα στον
κόσμο του Ηρακλή, τον οποίο όπως τόνισε
έχει στην καρδιά του, ότι θα κάνει τα
πάντα ώστε να του δώσει χαρά. Απο την
ΠΑΕ εκφράζεται η αισιοδοξία ότι τα δελτία

των νέων παικτών της ομάδας θα είναι
έτοιμα μέσα στην εβδομάδα και έτσι ο
προπονητής της ομάδας θα τους έχει στην
διάθεση του για τον αγώνα με την Καβάλα.

Πέρα όμως από τα ευχάριστα των ερχο-
μών νέων παικτών, υπήρξαν και δυσάρεσε-
τες εξελίξεις για τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Η
«κατάρα» των τραυματισμών που κυνηγάει
από την αρχή της χρονιάς του Ηρακλή ξα-
ναχτύπησε. Ο Μανώλης Παπαστεργιανός

που τραυματίστηκε στον αγώνα με την Λά-
ρισα θα απουσιάσει από τις προπονήσεις τις
ομάδες για έναν περίπου μήνα. Ο 23χρονος
μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη έσω πλαγίου
συνδέσμου στο γόνατο, όπως "έδειξε" η μα-
γνητική τομογραφία, στην οποία υπεβλήθη.
Όσων αφορά τον Στέλιο Ηλιάδη, οποίος
υπέστη κάκωση στο γόνατο, αύριο θα διαπι-
στωθεί αν θα είναι στην  διάθεση του Μαρί-
νου Ουζουνίδη για τον αγώνα της Κυριακής.

ΑΡΗΣ

Με αυτή τη φράση εκτε-
λέστηκε το κύκνειο
άσμα του Έκτορ Ραούλ

Κούπερ στον Άρη, αφήνοντας
ωστόσο ανοιχτούς λογαρια-
σμούς για το μέλλον. Η βόμβα
μεγατόνων που έσκασε το
βράδυ της Τρίτης, ήταν σίγουρα
μη αναμενόμενη, ωστόσο όπως
δήλωσε σε χθεσινή του συνέν-
τευξη ο πρώην προπονητής των
«κιτρίνων», παραιτήθηκε από
την τεχνική ηγεσία της ομάδας,
για το καλό της. «Το είχα πει και
σε αρκετές συνεντεύξεις. Το
βλέπαμε πως υπήρχε πρό-
βλημα, δηλαδή ότι η ομάδα δεν
είχε την ίδια απόδοση και στις
δύο διοργανώσεις. Με αποτέλε-
σμα στο πρωτάθλημα, η πορεία
να μην είναι αυτή που περιμέ-
ναμε», δήλωσε αρχικά ο Αργεν-
τινός. Στους λόγους ωστόσο για
τους οποίους αποχώρησε από
τον Άρη, δεν έδωσε κάποια ξε-
κάθαρη απάντηση, αρκούμενος
να δηλώσει πως ό,τι κάνει, είναι
για το καλό του Άρη. Συγκεκρι-
μένα ανέφερε: «Με γνώμονα το
καλό της ομάδας πήρα τη συγ-
κεκριμένη απόφαση. Πάνω από
όλα είναι ο Άρης και όχι ο Κού-
περ». 

Έντονη πάντως είναι η φημο-
λογία που θέλει αρκετούς παί-
κτες των «κιτρίνων», να είναι
δυσαρεστημένοι με τον Αργεν-
τινό τεχνικό. Το γεγονός πως
συνεχώς οι ευθύνες βάραιναν
τους ίδιους, με τον προπονητή
της ομάδας να μένει στο απυρό-
βλητο, θεωρούσαν ότι τους αδι-
κούσε, αφού πιστεύουν ότι δεν
είναι και εκείνος άμοιρος ευθυ-
νών».     

«Αποφάσεις που πονάνε...»
Ήταν γνωστό ότι ο Κούπερ

είχε δεθεί με τους «κίτρινους»
στο διάστημα του ενός περίπου

χρόνου που βρίσκεται στον
πάγκο της ομάδας, ενώ είναι
λογικό η απόφαση που πήρε να
ήταν δύσκολη και για εκείνον.
Αυτό τόνισε και στις δηλώσεις
του ο Αργεντινός: «Το σκέφτηκα
πολύ καλά. Υπάρχουν αποφά-
σεις που πονάνε στη ζωή αλλά
είναι απόφαση που πήρα εγώ
μετά από πολλή σκέψη. Αυτή η
απόφαση είναι για το καλό της
ομάδας. Μην μπερδεύουμε τον
κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ
όλους. Είμαι ευγνώμων σε όλον
τον κόσμο για τη στήριξη σε
όλους τους αγώνες». 

