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Μετά τη γκάφα 
η εξαπάτηση…

Toυ Νίκου Καραμανλή

Ό
ταν πληροφορήθηκα ότι

η κυβέρνηση επισπεύδει

τις αλλαγές στον νόμο

περί ευθύνης υπουργών, δεν είχα

καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο

περί ενός ακόμη επικοινωνιακού

πυροτεχνήματος, το οποίο αυτή

τη φορά ανέλαβε να «ανάψει» και

να «εκτοξεύσει» ο κ. Καστανίδης.

Όπως και οι προκάτοχοί του

υπουργοί Δικαιοσύνης, έτσι και ο

κ. Καστανίδης θεώρησε σκόπιμο

να «πασπαλίσει» τις εξαγγελίες

του με μπόλικες δόσεις υπερβο-

λής αλλά το Σύνταγμα είναι πέρα

για πέρα σαφές...
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

τι ζήτησε ο χρυσοχοΐδης,
τι δήλωσε ο Ψωμιάδης
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ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΣΑΜΑΡΑΣ 

Χωριστές «κόκκινες 
γραμμές» για την ΑΟΖ �
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ΟΙ 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  

Οικονομικός εισαγγελέας 
και αυστηρές ποινές
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ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σμους Πάρκερ από 
το ΝΒΑ στον Ηρακλή!
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Σελ. 4,16

Κατάληψη 
και στο ΕΚΘ!

✔ Μιλά στην «Κ» ο πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Τσαραμ-
πουλίδης
✔ Εκμετάλλευση των μεταναστών για πολι-
τικές σκοπιμότητες, καταγγέλλει η υπουργός
Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου

✔ Το μπαλάκι της ευθύνης πετά στο πανεπι-
στήμιο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Χρήστος Παπουτσής
✔ «Και οι προκλήσεις έχουν τα όριά τους» -
άρθρο παρέμβαση του βουλευτή Θεσσαλονί-
κης Θεόδωρου Καράογλου

❱BLOGBUSTER Με δύναμη από τον
κόσμο της blogόσφαιρας 2 ❱Ο ΤΕ-
ΛΑΛΗΣ Νέα από τον κόσμο των ΜΜΕ
15 ❱ΤΣΙΜΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΝΑΕΙ Μικρά
και αιχμηρά σχόλια, ύποπτα κουίζ
και λογικές απορίες για όσα συμβαί-
νουν στον μικρόκοσμο της πολιτικής
16  ❱ΓΡΑΦΟΥΝ Δ. Αθανασόπουλος 3, 
Ν. Γκράτσιου 3, Γ. Κεσσόπουλος 16

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΑντιφΑσεισ κΑι πΑλινωδιεσ στη μΑχη των σκουπιδιων �
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ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΑΣ 
«Για μένα το σινεμά είναι φυγή»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ  
«Έχουμε μπερδέψει ποιος είναι ηθοποιός και
ποιος όχι»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster
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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

Τρομοκράτη, 
έχεις μήνυμα!

Οσυγγραφέας και
πρώην Πρόεδρος
της Τσεχίας Βάκλαβ

Χάβελ, σε Συνέδριο κατά
της Διαφθοράς, το 2001
στην Πράγα, είχε πει: «η
πάλη κατά της διαφθοράς
είναι πάλη κατά της τρο-
μοκρατίας!».

Τι συμβαίνει, τελικά, σή-
μερα, εδώ? Πώς γίνεται
όλοι να γνωρίζουν και κα-
νείς να μην μπορεί να
απονείμει δικαιοσύνη.
Κρατώντας ο ένας τον
άλλο και όλοι μαζί τρα-
βώντας κάτω τη χώρα? Σε
μια παρωδία σιωπής.
Κάπως Χάνεκε και «Λευκή
κορδέλα». Στο μικρό
χωριό, που «γνωρίζει», το
έγκλημα έχει συντελεστεί
και συντελείται κι ένα
κλίμα ατιμώρητης ενοχής
πλανιέται στην άρρωστη
ατμόσφαιρα.

Το τελικό μήνυμα
εδόθη? Μπορεί ένα δημο-
κρατικό πολιτικό σύστημα
να εγκληματεί σε βάρος
του φορολογούμενου πο-
λίτη και να παραμένει ατι-
μώρητο? Ποιος είναι ο
άλλος παραλήπτης αυτού
του μηνύματος εκτός από
την ανεκτικότητα του
μέσου καταχρεωμένου Έλ-
ληνα? Μήπως ο τρομοκρά-
της που δεν έχει τίποτε να
χάσει αν αυτοδικήσει και
μάλιστα στο όνομα μιας
αγανακτισμένης και αδρα-
νούς κοινωνίας? 

Αν είναι αυτό το τελικό
μήνυμα, τρέφει ή όχι την
αυτοδικία και την τρομο-
κρατία? Ποιος θα κατακρί-
νει την «επόμενη φορά»
και ποιος θα πείθει τότε μι-
λώντας για πληγωμένη
και ατρόμητη δημοκρατία?
Και ποιόν τελικά πρέπει
να φοβάται αυτή η δημο-
κρατία?

Μήπως τελικά πρέπει να
φοβάται και αυτούς που
οπλίζουν τα χέρια του τρο-

μοκράτη? Εκτός κι αν δεν
τα οπλίζουν μόνο αλλά τα
σφίγγουν κιόλας, λες και
του αναθέτουν το ρόλο
του εποχικού εκτονωτή
ώστε να μπορούν κάποιοι
ανενόχλητοι να συνεχί-
ζουν να εγκληματούν σε
βάρος του μη εκπροσω-
πούμενου, σήμερα, πο-
λίτη.

Όχι! Δεν πρέπει να είναι
αυτό το τελικό μήνυμα!
Και η Νιγηρία, παρότι πιο

διεφθαρμένη από τη διε-
φθαρμένη Ελλάδα μας,
προχώρησε σε μηνύσεις
και παρέπεμψε ενόχους.
Ας είναι αυτό το κολοβό
πόρισμα η αρχή! Για να
μην αναδειχθεί η «συλλο-
γική ξεφτίλα», επόμενο
στάδιο της «συλλογικής
ευθύνης»…

Γράφει ο Δ. Τρικεριώτης,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

...και το ΠΑΣΟΚ ήταν
εκείνο που πριν από
τέσσερα χρόνια αρ-
νήθηκε την αναθεώ-
ρησή του. Η
αποσβεστική προθε-
σμία των δύο κοινο-
βουλευτικών
περιόδων για την πα-
ραγραφή των ενδεχό-

μενων αδικημάτων των υπουργών
παραμένει και όλα τα υπόλοιπα είναι
απλές... οδοντόκρεμες.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης έκρινε, κατό-
πιν υπόδειξης του πρωθυπουργού, ότι
μπορεί να εξαπατήσει τους πολίτες με
παχιά λόγια ανήμερα της έκδοσης της
δικαστικής απόφασης για την υπόθεση
του Βατοπεδίου. Η κυβέρνηση φοβή-
θηκε να πει ότι υπέπεσε σε γκάφα με την
πρότασή της για παραπομπή των τριών
πρώην υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο
και έστειλε στους δικαστές να εξετάσουν
παραγραμμένα αδικήματα και να απο-
φανθούν επ’ αυτών. 
Δεν είναι λογικό, λοιπόν, ο υπουργός
Δικαιοσύνης να καταφεύγει σε τέτοιου
είδους επικοινωνιακούς αντιπερισπα-
σμούς λέγοντας ψέματα ή, ακόμη χειρό-
τερα, αποκρύπτοντας την αλήθεια. 
Το ψέμα όμως έχει πολύ κοντά ποδάρια
και οι πολίτες όχι και τόσο κοντή μνήμη
όσο νομίζει ο κ. Παπανδρέου. Με το να
λέει τώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι
στο νέο πλαίσιο θα δεσμεύονται οι λο-
γαριασμοί όσων πολιτικών προσώπων
εγκαλούνται για κακουργηματικά αδική-
ματα, κερδίζει κάτι; Πείθει, άραγε, κανέ-
ναν; Τη σήμερον ημέρα, αν κάποιος
πολιτικός έχει κλέψει, θα βάλει τα λεφτά
σε προσωπικό του λογαριασμό ή σε λο-
γαριασμό συγγενικού του προσώπου;
Θα πρέπει να είναι ένας ηλίθιος και
άχρηστος κλέφτης. Κι όπως πολύ καλά
γνωρίζει ο κ. Καστανίδης, το πολιτικό
σύστημα των τελευταίων δεκαετιών έχει
εκθρέψει ουκ ολίγους «χρήσιμους ηλίθι-
ους» και κλέφτες αετονύχηδες.

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Μετά τη γκάφα 
η εξαπάτηση…

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
αθρόβια ζουν στη χώρα
μας, επιδιώκοντας να
υλοποιήσουν το όνειρο

για μια καλύτερη ζωή. Το πρόβλημα της νομι-
μοποίησης των λαθρομεταναστών, επανήλθε
για μια ακόμα φορά στο προσκήνιο με αυτή την
απεργία πείνας 300 εξ αυτών σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Ζητούν να γίνουν μόνιμοι, χωρίς
προϋποθέσεις.

Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στα Χανιά, μπήκαν
στο πλοίο της γραμμής, οι 250 εισέβαλλαν σε
υπό ανακαίνιση κτίριο της Νομικής Σχολής
στην Αθήνα και άλλοι 50 ταξίδεψαν ως το Ερ-
γατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, αρχί-
ζοντας απεργία πείνας. 

Γιατί από την Κρήτη; Γιατί όχι από την υπό-
λοιπη Ελλάδα όπου οι οικονομικοί μετανάστες,
μπορεί να υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο;
Γιατί έπρεπε να κάνουν το γύρο της Ελλάδας και
να πληρώσουν(;) ακτοπλοϊκά και άλλα εισιτή-
ρια για να κάνουν απεργία πείνας; Αυτοί που
οργάνωσαν ή έστω συνέδραμαν σε αυτή την
ενέργεια δεν σκέφτηκαν ότι βάζουν αυτούς τους
ανθρώπους σε κίνδυνο; Ότι έστειλαν τους 50
της Θεσσαλονίκης να χρησιμοποιούν 2 τουαλέ-
τες χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής;  Τι θα
γίνουν όλοι αυτοί, αν αρχίζουν να έχουν πρό-
βλημα υγείας, λόγω και της απεργίας πείνας; 

«Ιερός ο σκοπός, αγιάζει τα μέσα» μπορεί να
απαντήσουν. Έχω την αίσθηση ότι όπως πολλά
άλλα στη χώρα μας, έτσι κι αυτό οργανώθηκε
με προχειρότητα, επιπολαιότητα, ποντάροντας
στην εντύπωση. Όσο για εκείνους που κατηγο-
ρούν για ρατσισμό, όποιους τολμούν να δια-
μαρτυρηθούν γι’ αυτή την κατάσταση, τους
απαντά η εικόνα μιας υπερανεκτικής χώρας,
που έχει δεχθεί χωρίς προϋποθέσεις, ανεξέλεγ-
κτα όλους αυτούς τους ανθρώπους, «παίζοντας»
με την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να βρουν τον
παράδεισο…Είναι κι αυτοί -όπως όλοι μας άλ-
λωστε- συνυπεύθυνοι, ότι δεν τους αποτρέψαμε
να έρθουν. Τελικά τι είναι χειρότερο; Να ζεις
στη χώρα σου, υπό εφιαλτικές συνθήκες ή να
γκρεμίζουν την τελευταία σου ελπίδα να ζήσεις
μια καλύτερη ζωή;

Από τα Χανιά 
στο ΕΚΘ;

Paul Klee «Outburst of Fear», 1939

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Ηείδηση έκανε πολύ γρήγορα
τον γύρο του κόσμου, όπως
συμβαίνει με όλες τις συγκλο-

νιστικές ειδήσεις. Κι αφορά ένα σκυλί...
Ένα αφοσιωμένο σκυλί, που εδώ και μερικά

24ωρα αρνείται πεισματικά να εγκαταλείψει τον
τάφο της κυρίας του, η οποία σκοτώθηκε στις πρό-
σφατες, φονικές πλημμύρες της Καλιφόρνια.

Η γυναίκα ενταφιάστηκε σ᾽ έναν από τους πολ-
λούς τάφους, που ανοίχτηκαν ο ένας δίπλα στον
άλλο, πολύ εσπευσμένα, αφού τα θύματα ήταν εκα-
τοντάδες.

Αμέσως μετά τον ενταφιασμό της γυναίκας ένα
κανελί σκυλί, τύπου λαμπραντόρ, πλησίασε τον τάφο,
μύρισε το χώμα και κάθισε. Και δεν ξανακουνήθηκε

από εκεί... Όσο κι αν προσπάθησαν οι φύλακες του
χώρου να το απομακρύνουν, αυτό έμενε στο ίδιο
ακριβώς σημείο...Και τώρα εκεί θα το βρείτε...

Στη φωτογραφία, που κάποιος τράβηξε, φίλοι της
νεκρής γυναίκας, αναγνώρισαν το σκύλο της. Η φω-
τογραφία προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, όπως
ήταν φυσικό.  Αυτό παθαίνουμε, όταν βρισκόμαστε
πρόσωπο με πρόσωπο με την αληθινή, χωρίς όρια
και χωρίς προϋποθέσεις αγάπη...

Λένε, ότι οι σκύλοι έχουν τα μάτια του Θεού...Τι
ωραίο, που είναι αυτό! Θα το θέλαμε, αν ο Θεός είχε
πρόσωπο, να έχει τόσο γλυκά, συμπονετικά, αφοσιω-
μένα και γεμάτα αγάπη μάτια...

