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Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
α γεγονότα της Νομικής

Αθηνών με τους λαθρομε-

τανάστες –ή καλύτερα με

τους πάτρωνές τους- έφερε πάλι

στο προσκήνιο το θέμα του πανε-

πιστημιακού ασύλου και, απ’ ό,τι

φαίνεται, μάλλον εξέθεσε τους φα-

νατικούς υπερασπιστές του –θα

μου επιτρέψετε να πω δήθεν υπε-

ρασπιστές του. 

Σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγ-

κυρία για την Ελλάδα, η υπόθεση

της Νομικής κατέδειξε ότι ο «δημό-

σιος διάλογος» που γίνεται σ’ αυτή

τη χώρα εδώ και δεκαπέντε – εί-

κοσι χρόνια για...
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Απεργούν γιατροί του ΙΚΑ 
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Τώρα Μουμπάρακ 
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❱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

Περί το 1 εκατ. υπολογίζεται ότι κόστισε ο… μεταφερόμενος θίασος 

ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ;
Συνέχεια στη σελ. 2
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✔ «Ο δήμος επιβάλλει πρόστιμα, αλλά δεν ξέρουμε αν ποτέ θα καταφέρουμε να τα εισπράξουμε»,
λέει στην «Κ» ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
✔ Καμία ανοχή στους παρανομούντες, εντατικοποίηση ελέγχων, αποξήλωση και πρόστιμα

Στον αέρα 
η είσπραξη 
των προστίμων
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ  
«Θέλω να γοητεύονται από τη φωνή
μου και όχι από την εμφάνιση μου»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
«Θα ήθελα παιδάκι, εύχομαι η Ζέτα να
είναι το τυχερό της ζωής μου»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α. Ε.»
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Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Αθανασόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
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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

Ο κύβος ερρίφθη.
Αυτόφωρο το ΦΠΑ!

Ηοικονομική τρομοκρα-
τία σε όλο της το μεγα-
λείο. Ωραίο

επιχειρηματικό κλίμα δημι-
ουργεί η κυβέρνηση για την
προσέλκυση νέων επενδύ-
σεων και για την τόνωση
της  επιχειρηματικότητας και
της ιδιωτικής οικονομίας. Οι
επιχειρήσεις καταρρέουν. Οι
μικρομεσαίοι ξεπουλάνε
μέχρι και τα σπίτια τους για να
πληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους, αλλά τα λεφτά και πάλι
δεν φτάνουν. Μόλις σήμερα
δημοσιεύθηκε ότι 27 ΔΙΣ ιδιω-
τικών καταθέσεων έφυγαν
από τις Τράπεζες το 2010, όχι
για το εξωτερικό, αλλά για να
καλύψουν τις βασικές ανάγ-
κες διαβίωσης των νοικοκυ-
ριών και επιβίωσης των ΜΜΕ,
που έχουν κυριολεκτικά χρεο-
κοπήσει. 

Τι λέει  λοιπόν η κυβέρνηση
στον επιχειρηματία; Εσύ Θα
επενδύσεις. Εμείς θα φροντί-
σουμε να αποτύχεις και να
πτωχεύσεις. Θα σου πάρουμε
όλη την περιουσία. Και όταν
δεν θα έχεις άλλα να σου δε-
σμεύσουμε ή να σου κατασχέ-
σουμε για να εισπράξουμε και
τον ΦΠΑ, τότε θα σε κλεί-
σουμε  στη φυλακή!Ωραίος ο
ανεπάγγελτος ποιητής Παπα-
κωνσταντίνου. Θα κάνει τερά-
στια επιτυχία!Θα γίνει το
επόμενο Greek Idol! Την ίδια

επιτυχία που έκανε και με τη
διαχείριση του δημόσιου χρέ-
ους, των εσόδων, της ανάπτυ-
ξης και του κουρέματος, που
τελικά έγινε... ξύρισμα.

Βεβαίως,  ο επιχειρηματικός
κόσμος δεν πρόκειται να μεί-
νει με σταυρωμένα τα χέρια.
Γιατί ο επιχειρηματίας δεν
είναι ούτε ανεπάγγελτος, ούτε
δημόσιος υπάλληλος, όπως ο
Υπουργός.  Έχει μάθει να ψά-
χνεται, να βρίσκει λύσεις και
να επιβιώνει. Από μόνος του,

χωρίς να συμβουλεύεται
καμία Τρόϊκα, δηλαδή άλλους
ανεπάγγελτους.

Έτσι λοιπόν, είναι απλό το τι
πρόκειται να συμβεί. Ας ξεκι-
νήσουμε από την απλή διαπί-
στωση που λέει ότι η
αριθμητική δεν μας βγαίνει.
Δηλαδή ότι με τη σημερινή οι-
κονομική κατάσταση, σε κάθε
επιχείρηση (πλην αυτών που
ασχολούνται με τα όπλα, τα
ναρκωτικά, το λαθρεμπόριο
καυσίμων και τα spreads), τα

έσοδα δεν φτάνουν για να κα-
λυφθούν τα έξοδα. Κάτι λοι-
πόν πρέπει να μείνει
απλήρωτο. Μέχρι σήμερα
έμενε απλήρωτο το ΦΠΑ και,
μετά, κατά σειρά προτεραιότη-
τας, το ΙΚΑ, οι προμηθευτές, οι
Τράπεζες κ.λπ. Τώρα θα αλλά-
ξει η προτεραιότητα. Θα πλη-
ρώνεται κατά προτεραιότητα
το δηλούμενο ΦΠΑ. Για να
μην πάμε φυλακή! […]

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

...την έννοια και
την αναγκαιότητα
του πανεπιστημια-
κού ασύλου, δεν
είναι ειλικρινής.
Ορισμένοι δε –με-
ταξύ αυτών και πο-
λιτικές δυνάμεις-
χρησιμοποιούν και

εκμεταλλεύονται το άσυλο για να
ικανοποιήσουν τις μικροκομματικές
τους ορέξεις, πηγαίνοντας κόντρα
ακόμη και στην κοινή λογική πολλές
φορές –αλήθεια ποιος νορμάλ πολί-
της μπορεί να δικαιολογήσει ολο-
κληρωτικές καταστροφές «χωρίς
αντίπαλο» στους πανεπιστημιακούς
χώρους όπου συμβαίνουν εδώ και
χρόνια με διάφορες αφορμές, με
δήθεν αφορμές ή και χωρίς αφορ-
μές;
Προφανώς το πανεπιστημιακό
άσυλο δεν μπορεί να υπάρχει για
να προστατεύει εγκληματικές πρά-
ξεις. Θεσπίστηκε για να προασπίσει
την επιστημονική έρευνα, κατ’
ουσία την ελευθερία του λόγου και
της έκφρασης. Ακόμη κι αν δεχ-
θούμε ότι υπάρχει λόγος ύπαρξής
του –γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί
να συμβεί από τη μια στιγμή στην
άλλη- προφανώς θα πρέπει να
έχουμε εφαρμογή του και μάλιστα
σωστή. 
Αυτό ήταν και μεγάλο πρόβλημα
όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν
αναλάμβανε την πολιτική ευθύνη να
εφαρμόσει έναν εύκολο νόμο με με-
γάλο ρίσκο.
Επομένως, κανένας νέος νόμος και
καμία αλλαγή στον παλιό δεν αρκεί
από μόνη της για να βελτιώσει τα
πράγματα. Εκείνο που πρωτίστως
απαιτείται είναι άνθρωποι, δημόσιοι
και δικαστικοί λειτουργοί που θα
κάνουν το καθήκον τους. Έτσι απλά.
Τίποτε άλλο.    

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Άσυλο 
και καθήκον 

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ιμοκοντόρος είναι ορι-
σμένες φορές το ίδιο
το κράτος. Ψευτόμαγ-

κας, κουτσαβάκη και ψευτονταής της παλιάς
εποχής, επί Μπαϊρακτάρη, όταν το κερί στο
μουστάκι και η τσάκιση στο παντελόνι, κα-
θόριζαν πόσα καντάρια μαγκιά κουβαλάς.

Έτσι και σήμερα. Το ελληνικό κράτος πα-
ριστάνει τον παλικαρά στους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους, στους μικροέμπορους
και τους μεροκαματιάρηδες, με λογής-
λογής διατάξεις και νόμους. 

Κι όμως, δε βλέπουμε να πιάνει τόπο ο
«τσαμπουκάς» στους μεγάλους. Στους «πια-
σμένους». Στους μεγαλοοφειλέτες της εφο-
ρίας, στους «κακοπληρωτές» του Δημοσίου
και στους «τζαμπατζήδες» της δημόσιας πε-
ριουσίας. Ο κ. Ρέππας σωστά «απείλησε»
όσους δεν πληρώνουν διόδια και εισιτή-
ρια. Τη δουλειά του κάνει, να –νομίζει ότι-
υπερασπίζεται τη νομιμότητα. Ωστόσο,
πρέπει να αντιληφθεί και αυτός, ότι το όλο
οικοδόμημα της εξόδου από την οικονο-
μική κρίση, στηρίζεται στην απονομή δι-
καιοσύνης ή έστω στην εδραίωση
αισθήματος δικαίου στο λαό. Ούτε το ένα
φαίνεται ότι επιτεύχθηκε, ούτε το άλλο. Τα
μεγάλα λαμόγια κυκλοφορούν ελευθέρα
και στην «ψειρού» δεν έχει μπει κανένας εξ
όσων έφαγαν με χρυσά κουτάλια το δημό-
σιο χρήμα.  Δεν αρκεί να δείχνουμε τον
ένοχο (είναι κι αυτό μια σχετική πρόοδος),
αλλά να τον τιμωρούμε και μάλιστα παρα-
δειγματικά. Είτε είναι πολιτικός, είτε επι-
χειρηματίας, είτε απλός πολίτης. Δεν
μπορούμε όμως να αρχίζουμε από τους
απλούς πολίτες, επειδή δεν μπορούμε να
αγγίξουμε τους άλλους. 