Στο τέλος ωστόσο ο senior
Κούπερ, έδωσε μία αισιόδοξη
νότα, δείχνοντας γι’ άλλη μία

φορά το δέσιμό του με την
ομάδα της Θεσαλονίκης: «Μα-
κάρι να τα φέρει έτσι η ζωή
ώστε στο μέλλον να μπορέσω
ξανά να φορέσω την κίτρινη
φόρμα. Θα το ξαναπώ. Η από-
φαση μου θα βοηθήσει την ίδια
την ομάδα, αρχής γενομένης
από την Κυριακή, όπου υπάρχει
ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ερ-
γοτέλη».

Ο «Έκτορας» πάντως, βρέ-
θηκε χθες το πρωί στις εγκατα-
στάσεις του νέου Ρυσίου,
παρουσία του Θανάση Αθανα-
σιάδη, για ν’ αποχαιρετήσει
τους παίκτες, με τον πρόεδρο
του συλλόγου να δηλώνει:
«Είναι μλία δύσκολη μέρα. Ανα-
ζητούμε το καλύτερο για την
ομάδα». Τα ηνία της ομάδας
πλέον περνάνε στο Γιάννη Μη-
χαλίτσιο, που θα καθίσει και στο
«κιτρινόμαυρο» πάγκο στην
αναμέτρηση με τον Εργοτέλη
στην Κρήτη, ενώ δεν έχουν
ακουστεί ακόμα ποια ονόματα
βρίσκονται στη λίστα με τους
υποψήφιους αντικαταστάτες του
Αργεντινού.  

Κούπερ: «Μακάρι να επιστρέψω»

ΗΡΑΚΛΗΣ

«Σαν στο σπίτι του»

«Ο Κούπερ έφυγε, 
ο Καστίγιο έρχεται»
Η παραίτηση Κούπερ  όπως είναι λογικό έφερε ανα-
στάτωση σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της ομάδας και
κυρίως στα μεταγραφικά. Ωστόσο η μεταγραφή του
Καστίγιο που είχε «δρομολογηθεί» εδώ και μέρες ήταν
αδύνατον να χαλάσει. Ο Μεξικανός  άσος έμεινε ελεύ-
θερος από τους Σικάγο Φάιερ και έτσι άνοιξε ο δρόμος
για την έλευση του στον Άρη. Οι Ουκρανοί παραχώρη-
σαν τον Μεξικανό διεθνή στην ομάδα της Θεσσαλονί-
κης με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες. Ο 26χρονος
μεσοεπιθετικός επιστρέχει στην χώρα μας έπειτα από
3,5 χρόνια έχοντας περάσει από Σαχτάρ Ντόνετσκ,
Μάντσεστερ Σίτι, Ντνίπρο και Σικάγο Φάιερ.
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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
Αγ. Δημητρίου 128, Δ. Καραολή 181-Ηλιούπολη, Αναλήψεως 18-Πατρών-

Ανάληψη, Αλ. Παπαναστασίου 201 τέρμα Χαριλάου, Βενιζέλου 45 Δημαρχείο,
Ε. Βενιζέλου 97-Νεάπολη, Π.Π.Γερμανού 6-Τσιμισκή, Α. Παπαναστασίου 140
Πλ. Χαριλάου, Εθνικής Αντίστασης 99 Βότση-Καλαμαριά, Μ. Μπότσαρη 130-
Παπάφη, Π. Ιωακείμ 13-Εγνατία, Ανδρέα Παπανδρέου 69(πρώην πλατεία Λε-
βαντή)-Ελευθέριο-Κορδελιό, Μακεδονίας 36 Μ. Μπότσαρη, Ελ. Βενιζέλου
28-Συκιές, Μ. Ασίας 43 Κ. Τούμπα, ευθεία θύρας 7 γηπέδου ΠΑΟΚ, Μ. Καλλί-
δου 88 στάση Διόροφα-Καλαμαριά

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Αναλήψεως 18-Πατρών-Ανάληψη, Αλ. Παπαναστασίου 201 τέρμα Χαριλάου,

Ε. Βενιζέλου 97-Νεάπολη, Μ. Μπότσαρη 130-Παπάφη, Π. Ιωακείμ 13-Εγνα-
τία, Μ. Καλλίδου 88 στάση Διόροφα