Σε οποιοδήποτε χρώμα, σχήμα, μέγεθος, ράτσα,
¨ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου¨ έχει μία και μο-
ναδική έννοια: Πού βρίσκεται το αφεντικό του! Και
η μεγάλη του χαρά είναι να βρίσκεται δίπλα στο
αφεντικό του και να το κοιτάζει με λατρεία. Και να

το προσέχει, να το φυλάει, μαζί και το σπίτι τους κι
ότι τους αφορά. Μαθαίνει το χαρακτήρα του, τις συ-
νήθειές του, τα ωράριά του και προσμένει την ώρα
της επιστροφής του.

Και τι χαρά είναι αυτή, όταν το αφεντικό επιστρέ-
ψει σπίτι! Τι αγκαλιές και τι φιλιά, και τι σάλτα και
τσαλίμια και τι κουνήματα ουράς!

Βέβαια, θέλουν κι αυτά την περιποίησή τους: Βόλ-
τες, φαγάκι, κόκαλα για τα δόντια, κανένα εμβόλιο.
Μπορεί ν᾽ αφήνουν και κάμποση τρίχα αλλά αυτό
λύνεται με τη σωστή φροντίδα.

Και θυμηθείτε: Όλα τα κατοικίδια και κυρίως τα
σκυλιά αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής και μας σώ-
ζουν από την κατάθλιψη.  Κι αυτά τα καημένα μας
αφοσιώνονται, κυριολεκτικά μέχρι θανάτου. Και μας
κοιτούν μ᾽ αυτά τα μάτια, σα να λένε:

¨Κοιμήσου, λατρεία μου, κι εγώ στην πόρτα σου
αγρυπνώ!¨

Από την κοπή πίτας του
τομέα Γυναικών της ΝΔ
το βράδυ της Δευτέρας
σε ξενοδοχείο της Αθή-

νας. Ζούγκλα έγινε η
πολιτική σου λέω,

ζούγκλα…

Φυσικά ελπίζουμε
ότι ο νέος θεσμός
του περιφερειάρχη
δε θα εξαντληθεί σε
στιγμιότυπα αβρο-
φροσύνης, όπως
αυτό ανάμεσα στον
Π. Ψωμιάδη και τον
Μ.Χρυσοχοίδη,
υπουργό Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικό-
τητας, αλλά θα έχει
και ουσία, με την
ενεργό στήριξη της
Πολιτείας. 

άποψη
Ένας σκύλος μια φορά... 



Karfitsa4 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

➽ Ποιος δημοτικός σύμβου-

λος παίρνοντας το λόγο στη

συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου Θεσσαλονίκης

ζήτησε να αλλάξουν όλοι οι

διευθυντές της υπηρεσίας

Καθαριότητας και… όχι μόνο

και να μπουν καινούριοι;

Λέτε από εκεί να ξεκινούν τα

προβλήματα;

➽ Ποιος αντιδήμαρχος του

δήμου Θεσσαλονίκης υποστή-

ριξε ότι του… βγήκε το λάδι

μέχρι να καταφέρει να του

ανοίξουν κάποιες πόρτες; 

➽ Σε ποιό δήμο η παράταξη

της μείζονος αντιπολίτευσης

ζήτησε την απομάκρυνση του

προέδρου του δημοτικού

συμβουλίου κατηγορώντάς

τον ότι μετέτρεψε τη συνε-

δρίαση του δημοτικού συμ-

βουλίου σε φιάσκο; 

➽ Όπως αναφέρουν σε σχε-

τική ανακοίνωση, ο πρόεδρος

πρόσβαλλε και διέσυρε επα-

νειλημμένα με βαρείς και χυ-

δαίους χαρακτηρισμούς,

τόσο τους επικεφαλής των δη-

μοτικών παρατάξεων της αντι-

πολίτευσης, όσο και τους

υπόλοιπους δημοτικούς συμ-

βούλους της μειοψηφίας.

Μήπως να το κοιτάξει ο δή-

μαρχος;

➽ Αποφασισμένος να νοικο-

κυρέψει τον νέο δήμο Πυ-

λαίας Χορτιάτη είναι ο

δήμαρχος, Ιγνάτιος Καϊτεζί-

δης. Στις πρώτες του κινήσεις

συμπεριλαμβάνεται η απομά-

κρυνση των παράνομων δια-

φημιστικών πινακίδων από

τους κεντρικούς δρόμους του

δήμου, που αποτελούν αιτία

πολλών τροχαίων ατυχημά-

των. 

➽ Χθες, το πρωί άνδρες της

Δημοτικής Αστυνομίας, μαζί

με συνεργεία, άρχισαν το ξή-

λωμα σε όλες τις πίζες που

έχουν στηθεί παράνομα και

απομάκρυναν τις πινακίδες

κατά μήκος του δρόμου που

συνδέει την Πυλαία με το

Πανόραμα, αλλά και στον πε-

ριφερειακό δρόμο.

στο δημαρχείο
ΕΡΙΖΟΥΝ ΝΥΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ- ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Της Χρύσας Κυριακού 

Μαχαίρια έχουν βγει τις τε-
λευταίες ώρες μεταξύ νυν
και πρώην δημάρχων με

αφορμή το πρόβλημα των σκουπι-
διών. Ο Κ. Γκιουλέκας με ανακοί-
νωση που εξέδωσε έστειλε μήνυμα
στον Γ. Μπουτάρη να μην αναθέσει
τον τομέα της καθαριότητας σε
ιδιώτες παρόλο που την προηγου-
μένη η παράταξή του υπερψήφισε
την ανάθεση. Ο Β. Παπαγεωργό-
πουλος χαρακτήρισε προπαγάνδα
τα όσα ειπώθηκαν κατά της διοίκη-
σής του για το θέμα της αγοράς
απορριμματοφόρων ενώ ο Σ. Δα-
νιηλίδης εξαπέλυσε επίθεση για μια
ακόμη φορά στον πρώην δήμαρχο
κατηγορώντάς τον για λουδοβίκεια
ιδιοκτησιακή αντίληψη. 

Και ενώ νυν και πρώην καυγαδί-
ζουν με φόντο τις σακούλες των
σκουπιδιών που σχηματίζουν λό-
φους σε πολλές περιοχές της
πόλης, το δημοτικό συμβούλιο, σε
μια προσπάθεια να δώσει  προσω-
ρινή λύση στο τεράστιο αυτό πρό-
βλημα, αποφάσισε να εγκρίνει την

πρόταση του Γ. Μπου-
τάρη για την έγκριση
κονδυλίου περίπου
300.000 ευρώ για
την αγορά ανταλλα-
κτικών, την επισκευή

σε εξωτερικά συνερ-
γεία και την ενοικίαση

τρακτόρων.  
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε ομό-

φωνα κονδύλι 15.000 ευρώ για
την αγορά ανταλλακτικών, όπου η
προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης καθώς και
κονδύλι 98.000 ευρώ για την επι-
σκευή και συντήρηση των μεταφο-
ρικών μέσων σε εξωτερικά
συνεργεία, εκ των οποίων τα
30.000 ευρώ θα διατεθούν από
την ήδη υπάρχουσα πίστωση και τα
υπόλοιπα 68.000 ευρώ θα βαρύ-
νουν τον υπό κατάρτιση προϋπολο-
γισμό του 2011. 

Με τακτικό προϋπολογισμό θα
γίνει και η ενοικίαση απορριμματο-
φόρων και τρακτόρων - εάν και
εφόσον καταστεί αναγκαία - με εν-
δεικτικό προϋπολογισμό 190.000
ευρώ, όπου όλο το ποσό θα επιβα-
ρύνει τον προϋπολογισμό του
2011. Ενώ, θα επικαιροποιηθεί
σύμβαση από διαγωνισμό που είχε
πραγματοποιηθεί από την προηγού-

μενη διοίκηση του δήμου και που
δίνει τη δυνατότητα να επισκευα-
στούν ορισμένα απορριμματοφόρα
σε εξωτερικά συνεργεία. 

«Όχι σε ιδιώτες 
η καθαριότητα»

Ο επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης, Κ. Γκιουλέκας μπορεί
να απουσίαζε από τη συνε-
δρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, ωστόσο
χθες με ανακοίνωσή
του ζητά από τον δή-
μαρχο να αξιοποιήσει
το δυναμικό και τον
εξοπλισμό του δήμου για
την καθαριότητα της Θεσσα-
λονίκης, στέλνοντάς του μήνυμα να
μην παραδώσει τον ευαίσθητο αυτό
τομέα στους ιδιώτες. «Δηλώνουμε
κατηγορηματικά ότι είμαστε αντίθε-
τοι με κάθε σκέψη ή απόπειρα άμε-
σης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης του
τομέα της καθαριότητας του δήμου
Θεσσαλονίκης» αναφέρει ο κ.
Γκιουλέκας και υποστηρίζει ότι

«παρά το γεγονός ότι ψηφίσαμε με
επιφύλαξη την πρόταση της διοίκη-
σης, η θέση μας ήταν και παραμένει
ξεκάθαρη στο ζήτημα αυτό. Δεν θα
επιτρέψουμε να οδηγηθούν χιλιάδες
εργαζόμενοι στην ανεργία». 

«Έπεσαν μέσα στο λάκκο 
που έσκαβαν για μένα»

Στις επιθέσεις που δέχεται τις τε-
λευταίες ημέρες απάντησε

χθες το μεσημέρι με συνέν-
τευξη Τύπου στα γραφεία
της ΤΕΔΚ και ο πρώην δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης. Ο
Β. Παπαγεωργόπουλος

έκανε λόγο για μαύρη προπα-
γάνδα και χαρακτήρισε επικίν-

δυνη την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ
υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της
12ετούς θητείας του αγοράστηκαν
65 απορριμματοφόρα. Σύμφωνα με
τον ίδιο, η νέα διοίκηση θα μπο-
ρούσε από τις πρώτες ημέρες της
δημαρχίας της να αξιοποιήσει τις
130.000 ευρώ που είχε εξασφαλί-

σει ο ίδιος για να στείλει τα οχήματα
για επισκευή σε εξωτερικά συνερ-
γεία. «Αν τα είχαν στείλει από τις
αρχές του Ιανουαρίου για επισκευή,
τώρα θα ήταν έτοιμα. Δεν καταλο-
γίζω πρόθεση στη δημοτική αρχή,
αλλά απειρία. Η κυβέρνηση άνοιξε
τον λάκκο για να πέσει ο Παπαγε-
ωργόπουλος και έπεσε τελικά η νέα
διοίκηση!», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην δήμαρχος υποστήριξε
ότι μπορεί να υπάρξει προσφυγή
κατά της απόφασης του δημοτικού
συμβουλίου σε ό,τι αφορά στα οχή-
ματα που θα σταλούν στα εξωτερικά
συνεργεία για επισκευή. «Η από-
φαση είναι πολύ επικίνδυνη. Η δι-
οίκηση άλλαξε τα αυτοκίνητα που
πρόκειται να επισκευαστούν και
αυτό μπορεί με μια προσφυγή να
καθυστερήσει τη διαδικασία για
ακόμη έναν μήνα», είπε και κατέ-
ληξε αναφερόμενος στη συνδρομή
του στρατού στην αποκομιδή λέγον-
τας: «Εάν καλούσα εγώ τις ένοπλες
δυνάμεις, θα είχαν γκρεμίσει τον
Λευκό Πύργο».

Ξέσπασε καυγάς πάνω
από τις… σακούλες 

«Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι αποτελεί παρελθόν» 

Παρόλο που ο Β. Παπαγεωργόπουλος δεν είναι πλέον δήμαρχος Θεσσαλονίκης, η κόντρα του
με τον δήμαρχο Νεάπολης Συκεών, Σ. Δανιηλίδη καλά κρατεί. Ο κ. Δανιηλίδης… όπως φαίνε-
ται δεν θέλει να δει τον κ. Παπαγεωργόπουλο ούτε… ζωγραφιστό. Η επιλογή του πρώην δη-

μάρχου να δώσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΤΕΔΚ έριξε λάδι στη φωτιά και ο Σ.
Δανιηλίδης με ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε λόγο για συνέχιση της «φαρσοκωμωδίας» και της
«λουδοβίκειας ιδιοκτησιακής αντίληψης» του πρώην δημάρχου και απερχόμενου προέδρου της
ΤΕΔΚ. «Ο κ. Παπαγεωργόπουλος δε νοεί να αντιληφθεί ότι ως «υπηρεσιακός πρόεδρος» της ΤΕΔΚ

που είναι δε μπορεί και δε νομιμοποιείται πολιτικά, νομικά, ηθικά και δεοντολογικά να
χρησιμοποιεί τους χώρους της Ένωσης για προσωπικές του υποθέσεις, όπως τέτοια
είναι η σπουδή του να απαντά στη νέα διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης για οποιοδή-
ποτε θέμα προκύπτει κάθε φορά», ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης και συμπλήρωσε: «Δε
μπορεί να αντιληφθεί ότι αποτελεί παρελθόν με απόφαση των Θεσσαλονικέων αλλά
και του ιδίου του κόμματός του που τον έθεσε στο περιθώριο».
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Και οι προκλήσεις 
έχουν τα όριά τους 

Του Θεόδωρου Καράογλου
Βουλευτή ΝΔ Β’ Θεσσαλονίκης

Ε
ν έτει 2011 και ενώ η κυ-

βέρνηση του ΠΑΣΟΚ

αποδεδειγμένα πια αδυ-

νατεί να προστατεύσει και να περιφρουρήσει

την κοινωνική συνοχή και ειρήνη, ομάδες λα-

θρομεταναστών, καθοδηγούμενοι από «συγ-

κεκριμένες» κατηγορίες ατόμων και κάνοντας

επίδειξη ισχύος, εισβάλλουν σε πανεπιστημια-

κούς χώρους, τους λεηλατούν, τους μετατρέ-

πουν σε καταυλισμό και απειλούν την ελληνική

πολιτεία και τους Έλληνες πολίτες. Η μακρά

ιστορία της χώρας μας κατέδειξε ότι ο ελληνι-

κός λαός έχει επιδείξει και ανοχή και υπομονή

σε φαινόμενα λαθραίας μετανάστευσης. Ως

εδώ, όμως!