Η πρόσφατη εκδίκαση της φοροδιαφυ-
γής 5,5 εκατ. ευρώ του τραγουδιστή Τόλη
Βοσκόπουλου που κατέληξε σε ποινή φυ-
λάκισης 3 ετών, εξαγοράσιμης όμως με…
5.500 ευρώ, απεικονίζει εύγλωττα το πρό-
βλημα. Ο πάμπλουτος τραγουδιστής μετα-
τράπηκε στο εδώλιο σε… αθώα, άπορη
κορασίδα. Την ανικανότητα του δημοσίου
να εισπράξει φόρους επί 17 χρόνια από
ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο, αλλά
και την αδυναμία του δικανικού συστήμα-
τος να τιμωρήσει παραδειγματικά. «Αδέλ-
φια μου, αλήτες, πουλιά», κατά το λαϊκό
άσμα…

Τσάμπα μάγκας 
το κράτος

Honoré Daumier «The Defender», 1865

M
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Θα μπορούσαν να
είναι κάλλιστα στιγ-
μιότυπα από τα γε-
γονότα στο Κάϊρο.
Κι όμως η πάνω
φωτογραφία είναι
από την εισβολή
των οπαδών της
ΑΕΚ εντός του αγω-
νιστικού χώρου,
κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού ΑΕΚ-
Παναθηναϊκός και
η κάτω από τα επει-
σόδια ανάμεσα σε
οπαδούς του ΠΑΟΚ
και αστυνομικούς,
έξω από το γήπεδο
της Τούμπας. Τα
σχόλια περιττά…

άποψη

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Π
ρώτος-πρώτος, μου το επε-
σήμανε ένας οδηγός ταξί με
τον οποίο, κατά τη διάρκεια

μιας μακράς και μποτιλιαρισμένης διαδρομής εί-
χαμε πιάσει την ψιλή κουβέντα σχετικά με το δύ-
σκολο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης
και τις εναλλακτικές του λύσεις.

"Προσέξατε", μου είπε, "πόσες γραβάτες κυκλο-
φορούν επάνω σε ποδήλατα;"

Στην αρχή δεν την έπιασα τη σχέση γραβάτας-
ποδήλατου...Αλλά, αμέσως μετά, την έφτιαξα την
εικόνα: Γραβατοφορεμένος και κουστουμάτος κύ-
ριος με τον χαρτοφύλακά του κι όλα τα υπόλοιπα
εφετά, καβάλα σ' ένα ποδήλατο να σκίζει τον αέρα,

πηγαίνοντας στη δουλειά του! Πολύ μου άρεσε η
εικόνα...

"Μα σας αρέσει αυτό το θέαμα;", με προσγείωσε
ο ταξιτζής, που απ' ο,τι κατάλαβα, θα είχε αποφοι-
τήσει κι αυτός από τη σχολή των στεγανών και των
κλισέ... Δεν του κάθεται στην αισθητική του ένας
καλοντυμένος εργαζόμενος πάνω σε ποδήλατο. Τον
θέλει σε βολάν πρεστιζάτου αυτοκινήτου. Γιατί; Γιατί
έτσι! Τρέχα γύρευε τώρα πώς έχει κατατάξει ο κα-
θένας τους ανθρώπους... Δεν μπήκα στον κόπο να
του αλλάξω γνώμη- οι οπαδοί των κλισέ ποτέ δεν
αλλάζουν γνώμη. Εκτός αν η επόμενη γνώμη τους
είναι ένα καινούργιο κλισέ...!

Εμένα, πάντως, πολύ μ' αρέσουν αυτοί οι εναλ-
λακτικοί ποδηλάτες, άντρες και γυναίκες, που επι-
λέγουν το ποδήλατο ως το επίσημο μέσο
συγκοινωνίας τους. Είναι κομψό, γρήγορο, οικολο-

γικό, ασκεί το σώμα κι ελευθερώνει το μυαλό. Και
τι πιο ωραιότερο θέαμα από έναν καλοβαλμένο
άντρα ή μια κομψή γυναίκα καβάλα στα ποδήλατά
τους, με το κράνος τους για προστασία και ειδικές
θήκες για τον χαρτοφύλακα και την καμπαρντίνα.
Το επόμενο καλύτερό μου, είναι οι απίθανα κομψοί
Ιταλοί και Ιταλίδες πάνω στις  βέσπες τους. Εκεί, βέ-
βαια, έχουν και δρόμους να κινηθούνε σαν άνθρω-
ποι και οι οδηγοί αυτοκινήτων τους σέβονται τους
δικυκλιστές. Εδώ πάλι, καθόλου...Κι αν συνυπολο-
γίσει κανείς το κόστος της βενζίνης, τους κινδύνους
της ασφάλτου, την εφιαλτική έλλειψη πάρκινγκ και
το εισιτήριο του λεωφορείου, που έφθασε τα 80
λεπτά για μία και μόνη διαδρομή, σαφώς και ψη-
φίζουμε ποδήλατο. Με γραβάτα η χωρίς... Έστω κι
αν κάποιοι περιφρονούν το θέαμα... Θα το προσπε-
ράσουμε με χάρη!

Γραβάτες και ποδήλατα!
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➽ Έπιασαν τόπο τα λόγια μας και ο
δήμαρχος Νεάπολης Συκεών όρισε
επιτέλους τους νέους αντοδημάρ-
χους του. Έτσι ο Δ. Απατσίδης ανα-
λαμβάνει την αντιδημαρχία
Κοινωνικής Πολιτικής, ο Θ. Κυζιρί-
δης ορίσθηκε αντιδήμαρχος Καθα-
ριότητας, ο Ντ. Ζωγόγιαννης
αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, η Κ.
Τσουκαλά αντιδήμαρχος Διοικητι-
κού, Οικονομικού, Παιδείας και ο
Α. Σιμητόπουλος αντιδήμαρχος Μι-
κροέργων - Πρασίνου. Όσο για τον
πρώην δήμαρχο Αγ. Παύλου Ν.
Βαρσάμη, ο Σίμος του ανέθεσε την
αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνο-
μίας.

➽ Ποιος αντιδήμαρχος του δήμου
Ωραιοκάστρου απάντησε ότι έχει
πέσει με τα μούτρα στη δουλειά;
Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει
την επικαιρότητα στο δήμο ο εν
λόγω αντιδήμαρχος απάντησε ότι  η
νέα διοίκηση και φυσικά και αυτός
ο ίδιος τρέχουν από το πρωί μέχρι
το βράδυ και δεν προλαβαίνουν να
παρακολουθούν και να ασχολούντε
με την παραγωγή δελτίων τύπου,
στην οποία επιδίδονται κάποιοι από
την αντιπολίτευση. Μάλιστα, ίσως
έχει και δίκιο…

➽ Πολύ ζεστά πήρε το ρόλο του
ως αντιπολίτευση ο Ν. Νυφούδης
στο νέο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη και
δεν χάνει ευκαιρία να παρεμβαίνει
και να ζητά λύσεις από τον δή-
μαρχο, Ι. Καϊτεζίδη. Σειρά είχε
χθες το πρόβλημα, που προέκυψε
με το λύκειο Χορτιάτη, όταν οι μα-
θητές απείχαν από τα μαθήματά
τους καθώς  το σχολείο έμεινε
χωρίς πετρέλαιο.

➽ «Τα προβλήματα που κληρονό-
μησε ο νέος δήμος γνωρίζουμε πως
είναι πολλά, μα δεν υπάρχει δι-
καιολογία για τη νέα αρχή, εφόσον
ο πρώην δήμαρχος Χορτιάτη είναι
σημερινός πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου του νέου δήμου», είπε
μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της πα-
ράταξης. 

➽ Πρωί πρωί θα πρέπει να ξυπνή-
σουν οι περιφερειάρχες, καθώς η
προγραμματισμένη συνάντησή τους
με τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγ-
κούση έχει προγραμματιστεί για τις
9 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης αναμένεται να συζητη-
θούν οι εκκρεμότητες που προκύ-
πτουν από την πρώτη εφαρμογή του
«Καλλικράτη». 

στο δημαρχείο
ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΦΙΣΟΡΥΠΑΝΣΗ 

Στόχος μας μια καθαρή πόλη 
Της Χρύσας Κυριακού 

Έ
χοντας βάλει ως στόχο μια πεν-
τακάθαρη Θεσσαλονίκη από δια-
φημιστικές πινακίδες και αφίσες

η νέα δημοτική αρχή δηλώνει ότι δεν
θα επιδείξει καμία ανοχή σε όσους πα-
ρανομούν. Μιλώντας στην «Κ» ο αντι-
δήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού,
Πολεοδομίας και Δικτύων, Ανδρέας
Κουράκης τόνισε ότι τις επόμενες ημέ-
ρες θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι για
το συγκεκριμένο θέμα. 