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακικής, καρδιολογικά
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά,
παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά, ωρλ,
νευροχειρουργικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναικολογικά,
παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, παιδοψυχολογικά
ΠΑΝΑΓΙΑ Β’ ΙΚΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευροχειρουρ-
γικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά
ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
Ψ.Ν.Θ. για περιστατικά ψυχολογικά
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για περιστατικά λοιμώδη
Από 09.00 έως 21.00
ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ     Αμισού(μπροστά στο παλιό Δημαρχείο)

• ΚΑΝΑΡΗ Aπό Αλ.Παπαναστασίου μέχρι Παπάφη

• ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρχαιοτήτων & Δεξαμενής 

• ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ Κων/νου Γκράτσιου(περιοχή Αγ.Δημητρίου)

• ΠΟΛΙΧΝΗ Aπό Δερβενεκίων & Παπάφη

• ΠΥΛΑΙΑ Παύλου Μελά, δίπλα στο Σχολείο

• ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ   Ηπείρου

• ΦΟΙΝΙΚΑΣ Στο πάρκο, δίπλα στις εργατικές κατοικίες

• ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Οδός Νεκταρίου

• ΝΙΚΟΠΟΛΗ Οδός Άρη Βελουχιώτη

• ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ωραιοκάστρου

λαϊκές αγορές

ET1

08.30- Με οδηγό τη φαντασία
09.00- Στάνλεϊ
09.30- Μίκυ Μάους - παίζω και μα-
θαίνω
10.00- Του κουτιού τα παραμύθια
10.30- Η εποχή του Παραμυθιού
11.00- Θησαυροί της ελληνικής Φύ-
σης
11.30- Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00- Κάθε λιμάνι και καημός
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- Η μικρή Ντορίτ
18.00- Ζωογραφια
19.00- Οι αρχιτέκτονες της αλλαγής
20.00- Χρυσά κορίτσια
21.00- Η αγάπη άργησε μια μέρα
22.00- Δεν ήρθα εδώ για διακοπές
23.00- Δώδεκα γυναίκες μόνο-λο-
γουν
00.00- Τρεις πίθηκοι

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Τζέιν 'Eιρ
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ο,τι φτιάχνεται, το φτιάχνετε
19.15- Νυμφίος ανυμφευτος
21.00- Ειδήσεις
21.45- Ολυμπιακός - Φενέρμπα-
χτσε Ούλκερ
23.45- Ειδήσεις
00.00- Το κουτί της Πανδώρας

ΕΤ3

08.30- Το βασίλειο της φωτιάς και
του πάγου
09.30- Ταξίδια στην άκρη του κό-
σμου με τον Αρτ Γουλφ
09.50- Καθημερινά
11.00- Shamwari : μια άγρια ζωή
11.30- Θερμές πόλεις
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 Λεοντ
19.30- Επερχόμενες Καταστροφές
20.30- Αληθινά σενάρια
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Σαρκοβόρα ζώα
00.00- Cinemania
01.00- Γάζα παιδιά σε πολιορκία

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- Ματιές στα γεγονότα
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- Το νησί
22.50- Η γενιά των 592
00.00- Τελευταία γεγονότα
00.15- Ο 3ος νόμος

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 Ant1
21.00- Top chef
23.00- Οι επιζήσαντες
01.40- Τα νέα του Ant1
01.45- 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- Εφιάλτης στην κουζίνα
23.00- Πάμε πακέτο
01.20- 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- Beowulf
23.15- Σε απόσταση αναπνοής
00.15- Ανεξιχνίαστες υποθέσεις
01.15- Medium

ALTER

06.00- Καλημέρα με τον Γ. 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- Ζούγκλα
01.15- Auto Alter

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

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

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- Σκαι τώρα
13.00- Νταντά πρώτων Βοηθειών
14.00- How do i Look
15.00- Chef στον αέρα
16.00- America's Next top model
17.00- Top chef
17.45- Ελληνοφρενεια
18.00- Σκαι magazino
19.10- Fifth Gear
19.40- Μύθος η πραγματικότητα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- The Good Wife
23.00- Dexter

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Στη ζωή μαζί σου πόνεσα
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευ ζην
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.30- Στη γη της Μακεδονίας
20.30- Η ώρα της περιφέρειας
21.30- Παγκόσμια οικογένεια
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
01.00- Η πανίδα της Ιβηρικής χερ-
σονήσου

δείτε στην tv
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Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Εκδήλωση με κοσμοπολίτικο αέρα
Ηκα. Λίνα