Η πατρίδα μας ουκ ολίγες φορές έχει δεχτεί,

υποδεχτεί και φιλοξενήσει ομάδες λαθρομε-

ταναστών. Η κατάληψη, όμως ενός πανεπιστη-

μιακού χώρου, η κατάφωρη παραβίαση της

έννοιας του ασύλου, η βεβήλωση αυτού του

θεσμού, έχουν και τα όριά τους. Δεν είναι δυ-

νατόν η ελληνική κυβέρνηση να επιδίδεται σε

συζητήσεις και ατέρμονες αναλύσεις για την

δημιουργία φράχτη στον Έβρο και την ίδια

στιγμή 230 άτομα που έχουν εισέλθει λαθραία

στην χώρα μας, να μετατρέπουν ένα Πανεπι-

στημιακό Ίδρυμα σε κατάλυμα λαθρομετανα-

στών. Δεν είναι δυνατόν ανάλογη κατάληψη να

υπάρχει εδώ και μία εβδομάδα περίπου στο

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και κανείς να

μην μιλάει. Ούτε είναι δυνατόν να δοκιμάζονται

τα όρια και οι αντοχές του Ελληνικού λαού,

διαταράσσοντας την κοινωνική ειρήνη και συ-

νοχή.

Το Πανεπιστημιακό άσυλο είναι ένας χώρος

ελεύθερης διακίνησης ιδεών, για την ιδέα του

οποίου δόθηκαν αγώνες και μάχες εντός και

εκτός αμφιθεάτρων. Δεν είναι ούτε ένα απε-

ριόριστο άβατο, ούτε μια ουδέτερη ζώνη. Η πα-

ραβίασή του και η υποβάθμιση της παιδευτικής

διαδικασίας συγκεκριμένου πανεπιστημιακού

τμήματος, φανερώνουν την χαλαρότητα, την

ανευθυνότητα και την αναποτελεσματικότητα

αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων από την

ελληνική κυβέρνηση. Πώς θα επέλθει μείωση

των λαθρομεταναστών με την δημιουργία ενός

φράχτη, όταν 230 άτομα που εισήλθαν λαθραία

στην χώρα μας, δημιουργούν μια χαοτική κα-

τάσταση, υποδαυλίζουν τη λειτουργία του ασύ-

λου, προσβάλλουν την χώρα και τους θεσμούς

και η κυβέρνηση είναι απλός θεατής των γε-

γονότων;

Είναι η στιγμή, κατά την οποία όλες οι πολι-

τικές δυνάμεις και πρωτίστως η κυβέρνηση,

πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων

και να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους κινήσεις

που προκαλούν οργή και αγανάκτηση στους

Έλληνες πολίτες. Απαιτούνται θαρραλέες πο-

λιτικές αποφάσεις, ριζικές τομές και ουσιαστι-

κές προτάσεις για την αντιμετώπιση της

λαθραίας μετανάστευσης και των προκλητικών

παρανομιών που από τους λαθρομετανάστες

διαπράττονται στη χώρα μας. 

άποψη ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΘ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Και στο Εργατικό Κέντρο
50 μετανάστες απεργοί πείνας
Ρεπορτάζ: Μαριάννα Μπουντούρη

Απεργία πείνας ξεκίνησαν
οι πενήντα μετανάστες που
κατέλαβαν τον 7ο όροφο

του Εργατικού Κέντρου Θεσσα-
λονίκης (ΕΚΘ) με την ανοχή της
διοίκησής του, οι οποίοι μαζί με
άλλους 250, οι οποίοι κατέλαβαν
το κτίριο της Νομικής Αθηνών,
θέτουν ως αίτημά τους τη «νομι-
μοποίηση όλων των μεταναστών
και ίσα πολιτικά και κοινωνικά δι-
καιώματα και υποχρεώσεις με
τους Έλληνες». Ωστόσο, στον 7ο
όροφο, στον οποίο είναι εγκατε-
στημένοι, δεν υπάρχουν τουαλέ-
τες με αποτέλεσμα να
εκφράζονται φόβοι για την υγι-
εινή του κτιρίου. 

Ο πρόεδρος του ΕΚΘ, Πανα-
γιώτης Τσαραμπουλίδης, μιλών-
τας στην «Κ» τόνισε ότι είχε
υποβληθεί σχετικό αίτημα από
φόρουμ μεταναστών των Χανίων,
για τη φιλοξενία κάποιων μετα-
ναστών στο κτίριο του Εργατικού
Κέντρου. «Η απάντησή μας ήταν
πως είναι πάρα πολύ δύσκολο
κάτι τέτοιο, καθώς δεν υπάρχουν
οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις
και οι βασικές προϋποθέσεις υγι-
εινής, σε έναν όροφο 100 τ.μ.
Παρ’ όλα αυτά επέμειναν. Έτσι
ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στον
7ο όροφο», υποστήριξε ο κ.
Τσαραμπουλίδης.

«Οφείλουμε να είμαστε 
αλληλέγγυοι»

«Καθημερινά το κτίριο το επι-
σκέπτονται εκατοντάδες πολίτες.
Αν προστεθούν σε αυτούς και
όσοι επισκέπτονται το Εργατικό
Κέντρο για να παραλάβουν τα
εκπτωτικά εισιτήρια του ΟΑΣΘ
που διατίθενται, γίνεται αντιληπτό
το περαιτέρω πρόβλημα δυσλει-
τουργίας στο κτίριο», είπε ο κ.
Τσαραμπουλίδης. 

Βέβαια, ο κ. Τσαραμπουλίδης,
δήλωσε πως «προσπάθησαν να
τους αποτρέψουν, αλλά δεδομέ-
νου των δύσκολων καιρικών συν-
θηκών, δεν μπορούσαν να μην
τους παράσχουν στέγη». «Ως
συνδικάτα δεν μπορούμε παρά
να είμαστε ανοιχτοί, ευνοϊκά δια-
κείμενοι και αλληλέγγυοι με αυ-
τούς τους κατατρεγμένους
ανθρώπους αλλά και με αιτήματα
που θέτονται με λογική μορφή»,
σημείωσε ο πρόεδρος του Εργα-
τικού Κέντρου.

Η πολιτεία πετά το μπαλάκι 
στους πανεπιστημιακούς

Στην Αθήνα συνεχίζονται οι αν-
τιδράσεις κομμάτων, αλλά και
της πανεπιστημιακής κοινότη-

τας για την εγκατάσταση 230 μετα-
ναστών σε χώρο της Νομικής
Αθηνών, με αίτημα να τους χορηγη-
θεί άδεια παραμονής στη χώρα μας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι
αναστέλλεται για μία εβδομάδα η
λειτουργία της Νομικής Σχολής
Αθηνών. Η υπουργός Παιδείας Α.
Διαμαντοπούλου, εξαπέλυσε επί-
θεση σε πολιτικές δυνάμεις, υπο-
στηρίζοντας ότι «εκμεταλλεύονται
τη δυστυχία των μεταναστών για να
υπηρετήσουν κομματικές σκοπιμό-
τητες».

«Οι δυστυχείς αυτοί άνθρωποι
που βρίσκονται στη Νομική, δεν
βρέθηκαν τυχαία, οδηγήθηκαν και
καθοδηγήθηκαν. Είναι εξοργιστικό
ότι πολιτικές δυνάμεις εκμεταλ-
λεύονται με προκλητικό τρόπο την
ανθρώπινη αγωνία, για να υπηρετή-
σουν και κομματικές σκοπιμότητες,
καταλύοντας τις πανεπιστημιακές
ελευθερίες», δήλωσε η υπουργός.
Η Αννα Διαμαντοπούλου κάλεσε τις
πρυτανικές αρχές να υπερασπι-
στούν, όπως έχουν υποχρέωση από
το νόμο, την ακαδημαϊκή λειτουρ-
γία. 

Το μπαλάκι 
στο Πανεπιστήμιο

O υπουργός Προστασίας του

Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, πέ-
ταξε το μπαλάκι στο Πανεπιστήμιο,
αν και το υπουργείο ήταν ενήμερο
εκ των προτέρων. Όπως είπε, «οι
Πανεπιστημιακές Αρχές έχουν την
αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιό-
τητα για την αντιμετώπιση της κα-
τάστασης που έχει δημιουργηθεί
στην Νομική Σχολή Αθηνών.
Όπως έχουν την αποκλειστική ευ-
θύνη και αρμοδιότητα να εκτιμή-
σουν τις δυνατότητες της
Πανεπιστημιακή κοινότητας και με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων
να ζητήσουν τη συνδρομή των ει-
σαγγελικών και αστυνομικών
αρχών».

Η Πολιτεία βαρύνεται με ένα ζή-
τημα που πρέπει να λύσει, δήλωσε
ο πρόεδρος της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών Θ.Φορ-
τσάκης, αναφορικά με την παρα-
μονή περίπου 300 μεταναστών στο
παλαιό κτήριο της Σχολής. Το κρά-
τος δεν κάνει τη δουλειά του, δεν
μπορούμε να υποκαταστήσουμε το
κράτος και τη μεταναστευτική πολι-
τική του, σημείωσε. 

Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή
της η Κοσμητεία της Σχολής Νομι-
κών Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών αφήνει αιχμές για τον
χειρισμό της υπόθεσης από την
πλευρά της πολιτείας και ζητά την
άμεση επίλυση του προβλήματος.

Αλληλέγγυα τόσο στην Πρυτα-

νεία του Πανεπιστημίου Αθηνών
όσο και στην Κοσμητεία και τους
Προέδρους της Νομικής και του
Οικονομικού, δηλώνει με ανακοί-
νωσή της η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Καθηγητών Πανεπιστημίου
(ΠΟΣΔΕΠ). 

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέ-
ρεται ότι «αυτοί που οδήγησαν
τους μετανάστες στο υπό ανακαί-
νιση παλιό κτήριο της Νομικής, με
αυτή την ενέργεια δεν υπηρετούν
τα δίκαια αιτήματα των μετανα-
στών-προσφύγων».

Ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Κώ-
στας Αϊβαλιώτης, ζήτησε από την
Πολιτεία να παρέμβει «χρησιμο-
ποιώντας τις διατάξεις για μετα-
φορά λαθρομεταναστών και την
εξασφάλιση καταλύματος, άνευ
της τυπολατρείας περί πανεπιστη-
μιακού ασύλου».

Ο ΣΥΝ εξέδωσε ανακοίνωση,
στην οποία αναφέρει ότι η από-
φαση των μεταναστών να πραγμα-
τοποιήσουν απεργία πείνας σε
χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών
έγινε κατόπιν απόφασης του ΔΣ
του Συλλόγου φοιτητών της Νομι-
κής σχολής, την οποία ψήφισαν
και οι φοιτητικές παρατάξεις ΔΑΠ
και ΠΑΣΠ. «Αναρωτιόμαστε τι
ακριβώς μεσολάβησε ώστε λίγες
ώρες αργότερα οι εν λόγω παρα-
τάξεις, να αλλάξουν στάση» σημει-
ώνει.





Karfitsa 8 ΕΛΛΑΔΑ Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

➽ Την αναστολή της εξαγγελθείσας για
την Τετάρτη απεργίας αποφάσισαν οι σιδη-
ροδρομικοί, μετά την αποδοχή της πρό-
σκλησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
από το υπουργείο Υποδομών για διά-
λογο. Από τα αποτελέσματα της συνάντη-
σης θα εξαρτηθεί η στάση του κλάδου. 

➽ Δεν θα χρειαστεί να αυξηθεί το ανώ-
τατο όριο συνταξιοδότησης των 65 ετών
ούτε να περικοπούν κι άλλο οι συντάξεις
για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού συστήματος, δήλωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος
Κουτρουμάνης μιλώντας στο Reuters.

➽ Λάβρος κατά δικαστικών που χειρίστη-
καν την υπόθεση της Siemens είναι ο πρό-
εδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της
Βουλής Σήφης Βαλυράκης. «Δεν μπορώ να
γνωρίζω το παρασκήνιο, αλλά είναι πολύ
πιθανόν να υπάρχει» λέει.

➽ Τη δέσμευσή του ότι για την ίδρυση
φαρμακείου θα απαιτείται πτυχίο φαρμα-
κοποιού και άδεια ασκήσεως επαγγέλμα-
τος, επανέλαβε ο υπουργός Υγείας,
ξεκαθαρίζοντας ότι τα σούπερ μάρκετ δε
θα μπουν στο χώρο του φαρμάκου. Υπεν-
θυμίζεται ότι οι φαρμακοποιοί κατεβάζουν
ρολά την Τετάρτη για τρεις μέρες (26-28
Ιανουαρίου).

➽ Διεκόπη εκ νέου η δίκη για την υπόθεση
της οργάνωσης «Συνωμοσία Πυρήνων της
Φωτιάς», καθώς, με την έναρξη της διαδι-
κασίας, εμφανίστηκαν στο δικαστήριο τέσ-
σερις από τους 18 διορισθέντες νέους
συνηγόρους, οι οποίοι αρνήθηκαν να ανα-
λάβουν την υπόθεση διότι, όπως τόνισαν,
δεν τους αναγνωρίζουν οι κατηγορούμενοι.
Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη. 