«Από την πρώτη ημέρα ανάληψης
των καθηκόντων μας έχουμε θέσει ως
στόχο να αλλάξουμε ριζικά την εικόνα
της πόλης», είπε ο κ. Κουράκης και
συμπλήρωσε: «δεν θα υπάρξει καμία
ανοχή. Θα ενημερώσουμε αρχικά
όλους τους παρανομούντες, ώστε να
συμμορφωθούν και να κατεβάσουν τις
διαφημιστικές πινακίδες. Σε περίπτωση
που δεν εισακουστούμε, θα προχωρή-
σουμε στην αποξήλωσή τους με συ-
νεργεία του δήμου Θεσσαλονίκης ενώ
θα τους ζητηθεί να πληρώσουν και το
ανάλογο πρόστιμο.   

Στον… αέρα η είσπραξη
των προστίμων 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συ-
νεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η καταβολή
προστίμων ύψους περίπου 110.000
ευρώ για 48 περιπτώσεις παράνομων
διαφημίσεων, που είχαν τοποθετηθεί
είτε σε προκήπια οικοδομών, είτε σε

στάσεις του ΟΑΣΘ, καθώς επίσης και για
αφίσες, πανό, πλαίσια και επιγραφές.
Μάλιστα, μια εταιρία καλείται να πλη-
ρώσει 25.000 ευρώ γιατί παρά το ότι
είχε λήξει η σύμβαση συνεργασίας που
είχε συνάψει με τον δήμο Θεσσαλονί-
κης, εξακολουθούσε να τοποθετεί 110
διαφημιστικές πινακίδες σε στέγαστρα
στάσεων του ΟΑΣΘ. Πρόστιμα επιβλή-
θηκαν επίσης και στην «Κρατική Ορχή-
στρα Θεσσαλονίκης» και τη «Μονή
Λαζαριστών» για την παράνομη τοπο-
θέτηση διαφημιστικών αφισών. Ωστόσο,
όπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης

και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων,
Χασδάι Καπόν, και για τους δύο αυτούς
φορείς οι φάκελοι θα επανεξεταστούν
καθώς υπάρχουν αμφιβολίες. Μιλών-
τας στην «Κ» ο κ. Κουράκης υποστήριξε
ότι δεν γνωρίζει αν και κατά πόσο θα
καταβληθούν τελικά τα ποσά αυτά των
προστίμων στο δήμο Θεσσαλονίκης. «Ο
δήμος επιβάλλει πρόστιμα, αλλά δεν
ξέρουμε αν ποτέ θα καταφέρουμε να τα
εισπράξουμε», είπε χαρακτηριστικά. 

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Όπως τόνισε ο δήμαρχος Θεσσαλο-

νίκης κατά τη διάρκεια της 2ης τακτικής
συνεδρίασης του δημοτικού συμβου-
λίου, το πρόβλημα με τις διαφημιστικές
πινακίδες είναι μεγάλο και η νέα διοί-
κηση του δήμου δεν προτίθεται σε
καμία περίπτωση να αφήσει την πόλη
ανεξέλεγκτη στην αφισορύπανση. 

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής
της μείζονος αντιπολίτευσης, Κ.
Γκιουλέκας υποστήριξε ότι θα πρέπει
να οριστούν συγκεκριμένοι χώροι,
όπου θα αναρτώνται οι διαφημίσεις,
όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες.  

ΔΙΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ

Με άδεια χέρια έφυγαν οι αγρότες

Μ
ε άδεια χέρια έφυγαν οι αγρότες από
τη συνάντηση που είχαν, χθες το
πρωί, στη Θεσσαλονίκη, με τον

υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδα-
λίδη. Οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές τους
και ετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποι-
ήσεις αρχής γενομένης από την Δευτέρα 7
Φεβρουαρίου ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο
αναμένεται να συνεδριάσουν οι κατά τόπους
σύλλογοι των αγροτών, όπου αφού τους ενη-
μερώσουν για τη σημερινή συνάντηση, θα
παρθούν οι τελικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις έως
τώρα πληροφορίες προγραμματίζονται μπλόκα
στους δρόμους αλλά και στον τελωνειακό σταθμό
Προμαχώνα σταδιακά από την ερχόμενη εβδομάδα.

«Δικαίωμά τους οι κινητοποιήσεις»
«Είναι δικαίωμά τους να κάνουν αυτό που πι-

στεύουν», δήλωσε ο κ. Σκανδαλίδης, σχολιάζοντας
την απόφαση των εκπροσώπων των συντονιστικών
επιτροπών Μακεδονίας και Θεσσαλίας για κινητο-
ποιήσεις. «Θεωρώ ότι η συζήτηση που κάναμε ήταν
εξαντλητική και η απάντησή στα αιτήματά τους θε-
τική. Ελπίζω να το ξανασκεφτούν» σημείωσε. Ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι πο-

λιτική βούληση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει
τους πραγματικούς παραγωγούς αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και να εξυγιάνει
το χώρο. «Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν
θα σας κρύψω το παραμικρό και γι΄αυτό θέλω να
με εμπιστεύεστε», είπε ο κ. Σκανδαλίδης, απευθυ-
νόμενος στους εκπροσώπους των αγροτών.

Συνάντηση Ψωμιάδη – Σκανδαλίδη 
Το μεσημέρι ο κ. Σκανδαλίδης επισκέφθηκε στην

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τον Π. Ψωμιάδη
και συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη, όπου παρόντες
ήταν μεταξύ άλλων οι αντιπεριφερειάρχες  Θεσσα-
λονίκης Απ. Τζιτζικώστας, Κιλκίς Χρ. Γκουντενού-

δης, Πέλλας Θ. Θεοδωρίδης και Ημαθίας Κ.
Καραπαναγιωτίδης. Όπως είπε ο κ. Ψωμιά-
δης, «είμαστε πεπεισμένοι ότι παρόλες τις
αδυναμίες και τα διαχρονικά προβλήματα με
την παρουσία του κ. Σκανδαλίδη θα λυθούν
αρκετά από αυτά. Ήδη αποφάσισε ο κ.
υπουργός να δημιουργήσουμε ένα Κέντρο
Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κεντρική Μακε-
δονία. Στα τέλη Μαρτίου θα έχουμε μια με-
γάλη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, όλων των
εμπλεκόμενων φορέων στα αγροτικά θέ-

ματα. Όπως έχω τονίσει, για μένα προσωπικά, η
παρουσία του κ. Σκανδαλίδη στην πολιτική μας ζωή
αποτελεί κόσμημα». 

Ο κ. Σκανδαλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση
«πάρα πολύ χρήσιμη», ενώ, όπως είπε, είναι να
προγραμματιστεί μια συνεδρίαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου μέσα στο Μάρτιο όπου θα συζη-
τηθεί η πρόταση για το Καλάθι των Προϊόντων της
βόρειας Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Απ. Τζι-
τζικώστας τόνισε ότι «η αγροτική οικονομία είναι
ένας βασικός τομέας για την ανάπτυξη του νομού
μας και ως αντιπεριφέρεια είμαστε δίπλα στους
αγρότες για να ενισχύσουμε την προσπάθεια που
καταβάλλουν καθημερινά».
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ΣΤΙΣ 27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δεκατρείς συνδυασμοί στις εκλογές 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ρ
εκόρ… υποψηφίων σημειώνεται
στις φετινές εκλογές του Δικηγο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι

οποίες θα διεξαχθούν στις 27 και στις 28
του μήνα. Κατέρχονται δεκατρείς συν-
δυασμοί, εκ των οποίων ο ένας χωρίς
επικεφαλής, καθώς και τρεις μεμονωμέ-
νοι υποψήφιοι πρόεδροι.

Η αναμέτρηση κρίνεται αμφίρροπη και
μέχρι τώρα δεν έχει διακριθεί κάποιος
συνδυασμός που θεωρείται ότι με βεβαι-
ότητα θα περάσει στον δεύτερο γύρο της
αναμέτρησης. Τέσσερα ψηφοδέλτια
έχουν επικεφαλής που προέρχεται από
το ΠΑΣΟΚ, παρότι όλοι κατέρχονται ως
ανεξάρτητοι. Πρόκειται για τα ψηφοδέλ-
τια με επικεφαλής τον α΄ αντιπρόεδρο
του συλλόγου Γιάννη Κοτζαμανίδη, τον

β΄ αντιπρόεδρο Χρίστο Βάρδα και τους
συμβούλους Παντελή Ραδίση και Γιάννα
Παναγοπούλου. Από τη ΝΔ προέρχονται
οι επικεφαλής ψηφοδελτίων Νίκος Βα-
λεργάκης, γραμματέας του συλλόγου,
Νίκος Αντωνιάδης και Ευάγγελος Γωγά-
κος, οι οποίοι επίσης κατέρχονται ως
ανεξάρτητοι. 