Τσάνα
άνοιξε πριν

λίγες ημέρες την
οικία της για να
υποδεχτεί εκλε-
κτούς φίλους και
συνεργάτες. Η οικο-
δέσποινα που επιμε-
λήθηκε προσωπικά
το μενού της βρα-
διάς, φρόντισε να
μην λείψει τίποτα
στους καλεσμένους
της ενώ η ίδια
έλαμπε μέσα στο
μαύρο φόρεμά της.
Εξίσου εντυπωσια-
κές ήταν και οι υπό-
λοιπες γυναικείες
παρουσίες που έδω-
σαν το παρόν στο
λαμπερό κάλεσμα.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς, Λίνα Τσάνα
Ο Γιώργος Δελλής με τον  Γιώργο
Γεωργαλή

Ο Δημήτρης
Γιαννακου-
δάκης με
την Τίνα Μι-
χαηλίδου

Ο Aπόστολος
Τσουβάρας
με την Παυ-
λίνα Γκιγκι-
λίνηΟ Κυριάκος Κερανόπουλος, η  Μαρία Κοτζαμανίδου και ο Μπάμπης Πολακίδης 

Οι παρουσιάστριες Βίκη Μιχαηλίδου και Βιβή Ανα-
στασιάδου
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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 παιχνίδι της μοναξιάς»
/ Σάββατο και Κυριακή, στο
Θέατρο Εγνατία

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης φιλοξενεί την

έκθεση «Μύρτις: Πρόσωπο με
πρόσωπο με το παρελθόν», έως
και τις 13 Μαρτίου. Η έκθεση
παρουσιάζει ένα σημαντικό διε-
πιστημονικό επίτευγμα, την ανά-
πλαση του προσώπου ενός
ανώνυμου 11χρονου παιδιού της
αρχαιότητας. Η έκθεση πραγμα-
τοποιείται με την ευγενική προ-
σφορά του ορθοδοντικού,
επίκουρου καθηγητή Μανώλη I.
Παπαγρηγοράκη και του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Με αφορμή τον εορτασμό
των 100 χρόνων από την

απελευθέρωσή της Θεσσαλονί-
κης ο «ΙΑΝΟΣ» διοργανώνει δια-
γωνισμό φωτογραφίας με τίτλο
«Θεσσαλονίκη 2012» και καλεί
ερασιτέχνες φωτογράφους να
συμμετέχουν, με φωτογραφίες
που αντανακλούν το πνεύμα της
πόλης. Η τελευταία ημέρα υπο-
βολής συμμετοχών είναι η Πέμ-
πτη 10 Φεβρουαρίου.

ΟΛεωνίδας Μπαλάφας ανε-
βαίνει απόψε στη σκηνή του

Club του Μύλου για μία και μο-
ναδική εμφάνιση. Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 2310510081

Μετά από την περσινή επιτυ-
χία του ρεμπέτικου - λαϊ-

κού προγράμματος που
παρουσίαζαν στο «Καφωδείο», η
Φωτεινή Βελεσιώτου στη φωνή,
με τους Λάρρυ Χαριτίδη στο
μπουζούκι και το Μάκη Πάντσιο
στην κιθάρα, συνεχίζουν τις πα-
ραστάσεις τους. Μαζί τους ο Δη-
μήτρης Τσιολχάς στο ακορντεόν.
Κάθε Παρασκευή στο «Καφω-
δείο Ελληνικό» (Ιουστινιανού 3).

Οι Cherry Poppin' Daddies
εμφανίζονται απόψε στο

Block33. Τιμή εισόδου 20 ευρώ,
προπώληση: 17 ευρώ (Metropo-
lis, Tickethouse). Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας:  2310533533