μικρά πολιτικά

Στη δημοπράτηση δύο νέων
έργων που είναι χωροθετη-
μένα στη Δυτική Θεσσαλο-

νίκη προετοιμάζεται να
προχωρήσει το υπουργείο Υποδο-
μών και Δικτύων, σε μια προσπά-
θεια να καλύψει το κενό
υποδομών που παρατηρείται το-
πικά σε σχέση με τα ανατολικά
όρια της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος
υφυπουργός Γ. Μαγκριώτης
εντός ολίγων ημερών θα δημο-
πρατηθεί από την περιφέρεια το
έργο που αφορά στον κόμβο Κ16,
έχοντας διασφαλισμένους πό-
ρους 110 εκ. ευρώ. Ο ίδιος εξήγησε
ότι πρόκειται για τον κόμβο που
συνδέει την εσωτερική περιφε-

ρειακή στο ύψους της Λαχαναγο-
ράς με το δρόμο προς την Αθήνα.
Επίσης, εντός του έτους προγραμ-
ματίζεται και η δημοπράτηση του
έργου αναβάθμισης της εσωτερι-
κής δυτικής περιφερειακής. 

Ο προϋπολογισμός είναι στα
210 εκ. ευρώ, μαζί με τις απαραί-
τητες απαλλοτριώσεις, ώστε «να
έχει πράσινο κύμα και η δυτική
εσωτερική περιφερειακή και να
μην παρουσιάζει τα σημερινά
προβλήματα που έχει, αλλά να
γίνει ανάλογη της Ανατολικής». 

Περαιτέρω ο κ. Μαγκριώτης
αναφέρθηκε και στο πρώτο τμήμα
της εξωτερικής περιφερειακής
από το γηροκομείο Άγιος Παντε-
λεήμων, στην Ευκαρπία και στα

Πεύκα, ύψους 150 εκ. ευρώ, για να
συμπληρώσει πως οι δήμαρχοι
των δυτικών συνοικιών «έχουν
απόλυτο δίκαιο. Η δυτική πλευρά
της πόλης δεν έχει τις υποδομές
που χρειάζεται και που θα έπρεπε
να έχει. Οι σχεδιασμοί της Αττικό
Μετρό μέχρι πριν λίγο δεν την
περιλαμβάνανε. Για αυτό ακριβώς
δίνουμε προτεραιότητα στη δυ-
τική πλευρά της πόλης». Στο
πλαίσιο αυτό αποκάλυψε πως γί-
νεται προσπάθεια επιτάχυνσης
και επίλυσης των προβλημάτων
που υπάρχουν στο έργο της σύν-
δεσης του 6ου προβλήτα του λι-
μανιού με τον ΠΑΘΕ, αλλά και
στην προγραμματισμένη μετεγ-
κατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ – ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νέο ξεκίνημα με 22 εκ. ευρώ
για επενδύσεις στις περιφέρειες

Δημοπρατήσεις έργων 320 εκ. ευρώ 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

«Νοιώθω ότι είμαι
ακόμη Νομάρχης
Κεντρικής Μακεδο-

νίας, όχι Περιφερειάρχης,
φτωχός και ξυπόλητος στ’ αγ-
κάθια. Δεν είναι δυνατόν να
ψηφίζεται ο αναπτυξιακός και
επενδυτικός νόμος ερήμην της
Περιφέρειας. Δυστυχώς, όλες
οι κυβερνήσεις δεν συμπερι-
φέρθηκαν όπως έπρεπε στην
ελληνική περιφέρεια. Όπως
φαίνεται, από τα κυβερνητικά
λόγια στην πράξη στην Ελλάδα
μεσολαβούν αιώνες φωτός»
δήλωσε ο Παναγιώτης Ψωμιά-
δης μετά το πέρας της συνάν-
τησης εργασίας που είχε στην
Αθήνα με τον υπουργό Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, με θέμα «Περι-
φερειακός Αναπτυξιακός Σχε-
διασμός και Υλοποίηση του
ΕΣΠΑ 2007-2013 στις Περι-
φέρειες της χώρας το 2011».

Όσον αφορά στους αιρε-
τούς περιφερειάρχες, ο κ.
Ψωμιάδης τόνισε ότι «είμαστε
μαζί και αντιμετωπίζουμε από
κοινού τα προβλήματα. Ζητή-
σαμε όλοι αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ, διότι εμείς ήμασταν
απόντες στον προγραμματι-
σμό. Το ΠΕΠ και η διαχείριση
των έργων πρέπει να γίνει σε
συνεργασία των αιρετών με
τους αποκεντρωμένους περι-

φερειάρχες».  
Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης έκανε

λόγο για πολλά κενά και παραλείψεις. «Στήριξα
εξαρχής την πρωτοβουλία αυτή. Όλα όμως θα
εξαρτηθούν από τις ειλικρινείς σχέσεις της Κυ-
βέρνησης και των 13 περιφερειαρχών. Η συ-
νεργασία και η συνεννόηση μεταξύ μας είναι ο
θεμέλιος λίθος για την θετική εξέλιξη των πραγ-
μάτων στην ανάπτυξη των περιφερειών».

Σχετικά με τα οικονομικά, τόνισε ότι ο καθέ-
νας πρέπει  «να αναλάβει τις οικονομικές υπο-
χρεώσεις προς τους άλλους, για να μη
χρεοκοπήσει αυτή η προσπάθεια πριν ακόμη
αρχίσει. Πρέπει να ξεκαθαριστούν οι οικονομι-
κές υποχρεώσεις και να απαλλαχθούμε από
βάρη που κληρονομήσαμε χωρίς να φταίμε,
όπως η μεταφορά μαθητών, η Σχολική Στέγη,
κλπ. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να υλοποι-
ήσουμε τον Περιφερειακό Αναπτυξιακό Σχεδια-

σμό στις Περιφέρειές μας». 

«Ούτε ευρώ για χάσιμο»
Από την πλευρά του ο κ. Χρυχοίδης ζήτησε

από τους περιφερειάρχες Την κατάθεση μέχρι
τέλος Φεβρουαρίου συγκεκριμένων στοιχείων
στο υπουργείο ώστε να αξιοποιηθούν τα κονδύ-
λια του ΕΣΠΑ . Όπως είπε «δεν έχουμε ούτε ένα
ευρώ για χάσιμο, ούτε ένα λεπτό για χάσιμο».
«Έχουμε στα χέρια μας 22 δισ. ευρώ και με
αυτά θα κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με συγκε-
κριμένο χρονοδιάγραμμα για το μέλλον ενώ η
δημόσια δαπάνη για το 2011 σε κάθε επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα ανάλογα με το ποσοστό συμ-
μετοχής τους στο ΕΣΠΑ θα είναι 5,5 δισ ευρώ»,
σημείωσε ο υπουργός και ζήτησε από τους πε-
ριφερειάρχες άμεση προώθηση των ώριμων
επενδυτικών έργων που έχουν στην δικαιοδοσία
τους για ένταξη στα νέα προγράμματα.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Τις «κόκκινες» γραμ-
μές τους στα εθνικά
θέματα χάραξαν κυ-
βέρνηση και αντιπολί-
τευση στην προ
ημερησίας διατάξεως
συζήτηση στη Βουλή. 

ΟΠρωθυπουργός κατη-
γόρησε την αξιωμα-
τική αντιπολίτευση ότι

άφησε ελλείμματα ακόμα και
στην εξωτερική πολιτική, ο
Αντώνης Σαμαράς ζήτησε
άμεση θέσπιση Αποκλειστι-
κής Οικονομικής Ζώνης, ενώ
τα υπόλοιπα κόμματα της αν-
τιπολίτευσης επιτέθηκαν στην
κυβέρνηση λέγοντας ότι
επενδύει στη μυστική διπλω-
ματία και ότι έχει κρυφή
ατζέντα.  

Από το βήμα της Βουλής ο
Γιώργος Παπανδρέου υπο-
γράμμισε ότι το «καθεστώς
στο Αιγαίο δεν αλλάζει» και
έκανε λόγο για «προκαταβο-
λική κριτική» της ΝΔ στην
επίσκεψη του στο Ερζερούμ.
Όπως ανέφερε: «Είπαμε
στην Τουρκία, πως επιδιώ-
κουμε την ειρήνη, αλλά απει-
λές πολέμου ή παραβιάσεις
της εθνικής μας κυριαρχίας,
δεν έχουν θέση στην Ε.Ε..
Πρόκειται για μιαν ανώφελη
πρακτική που δεν εξασφαλί-
ζει στην Τουρκία κανένα πλε-
ονέκτημα. Το καθεστώς στο
Αιγαίο δεν αλλάζει, και οι πι-
λότοι μας είναι πάντοτε έτοι-
μοι. Η Ελλάδα τους τιμά,
όπως τίμησε τον Ηλιάκη».

Σε άλλο σημείο τόνισε πως
«η χώρα μας έχει αρκετά
προβλήματα» και δεν πρέπει
να πλάθονται σενάρια συνω-
μοσιολογίας. «Αυτό που χρει-
αζόμαστε», είπε, «είναι να
είμαστε σαν μια γροθιά για να
χτίσουμε μια νέα Ελλάδα. Με

έναν νέο πατριωτισμό. Και ο
λαός, ενωμένος και επιδει-
κνύοντας πρωτοφανή ωριμό-
τητα και αποφασιστικότητα,
δίνει την μάχη του καθημε-
ρινά: Οι πολίτες έχουν κατα-
λάβει τι έφταιξε, γνωρίζουν
πως έχουν μια κυβέρνηση
που κάνει το καθήκον της:
Ό,τι μπορεί».

Για την ΑΟΖ ο πρωθυπουρ-
γός υποστήριξε ότι η πολιτική
της κυβέρνησης είναι η οριο-
θέτηση των θαλάσσιων
ζωνών με όλες τις γειτονικές
χώρες, ενώ χαρακτήρισε
«σύνθετο και πολύπλοκο» το
ζήτημα της υφαλοκρηπίδας,
το οποίο «πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε με αποφασιστικό-
τητα». Όσον αφορά το
Κυπριακό, χαρακτήρισε «δι-
χαστική και δυσλειτουργική»
την ιδέα της Άγκυρας και την
Τουρκοκυπριακής κοινότητας
για μια χαλαρή συνομοσπον-
δία.  «Εμείς στηρίζουμε τις

προσπάθειες του προέδρου
Χριστόφια», υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός, πετώντας το
μπαλάκι στην άλλη πλευρά η
οποία «προσπαθεί να οδηγή-
σει την διαδικασία σε αδιέ-
ξοδο, προκειμένου να
οδηγηθούμε σε έξωθεν επι-
λογή λύσης. Η διεθνής κοινό-
τητα όμως, δεν πρόκειται να
νομιμοποιήσει εισβολή και η
Ε.Ε. κατοχή της Κύπρου». 

«Πρώτα η ΑΟΖ, όχι 
σε συνεκμετάλλευση
του Αιγαίου»

Ο Αντώνης Σαμαράς από
την πλευρά του έθεσε ως
προτεραιότητα την άμεση θέ-
σπιση και οριοθέτηση της
Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης και απέρριψε κάθε εν-
δεχόμενο συνεκμετάλλευσης
του Αιγαίου. Ο πρόεδρος της
ΝΔ σημείωσε ότι η οριοθέ-
τηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος
και Κύπρου ξεπερνά το «ανύ-

παρκτο θέμα», όπως το χαρα-
κτήρισε, που έχει δημιουργη-
θεί τελευταία με το
Καστελόριζο και υποστήριξε

ότι ο ίδιος δεν θα δεχθεί χα-
ρακτηρισμό του Αιγαίου ως
«ημίκλειστη ή περίκλειστη
θάλασσα». Σχετικά με το Κυ-
πριακό, ο πρόεδρος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης
τόνισε πως το κόμμα του είναι
«ενάντια σε κάθε σχέδιο Ανάν
και σε κάθε μονόδρομο». 

Διπλωματία και 
εμπορικές συμφωνίες

Κριτική στην κυβέρνηση
άσκησε και η Αλέκα Παπα-
ρήγα. Η ΓΓ του ΚΚΕ επέ-
κρινε τον πρωθυπουργό ότι
«πίσω από την πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική που δια-
κηρύσσει ότι εφαρμόζει, υπο-
κρύπτονται εμπορικές
συμφωνίες, με στόχο να
έχουν μερίδιο κερδοφορίας
οι επιχειρηματικοί όμιλοι».

Από την πλευρά του ο Γιώρ-
γος Καρατζαφέρης τάχθηκε
υπέρ του επαναπροσδιορι-
σμού της εξωτερικής πολιτι-
κής και μίλησε και αυτός
υπέρ του καθορισμού Απο-
κλειστικής Οικονομικής
Ζώνης. 

«Τουλάχιστον να την ανα-
κηρύξει, αν δεν μπορεί να
την οριοθετήσει» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Τέλος ο Αλέ-
ξης Τσίπρας καταλόγισε στον
πρωθυπουργό «προσωπική
διπλωματία» και «φιλοατλαν-
τική πολιτική». Όπως είπε:
«Το πρόβλημα λοιπόν δεν
είναι αν συζητάτε με τη Τουρ-
κία ή αν συζητάτε μυστικά.
Το πρόβλημα είναι αν έχετε
στόχο και ποιος, ποια διαδι-
κασία πολιτική, νομιμοποιεί
το στόχο αυτό».

«Τα εθνικά θέματα δεν είναι 
όχημα αντιπαράθεσης»

Στη συζήτηση παρενέβησαν και
οι υπουργοί Εξωτερικών και
Εθνικής Άμυνας. Ο Δημήτρης

Δρούτσας επισήμανε ότι η κυβέρ-
νηση εργάζεται υπέρ της συναίνε-
σης και ότι «τα εθνικά θέματα δεν
πρέπει να είναι όχημα αντιπαράθε-
σης». Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τόνισε
ότι «προϋπόθεση χάραξης εθνικής
πολιτικής στα εθνικά θέματα, είναι
η συγκρότηση αρραγούς εσωτερι-

κού μετώπου και η σφυρηλάτηση
εθνικής ενότητας. Και μία απ'τις
πτυχές της εθνικής αυτής πολιτι-
κής, είναι η υπεράσπιση της εθνι-
κής κυριαρχίας, σε μια περίοδο
πρωτοφανών περιορισμών της δη-
μοσιονομικής». Στο πλαίσιο αυτό,
πρόσθεσε, η χώρα θα πρέπει να στεί-
λει μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν
κάμπτεται και ότι υπερασπίζεται τα
κυριαρχικά της δικαιώματα. 