Υποψήφιος με την υποστήριξη του Συ-
νασπισμού θα είναι και φέτος ο σημερι-
νός πρόεδρος Μανόλης Λαμτζίδης, ενώ
με τη στήριξη του ΚΚΕ θα κατέλθει ως
επικεφαλής ψηφοδελτίου η σύμβουλος
Σόνια Μελανεφίδου. Και φέτος κατέρχε-
ται στις εκλογές η κίνηση νέων δικηγό-
ρων Actus, με επικεφαλής τον Στέλιο
Μαυρίδη, χωρίς όμως να έχει κλείσει το
θέμα της ανακήρυξής του ως υποψήφιου

προέδρου, επειδή δεν έχει συμπληρώσει
δέκα χρόνια ενεργού δικηγορίας. Ακόμη,
για πρώτη φορά ως υποψήφιος πρό-
εδρος κατέρχεται ο δικηγόρος Γιάννης
Νισύριος. Επικεφαλής συνδυασμού κα-
τέρχεται και ο δικηγόρος Πάρις Νιφλής.
Με πλήρες ψηφοδέλτιο αλλά χωρίς υπο-
ψήφιο πρόεδρο, όπως και την προηγού-
μενη φορά, κατέρχεται η Εναλλακτική
Πρωτοβουλία Δικηγόρων, τα μέλη της
οποίας προέρχονται από τον ευρύτερο
χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστε-
ράς.

Μεμονωμένα κατέρχονται ως υποψή-
φιοι πρόεδροι και χωρίς ψηφοδέλτιο οι
δικηγόροι Αθανάσιος Παλιοτζίκας, Παύ-
λος Ζορμπάς και Ανέστης Χαριτάντης, ο
οποίος έχει τη στήριξη του ΛΑΟΣ.

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Της Χρύσας Κυριακού 

Σε διαδικασία εξυγίανσης
έχει μπει από χθες η Δη-
μοτική Επιχείρηση Πλη-
ροφόρησης και Θεάματος
ΔΕΠΘΕ (TV100, FM 100
και FM 101, FM100,6). 

Α
υτό ανακοίνωσε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης,
ο οποίος είπε ότι δεν γνωρίζει

«πόσο θα κρατήσει η φάση αυτή και
μέχρι που θα μπει το νυστέρι, αυτό
θα το δούμε στην πορεία». «Η σημε-
ρινή κατάσταση δεν είναι δυνατόν να
συνεχιστεί, καθώς είναι δυσβάστα-
χτη για τα οικονομικά του δήμου και
προσβάλει κάθε δημότη που πλη-
ρώνει δημοτικά τέλη και συνεισφέ-
ρει έτσι στη διαιώνιση μιας
λειτουργίας από κάθε άποψη προ-
βληματικής», συμπλήρωσε ο κ.
Μπουτάρης. Αξίζει να σημειωθεί ότι
η ετήσια οικονομική απαίτηση της
εταιρίας το 2009 ήταν στα 8 εκ. ευρώ
και πέρυσι στα 6,5 εκ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κ. Μπουτάρη
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της
εκτελεστικής επιτροπής του δήμου
αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η
απόλυση πέντε διευθυντικών στελε-
χών της ΔΕΠΘΕ, κατά τους όρους
του νόμου και με βάση τις πραγμα-
τικές συνθήκες κάθε περίπτωσης
ξεχωριστά. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες τα στελέχη που απολύονται
είναι ο τεχνικός διευθυντής Σ. Λου-
κόγλου, ο διευθυντής τηλεόρασης Α.
Οραήλογλου, ο προσωπάρχης Θ.
Κρυωνάς, ο γενικός προϊστάμενος
Α. Γιαννίκης και ο προϊστάμενος ενη-
μέρωσης του ραδιοφώνου, Γ. Αδάμ.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, θα

ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης
σε εξωτερικό σύμβουλο, της εκπό-
νησης εμπεριστατωμένης μελέτης
που θα εξετάσει τους όρους βιωσι-
μότητας των δημοτικών ΜΜΕ. Ενώ
προσωρινός γενικός διευθυντής της
Επιχείρησης αναλαμβάνει ο Φ. Στάγ-
κος με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ
της ΔΕΠΘΕ. «Ως δήμαρχος, έχω πει
κατ’ επανάληψη και το επαναλαμ-
βάνω: Απόφασή μας είναι να κατα-
βάλουμε κάθε προσπάθεια να
διατηρήσουμε σε λειτουργία την
TV100 και τα δημοτικά ραδιόφωνα.»
σημείωσε ο κ. Μπουτάρης. Ο δή-
μαρχος υποστήριξε  επίσης πως «οι
εργαζόμενοι πληρώνονται κανο-
νικά». «Προχθές υπέγραψα τα
496.000 ευρώ που απαιτούνται για

την πληρωμή του μήνα», είπε. 

Ζητούν ανάκληση της 
απόφασης οι εργαζόμενοι 

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΠΘΕ με
ανακοίνωσή τους καταδικάζουν την
απόφαση της διοίκησης της ΔΕΠΘΕ
να απολύσει τους πέντε διευθυντές
της δημοτικής επιχείρηση, υποστη-
ρίζοντας ότι η απόφαση που ελήφθη
κατά τη διάρκεια έκτακτης συνε-
δρίασης του διοικητικού συμβου-
λίου της ΔΕΠΘΕ, αποτελεί κεραυνό
εν αιθρία, την στιγμή που δεν έχει
καν ξεκινήσει η εκπόνηση της οικο-
νομικοτεχνικής μελέτης, σύμφωνα
με την οποία θα λειτουργήσει η
ΔΕΠΘΕ από εδώ και στο εξής. «Επι-
πλέον, καταγγέλλουμε την απόφαση

για την απόλυση των πέντε διευθυν-
τικών στελεχών, καθώς οι επικλή-
σεις περί κακοδιαχείρισης είναι
τουλάχιστον έωλες, την στιγμή που
οι κατηγορίες δεν συνοδεύονται από
αντίστοιχες αποδείξεις», αναφέρεται
στην ανακοίνωση.  Οι εργαζόμενοι
ζητούν από τη διοίκηση της ΔΕΠΘΕ
να προχωρήσει άμεσα στην ανά-
κληση της απόφασης της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής του δήμου
Θεσσαλονίκης για απόλυση πέντε δι-
ευθυντικών στελεχών της Εταιρείας
και την επαναπρόσληψη των πέντε
συμβασιούχων που απομακρύνθη-
καν  πρόσφατα. Επίσης, ζητούμε να
τηρηθούν όλες οι θέσεις των εργα-
ζομένων της ΔΕΠΘΕ και να φανεί
συνεπής στην δέσμευση που είχε
δώσει προεκλογικά ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης,  Γιάννης Μπουτάρης
ότι «αν χρειαστεί, θα παρανομήσω»
για χάρη των εργαζομένων.

Έντονες αντιδράσεις 
Σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής

της μείζονος αντιπολίτευσης, Κ.
Γκιουλέκας αναφέρει ότι η νέα διοί-
κηση του δήμου «με τη μέθοδο του
“αποφασίζομεν και διατάσσομεν” που
μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, αποκε-
φάλισαν εργασιακά στελέχη των δη-
μοτικών μέσων ενημέρωσης με
μεθόδους που μας γυρίζουν πίσω σε
εργασιακούς μεσαίωνες». «Ο Γιάννης
Μπουτάρης οδηγεί τα ραδιοτηλεο-
πτικά μέσα του δήμου Θεσσαλονίκης

σε κλείσιμο και προετοιμάζει το έδα-
φος με αυτές τις σπασμωδικές και
απαράδεκτες αποφάσεις του», τόνισε
και συμπλήρωσε: «Εάν ο κ. Μπουτά-
ρης επικαλείται το ετήσιο κόστος των
περίπου 6,5 εκ. για τα ραδιοτηλεο-
πτικά μέσα του δήμου, θα ήταν καλό
να δείξει την ίδια ευαισθησία και για
τα περίπου 40 εκ. που πληρώνουν
αναγκαστικά οι Έλληνες πολίτες για τη
λειτουργία της ΕΤ -3 και των τριών
ραδιοφώνων της». Ο κ. Γκιουλέκας
ζητά μάλιστα την παρέμβαση της
ΕΣΗΕΜΘ προκειμένου να μαται-
ωθούν τα σχέδια που οδηγούν σε φί-
μωση και λουκέτο τα ραδιο-
τηλεοπτικά μέσα του δήμου. 

«Είναι φανερό ότι η διοίκηση του
δήμου Θεσσαλονίκης θέλει να κλείσει
τα δημοτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα
για να κάνει το χατίρι των μεγάλων
καναλιών που δεν θέλουν να μοιρά-
ζονται με κανέναν την διαφημιστική
πίτα και βεβαίως δεν θέλουν να
ακούγεται καμία άλλη άποψη παρά
μόνον η δική τους αλήθεια!», ανέφερε
μεταξύ άλλων ο πρώην δήμαρχος, Β.
Παπαγεωργόπουλος. 

Από την πλευρά του ο Χ. Μάτης
υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του
από τα πέντε διευθυντικά στελέχη της
ΔΕΠΘΕ που απολύθηκαν θα έπρεπε
να αφαιρεθούν οι διευθυντικές αρμο-
διότητες και να γίνει η διαχείριση τους
αντικείμενο ανεξάρτητης έρευνας, για
να καταλογιστούν ευθύνες και ενδε-
χομένως να ζητηθούν αποζημιώσεις.

Σε διαδικασία εξυγίανσης 
η TV100 και το FM100
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➽ Κλειστά παραμένουν σήμερα και τη
Δευτέρα τα φαρμακεία όλης της χώρας
λόγω απεργίας.