Σημειωματάριο

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παρά-

σταση: «Ο κύριος Πούντιλα

κι ο δούλος του, ο Μάττι» /

Από Τετάρτη έως Κυριακή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑ-

ΜΑΡΙΑΣ Παράσταση: «Σεξ ή

Σέξπιρ; Ιδού η απορία» /

Από 21 έως 23 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ

ΑΕΛΙΟΥ Παράσταση: «Berlin

Alexanderplatz» / Από Πα-

ρασκευή έως Κυριακή

CONTACT ART CLUB Παρά-

σταση: «Άτιμο Κόκκινο» /

Από Παρασκευή έως Κυ-

ριακή

ΘΕΑΤΡΟ EΞΩ ΑΠΟ ΤΑ

ΤΕΙΧΗ Παράσταση: «Μουγ-

καφόν-οι» / Από Παρασκευή

έως Κυριακή

ΒΑΣΙΛΙΚO ΘEΑΤΡΟ Παρά-

σταση: «Λωξάντρα» / Μέχρι

τις 28 Φεβρουαρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ συνέλευση στον «Αγγελιο-
φόρο» την Κυριακή, με θέμα τις μειώσεις
15% που ζητά η ιδιοκτησία από τους ερ-
γαζόμενους, και την Τρίτη η διαπραγμά-
τευση. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ τα 195 ονόματα των
συμβασιούχων (146 δημοσιογράφων, 15
ραδιοφωνικών παραγωγών, 3 φωτογρά-
φων, 15 ηχοληπτών ραδιοφώνου, 15 γρα-
φιστών κι ενός καλλιτεχνικού διευθυντή)
ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνονται
στην ΕΡΤ με σύμβαση ενός έτους, από
τους οποίους 118 ήταν πρώην εργαζόμε-
νοι της. Εκπλήξεις σε αποκλεισμούς και
νέες εισόδους στους δημοσιογράφους.
Έτσι, επιστρέφουν γνωστοί «πρότεροι» ρε-
πόρτερ της ΕΡΤ (και ο Θεσσαλονικιός
Ζήσης Μούσιος), αλλά λείπουν δυο με-
γάλα ονόματα του ρεπορτάζ, ο βετεράνος
Γιώργος Γεωργιάδης και ο Πέτρος Κατσά-
κος (φήμες λένε ότι «τιμωρήθηκαν» για
προηγούμενες άκρως υψηλές συμβάσεις
επί ΝΔ), ενώ «σφαγή» φαίνεται ότι έγινε
σε όσους εργάζονταν πριν σε εκπομπές.
Ακόμα, οι έως τον Ιούνιο πολιτικοί «αντα-
ποκριτές» της ΕΤ3 στην Αθήνα, Βούλα Κε-
χαγιά και Σπύρος Παπαδάκης, επανήλθαν
μέσω ΕΡΤ, αδειάζοντας δυο θέσεις στους
συμβασιούχους της ΕΤ3. 

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ είναι ο Γιάννης Πο-
λίτης (τον αντικαθιστά στη διεύθυνση του
Βήμα FM Ο Βασίλης Χιώτης), ο Ανδρέας
Ρουμελιώτης, ο Βαγγέλης Γιακουμής, ο
Βασίλης Λαμπρόπουλος (αναρωτιούνται
μπλογκς γι’ αυτούς αν υπάρχει ασυμβίβα-
στο με ραδιοφωνικούς σταθμούς και por-
tals), Χρήστος Μιχαηλίδης, ενώ
υπάρχουν τελικά και συγγενείς νυν εργα-
ζομένων, όπως η Αντιγόνη Βιντιάδη, κόρη
του σκηνοθέτη Μηνά Βιντιάδη. Σε εκκρε-
μότητα 4 δημοσιογράφοι της περιφέρειας
και φυσικά η περίπτωση των συμβασιού-
χων της ΕΡΤ3.

ΕΠΙΣΗΜΗ ανακοίνωση από την πλευρά
της εφημερίδας Πρώτο Θέμα επιβεβαιώνει
την είσοδο Ρέστη με 40%, μέσω αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου, στο εβδομαδι-
αίο φύλλο των Αναστασιάδη – Καραμή-
τσου.

ΣΤΙΣ 3 Φεβρουαρίου ο τελικός του TOP
Chef με 2 άντρες διαγωνιζόμενους. Στις
27 Ιανουαρίου ο εντυπωσιακός ημιτελι-
κός με τους σεφ να μαγειρεύουν με κλει-
στά μάτια! 

Ο Τελάλης

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ

Karfitsa

Μάθημα σκηνοθεσίας,
το οποίο μπορεί να
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι

όποιος επιθυμεί, αφού η εκδή-
λωση είναι ανοικτή στο κοινό,
θα παραδώσει ο γνωστός σκη-
νοθέτης του El Greco, Γιάννης
Σμαραγδής, με αφορμή τη νέα
του ταινία, αλλά κι ένα νέο
πρόγραμμα που εφαρμόζει το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ια-
νουαρίου και ώρες 12.00 με
15.00, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα
Τεχνών του ΑΠΘ. Η εκδήλωση
θα ξεκινήσει με την προβολή
45λεπτης ταινίας που θα
αφορά στο οδοιπορικό της πο-
λυβραβευμένης ταινίας «El-
Greco». 