Τράβηξαν χωριστές «κόκκινες»
γραμμές στα εθνικά θέματα
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Αυστηρές ποινές για φοροφυ-
γάδες και επίορκους εφορια-
κούς περιλαμβάνει το σχέδιο

νόμου τις βασικές αρχές του οποίου
παρουσίασε ο υπουργός Οικονομι-
κών Γ.  Παπακωνσταντίνου  στο
υπουργικό Συμβούλιο.

Το νέο Ποινολόγιο, τα φοροαδική-
ματα, οι νέες ρυθμίσεις για περαί-
ωση, και ΦΠΑ η μείωση της
φορολογικής επιβάρυνσης για τις
επιχειρήσεις και τα μερίσματα, αλλά
και η αναδιάρθρωση των φορολογι-
κών μηχανισμών του υπουργείου Οι-
κονομικών, αποτελούν τις βασικές
κατευθύνσεις του νομοσχεδίου, οι
οποίες θα εξειδικευθούν στην πο-
ρεία της διαβούλευσης. Αναλυτικό-
τερα, το νομοσχέδιο θα προβλέπει
τα εξής:

1Τη διατήρηση του φόρου που
επιβάλλεται στις χρηματιστηρια-

κές συναλλαγές. Αναμένεται όμως
να αυξηθεί ο σχετικός συντελεστής
από το 1,5 τοις χιλίοις σε 2 τοις χι-
λίοις.

2Ο φόρος στα διανεμόμενα δεν
θα επιβαρύνει την επιχείρηση,

δηλαδή δεν θα είναι
εταιρικός, αλλά τους
μερισματούχους. Τα
μερίσματα που θα
διανεμηθούν στο
τέλος του πρώτο τρί-
μηνο του 2011, θα
φορολογηθούν με
συντελεστή  20% -
25% (δεν έχει
ακόμη οριστεί το πο-
σοστό) και εκεί θα
εξαντλείται η φορο-
λογική υποχρέωση.
Δηλαδή το έσοδο
που θα έχει ο δι-
καιούχους δεν θα
φορολογείται με την κλίμακα φορο-
λογίας εισοδήματος. 

Από την παρακράτηση θα απαλ-
λάσσονται τα νομικά πρόσωπα που
έχουν έδρα σε  χώρα της Ε.Ε. και
κατέχουν πάνω από 10% του μετο-
χικού κεφαλαίου της επιχείρησης
για τουλάχιστον 2 χρόνια. Στις περι-
πτώσεις θα ισχύει ο φόρος μόνο στα
αδιανέμητα με συντελεστή 20%
όπως θα ισχύει για και τος ελληνικές

επιχειρήσεις. 

3Την εξίσωση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρ-

μανσης και κίνησης από τον προ-
σεχή Οκτώβριο

4Την καταβολή σε τρεις δόσεις
του Φόρου Προστιθέμενης

Αξίας μαζί με τις προσαυξήσεις εκ-
πρόθεσμης καταβολής.  Θα προκα-
ταβάλλεται το 40% και το υπόλοιπό
ποσό θα αποδίδεται σε τρεις δόσεις,
εντός του έτους που αναλογεί ο

ΦΠΑ. 

5Αυστηρές ποινές
και απόλυση εφο-

ριακών που συλλαμ-
βάνονται  να ενεργούν
σε βάρος του δημο-
σίου συμφέροντος.
Θεσμοθέτηση αυστη-
ρών κυρώσεων. 

Μεταξύ άλλων, θα
προβλέπονται αυτομα-
τοποιημένες διαδικα-
σίες και συστήματα
για την πάταξη παρά-
νομων και επιζήμιων
συμπεριφορών για το
κράτος και τον πο-

λίτη. 

6Κατάργηση 100 εφοριών και
σύσταση 15 περιφερειακών

Κέντρων. Καταργούνται τα διαπερι-
φερειακά ελεγκτικά κέντρα που διε-
νεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις
με τζίρο άνω των 30 εκατ. ευρώ. 

7Σύσταση Κεντρικής ελεγκτικής
υπηρεσίας με έδρα την Καρα-

γιώργη Σερβίας (υπουργείο Οικονο-
μικών). 

8Λειτουργία ειδικών φορολογι-
κών δικαστηρίων, και τοποθέ-

τηση   μόνιμου οικονομικού
εισαγγελέα που θα ασχολείται απο-
κλειστικά με οικονομικά εγκλή-
ματα.  

9Τη σύσταση φορολογικής διαι-
τησίας. Στην «αρχή» θα μπο-

ρούν να προσφεύγουν όσοι έχουν
φορολογικές διαφορές πάνω από
150.000 ευρώ

10Διαρκές αδίκημα η μη από-
δοση ΦΠΑ έτσι ώστε να μην

παραγράφεται και να μπορεί  να κι-
νηθεί οποτεδήποτε η διαδικασία του
αυτόφωρου.

11Μειώνεται το ποσό βάσει το
οποίου θα μετατρέπεται η φο-

ροδιαφυγή από πλημμέλημα σε κα-
κούργημα. Σχεδιάζεται να μειωθεί το
σχετικό ποσό στα 75.000 ευρώ για
όλα τα φορολογικά αδικήματα. 

12Περαίωση των ανέλεγκτων
υποθέσεων της δεκαετίας

2000-2009 για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τις ατομικές επι-
χειρήσεις με ακίνητη περιουσία άνω
των 400.000 ευρώ.

Oι 12 αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
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ΠΑΟΚ

«Μούσλι» out, «Κλάους» out 

Μ
ε προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μεγάλο
ντέρμπι της Κυριακής, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μουσλίμοβιτς
και Αθανασιάδης αποχώρησαν - για προληπτικούς περισσότερο

λόγους- από τη χθεσινή προπόνηση της ομάδας. Η μεγαλύτερη ανησυ-
χία εκφράζεται για την περίπτωση του Βόσνιου επιθετικού, που ένιωσε
ανοχλήσεις στους κοιλιακούς, σημείο όπου έχει υποβληθεί σε δύο εγ-
χειρήσεις από την αρχή της σεζόν, ενώ ο δεύτερος παραπονέθηκε για
πόνους  στο δεξιό δικέφαλο. Αμφότεροι πάντως αναμένεται να λάβουν
κανονκά μέρος στο σημερινό πρόγραμμα. Ευχάριστα είναι τα νέα από
τον Γκαρσία, που έδειξε να ξεπερνάει πλήρως την ιγμορίτιδα που τον
ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα με αποτέλεσμα να ανεβάσει πυ-
ρετό, συμμετέχοντας κανονικά στην προπόνηση.

Στο μεταξύ μέχρι και 4.000 μπορεί να φθάσει ο αριθμός των φίλων
του «Δικεφάλου» που θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για τον αγώνα με την
ΤΣΣΚΑ, με την αναμέτρηση να φιλοξενείται τελικά στο περίπου 80.000
θέσεων «Λουζνίκι».

ΑΡΗΣ

Αρχηγού παρόντος

M
ε τη συμμετοχή του Σέρχιο Κόκε συνεχίστηκε η προετοιμασία
των «κιτρίνων», για το ντέρμπι με τον «αιώνιο» αντίπαλο ΠΑΟΚ.
Ο Ισπανός αρχηγός του Άρη πήρε κανονικά μέρος στο χθεσινό

πρόγραμμα, μαζί με τους Μενδρινό και Πρίττα, που αναμένεται να είναι
ετοιμοπόλεμοι, μεχρι την Κυριακή, παρά τα προβλήματα που παρου-
σίαζαν τις προηγούμενες ημέρες. Στην διάθεση του Γιάννη Μηχαλήτσου,
τέθηκε και ο Νέρι Καστίγιο, που πήρε και αυτός μέρος στη χθεσινή προ-
πόνηση. Ο Μεξικανός μάλιστα, έχει πλέον το δκαίωμα να λάβει μέρος
στα παιγνίδια της ομάδας, αφού έφθασε στα γραφεία της ΠΑΕ το δελτίο
του από την ΕΠΟ. Στο μεταξύ από χθες βγήκαν στη διάθεση τα εισιτήρια
του ντέρμπι και σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε  ΠΑΕ, οι τιμές
κυμαίνονται από 20-50 ευρώ. 

ΗΡΑΚΛΗΣ

Και επίσημα Βιτκόφσκι�

Τ
ην απόκτηση του Πολωνού Νόρμπερτ Βιτκόφσκι ανακοίνωσε επί-
σημα η ΠΑΕ Ηρακλής. Ο 29χρονος πορτιέρο  βρισκόταν από την
περασμένη Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη για να δοκιμαστεί και να συ-

ζητήσει με τους "Κυανόλευκους". Τελικά έπεισε τον Μαρίνο Ουζουνίδη
για τις δυνατότητες του και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του
2012. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για εισήγηση του πρώην τεχνι-
κού της ομάδας Γέρζι Κόπα.

Όσων  αφορά τον Απόστολο Βέλλιο, πιθανότατα δεν θα καταλήξει
στην Μπολόνια, αφού απέρριψε την προσφορά της ιταλικής ομάδας. Στο
αγωνιστικό κομμάτι, Ο προπονητής της ομάδας ψάχνει να βρει λύσεις
για την θέση του ανασταλτικού μέσου, αφού Ηλιάδης, Παπαστεριανος
και Καρλίνιος είναι τραυματιές και ο Ντάνι είναι τιμωρημένος.

ΗΡΑΚΛΗΣ/ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» με χρώμα ΝΒΑ
Μια από τις μεγαλύ-

τερες μετεγγραφές
στην ιστορία της

πραγματοποίησε η ομάδα
μπάσκετ του Ηρακλή, φέρ-
νοντας τον Σμους Πάρκερ
στην Θεσσαλονίκη. Στην
προσπάθεια του να αποφύ-
γει τον υποβιβασμό στην Α2
ο «Γηραιός», βλέπει στο
πρόσωπο του Αμερικανού
«αστέρα», τη λύση στον
αγωνιστικό κατήφορο της
ομάδας. Ο 29χρονος
γκαρντ έχοντας μεγάλη κα-
ριέρα στο ΝΒΑ, συμφώνησε
σε όλα με τους ανθρώπους
του Ηρακλή και αναμένεται
να ξεκινήσει άμεσα προπο-
νήσεις με τους υπόλοιπους
συμπαίκτες του. Ο παίκτης
πιθανότατα θα δώσει το
«παρών» στον επόμενο
αγώνα του Ηρακλή κόντρα
στον ΠΑΟΚ.

Ο Ουίλιαμ Χένρι Πάρκερ,
όπως είναι το πλήρες όνομα
του(το "Σμους" είναι παρα-
τσούκλι που κληρονόμησε
από τον πατέρα του), γεννή-
θηκε την 1η Ιουνίου 1981
στο Μπρούκλιν της Νέας
Υόρκης ξεκίνησε την κα-
ριέρα του στο κολέγιο του
Νότιου Αϊντάχο το 1999 και
το 2002 δήλωσε συμμετοχή
στα ντραφτ του ΝΒΑ, χωρίς
όμως να επιλεγεί. Το 2002
ήταν η χρονιά της μεταγρα-
φής του σε ομάδα του ΝΒΑ.
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τον
απέκτησαν και την σεζόν
2002-03  είχε συμμετοχή
σε 66 παιχνίδια με 6,2 πόν-

τους, 2,5 ασίστ και 1,8 ριμ-
πάουντ ανά αγώνα.

Το πέρσμα 
από την Ελλάδα

Το 2003 ήρθε στην Ευ-
ρώπη για λογαριασμό του
συμπολίτη Άρη, στον οποίο
πραγματοποιήσε εξαιρετική
χρονιά. Σε 15 παιχνίδια της
κανονικής διάρκειας του
πρωταθλήματος είχε μ.ό.
14,5 πόντους, 3 ριμπάουντ
και 5,5 ασίστ. Οι πολύ
καλές εμφανίσεις του απο-
τέλεσαν το "διαβατήριο" του
για την επιστροφή του στον
λαμπερό κόσμο του ΝΒΑ

για λογαριαμό των Πίστονς
αρχικά και των Λέικερς στην
συνέχεια.

Το 2007 πήγε στην ανα-
τολική περιφέρεια και τους
Μαϊάμι Χιτ του Ντουέιν
Ουέιντ για να ακολουθή-
σουν το 2008 αρχικά οι
Κλίπερς και εν συνεχεία οι
Ρίο Γκράντε Βάλει Βάιπερς
του NBDL. Από το 2009
και μετά, έχοντας φύγει από
την Αμερική, έχει αγωνιστεί
στους Γκουάνγκντονγκ Σά-
ουθερν Τάιγκερς στην Κίνα
και την Σπαρτάκ Αγίας Πε-
τρούπολης, όπου όμως είχε
ελάχιστη συμμετοχή με τον

Σβι Σερφ να μην τον υπολο-
γίζει. Έτσι οι ιθύνοντες του
Ηρακλή, άδραξαν της ευ-
καιρία και έρθαν σε άμεση
επαφή με τον παίκτη, που
θέλει να αναγεννήσει την
καριέρα του, φορώντας τα
κυανόλευκα. Η ομάδα του
Γιώργου Καλαφατάκη, βρί-
σκεται στην τελευταία θέση
της βαθμολογίας της Α1,
όπου συγκατοικεί με τον
Ιλυσιακό στους 17 βαθμούς
και η λύση του «Σμους»,
φαντάζει ιδανική αυτή τη
στιγμή, αφού αναμένεται να
δώσει πολύτιμες λύσεις στο
σκοράρισμα. 