➽ Πορεία διαμαρτυρίας πραγματο-
ποίησαν χθες οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλ-
ληλα, έξω από τη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας- Θράκης συγκεντρώθηκαν
υπάλληλοι των πανεπιστημίων και τε-
χνολογικών ιδρυμάτων, οι οποίοι δια-
μαρτύρονται, καθώς όπως λένε η
μισθοδοσία τους περνά από το δημό-
σιο στο κάθε ίδρυμα, τα οποία αντιμε-
τωπίζουν ήδη οικονομικά προβλήματα.

➽ Συγκέντρωση συμπαράστασης
στους 300 μετανάστες απεργούς πεί-
νας από την Πρωτοβουλία Αλληλεγ-
γύης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
στο άγαλμα Βενιζέλου.

➽ Μπροστά σε μια αποτρόπαια
πράξη βρέθηκαν χθες το πρωί οι κά-
τοικοι της παλιάς πόλης της Καβάλας,
στη χερσόνησο της Παναγίας. Άγνω-
στοι μετέφεραν, τα μεσάνυχτα, ένα
μικρό γουρούνι μπροστά στην είσοδο
της Παλιάς Μουσικής (τζαμί Χαλίλ
Μπέη) στην παλιά πόλη της Καβάλας
και αφού το έσφαξαν κάρφωσαν το κε-
φάλι του με μαχαίρι στην κεντρική ξύ-
λινη πόρτα του κτιριακού
συγκροτήματος, και άφησαν εκτεθει-
μένο το υπόλοιπο σώμα του ζώου μέσα
στον περιβάλλοντα χώρο.

➽ Κανείς από τους περιοίκους δεν αν-
τιλήφθηκε το παραμικρό, ενώ ο δή-
μαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής σε
δηλώσεις του, σήμερα το πρωί, έκανε
λόγο για αποτρόπαια πράξη που έγινε
από αρρωστημένα μυαλά. Το τζαμί της
Παλιάς Μουσικής ή αλλιώς τζαμί
Χαλίλ Μπέη, χρονολογείται στα μέσα
του 16ου αιώνα. Συντηρήθηκε, ανακα-
τασκευάστηκε και είναι πλέον από τους
σημαντικότερους μνημειακούς χώρους
της παλιάς πόλης της Καβάλας όπου
φιλοξενούνται εκδηλώσεις λόγου και
τέχνης.

➽ Δεκατέσσερα αυτοκίνητα σε λιγό-
τερο από δυο μήνες διέρρηξε ένας
26χρονος από τη Γεωργία, σε βάρος
του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

➽ Περισσότερα από δέκα κιλά κάννα-
βης, σε δέματα, είχαν κρυμμένα στο
αυτοκίνητό τους τέσσερα άτομα, δυο
Έλληνες και δυο αλλοδαποί,   ηλικίας
19,34,29 και 26 ετών. Επίσης στην
Πυλαία συνελήφθη 40χρονος με τέσ-
σερα μικροδέματα ηρωίνης, συνολικού
βάρους 25,8 γραμ., μικρόδεμα κάννα-
βης, βάρους 17 γραμ. και δυο φιαλί-
δια υγρής μεθαδόνης.

εν συντομία
Απεργία επ' αόριστον αποφάσισαν οι γιατροί του ΙΚΑ

Σ
ε απεργία διαρκείας προχωρούν οι γιατροί
του ΙΚΑ, ενώ τριήμερη πανελλαδική απεργία
-μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου- από

την ερχόμενη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε
η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ). Επίσης, σε 24ωρη απεργία προχωρά την
Παρασκευή το υγειονομικό προσωπικό του ΙΚΑ.

Στη συνέντευξη Τύπου των ιατρικών συλλό-
γων, που δόθηκε στο αμφιθέατρο του υπουρ-
γείου Υγείας, το οποίο τελεί υπό κατάληψη,
παρέστη και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αττικής Κωνσταντίνος Λουράντος, ο
οποίος μίλησε για κοινό αγώνα γιατρών-φαρμα-
κοποιών.

Οι γιατροί ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου
και διάλογο από μηδενική βάση, ενώ καταγγέλ-
λουν τον υπουργό πως με «προχειρότητα και αυ-
τοσχεδιασμούς της στιγμής επιχειρεί να στήσει
απεργοσπαστικούς μηχανισμούς, προκειμένου να
κάμψει την αντίσταση του συνόλου των γιατρών
και ειδικότερα των γιατρών του ΙΚΑ».

Καθηγητές: «Μην καταργείτε το μάθημα 
της Πληροφορικής από το… Ψηφιακό Σχολείο!»

Α
νοικτή επιστολή προς τον πρωθυ-
πουργό έστειλαν οι καθηγητές της
Πληροφορικής, διαμαρτυρόμενοι για

το ενδεχόμενο κατάργησης του μαθήματος
στο νέο λύκειο. Ζητούν την προσωπική πα-
ρέμβαση του Γ. Παπανδρέου «ώστε να μην
εφαρμοστούν τα διαφαινόμενα σχέδια για την
κατάργηση της Πληροφορικής στο Νέο Λύ-
κειο».

Οι καθηγητές επισημαίνουν, μεταξύ άλλων,
ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι μοναδικό
φαινόμενο σε ολόκληρο τον κόσμο και τονί-

ζουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει τη στιγμή που
η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην τε-
χνολογία, που εισάγεται σε διάφορες μορφές
στην εκπαίδευση.

«Σε μια εποχή που ο ψηφιακός αλφαβητι-
σμός και η ανάπτυξη της σκέψης καθορίζει
την εξέλιξη σε όλους τους τομείς που συντε-
λούν στην ευημερία μιας χώρας και του λαού
της, οι απόφοιτοι του Νέου Λυκείου κινδυ-
νεύουν να καταδικαστούν στον ψηφιακό
αναλφαβητισμό και στην άγνοια του αλγοριθ-
μικού τρόπου σκέψης, δηλαδή του τρόπου

σκέψης που είναι αναγκαίος σε όλες τις επι-
στήμες, αφού συντελεί στην ανάπτυξη της
αναλυτικής και συνθετικής σκέψης και στην
απόκτηση ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρα-
κτήρα» αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στην επι-
στολή τους οι καθηγητές.

Σύμφωνα με τους καθηγητές, αλλά και
σχετικά δημοσιεύματα, το υπουργείο προτί-
θεται να καταργήσει τα μαθήματα πληροφο-
ρικής από το Λύκειο, με το σκεπτικό ότι θα
έχουν ήδη διδαχθεί σε δημοτικό και γυμνά-
σιο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Της Μαριάννας Μπουντούρη

Σ
ε συγκρότηση «Πρωτοβουλίας
Ενάντια στα Διόδια» προχώρη-
σαν φορείς, σωματεία και κάτοι-

κοι της Θεσσαλονίκης, σε σχετική
συνέλευση που έγινε την Τετάρτη στο
Εργατικό Κέντρο. Παράλληλα συμ-
φώνησαν να συμμετάσχουν στο πα-
νελλαδικό άνοιγμα των διοδίων και
συγκεκριμένα το μεσημέρι της προ-
σεχούς Κυριακής, στα διόδια των
Μαλγάρων. 

Την Πρωτοβουλία στηρίζει, μεταξύ
άλλων, και ο προπονητής και πρώην
παίκτη του Ηρακλή, Σάββας Κωφίδης,
ο οποίος είναι και υποστηρικτής της
κίνησης «Hasta la Victoria Siempre»,
καθώς και η Ελένη Φωτολίδου, πρό-
εδρος της Ένωσης Μηχανικών Δημο-
σίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών Κ. Μακεδονίας.

Στη σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, με πρω-
τοβουλία των επιτροπών «Ακρίβεια
-Stop Θεσσαλονίκης» και του «Πα-
νελλαδικού Συντονιστικού Επιτρο-
πών Αγώνα Κατά Των Διοδίων», οι
διοργανωτές δεσμεύτηκαν για μαζι-
κότερη και περισσότερο συσπειρω-
μένη συνέχεια: «Όπως κάναμε και τις
προηγούμενες φορές, έτσι και τώρα
θα απαντήσουμε στις επιθέσεις των
πολυεθνικών, των ντόπιων μεγαλο-
εργολάβων και όσων τους εκπρο-
σωπούν, είτε είναι πολιτικοί, είτε
δημοσιογράφοι.  Ούτε η λάσπη περί

‘τζαμπατζήδων’, ούτε οι απειλές περί
διώξεων των οδηγών μας κάμπτουν.
Απεναντίας μας εξοργίζουν και μας
δυναμώνουν».

Οι στόχοι της Πρωτοβουλίας που
τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέ-
λευσης ήταν μεταξύ των άλλων, να
καταργηθούν οι συμβάσεις παραχώ-
ρησης των εθνικών δρόμων σε ιδιω-
τικές εταιρίες, να καταργηθούν όλα τα
διόδια, ιδιωτικά ή κρατικά, καθώς
επίσης και να συνεχιστούν όλα τα
έργα επέκτασης ή βελτίωσης όλων
των εθνικών δικτύων με ευθύνη ενός
δημόσιου φορέα με κοινωνικό

έλεγχο.
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση, διά

του αρμόδιου υπουργού Υποδομών,
Δ. Ρέππα, δηλώνει ότι μελετά την επα-
ναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων
παραχώρησης των αυτοκινητοδρό-
μων με στόχο τη μείωση των διοδίων
σε δρόμους που βρίσκονται υπό κα-
τασκευή και οι χρήστες τους αντί να
εξυπηρετούνται ταλαιπωρούνται.
Πάντως ο κ. Ρέππας υποστήριξε ότι
δεν είναι λογικό να μην καταβάλλονται
διόδια σε δρόμους στους οποίους με-
γάλα τμήματα ή ακόμη και σύνολό
τους έχουν ολοκληρωθεί.