Μετά την προβολή της ται-
νίας, θα ακολουθήσει συζή-
τηση με το κοινό και αμέσως
μετά θα αρχίσει το μάθημα
σκηνοθεσίας που, για πρώτη

φορά, θα είναι ανοιχτό και για
το κοινό. Ο κ. Σμαραγδής θα
κάνει εισήγηση με θέμα τη
ψυχή ενός έργου τέχνης και
πως αυτό λειτουργεί με τις
ψυχές των θεατών. 

Επίσης θα παρουσιαστεί η
νέα ταινία του Γιάννη Σμαρα-
γδή, με τίτλο: «Ο Θεός αγαπάει
το χαβιάρι». Η ταινία αναδει-
κνύει τη συγκλονιστική ζωή του
Ιωάννη Βαρβάκη, ενός πειρατή
από τα Ψαρά, που έμαθε στην
υφήλιο το χαβιάρι, διέθεσε όλα
τα χρήματά του στον απελευθε-
ρωτικό αγώνα και τελείωσε τη
ζωή του ως Άγιος.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να
παρακολουθήσουν ηλεκτρο-
νικά το μάθημα σκηνοθεσίας
και την πρώτη παρουσίαση της
ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή,
από την ηλεκτρονική διεύ-
θυνση mms://video.auth.gr/tel-
logleio_smaragdhs 

Eκθεση αφιερωμένη στον Του-
λούζ Λοτρέκ, φιλοξενείται στο

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

Μάθημα σκηνοθεσίας 
από τον Γιάννη Σμαραγδή

Η Ραλλία Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη

Μια από τις πιο ταλαντούχες
ερμηνεύτριες και τραγουδο-
ποιούς της ελληνικής μουσι-

κής σκηνής, με αμέτρητες
καλλιτεχνικές συνεργασίες (Μίμη
Πλέσσα, Θάνο Μικρούτσικο, Βασίλη
Παπακωνσταντίνου, Λάκη Παπαδό-
πουλο, Μανόλη Λιδάκη, Γιάννη Κό-
τσιρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου), η
Ραλλία Χρηστίδου, θα βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη.

Η καλλιτέχνιδα, που συστήθηκε στο
ευρύ κοινό μέσω της συμμετοχής της
στο Fame Story, έχει ήδη κυκλοφορή-
σει 3 προσωπικές δισκογραφικές δου-
λειές που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση
και αγαπήθηκαν από τον κόσμο: «Με
το βλέμμα της καρδιάς», «Ένα χάδι
ζεστό» και «Έτοιμη»(2009). Το single
«Εγώ για σένα» (από το album «Με το
βλέμμα της καρδιάς»» έμεινε για 10
εβδομάδες στο Νο1 των ραδιοφωνικών
airplay charts, ενώ απέσπασε 2 βρα-

βεία «Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμε-
νης της χρονιάς». Το πρώτο live
album της «Μόνο μια νύχτα» που κυ-
κλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2008
έτυχε ευρείας αναγνώρισης, ενώ οι
εμφανίσεις της με τη Μελίνα Ασλανί-

δου στο Σταυρό του Νότου Απέναντι
γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.  

Το Σάββατο 22 Ιανουαρίου και Παρα-
σκευή 28 και Σάββατο 29 Ιανουαρίου,
στο «Βάρδια» (Σερρών 15, Κ. Τούμπα).



Μονιμότητα τέλος. Το είπαμε. 
Η μόνη μονιμότητα που συζητάμε είναι του… ανδριάντα

✱ Καλά ήταν πρόταση αυτή που έκανε ο Γ.
Μαγκριώτης για ανδριάντα του Ανδρέα Πα-
πανδρέου από το δήμο Θεσσαλονίκης; Δεν
του φτάνει το μνημείο στην ανατολική εί-
σοδο της πόλης; Καλά κάνει ο Γ. Μπουτάρης
και σφυρίζει αδιάφορα…

✱ Παπαστεργίου, Κουκουλεκίδης και Γε-
ράκης δεν πήγαν στα αποκαλυπτήρια. Κά-
ποιοι λένε ότι έστειλαν μήνυμα στον Γ.
Μπουτάρη. Δεν αποκλείεται. Έστειλαν
όμως και μήνυμα μικροψυχίας.  

✱ Χωρίς χαρτιά υγείας και σαπούνια είναι οι
τουαλέτες του πολυτελέστατου, κατά τα
άλλα, δημαρχείου Θεσσαλονίκης. 