Εισαγγελέας για Μήτρογλου

Σε απολογία κάλεσε ο αθλητι-
κός εισαγγελέας, Κώστας Σι-
μιτζόγλου τον Κώστα

Μήτρογλου, για την ενέργειά του
να κατεβάσει το σορτσάκι του μετά
το γκολ που σημείωσε την Κυ-
ριακή, εναντίον του Παναθηναϊ-
κού. Ο ποδοσφαιριστής του
Πανιωνίου αντίκρισε την κίτρινη
κάρτα κατά τον πανηγυρισμό του,
μετά την επίτευξη του τέρματος,
αφού έβγαλε τη φανέλα του, αν
και ο κανονισμός που αναφέρεται
σε διακομόδηση του αθλήματος,
προέβλεπε και δεύτερη κίτρινη,
δηλαδή την αποβολή του. Πλέον
θα κληθεί να απολογηθεί για την

άσεμνη πράξη του, χωρίς ωστόσο
να υπάρχει ανησυχία στην ομάδα
της Ν.Σμύρνης, για ενδεχόμενη τι-
μωρία του 22χρονου επιθετικού. 

Αγκουέρο για Ρεάλ�
Το «κόλπο γκρόσο» με τη μετεγ-

γραφή του Σέρχιο Αγκουέρο, προ-
σπαθεί να πραγματοποιήσει η
Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αργεντινός επι-
θετικός βρίσκεται στο στόχαστρο
της «Βασίλισσας» και όπως ανα-
φέρει ο ισπανικός Τύπος, είναι
πολύ πιθανό να εκταμιευθούν τα
45εκ. ευρώ, που αντιστιχούν στη
ρήτρα του παίκτη, ώστε να μετα-
κομίσει στην «αιώνια» αντίπαλο. 

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μα-
δρίτης, είναι ο διακαής πόθος του
Ζοσέ Μουρίνιο, ώστε να αναπλη-
ρώσει το κενό του τραυματία Ιγ-
κουαϊν. 

Η διοίκηση των «ροχιμπλάνκος»
πάντως, δεν φαίνεται διατεθειμένη
να αφήσει τον Αργεντινό άσσο να
μετακομίσει στη συμπολίτισα, φο-
βούμενη και της αντιδράσεις των
οπαδών της. Ο ίδιος ο παίκτης
πάντως, πρόσφατα είχε δηλώσει
ότι δε πρόκειται να αγωνιστεί σε
ομάδα που το όνομά της αρχίζει
από «Ρ», εννοώντας τη Ρεάλ,
ωστόσο όπως τόνισε: «ποτέ μη λες
ποτέ». 
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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 2310471481
JATAIRWAYS 2310233188

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
Μυστακίδου 20-Πλαστήρα-Χαριλάου, Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη-

Σταυρούπολη, Παπάφη 184-Μ. Μπότσαρη, Κλεάνθους 26 στάση σχολεία Κ.
Τούμπα, Α. Παπαναστασίου 174 Παλιό Τέρμα Χαριλάου, Ε. Βενιζέλου 97-Νεά-
πολη, Γρηγ. Λαμπράκη 68-Άνω Τούμπα, Αιγαίου 85-Καλαμαριά, Θερισσού 36
Αστ. Τμήμα-Αμπελόκηποι, Ι. Δραγούμη 75-Ολύμπου Διοικητήριο, 25ης Μαρτί-
ου 86, Κ. Καραμανλή 103-Άρτης 21-Ελευθέριο-Κορδελιό, Λαγκαδά 7-Βαρ-
δάρη, Εγνατία 142-Καμάρα, Κωσταντινουπόλεως 5-Δελφών, Αγ. Σοφίας 23,
Κύπρου 28 & Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι-Συκιές, Α. Παπανδρέου 27-Μακεδο-
νίας 18-Καλαμαριά, Β. Όλγας 167-Γράβιας

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Μυστακίδου 20-Πλαστήρα-Χαριλάου, Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη-

Σταυρούπολη, Γρηγ. Λαμπράκη 68-Άνω Τούμπα, Αιγαίου 85-Καλαμαριά, Ι.
Δραγούμη 75-Ολύμπου Διοικητήριο, Κύπρου 28 & Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι-
Συκιές, Α. Παπανδρέου 27-Μακεδονίας 18-Καλαμαριά

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευρο-
λογικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακικής, καρδιοχει-
ρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά, παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργι-
κά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά ουρολογικά
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παιδιατρικά, νεογνολογικά,
μαιευτικά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, παιδο-
ψυχολογικά
ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
Ψ.Ν.Θ. για περιστατικά ψυχολογικά
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για παθολογικά περιστατικά και λοιμώδη νοσήμα-
τα
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ  Κλεάνθους (γήπεδο ΠΑΟΚ)

• ΣΟΛΩΝΟΣ Σόλωνος-Παπαντωνίου-Πάρκο Πατρικίου

• ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Λιτοχώρου(περιοχή Παπάφη)

• Π.ΜΕΛΑ  Σολωμού από Καραϊσκάκη-Αγ.Δημητρίου

• ΣΥΚΙΕΣ Ρήγα Φεραίου, Κορυτσάς&Ναυπάκτου

• ΔΑΒΑΚΗ Δαβάκη(στην εκκλησία Αγ.Βασιλείου)

• ΦΛΕΜΙΝΓΚ  Πολίχνη-Φλέμινγκ

λαϊκές αγορές

ET1

08.30- Με οδηγό τη φαντασία
09.00- Στάνλεϊ
09.30- Μίκυ Μάους - παίζω και
μαθαίνω
10.00- Παιδί tv
10.30- Η εποχή του Παραμυθιού
11.00- Θησαυροί της ελληνικής
Φύσης
11.30- Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00- Αν έχεις τύχη
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- Αυτοί που πήραν τα βουνά
19.00- Ταξιδεύοντας
20.00- Χρυσά κορίτσια
20.45- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
καλλιτεχνικού πατινάζ
23.20- Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα
23.30- Κήποι του φθινοπώρου
01.30- Στενές επαφές τρύπιου τοί-
χου

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Τσάρλι, παιδί ιδιοφυΐα
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ο,τι φτιάχνεται, το φτιάχνε-
τε
19.15- Ο καταφερτζής
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ταξιδεύοντας με τη Μαγιά
Τσόκλη
23.00- Εξομολογήσεις ενός οικο-
νομικού δολοφόνου
00.00- Ειδήσεις
00.15- Εξομολογήσεις ενός οικο-
νομικού δολοφόνου

ΕΤ3

08.30- Όταν η φύση εκδικείται
09.30- Ταξίδια στην άκρη του κό-
σμου με τον Αρτ Γουλφ
09.50- Καθημερινά
11.00- Shamwari : μια άγρια ζωή
11.30- Οι τελευταίοι ελεύθεροι άν-
θρωποι
12.30- Σου κάνει καλό
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 Mακ Λεοντ
19.30- Οι μεγαλύτερες πόλεις του
κόσμου
20.30- Ταξίδια στην άκρη του κό-
σμου με τον Αρτ Γουλφ
21.00- Ερευνητές των τροφών
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ανιχνεύσεις
00.30- Πολιτικές δολοφονίες

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα MEGA
10.00- Πρωινό mou
13.10- 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- Η ζωή της άλλης
21.50- Το νησί
22.50- Masterchef
00.00- Ερευνά

ANT1

06.00- Και οι παντρεμένοι έχουν
ψυχή
07.00- Καλημέρα Ελλάδα
10.00- 10 με 1 μαζί

12.50- Με αγάπη
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών (E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελένης
(Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
17.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
17.10- Ασημένια φεγγάρια
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Με το δεξί
22.00- Ονειροπαγιδα
23.00- Ράδιο αρβύλα
00.00- Dirt
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
01.10- Με αγάπη

ALPHA

07.00- Πάνω στην ώρα
10.00- Kαφές με την Ελένη 
13.00- Ειδήσεις
13.15- Κους Κους το μεσημέρι
16.00- Δέστε τους
17.55- Ειδήσεις
18.00- Οικογενειακές ιστορίες
19.00- Ειδήσεις
20.00- Κάτι Ψήνεται
21.00- Big Brother
22.00- Σπίτι απ' την αρχή
23.00- Το αγιαζι του έρωτα
00.00- Sex & The City
01.00- 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- Be cool
23.30- Σε απόσταση αναπνοής
00.30- Ανεξιχνίαστες υποθέσεις
01.30- NIP / Tuck

ALTER

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

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Police District
11.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del amor
15.00- Τηλεαγορές
18.00- Puzzle ομορφιάς
18.40- Married with children
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.20- 'Oλα στο πρόγραμμα
20.30- Police District
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- Ελληνική Μουσική Παρά-
δοση
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευρωπαϊκή μαγειρική τέχνη
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις » & σύντο-
μο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική
19.30- Γη ο πλούτος μας
20.30- Πάνω απ’ όλα η υγεία
21.00- Κτίζω ανακαινίζω
21.30- Ο κόσμος Πάνο…Κάτω
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Cinepolis
00.30- Fatsabook

δείτε στην tv
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Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν 
της Άννας Φόνσου

Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Πολλοί επώνυμοι
και κυρίως ηθο-
ποιοί που βρέθη-

καν τις γιορτινές μέρες
στην συμπρωτεύουσα
αποδέχτηκαν την πρό-
σκληση της Άννας Φόν-
σου και του
Θεσσαλονικιού μεγαλο-
βιομήχανου Κωνσταντί-
νου Όχονος για να
υποδεχτούν το Νέο Έτος
μαζί τους στην οικία του
επιχειρηματία. Ανάμεσα
τους ήταν όλος ο θίασος
της παράστασης «ΠΟΥ
ΠΑΣ ΡΕ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΕ
ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ» που
παίζεται με μεγάλη επι-
τυχία στο θέατρο «ΚΟ-
ΛΟΣΣΑΙΟ» στη
Θεσσαλονίκη αλλά και
οι θεατρικοί επιχειρη-
ματίες Μάρκος Τάγαρης,
Δημήτρης Μαρασούλης
και πολλοί άλλοι. Ο Κ. Ευρυπιώτης, η Μ. Καραγιάννη, ο Κ.Όχονος, η Α. Φόνσου, η Ζανίνου και η  Μ. Βιντιάδου

Η ‘Αντα Αγοραστού, η  Άννα Φόνσου και η Μαίρη Βιντιάδου

Η ‘Αννα Φόνσου και η Μαίρη Βιντιάδου
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MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (Σάββατο και Κυριακή:
12.20, 14.30) / Ρόδα, τσάντα και κο-
πάνα (16.20)/ Το πέταγμα του κύκνου
(18.30, 20.40, 22.50)
Αίθουσα 2: The tourist (Τρίτη: 16.30,
21.00, 23.10) / Εγώ ο απαισιότατος
(Σάββατο και Κυριακή: 12.50, 14.50) / Ο
λόγος του βασιλιά (16.50, 19.20, 21.40,
00.10, Τετάρτη: 17.40, 23.00)
Αίθουσα 3: The tourist (16.30, 18.50,
21.00, 23.10, Σάββατο και Κυριακή: 12.10,
14.20, 16.30, 18.50, 21.00, 23.10, Τε-
τάρτη: 16.10, 18.10, 23.10) / Ο λόγος του
βασιλιά (Τρίτη: 17.20, 21.50, 00.20)
Αίθουσα 4: Μαλλιά κουβάρια (Σάββατο
και Κυριακή: 12.40, 14.40) / The fighter
(16.40, 19.10, 21.30, 23.50)
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια (Τετάρτη:
16.00, 18.00) / Μαλλιά κουβάρια 3D
(19.00) / Οι περιπ0έτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (15.10, 17.10, Σάββατο
και Κυριακή: 11.10, 13.10, 15.10, 17.10) /
Ρόδα, τσάντα και κοπάνα (21.20, 23.20,
Τετάρτη: 23.20)
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια (15.20,
17.30, Σάββατο και Κυριακή: 11.20, 13.20,
15.20, 17.30) / The tourist (19.40, 22.00,
00.20)
Αίθουσα 7: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
18.00, Σάββατο και Κυριακή: 11.50, 14.00,
16.00, 18.00) / Η ζωή μετά (20.00, 22.30,
Τετάρτη: 17.20, 20.00, 22.30)
Αίθουσα 8: Το δίλλημα (15.30, 17.50,
20.10, 22.20, 00.40, Σάββατο και Κυριακή:
13.00, 15.30, 17.50, 20.10, 22.20, 00.40)
Αίθουσα 9: The fighter (19.10, 21.30,
Παρασκευή και Σάββατο: 19.10, 21.30,
23.50, Κυριακή: 16.40, 19.10, 21.30,
23.50)
Αίθουσα 10: The tourist (19.40, 22.00,