«Δεν πληρώνω», σε λέω…
Οι πρώτες
ποινικές
διώξεις 

Ποινικές διώξεις που άσκησαν
οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές,
κατά μελών του κινήματος "Δεν
πληρώνω". Η Εισαγγελία Πρωτο-
δικών της Αθήνας άσκησε διώ-
ξεις για έξι πλημμελήματα σε
βάρος εννέα ατόμων - εκπρόσω-
πων φορέων, οργανώσεων και
κατοίκων της Βορειοανατολικής
Αττικής - που δεν είχαν πληρώ-
σει διόδια.

Σύμφωνα με εισαγγελικές
πηγές η απαγγελία κατηγοριών
διενεργήθηκε κατόπιν μήνυσης
που είχε καταθέσει η εταιρεία
εκμετάλλευσης των διοδίων των
Αφιδνών "ΝΕΑ ΟΔΟΣ". Με βάση τα
όσα προέκυψαν από την έρευνα,
συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, η Ει-
σαγγελία άσκησε διώξεις για
"φθορά ξένης ιδιοκτησίας", "δια-
τάραξη κοινής και οικιακής ειρή-
νης", "παρακώλυση
συγκοινωνιών", "διατάραξη
ασφαλείας συγκοινωνιών" και
"συκοφαντική δυσφήμηση" και
διέταξε τη διεξαγωγή προανάκρι-
σης για την υπόθεση.
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Αίγυπτος: Τραυματίες δημοσιογράφος 
και φωτορεπόρτερ από την Ελλάδα

Δ
ύο Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Πέτρος
Παπακωνσταντίνου, απεσταλμένος της
εφημερίδας «Καθημερινή» και ο φωτο-

ρεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης, τραυματίστηκαν
κατά διάρκεια της κάλυψης των διαδηλώσεων
την Πέμπτη στην πλατεία Ταχρίρ του Καΐρου. 

Ο Π. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ότι δέχτηκε
επίθεση από οπαδούς του Μουμπάρακ, οι
οποίοι τον χτύπησαν στο πόδι και στο κεφάλι
με ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Κατήγ-

γειλε επίσης ότι του έκλεψαν τη φωτογραφική
μηχανή και δύο δημοσιογραφικά κασετόφωνα.
Στον ίδιο χώρο βρισκόταν ο φωτορεπόρτερ
Γιώργος Μουτάφης, ο οποίος τραυματίστηκε
ελαφρύτερα. Εξάλλου, η διεθνής οργάνωση
Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογρά-
φων καταγγέλλει επιθέσεις εναντίον ξένων
και Αιγύπτιων δημοσιογράφων. Το Reuters
ανέφερε ότι ένας υπάλληλός του ξυλοκοπή-
θηκε κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, ενώ βιντεο-

σκοπούσε υλικό για ρεπορτάζ.
Συγγνώμη ζήτησε ο Αιγύπτιος πρωθυπουρ-

γός Aχμεντ Σαφίκ για τη βία «κατά το τελευ-
ταίο 24ωρο» στο Κάιρο και υποσχέθηκε πως
όσοι βρίσκονται πίσω από τα επεισόδια θα τι-
μωρηθούν. Για τουλάχιστον πέντε νεκρούς και
800 τραυματίες κάνει λόγο ο τελευταίος απο-
λογισμός των συγκρούσεων μεταξύ αντικυ-
βερνητικών και φιλοκυβερνητικών
διαδηλωτών.

Εντός διετίας οι έρευνες για πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα

Μ
έσα στην επόμενη διετία αναμένεται
να ξεκινήσουν οι έρευνες για τον
εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου

και φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα,
προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της
χώρας από τις εισαγωγές, δήλωσε την Πέμ-
πτη στο Reuters ο υφυπουργός Ενέργειας
Γιάννης Μανιάτης. Η Ελλάδα δαπανά 10 με
12 δισ. ευρώ ετησίως για εισαγωγές πετρε-
λαίου, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του

ΑΕΠ. 
Με τα πετρέλαια του Πρίνου να αποδίδουν

μόνο μερικές χιλιάδες βαρέλια ημερησίως,
η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσο-
στά εξάρτησης από εισαγωγές στην ΕΕ,
καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 120 εκατ.
βαρέλια πετρελαίου και 4 δισ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου καταναλώνονται κάθε
χρόνο.

«Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να ξεκι-

νήσουμε μέσα στους επόμενους 18-24
μήνες, δηλαδή να έχει γίνει η πρώτη ανά-
θεση ερευνητικού αντικειμένου και να
έχουμε ανάδοχο», είπε ο κ. Μανιάτης. 

Έως τα τέλη της άνοιξης, η Ελλάδα θα
έχει θεσπίσει νέο κανονισμό για την έρευνα
και την παραγωγή υδρογονανθράκων, ενώ
θα έχει αναθεωρήσει και την τρέχουσα νο-
μοθεσία περί ερευνών, σύμφωνα με τον κ.
Μανιάτη. 

➽ Στην κατάργηση ουσιαστικά των αν-
τικειμενικών αξιών των ακινήτων και την
αντικατάστασή τους με τις αγοραίες (εμ-
πορικές) αξίες, αναμένεται να προχωρή-
σει το υπουργείο Οικονομικών από το
β΄εξάμηνο του 2011. Αυτό προκύπτει
από τις δηλώσεις που έκανε την Τετάρτη
ο γγ του υπουργείου Οικονομικών Ηλίας
Πλασκοβίτης, κατά τον φορολογικό διά-
λογο με παράγοντες της αγοράς (κατα-
σκευαστές, μεσίτες και ιδιοκτήτες). «Το
υπουργείο δεν έχει μιλήσει ποτέ για αύ-
ξηση αντικειμενικών αξιών. Λέμε για
προσαρογή στις αγοραίες αξίες» τόνισε.
Η ενδεχόμενη κατάργηση των αντικειμε-
νικών αξιών θα οδηγήσει σε υπέρογκες
αυξήσεις σε μία σειρά από φόρους που
επιβαρύνουν τα ακίνητα.

➽ Δυο νέα έργα, συνολικού προϋπολο-
γισμού 4.695.926,6 ευρώ, θα υλοποι-
ηθούν έπειτα από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Μακεδονίας – Θράκης» 2007 –
2013 (ΕΣΠΑ): «Στερέωση και συντή-
ρηση του υδραγωγείου Χορτιάτη»   (9η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων):
προϋπολογισμός 636.926,60 ευρώ.
«Κατασκευή 12-θέσιου δημοτικού σχο-
λείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο
Σερρών)» (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Ν. Σερρών): προϋπολογισμός
4.059.000 ευρώ. 

➽ Tα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ)
θα εξακολουθήσουν να έχουν δωρεάν
μετακινήσεις, ή τις εκπτώσεις, που δι-
καιούνται, παρά το προσωρινό πρό-
βλημα που έχει δημιουργηθεί με τη μη
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η δι-
ευκρίνιση ήλθε από το υπουργείο Υπο-
δομών με αφορμή σχετική ερώτηση, που
κατέθεσαν βουλευτές της Δημοκρατικής
Αριστεράς. Σύμφωνα με τα στελέχη του
υπουργείου, υπάρχει παλαιότερη
υπουργική απόφαση που προβλέπει πως
ακόμη και αν έχει λήξει η σύμβαση του
αρμόδιου Υπουργείου με τα αστικά λε-
ωφορεία, η κάρτα ισχύει μέχρι την υπο-
γραφή της νέας σύμβασης.

➽ Δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, ή έκπτωση στο ει-
σιτήριο, έχουν ειδικές ομάδες πολιτών,
όπως ΑμΕΑ, στρατιώτες, αστυνομικοί,
φοιτητές, μαθητές, πολύτεκνοι, συνταξι-
ούχοι άνω των 65 ετών κ.α. και το αρ-
μόδιο Υπουργείο, στο οποίο υπάγονται,
υπογράφει κάθε χρόνο μία σύμβαση με
τους φορείς των Μέσων Μαζικής Μετα-
φοράς, στους οποίους καταβάλλει ένα
ποσό ως αποζημίωση. 

μικρά πολιτικά

ΣΤΙΣ 40 ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ – ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τ
ην επέκταση του ωραρίου
εργασίας των δημοσίων
υπαλλήλων κατά 2,5 ώρες

εβδομαδιαίως, δηλαδή από 37,5
ώρες σε 40,  καθώς και λειτουρ-
γία ορισμένων δημοσίων υπηρε-
σιών αιχμής και το απόγευμα
προανήγγειλε ο υπουργός Εσω-
τερικών Γιάννης Ραγκούσης στη
συνάντηση που είχε την Πέμπτη
με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ. 

Ο κ. Ραγκούσης δήλωσε ότι
«δεν μιλάμε για διακεκομμένο
ωράριο, αλλά για συνεχές». Συμ-
πλήρωσε ότι η εφαρμογή του
νέου ωραρίου για όσες υπηρεσίες
λειτουργούν το απόγευμα, θα ξε-
κινήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο,
προκειμένου οι εργαζόμενοι να
προγραμματίσουν τη ζωή τους και
τις υποχρεώσεις τους.