✱ Δεν το λέω εγώ αλλά το αποκάλυψε ο
ίδιος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Χασ-
δάι Καπόν, στην τελευταία συνε-
δρίαση του δημοτικού
συμβουλίου. Όπως ισχυρί-
στηκε τα δυο βασικά είδη
απουσιάζουν επειδή δεν
τα… αγοράζουν. No money
no honey, αλλά και no
money no…;

✱ Τώρα μπορώ να κοιμά-
μαι ήσυχος το βράδυ. Ο
Μητροπολίτης Θεσσαλονί-
κης Άνθιμος βρισκόταν στην
Αθήνα για τη συνεδρίαση της
Ιεράς Συνόδου και γι’ αυτό
απουσίαζε από τα αποκαλυπτήρια
του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καρα-
μανλή…  

✱ Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του θα κόψει
το Σάββατο ο Στέλιος Παπαθεμελής, έχον-
τας στο πλάι του τον Βάσο Λυσσαρίδη. Η
ομιλία του πρώτου θα έχει θέμα «Ελλάδα
ώρα μηδέν» και του δεύτερου «Κύπρος

ώρα μηδέν». Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο συνε-
δριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης». 

✱ Δεν φτάνει που το παρεμπόριο «οργιάζει»
στην οδό Τσιμισκή, εξαπλώνεται κιόλας. Κα-
θημερινά πλανόδιοι πωλητές στήνουν τα
σεντόνια τους στην παραλία της Θεσσαλο-
νίκης και μετατρέπουν το χώρο μπροστά
από το Λευκό Πύργο σε υπαίθριο παζάρι.
Μη με ρωτάτε που είναι και τι κάνει η Δημο-
τική Αστυνομία γι’ αυτό το θέμα. Αντίθετα
δείχνει ιδιαίτερο ζήλο για τις κλήσεις στα
παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα…  Εκεί
είναι τα πολλά λεφτά κυρ Γιάννη!

✱ Καλά τα λέει η κυβέρνηση για καθολική
απαγόρευση του καπνίσματος στους δη-

μόσιους χώρους. Πως θα μπορέσουν
όμως να γίνουν επαρκείς έλεγ-

χοι στη Θεσσαλονίκη όταν
υπάρχουν μόλις 10 επό-
πτες-ελεγκτές δημόσιας
υγείας; Καλοί οι νόμοι
αλλά να εφαρμόζονται
κιόλας… 

✱ Στα χνάρια του Ψω-
μιάδη βαδίζει ο Απόστο-

λος Τζιτζικώστας
ανοίγοντας αλληλογρα-

φία με την κυβέρνηση. Ο
αντιπεριφερειάρχης Θεσσα-

λονίκης λοιπόν, παρενέβη στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

για να τους επισημάνει το πρόβλημα που
έχει δημιουργηθεί από την ματαίωση εξα-
γωγών 20.000 τόνων οστρακοειδών από τις
περιοχές Χαλάστρας, Μηχανιώνας και Λου-
δία, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του
Εθνικού Εργαστηρίου αναφοράς
βιοτοξινών!

✱ Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η αρμόδια
υφυπουργός, Μιλένα Αποστολάκη, επι-
κοινώνησε με τον κ. Τζιτζικώστα και τον
διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα αποκατα-
σταθεί άμεσα. Το πόσο «άμεσα», θα το δεί-
ξει ο καιρός…

✱ Απορία: Αληθεύει ότι ο Βαγγέλης Βενιζέ-
λος βλέπει με… μισό μάτι τον υφυπουργό
του, Πάνο Μπεγλίτη, επειδή ο τελευταίος
έχει πολλά πάρε-δώσε με το Μέγαρο Μαξί-
μου;

✱ Παρεμπιπτόντως, έφαγε τα μούτρα του
ο Μπένι με την έμπνευση που είχε να το
παίξει Θεσσαλονικάρχης μιλώντας για μο-
νιμότητα του ανδριάντα. Αποδείχθηκε ότι
δεν είναι… Θεσσαλονικάρχης εννοώ. 

✱ Ατακαδόρος ο Σάββας Αναστασιάδης και
δεν του φαίνεται. Όπως είπε κατά την ομι-
λία του στη Βουλή για τον νέο επενδυτικό
νόμο: «Ενώ ο Έλληνας προοδεύει στα τέσ-
σερα σημεία του ορίζοντα, δυστυχώς στην
πατρίδα του συναντά πάντοτε βουνά από
προβλήματα και εμπόδια». Γι’ αυτό σε λίγο
στην Ελλάδα θα μείνουν μόνο τα βουνά και
τα προβλήματα.