Σάββατο: 17.30, 19.40, 22.00, 00.20, Κυ-
ριακή: 17.30, 19.40, 22.00)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφορίες: 2310
290290, Κρατήσεις: 8011160000)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή: 11.00)
/ Ανθρώπινη εμπειρία (Κυριακή: 13.00) /
Μαλλιά κουβάρια (Σάββατο και Κυριακή:
16.00) / Το πέταγμα του κύκνου (18.20,
20.40, 23.00) 
Αίθουσα 2: Μαλλιά κουβάρια (Σάββατο:
16.50, Κυριακή: 12.30, 14.40, 16.50) / Το
δίλλημα (17.00) / Ζητείται ψεύτης
(19.30, 21.30, 23.30)
Αίθουσα 3: Μαλλιά κουβάρια (18.40,
Σάββατο: 16.30, 18.40, Κυριακή: 12.00,
14.15, 16.30, 18.40) / The tourist (20.50,
23.10)
Αίθουσα 4: The tourist (18.30, Σάββατο:
16.10,18.30, Κυριακή: 11.20, 13.40,
16.10, 18.30) / Το δίλλημα (21.00, 23.20)
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια (17.10,
Σάββατο και Κυριακή: 16.00, 18.20,) / Η
ζωή μετά (21.40) / Ρόδα, τσάντα και
κοπάνα (00.20)
Αίθουσα 7: Εγώ ο απαισιότατος (Σάβ-
βατο και Κυριακή: 15.20) / Ο λόγος του
βασιλιά (17.30, 20.00, 22.30)
Αίθουσα 8: Το δίλλημα (Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17.00) / The fighter (17.00, 19.40,
22.05, 00.30, Σάββατο και Κυριακή: 19.40,
22.05, 00.30)

STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό
Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο
νοσοκομείο Άγιος Παύλος,
τηλ.8018017837 και από κινητό
2102371000)
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια (16.30,
18.30, 20.30, Σάββατο και Κυριακή 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30) / The tourist
(22.30)
Αίθουσα 2: Μαλλιά κουβάρια (17.30,
19.30, Σάββατο και Κυριακή 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30) / Ζητείται ψεύτης
(21.30) / The tourist (23.30) 

Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (Σάββατο και Κυριακή
11.45, 13.45, 15.45) / The fighter (17.45,
20.00, 22.15, Παρασκευή & Σάββατο:
17.45, 20.00, 22.15, 00.30)
Αίθουσα 4: Ζητείται ψεύτης (17.15,
19.15, Σάββατο και Κυριακή: 11.15, 13.15,
15.15, 17.15, 19.15) / Ρόδα τσάντα και
κοπάνα (21.10, 23.15)

Αίθουσα 5: Μεγαλοφυής (17.20, Σάβ-
βατο και Κυριακή 11.20, 13.20, 15.20,
17.20) / Το πέταγμα του κύκνου (19.20,
21.40, 23.50) 
Αίθουσα 6: Η ζωή μετά (16.50, 19.50,
22.45, Σάββατο και Κυριακή 13.50, 16.50,
19.50, 22.45)
Αίθουσα 7: Η ζωή μετά (18.20, 21.20,
Παρασκευή 18.20, 21.20, 00.10, Σάβ-
βατο:12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 00.10,
Κυριακή: 12.20, 15.20, 18.20, 21.20)
Αίθουσα 8: Γλυκάκια (16.10, Σάββατο και
Κυριακή 12.10, 14.10, 16.10) / The
tourist (18.00, 20.30, 23.00)
Αίθουσα 9: Το δίλημμα (16.45, 19.20,
21.50, Παρασκευή 16.45, 19.20, 21.50,
00.20, Σάββατο: 11.50, 14.20, 16.45,
19.20, 21.50, 00.20, Κυριακή 11.50,
14.20, 16.45, 19.20, 21.50)
Αίθουσα 10: The tourist (16.00, 19.00,
22.00, Σάββατο και Κυριακή 13.00, 16.00,
19.00, 22.00)
Αίθουσα 11: Μαλλιά κουβάρια (17.00,
19.00, Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00) / The tourist (21.00,
Παρασκευή & Σάββατο: 21.00, 24.00)

STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό
Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη,
από σταθερό τηλ.8018017837 από
κιν.2102371000)
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια (17.00,
19.10, Σάββατο και Κυριακή 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.10) / Το δίλημμα (21.30,
23.50)
Αίθουσα 2: The tourist (16.40, 18.50,
21.00, 23.10, Σάββατο και Κυριακή:12.20,
14.30, 16.40, 18.50, 21.00, 23.10)

Αίθουσα 3: The tourist (17.40, 19.50,
22.00, Παρασκευή 17.40, 19.50, 22.00,
00.10, Σάββατο: 13.20, 15.30, 17.40,
19.50, 22.00, 00.10, Κυριακή 13.20,
15.30, 17.40, 19.50, 22.00)
Αίθουσα 4: Εγώ ο απαισιότατος (17.20,
Σάββατο και Κυριακή 11.10, 13.10, 15.20,
17.20) / Η ζωή μετά (19.30, 22.10)
Αίθουσα 5: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (16.30, Σάββατο και
Κυριακή 12.10, 14.20, 16.30) / Το πέ-
ταγμα του κύκνου (18.30, 20.45, 23.00)
Αίθουσα 6: Μεγαλοφυής (Σάββατο και
Κυριακή 12.45, 14.45) / Το δίλημμα
(16.45, 19.00) / Ρόδα, τσάντα και κο-
πάνα (21.15, 23.30) 
Αίθουσα 7: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
18.00, 20.00, Σάββατο και Κυριακή: 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00) / Ζητείται
ψεύτης (22.30, Παρασκευή & Σάββατο
22.30, 00.20)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Η ζωή μετά (18.30, 20.45,
23.00)
Αίθουσα 2: Το γράμμα που άλλαξε τη
ζωή μου (19.00, 21.00)  / Η επεισο-
διακή επιστροφή της Ταμάρα Ντρου
(22.45)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727): The
tourist (18.45, 21.00, 23.00)

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: 45m2 (19.00,
21.00, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: The fighter
(18.15, 20.30, 22.45)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) 
Μια χρονιά ακόμη (18.30, 20.45) / Ο
Θαυματοποιός (23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Ο κύριος Πούν-
τιλα κι ο δούλος
του, ο Μάττι» /
Από Τετάρτη έως
Κυριακή, στο
Θέατρο Εται-
ρείας Μακεδονι-
κών Σπουδών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }

Ηπαράσταση «Το γάλα», του

Βασίλη Κατσικονούρη με το

θίασο της Άννας Βαγενά, μία από

τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυ-

χίες των τελευταίων χρόνων, που

παίζεται για τέταρτο συνεχή

χρόνο, πραγματοποιώντας παρα-

στάσεις στην Αθήνα και σε όλη

την Ελλάδα, θα παιχτεί σήμερα

στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς

«Μελίνα Μερκούρη», στις 19.00.

Τιμή εισιτηρίου: 18€ και 15€ φοι-

τητικό-μαθητικό.

Τη «μεγάλη κυρία» του ελληνι-

κού τραγουδιού, έχουν την

ευκαιρία να απολαύσουν οι Θεσ-

σαλονικείς, στη μουσική θεατρική

παράσταση των Θανάση Παπαθα-

νασίου και Μιχάλη Ρέππα, «Μαρι-

νέλλα- το Μιούζικαλ», μέχρι την

Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στην

κεντρική αίθουσα του Μεγάρου

Μουσικής. Ώρα έναρξης: 21.00.

Τιμές εισιτηρίων: 30€ (Δ’ ζώνη)

40 € (Γ’ ζώνη) - 50 € (Β’ ζώνη) -

60 € (Α’ ζώνη) – 70 € (Διακεκρι-

μένη ζώνη) ενώ τα φοιτητικά

στοιχίζουν 20€.

Οι Μπλε και ο Stefan Schw-

erdtfeger (ιδρυτής του συγ-

κροτήματος Βig Sleep)

εμφανίζονται σήμερα και κάθε Τε-

τάρτη, στη μουσική σκηνή του Ca-

sual Living.

Το μυθιστόρημα του Νίκου

Δαββέτα,  «Η Εβραία

νύφη», που πρόσφατα απέσπασε

το βραβείο μυθιστορήματος του

Ιδρύματος Κώστα & Ελένης Ου-

ράνη της Ακαδημίας Αθηνών, με-

ταφράζεται στα Ολλανδικά και θα

κυκλοφορήσει το 2012 στην Ολ-

λανδία από τον εκδοτικό

οίκο Stichting Ta Grammata.

Έκθεση αφιερωμένη στον Του-

λούζ Λοτρέκ, φιλοξενείται στο

Τελλόγλειο Ίδρυμα του ΑΠΘ. Η

έκθεση θα διαρκέσει έως τις 27

Φεβρουαρίου.

Σημειωματάριο

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ Παράσταση: «Το

παγκάκι» / Σήμερα και αύριο

ΒΑΣΙΛΙΚO ΘEΑΤΡΟ Παράσταση:

«Λωξάντρα» / Μέχρι τις 28 Φε-

βρουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Παράσταση:

«Πού πας, ρε Γιωργάκη, με τέτοιο

καιρό» / Έως 30 Ιανουαρίου

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑ-

ΡΙΣΤΩΝ Παράσταση: «Το όνειρο του

Χάιμε» / Από Τετάρτη έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ

Παράσταση: «Berlin Alexanderplatz»

/ Από Παρασκευή έως Κυριακή

CONTACT ART CLUB Παράσταση:

«Άτιμο Κόκκινο» / Από Παρασκευή

έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ EΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Παρά-

σταση: «Μουγκαφόν-οι» / Από Πα-

ρασκευή έως Κυριακή
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ διαρκείας χθες στις
εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Από τις
06.00 είχε αρχίσει στις εφημερίδες Μα-
κεδονία, Θεσσαλονίκη και Σπορ του
Βορρά, 24ωρη απεργία, λόγω μη κατα-
βολής των –ήδη καθυστερημένων- οφει-
λών. Αιφνιδίως στις 17.00 το απόγευμα η
εκδότης Β. Σουλοπούλου ανακοίνωσε ότι
μπήκαν στους λογαριασμούς τα οφειλό-
μενα. Η απεργία ανεστάλη κι άρχιζε η
προσπάθεια να εκδοθεί σήμερα η εφημε-
ρίδα. Η ιδιοκτησία όμως έκανε κόντρα
ρελάνς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες,
ζήτησε άμεσα διαπραγμάτευση με την
ΕΣΗΕΜΘ, για την υπογραφή επιχειρη-
σιακής σύμβασης και συνεπακόλουθες
μειώσεις μισθών. Ταυτόχρονα, χθες στη
διαπραγμάτευση Αγγελιοφόρου – δημο-
σιογράφων προτάθηκε στους εργαζόμε-
νους η υπογραφή επιχειρησιακής
σύμβασης με κλιμακωτή μείωση αποδο-
χών κατά 15%. Δηλαδή καμία μείωση
έως 1000 ευρώ, 10% έως 1800 και οι
υψηλότεροι κατά 20%, που φυσικά δεν
έγιναν αποδεκτές από την Ένωση Συντα-
κτών.

ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ σε εξέλιξη στον χώρο των
ΜΜΕ. Πρωταγωνιστής ο Π. Κυριακίδης,
ο οποίος ενώ πριν μια εβδομάδα πούλησε
τις εφημερίδες Ισοτιμία, Score Live και
Financial Box, χθες ανακοινώθηκε ότι
αγόρασε το 33,3% από το «Ποντίκι».
Γύρω, γύρω όλοι…

ΔΥΣΚΟΛΕΣ στιγμές για το ALTER αφού
ανακοινώθηκε ότι δεσμεύθηκε από το Δη-
μόσιο το 50% των λογαριασμών του,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κα-
νάλι, προσθέτοντας ότι θα προβεί σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμέ-
νου να αρθεί η ως άνω δέσμευση. Άρχι-
σαν τα δύσκολα και στο MEGA όπου
ανακοινώθηκε μείωση μισθών της τάξης
του 10%, μετά από τη χθεσινή συνε-
δρίαση του ΔΣ. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ νεανικές κωμωδίες, που
εδώ και τρεις δεκαετίες σκορπούν το
γέλιο, βρίσκονται στο επίκεντρο ενός με-
γάλου αφιερώματος της εκπομπής CINE-
MANIA, το δεύτερο μέρος του οποίου θα
μεταδοθεί από την ΕΤ3 την Πέμπτη 27
Ιανουαρίου στις 12 μεσάνυχτα! Ο Νίκος
Γουλιάς παρουσιάζει χιουμοριστικά στιγ-
μιότυπα από ταινίες που έχουν… γράψει
ιστορία, με ανεπανάληπτες σχολικές
φάρσες!

Ο Τελάλης

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΜΥΛΟΣ»

Karfitsa

Περισσότεροι από
4.700.000 άνθρωποι,
από το 1997 μέχρι και

σήμερα, έχουν επισκεφτεί σε
διάφορα μουσεία σε όλο τον
κόσμο, την έκθεση «Leonardo
Da Vinci, Εφευρέτης και Επι-
στήμονας». Η έκθεση θα φιλο-
ξενηθεί στη Θεσσαλονίκη, στον
πολυχώρο Τέχνης και Πολιτι-
σμού «Μύλος», από τις 4 Φε-
βρουαρίου έως και τις 5
Ιουνίου και απευθύνεται σε
κοινό κάθε ηλικίας.

Η έκθεση διοργανώνεται
γύρω από τρεις άξονες, οι
οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται
για να δώσουν μια συνολική ει-
κόνα του «Leonardo Da Vinci,
Εφευρέτη και Επιστήμονα». Οι
ενότητες αυτές περιέχουν:

-118 Σχέδια: Μία από τις
τρεις σειρές εγκεκριμένων από
την Ακαδημία Da Vinci. Χειρο-
ποίητων αντιγράφων που καλύ-
πτουν τους τομείς Ανατομία,
Μαθηματικά-Γεωμετρία, Μηχα-
νική, Ιπτάμενες Μηχανές, Χρο-
νομετρία, Γέφυρες-Κανάλια,
Αρχιτεκτονική, Στρατιωτική Μη-

χανική.
-25 Τρισδιάστατα μοντέλα

των εφευρέσεων του Da Vinci,
φτιαγμένα από ξύλο και μέ-
ταλλο, τα οποία κατασκευάστη-
καν σε απόλυτη αντιστοιχία με
τα σχέδια.