Ο κ. Ραγκούσης τόνισε ότι με
αυτές τις δύο προτάσεις προς
τους δημοσίους υπαλλήλους τούς
καλεί να συμβάλλουν και αυτοί
στην εθνική προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται από όλους τους Έλλη-
νες για να βγει η χώρα από την
κρίση, ενώ επισήμανε ότι όλα όσα
συζητήθηκαν με το προεδρείο της

ΑΔΕΔΥ δεν έχουν καμία σχέση με
το Μνημόνιο και την τρόικα, η
οποία θα ενημερωθεί από τον
Τύπο.

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπα-
σπύρος εξέφρασε τις επιφυλάξεις
του για την αύξηση του ωραρίου
και το απογευματινό ωράριο,
αλλά και για το νέο ενιαίο μισθο-
λόγιο, αν και αναγνωρίζει, όπως

είπε, τη διάθεση του υπουργείου
για ειλικρινή διάλογο. 

Συγχωνεύσεις 
Σε συγχώνευση ή και κατάρ-

γηση ακόμα, περίπου 23.000 φο-
ρέων του Δημοσίου, σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση, αφού
προηγουμένως ιδιώτες καταγρά-
ψουν το έργο που παράγουν, το
κόστος λειτουργίας τους και το

προχωπικό τους. Μεταξύ των ορ-
γανισμών που καταργούνται είναι
οι: Εθνικός Οργανισμός Ερευνας
και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ), Εθνικό
Κέντρο Θεάτρου και Χορού (ΕΚΕ-
ΘΕΧ), Έργο Πολιτών, Όπερα
Δωματίου Θεσσαλονίκης, Κέντρα
Εργαζόμενης Νεότητας, Κέντρο
Εκπαίδευσης Ιππασίας (ΚΕΙΠ), Ελ-
ληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευ-
νών (ΕΛΚΕΘΕ).

Διευρύνεται το ωράριο 
εργασίας στο Δημόσιο
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➽ Mήνυμα στην τουρκοκυπριακή
πλευρά να ανταποκριθεί στις προτά-
σεις του Προέδρου Χριστόφια με
πραγματική βούληση για την επίλυση
του Κυπριακού, απηύθυνε ο πρωθυ-
πουργός Γιώργος Παπανδρέου σε δη-
λώσεις του μετά τη συνάντησή του με
τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Μαξίμου. Yπήρξε λεπτο-
μερής ενημέρωση από τον Κύπριο
Πρόεδρο για τα αποτελέσματα της
τριμερούς συνάντησης της Γενεύης
(σ.σ. την ημέρα της συνάντησης
υπήρξε τηλεφωνική τους επικοινωνία),
ενώ συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις
στην Αίγυπτο, αλλά και ο συντονι-
σμός των δύο χωρών εν όψει του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου στις
Βρυξέλλες.

➽ O Κύπριος πρόεδρος σχολιάζοντας
τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που
όπως ανέφερε ενδιαφέρουν τις δύο
χώρες λόγω της γεωγραφικής εγγύτη-
τας και των φιλικών δεσμών με τα γειτ-
νιάζοντα κράτη, ευχήθηκε να υπάρξει
θετική έκβαση στην Αίγυπτο προς
όφελος της ειρήνης. «Εκρηκτικές κατα-
στάσεις στην περιοχή δεν μπορούν
παρά να επηρεάζουν όλους μας. Μας
ενδιαφέρει η σταθερότητα στην πε-
ριοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

➽ Σειρά τηλεφωνικών επαφών με ηγέ-
τες χωρών της Μέσης Ανατολής είχε
από το Σάββατο μέχρι την Τετάρτη ο
πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις
στην Αίγυπτο. Ο κ. Παπανδρέου συ-
νομίλησε με τον πρόεδρο της Αιγύ-
πτου, Χόσνι Μουμπάρακ, τον
γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου,
Αμρ Μούσα, το νομπελίστα Μοχάμεντ
Ελ Μπαραντέι, τον πρωθυπουργό του
Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον
βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, τον
πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, Χέρμαν Βαν Ρομπάι
και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής
Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. 

➽ Η ΕΣΕΕ διατύπωσε την Τετάρτη τις
ενστάσεις της, κατά τη διαβούλευση
του νέου φορολογικού νομοσχεδίου,
σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της αυτό-
φωρης διαδικασίας και των ποινών
φυλάκισης, ζητώντας από τον
υπουργό Οικονομικών όχι μόνο την
επαναδιατύπωση των άρθρων με πρό-
βλημα συνταγματικότητας, αλλά την
πλήρη απόσυρσή τους, αφού το ποι-
νολόγιο του υφιστάμενου νόμου είναι
ήδη αυστηρό και το μόνο που χρει-
άζεται είναι η εφαρμογή του. 

μικρά πολιτικά

ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Του Ηλία Αγγελόπουλου

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, στις
Βρυξέλλες, συμμετέχει
σήμερα Παρασκευή ο
πρωθυπουργός, Γιώργος
Α. Παπανδρέου. Στη Σύ-
νοδο, Γαλλία και Γερμα-
νία αναμένεται να
παρουσιάσουν κοινή
πρόταση για την οικονο-
μική διακυβέρνηση στην
Ευρωζώνη. Μάλιστα,
όπως είπε την Πέμπτη ο
εκπρόσωπος του Επιτρό-
που οικονομίας Όλι Ρεν,
η Ε.Ε. οδεύει σε μία ολο-
κληρωμένη οικονομική
διακυβέρνηση έως το
καλοκαίρι. 

Γ
ερμανία και Γαλλία προ-
ωθούν το γερμανικής εμ-
πνεύσεως «Σύμφωνο Αντα-

γωνιστικότητας», με το οποίο η
καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα
Μέρκελ δηλώνει ότι στοχεύει στην
«ενίσχυση της προστασίας» της Ευ-
ρωζώνης από μελλοντικές κρί-
σεις. Η «φιλοσοφία» του
Συμφώνου βασίζεται στη μεγαλύ-
τερη αλληλεξάρτηση της δημοσιο-
νομικής, οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής των κρατών-
μελών της Ευρωζώνης, προκειμέ-
νου να αμβλυνθούν οι μεταξύ τους
αποκλίσεις. Επιδίωξη της κ. Μέρ-
κελ είναι να παραμείνει ανοιχτό το
«Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας»
και στα άλλα κράτη της ΕΕ, και να

μην περιοριστεί μόνο στις χώρες
της Ευρωζώνης. 

Παντού συντάξεις στα 67!
Σύμφωνα με πληροφορίες, το

Παρίσι θα στηρίξει την υιοθέτηση
κατώτατου ορίου στο φόρο των
επιχειρήσεων στην ευρωζώνη,
ενώ οι προτάσεις για την αναδιάρ-
θρωση του ταμείου Ευρωπαϊκής
Διευκόλυνσης Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF) θα περιλαμ-
βάνουν την αγορά κρατικών ομο-

λόγων στην πρωτογενή ή τη δευ-
τερογενή αγορά. Προ ημερών ο
Γερμανός υπουργός Εξωτερικών
Βεστερβέλε διευκρίνισε πως η Γερ-
μανία στο πλαίσιο του συμφώνου
Ανταγωνιστικότητας,  επιδιώκει το
μεγαλύτερο δυνατό αυτοματισμό
στην επιβολή των κυρώσεων για
τους παραβάτες του Συμφώνου
Σταθερότητας, τη θέσπιση κανόνων
δημοσιονομικής πειθαρχίας στις
εθνικές νομοθεσίες, αλλά και σύν-
ταξη στα 67…

Σε ρυθμό Μέρκελ

ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟ ΤΗΣ ΝΔ

Σαμαράς: Η συνταγή του μνημονίου έχει αποτύχει

Τ
ο πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του
κόμματος προσδιόρισε ο Αντώνης Σα-
μαράς, μιλώντας στην συνεδρίαση της

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και πα-
ράλληλα εξαπέλυσε και εφ΄ όλης της ύλης
επίθεση στην κυβέρνηση.

«Η ΝΔ είναι λαϊκό κόμμα, στηρίζεται στον
λαό, αγωνίζεται για τον λαό και απευθύνεται
σε όλο τον λαό και μόνο σε αυτόν» είπε ο κ.
Σαμαράς και πρόσθεσε ότι η «η ΝΔ χρειάζε-
ται να συγκροτήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα
που θα προκύψει από την μετατόπιση της
κοινωνίας στις ιδέες του κοινωνικού φιλε-
λευθερισμού, στα ιδανικά της πατρίδας, της
Δημοκρατίας, της ανταγωνιστικότητας, της
ατομικής ευθύνης και της κοινωνικής αλλη-
λεγγύης».

Ο κ. Σαμαράς επιτέθηκε στην κυβέρνηση
για τα θέματα της οικονομίας. «Όχι νέα

επαχθή μέτρα που θα επιδεινώσουν την
ύφεση και δεν τα αντέχει η κοινωνία και η οι-
κονομία», είπε με κατηγορηματικότητα και
πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τη
χώρα ως εταιρία υπό εκκαθάριση». 

Σημείωσε ότι «προωθείται πακέτο περικο-
πών που θα θίξει ευπαθείς τάξεις καθώς και
νέες αυξήσεις φορολογίας που θα πλήξουν
το σύνολο της οικονομίας. Το νέο πακέτο
ασφυξίας θα ξεπεράσει τα δώδεκα δισ.
ευρώ, θα επιδεινώσει τον φαύλο κύκλο της
ύφεσης ενώ η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη».