✱ Το διάβασα και αυτό και αδυνατώ να το
πιστέψω! Ακόμα και τα ωρομίσθια μον-
τέλα (άνδρες και γυναίκες) που ποζάρουν
στους φοιτητές των σχολών ζωγραφικής,
γλυπτικής και χαρακτικής θα προσλαμβά-
νονται μέσω ΑΣΕΠ!Μάλιστα οι συμβάσεις
τους θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια. Θα
ήθελα να ρωτήσω με ποια… προσόντα θα
προσλαμβάνονται οι ενδιαφερόμενοι αλλά
φοβάμαι πως θα με «λογοκρίνουν» ο σύμ-
βουλος έκδοσης και ο διευθυντής μου!

Ο Βελονιστής

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
Ποιος περιμένει να απο-

δειχτούν αληθινές οι
φήμες περί αποχώρησης

Καραμανλή από την πολι-
τική προκειμένου να
ανοίξει μια θέση στο
τοπικό ψηφοδέλτιο

της ΝΔ; 

και τσιμπάει... και πονάει

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

➽ Καταγγελίες συνδικαλιστικών φορέων
και πολιτών –λέει- για πολιτικούς διωγ-
μούς στο Δημόσιο, ερευνά –λέει- προσε-
κτικά η Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, το θέμα απασχόλησε σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στη Ρηγίλλης,
κατά την οποία αποφασίστηκε ότι η αξιω-
ματική αντιπολίτευση θα παράσχει νο-
μική υποστήριξη σε «όσους διώκονται
πολιτικά από τη σημερινή κυβέρνηση και
τις διοικήσεις κρατικών φορέων και οργα-
νισμών». 

➽ Βλέπεις δεν βάζω θαυμαστικά γιατί
ούτε έκπληκτος μένω από την πληροφο-
ρία, ούτε από την καθυστέρηση, ούτε
από το είδος αντίδρασης. 

➽ Τώρα ανακάλυψε η Ρηγίλλης διωγ-
μούς (μακάρι να καταφέρει να αποτρέψει
την αδικία). Αλλά δεν άκουσε τίποτε φαί-
νεται για το διωγμό των χιλιάδων συμβα-
σιούχων που «αποκεφαλίστηκαν» εν μία
νυκτί διά στόματος του αρχαγγέλου της
διαφάνειας Γ. Ραγκούση (σήμερα η με-
γάλη μέρα με τον Άρειο Πάγο να αποφαί-
νεται για την τύχη τους), μόνο και μόνο
επειδή έτυχε να εργαστούν επί κυβερνή-
σεων ΝΔ! 

➽ Και μάλιστα να εργαστούν για τον πιο
«σεσημασμένο» εργοδότη: το κράτος.
Χωρίς ασφάλεια, χωρίς ένσημα, σε άλλο
πόστο από αυτό που ήταν δηλωμένοι, κά-
νοντας συχνά τη δουλειά των μονίμων, με
αγωνία για την επόμενη μέρα. Κάποιοι
βύσματα, κάποιοι άλλοι όμως όχι. 

➽ Αλλά, θα μου πεις, δεν λογίζονται
αυτές για πολιτικές διώξεις, αφού πολλά
από αυτά τα παιδιά μπορεί να είχαν γυ-
ναίκα και παιδιά, αλλά δεν είχαν κάρτα
κομματική. Ούτε μπλε, ούτε πράσινη. 

➽ Γι’ αυτούς τίποτε. Για τα κομματικά
στελέχη τα πάντα. Η άρρηκτη συνέχεια
της λογικής της φαυλότητας και της στρέ-
βλωσης. Απόλυτα συμβατή με τη λογική
Ραγκούση. Απόλυτα. 

➽ Παριστάνει ότι ξύπνησε η Ρηγίλλης.
Αλλά δεν είχε καν την πολιτική ευφυία
να στραφεί κατά όλων των διωγμών. Γενι-
κώς. Θαρρείς και μόνο τα κομματόσκυλα
έχουν ψυχή. Ρώτα και τον Άρη, ρώτα τη
Βίκη, ρώτα το Νίκο, ρώτα την Εύη… 

➽ Γι’ αυτό βλέπω το φούντο να ‘ρχεται.
Και το φούμο. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο
την κομματίλα. Αλλά είπαμε: μην δίνετε
δεκάρα για όλα τα παραπάνω. Αυτά τα
λέει ο τρελός του χωριού, ε Βασίλη; Κα-
λημέρα και καλή δύναμη. 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα και ο Πρόεδρος της Κίνας, Χου Τζιντάο, κατά την διάρκεια της επίσημης τελετής
υποδοχής, χθες, στο South Lawn του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον (AP Photo/Charles Dharapak).
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