-12 εγκαταστάσεις multi-
media με ισάριθμες οθόνες
αφής που περιέχουν 8.000 ει-
κόνες και καλύπτουν τα θέματα:
Αναγέννηση, Η Ζωή Του Leo-
nardo, Ο Leonardo Μηχανικός
και Αρχιτέκτων, Η Γέφυρα ως

σύμβολο, Γέφυρες, Ανατομία.
Η έκθεση παρουσιάζει την

εντυπωσιακή σχέση ανάμεσα
στην τέχνη, την επιστήμη, την
τεχνική και καταδεικνύει πως τα
έργα αυτού του μεγαλοφυούς
ανθρώπου συνδέουν την Ελλη-
νική Αρχαιότητα με την Αναγέν-
νηση και την Αναγέννηση με
την σύγχρονη εποχή. 

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα
έως Παρασκευή από τις 11.00
μέχρι τις 14.00 και από τις
17.00 έως αργά το βράδυ.
Σάββατο και Κυριακή από τις
11.00 το πρωί έως αργά το
βράδυ.

Παρουσία του απερχό-
μενου δημάρχου Θεσ-
σαλονίκης, Βασίλη

Παπαγεωργόπουλου, πραγ-
ματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα
εγκαίνια της έκθεσης ζωγρα-
φικής των μελών του Α’
Κ.Α.Π.Η. του δήμου Θεσσα-
λονίκης στο Μέγαρο
«Μπίλλυ» του Κέντρου Ιστο-
ρίας.

Η ομάδα ζωγραφικής του
Α’ Κ.Α.Π.Η. δημιουργήθηκε
πριν τέσσερα χρόνια και εν-
τάσσεται στα πλαίσια του τμή-
ματος εργοθεραπείας του
Κ.Α.Π.Η.. Τα περισσότερα
μέλη της δεν είχαν ποτέ ξανά
ασχοληθεί με τη ζωγραφική,

ενώ κάποια άλλα είχαν παρα-
κολουθήσει μαθήματα σε διά-
φορα άλλα τμήματα του
δήμου. 

Την καλλιτεχνική επιμόρ-
φωση και καθοδήγηση έχει

αναλάβει αφιλοκερδώς η ει-
καστικός Ευαγγελία Δημη-
τρίου, η οποία με πολύ
μεράκι, αλλά κυρίως με
πολλή αγάπη, μεταλαμπα-
δεύει τις γνώσεις της στους

φίλους της ομάδας. «Όταν
πριν από τέσσερα χρόνια, ο
αντιπρόεδρος του Κ.Α.Π.Η.
κ. Ματθαίος Τσούγκας μου
ζήτησε να συνεργαστούμε,
δέχτηκα με μεγάλη χαρά, είχα
όμως και μια μικρή επιφύ-
λαξη, καθώς πρώτη φορά θα
εργαζόμουν με ενήλικες αν-
θρώπους. Στην πορεία βέ-
βαια, όταν δημιουργήσαμε
αυτή την ομάδα ζωγραφικής
διαπίστωσα ότι αυτοί οι άν-
θρωποι ήταν πάρα πολύ νέοι,
με πολλή ζωντάνια και δίψα
για μάθηση», είπε χαρακτηρι-
στικά η κ. Δημητρίου. 

Η έκθεση θα διαρκέσει
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

«Η ζωγραφική δεν κοιτά ηλικία…»

«Leonardo Da Vinci, 
Εφευρέτης και Επιστήμονας»



Τελικά ποιο είναι το σωστό; 
Μετανάστες ή λαθρομετανάστες;

✱ «Ποιος κάνει αντιπολίτευση σε αυτόν το
δήμο;» Αυτό αναρωτιούνται πολλά στελέχη
της «Ομάδας Δημιουργίας» μετά την απου-
σία του Κώστα Γκιουλέκα από τη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου της
Δευτέρας, όπου συζητήθηκε το μείζον θέμα
των σκουπιδιών. Την ώρα που το όνομα του
επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης
γραφόταν στο απουσιολόγιο του Πανα-
γιώτη Αβραμόπουλου, ο κ. Γκιουλέκας βρι-
σκόταν στην Αθήνα για να
παρακολουθήσει την ομιλία Σαμαρά στη
Βουλή…

✱ Το πρωί της επόμενης ημέρας, θέλοντας
προφανώς να… χρυσώσει το χάπι, εξέ-
δωσε δελτίο Τύπου με το οποίο κά-
λεσε τον Γιάννη Μπουτάρη να
μην παραδώσει την καθαριό-
τητα του δήμου στους ιδιώ-
τες. Νωρίτερα, με την
ιδιότητα του βουλευτή Α΄
Θεσσαλονίκης αυτήν τη
φορά, δημοσίευσε άλλο
δελτίο Τύπου με το οποίο
ενημέρωνε τους ψηφοφό-
ρους του ότι κατέθεσε έξι
ερωτήσεις στη Βουλή με
«επίκαιρα θέματα που αφο-
ρούν όλη  την επικράτεια και τον
βορειοελλαδικό χώρο»� 

✱ Από το μεσημέρι της Τρίτης η απορία
που ακούγεται στα νεοδημοκρατικά στέκια
της Θεσσαλονίκης είναι η εξής: «Μήπως η
συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Παπαγεωρ-
γόπουλου σχετίζεται με την απουσία Γκιου-
λέκα;»

Μόνο που ο πρώην δήμαρχος επανέλαβε το
λάθος να χρησιμοποιήσει το γραφείο της
ΤΕΔΚ για τις δηλώσεις του και όχι το πολι-
τικό γραφείο που διαθέτει στην οδό Μητρο-
πόλεως… 

✱ Δε λέω. Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
μπορεί να παραμένει    -τυπικά- πρόεδρος
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των, όμως το θέμα των σκουπιδιών αφορά
ΜΟΝΟ το δήμο Θεσσαλονίκης…

✱ Κάτι τέτοια βλέπει ο Σίμος Δανιηλίδης
και γίνεται έξω φρενών. Έμμονη ιδέα του
έχει γίνει ο πρώην και φροντίζει να μην
αφήνει αναπάντητη καμία δήλωση. Λες και
πάσχει από οξεία παπαγεωργοπουλίτιδα.

Μόνο που αν επαληθευτούν οι ψί-
θυροι που ακούγονται στους

διαδρόμους της ΤΕΔΚ, ο δή-
μαρχος Συκεών-Νεάπολης

το πολύ-πολύ να επανε-
κλεγεί στη θέση του αντι-
προέδρου, με πρόεδρο
τον δήμαρχο Αμπελοκή-
πων-Μενεμένης Λάζαρο

Κυρίζογλου.

✱ Αλλά το άλλο με τα πρω-
τοσέλιδα τι το ήθελε; Ας πει

ονόματα. Ή μήπως πρέπει όλοι
σ’ αυτήν την πόλη να έχουμε την

ίδια άποψη με την άποψη του Σίμου; 

✱ Ο Γεράκης πάντως ήταν ευθύς και ντόμ-
προς. Στο δημοτικό συμβούλιο είπε καθαρά
ότι πρέπει να αλλάξουν όλοι οι διευθυντές
της υπηρεσίας και όλοι οι επόπτες, πρέπει
να βάλουμε καινούριους! Λίγο παρακάτω
είπε βέβαια ότι εννοεί πέρα από κόμματα,

αλλά –αλήθεια- ποιος να τον πιστέψει; 

✱ Μαθαίνω ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν
τα πηγαίνει καλά με την Τίνα Μπιρμπίλη
εξαιτίας των οικολογικών της ανησυχιών
για την προστασία της βιοποικιλότητας
σε ευαίσθητα θαλάσσια περιβάλλοντα
όπως οι Σποράδες, Σχίζα και Ανατολικό
Αιγαίο. Και η υπουργός Περιβάλλοντος
όμως είναι «στραβωμένη» με τον
υπουργό Άμυνας, ύστερα από την παρου-
σία ενός ναυάρχου στη συζήτηση του σχε-
τικού νομοσχεδίου. 

✱ Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Στράτος Σι-
μόπουλος θα δοκιμάσει τις δυνάμεις τους
στην Α’ Θεσσαλονίκης στις επόμενες βου-
λευτικές εκλογές. Το απόγευμα της Τετάρ-
της ο αναπληρωτής γραμματέας
παραγωγικών τομέων θα μιλήσει στην το-
πική επιτροπή Ιπποδρομίου της ΝΔ με θέμα
«Η Ελλάδα σε κρίση-ευκαιρίες για ανά-
πτυξη στο σημερινό περιβάλλον»!

✱ Σεμνά, ταπεινά και… πασοκικά, σερβι-
τόρος του πρωθυπουργικού γραφείου φέ-
ρεται να μετατάχθηκε σε προσωποπαγή
θέση διοικητικού υπαλλήλου στη Γενική
Γραμματεία Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης. Μη ρωτάτε με τι προ-
σόντα και τι πτυχία. Σημασία έχει να γνω-
ρίζεις τους κατάλληλους ανθρώπους στις
κατάλληλες θέσεις. Αυτό που προέχει
είναι να έχεις μπάρμπα στην… Κορώνη
που λένε και στο χωριό μου� Είπατε κάτι
περί διαφάνειας και αξιοκρατείας; Αυτό
δεν ισχύει για τα «δικά» μας παιδιά αλλά
για τα παιδιά των… απέναντι!

Ο Βελονιστής

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
Ποιος εν ενεργεία

υπουργός του ΠΑΣΟΚ λέ-
γεται ότι ξεχνά να δηλώ-

νει στην εφορία off
shore εταιρεία που
διατηρεί στην κα-

τοχή του; 

και τσιμπάει... και πονάει

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

➽ Εύκολο να κάνεις αντιπολίτευση, δύσκολο να
διοικείς. Αυτό φάνηκε από την απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου να εγκρίνει κονδύλι περί τα
300.000 ευρώ για την αγορά ανταλλακτικών,
την επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία και την
ενοικίαση τρακτόρων, μήπως και δοθεί προσω-
ρινή λύση στο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Φυ-
σικά, με απευθείας αναθέσεις! Μετά από
πρόταση της διοίκησης Μπουτάρη…

➽ Ασφαλώς και δεν ευθύνεται ο κυρ Γιάννης για
το πρόβλημα, απλά ήταν βαριά η κληρονομιά.
Κι ας λέει ο φτερωτός ότι εγώ έτσι κι εγώ αλλιώς.
Το αποτέλεσμα μετράει. Και είναι και το σύ-
στημα έτσι φτιαγμένο, ώστε σε δένει χειροπό-
δαρα. Να δω αν θα βγουν τώρα κάποιοι να
καταγγείλουν τις απευθείας αναθέσεις… Αλλά
να σου πω κάτι;

➽ Οι προσδοκίες του κόσμου π.χ. στο θέμα
αυτό δεν είναι αν θα καταφέρει ο δήμος να μαζέ-
ψει τα σκουπίδια κι αν θα προμηθευτεί ανταλλα-
κτικά κλπ κλπ. Αυτό είναι η αγωνία του κόσμου.
Η προσδοκία, όμως, είναι πολύ υψηλότερη…

➽ Πως θα καταφέρει μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα ο δήμος να αλλάξει τον τρόπο περι-
συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων.
Πως δηλαδή μία από τις τόσες ωραίες προτάσεις
που ακούστηκαν προεκλογικά, από εμπλεκόμενα
ή μη χείλη, θα γίνουν πράξη.

➽ Στο κάτω κάτω δεν θα ανακαλύψουμε την
Αμερική. Τα πρότυπα υπάρχουν. Πολλές πόλεις
της Ευρώπης, μικρότερες ακόμη κι από τη Θεσ-
σαλονίκη, έχουν κατορθώσει να διαχειρίζονται
τα απορρίμματά τους με τρόπο που σέβεται το
αστικό περιβάλλον και εν γένει το περιβάλλον.
Οι διοικούντες το δήμο τα ξέρουν αυτά. 

➽ Με δυο λόγια δεν χρειαζόμαστε μονάχα αν-
ταλλακτικά για τα απορριμματοφόρα αλλά και
ανταλλακτικά… νοοτροπίας.

➽ Το πρώτο θέμα της εφημερίδας μας χθες ανέ-
δειξε μια όχι απλώς ωραία, αλλά αυτονόητη
πρόταση την οποία προωθεί ο Γ. Μπουτάρης: τη
«στέγαση» των αστέγων της πόλης σε κοιτώνες
άδειων στρατοπέδων, όσο διαρκεί το ψύχος –
εξάλλου τι σόι άστεγοι θα ήταν αν τους δινόταν
μια μόνιμη στέγη... 

➽ Το είχε κάνει και η νομαρχία με τον Ψωμιάδη
το 2005, με τα ψοφόκρυα (θυμάσαι;), δίνοντας
στέγη, ζέστη, νερό, φαΐ και κυρίως ανθρωπιά
στους αστέγους της πόλης, σε μια αποθήκη του
Λιμανιού, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα τα
οποία οι περισσότεροι από τους αστέγους δεν τα
συμπαθούν… 

➽ Άντε να γίνεται η πόλη αυτή ανθρώπινη σιγά
σιγά… άντε… Καλημέρα και καλή δύναμη. Θα
μας χρειαστεί.

Συνδικαλιστές που εργάζονται στην μερικώς υπό Γαλλική ιδιοκτησία αυτοκινητοβιομηχανία Dacia-Renault κρατούν ένα πανό που
λέει "Αλληλεγγύη", κατά την διάρκεια μιας διαμαρτυρίας. Περίπου 3.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια διαμαρτυρία κατά των μέ-

τρων λιτότητας της ρουμανικής κυβέρνησης η οποία βρίσκεται επίσης υπό το ΔΝΤ (AP Photo).
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