Ο ίδιος είπε ότι η ΝΔ δεν έχει αντίρρηση
στη φύλαξη των συνόρων ακόμα και με τον
φράχτη στον Έβρο, αλλά επανέλαβε ότι από-
λυτη προτεραιότητα αποτελεί η αντιμετώ-
πιση του θέματος με αλλαγή του νόμου περί
ιθαγένειας.

Παράλληλα τοποθετήθηκε στην απόφαση

του ΣτΕ για την ψήφο αλλοδαπών στις δημο-
τικές εκλογές, λέγοντας ότι «το ΣτΕ οδηγείται
να κηρύξει το νόμο περί ιθαγένειας αντισυν-
ταγματικό» και κάλεσε την κυβέρνηση να
σταματήσει να παρεμβαίνει απροσχημάτιστα
στο έργο των ελλήνων δικαστών».

Επέμεινε δε στην κατάργηση του πανεπι-
στημιακού ασύλου. «Είναι υποκρισία να μι-
λούν για άσυλο ιδεών όσοι ανέχονται το
καθεστώς παρανομίας» ανέφερε.

Για το κίνημα της ανυπακοής σημείωσε ότι
«δεν μπορούμε να δεχθούμε και να ανεχ-
θούμε την παραβίαση των νόμων. Η εφαρ-
μογή των νόμων δεν είναι εθελοντική. Από
την άλλη όμως όταν υπάρχει αναλγησία και
ανευθυνότητα, όταν διαλύεται ο κοινωνικός
ιστός, όταν αυξάνονται τα τιμολόγια των
ΔΕΚΟ πέρα από τα όρια αντοχής, τότε πυρο-
δοτούνται φαινόμενα ανυπακοής».

Σρέντερ προς Μέρκελ:
«Η Ελλάδα έπρεπε να
βοηθηθεί νωρίτερα»

Ο
πρώην καγκελάριος της
Γερμανίας Γκέρχαρντ
Σρέντερ ασκεί σφορδή

κριτική στην Άνγκελα Μέρκελ
για καθυστερημένη αντίδραση
στην ελληνική κρίση και τάσσε-
ται υπέρ της ιδέας του ευρω-
ομολόγου.«Η Ελλάδα έπρεπε να
βοηθηθεί νωρίτερα», λέει ο κ.
Σρέντερ, σε συνέντευξή του στη
γερμανική οικονομική εφημε-
ρίδα Handelsblatt. 

«Φαινόταν από καιρό ότι η
Ελλάδα θα χρειαστεί χρηματοδό-
τηση. Η κ. Μέρκελ θα έπρεπε να
αντιδράσει νωρίτερα και θα εί-
χαμε γλυτώσει πολλά χρήματα.
Άφησε όμως να περάσουν έξι
εβδομάδες», προσέθεσε.

Ο κ. Σρέντερ τοποθετείται και
στην κατηγορία περί ένταξης της
Ελλάδας με «παραποιημένα
στοιχεία» στην ΟΝΕ.  «Δεν μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι τα στοι-
χεία δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα. Ενδεχομένως
οι Έλληνες να παραποίησαν τους
αριθμούς, αλλά όλοι ήμασταν
δεσμευμένοι στα στοιχεία της
Κομισιόν. Δεν μπορούσα να πω
στο Έλληνα πρωθυπουργό ότι
μας κοροϊδεύει», σημειώνει. 

Τέλος, εκφράζει την υποστή-
ριξη του για την πρόταση έκδο-
σης ευρω-ομολόγων.



Στο «Παρασκήνιο» αυτής της Κυριακής

Το «Παρασκήνιο» πρώτο στη μάχη κατά της διαφθοράς

• Μετά τα ομόλογα και το Βατοπέδι παρεμβαίνουμε ξανά...

• Προσφεύγουμε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το

φαγοπότι στην Υγεία...

• Κόντρα στους προκλητικούς του «συστήματος» αποκαλύπτουμε

με ονόματα και αριθμούς φοβερά ντοκουμέντα για τις μίζες των

σύγχρονων δοσίλογων της ΖΗΜΕΝΣ.

• Νέες «βόμβες» για τα γερμανικά χρέη από τις θηριω-

δίες του ναζισμού.

«Παρασκήνιο» με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, με ρεπορτάζ

έκπληξη για το χαρέμι του πιο διεφθαρμένου ευρωπαίου πολιτι-

κού και υπογραφές Γ. Ντάσκα, Γ. Παπαγιάννη, Χ. Μπότσαρη και

συνεργατών που τολμούν.
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HΡΑΚΛHΣ

Χλωμό για Γιάκομπ

Ε
ξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή
του Βίκτορ Γιάκομπ για την κρίσιμη αναμέ-
τρηση του Σαββάτου κόντρα στον Πανσερ-

ραϊκό. Ο Ρουμάνος επιθετικός  υπεβλήθη σε
δοκιμασία ετοιμότητας, ωστόσο αισθάνθηκε
ενοχλήσεις και δεν πέρασε στο ομαδικό πρό-
γραμμα, με τον Γιώργο Παράσχο να τον περιμέ-
νει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στον αντίποδα ο Σάνι Καϊτά συμμετείχε, από
την πρώτη παρουσία του στο πρόγραμμα της
ομάδας σε πλήρεις ρυθμούς και θα είναι κανο-
νικά στην διάθεση του προπονητή του. Το ίδιο
ισχύει και για τους Παπαστεργιανό και Ζέρκα
που επέστρεψαν σε φουλ ρυθμούς προπονή-
σεων. Ωστόσο δύσκολα ο 54χρονος τεχνικος θα
χρησιμοποιήσει τον Μανώλη Παπαστεργιανό,
καθώς προέρχεται απο μακρά περίοδο αγωνι-
στικής απραξίας.

AΡΗΣ

Με «Μπόμπα» και
Νέρι για το διπλό!

Σ
ε χρησιμοποίηση των νεοαποκτηθέντων Νέρι
Καστίγιο και Ραούλ Μπομπαντίγια προσανα-
τολίζεται ο Γιάννης Μιχαλήτσος για το ντέρμπι

του ΟΑΚΑ. Ο τεχνικός του Άρη, δοκίμασε τους συγ-
κεκριμένους ποδοσφαιριστές στην προπόνηση στο
βασικό σχήμα και πιθανότατα θα τους χρησιμοποι-
ήσει το Σάββατο κόντρα στην ΑΕΚ, ελπίζοντας ότι
θα λύσουν το επιθετικό πρόβλημα που αντιμετω-
πίζει η ομάδα. 

Οι «Κίτρινοι» έχοντας πετύχει μόλις ένα γκολ
στα τελευταία έξι παιχνίδια έχουν την χειρότερη
επίθεση του πρωταθλήματος με συνολικά 11 τέρ-
ματα σε 20 αγώνες.  Κάτω από τα δοκάρια θα βρί-
σκεται ο Μιχάλης Σηφάκης, ο οποίος ξεπέρασε το
πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην μέση και το γό-
νατο.

ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πόλεμος ΕΟΚ-ΕΣΑΚΕ με φόντο... τη Μεσόγειο

Β
αθαίνει η κρίση στο ελληνικό μπάσκετ, μετά
και τη νέα κόντρα που ξέσπασε μεταξύ της
ΕΟΚ(Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρι-

σης) και του ΕΣΑΚΕ(Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύ-
μων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών), λόγω της
«Μεσογειακής Λίγκας», που όπως όλα δείχνουν
βρίσκεται προ των πυλών. Κέντρο των εξελίξεων,
εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι
και... το Κατάρ.

Οι σχέσεις του προέδρου της ΕΟΚ, Γιώργου Βα-
σιλακόπουλου με τον ομόλογό του, του ΕΣΑΚΕ, Βα-
σίλη Οικονομίδη, βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό
σημείο. Τελευταία αφορμή, στάθηκε η ιδέα του
κ.Βασιλακόπουλου, για δημιουργία μίας «Μεσο-
γειακής Λίγκας», όπως προτίθενται να την ονομά-

σουν, στην οποία εκτός από Παναθηναϊκό και Ολυμ-
πιακό, θα συμμετάσχει όπως ακούγεται και ο Άρης
αλλά και μία ακόμα ομάδα της Α1, αν τελικά γίνει
πραγματικότητα.  

Στα τραγελαφικά γεγονότα του περασμένου
σαββατοκύριακου, με τους παίκτες του Ηρακλή από
τη μία να βγάζουν τις φανέλες τους και να τις αφή-
νουν στο κέντρο του γηπέδου και τον μάνατζερ με
τον φυσιοθεραπευτή του Περιστερίου να πληρώ-
νουν με την πιστωτική τους κάρτα τα έξοδα της
αποστολής της ομάδας στην Καβάλα, ήρθε να προ-
στεθεί το νέο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ των
δύο «ισχυρών αντρών» του ελληνικού μπάσκετ.  

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του προέδρου
της ΚΑΕ Καβάλας, Κώστα Παπακωνσταντίνου και

του ομοσπονδιακού τεχνικού, Γιώργου Προεστού,
όπου ο πρώτος τάχθηκε ενάντια στην ιδέα της «Με-
σογειακής Λίγκας», ενώ ο δεύτερος τη χαρακτή-
ρισε ως πρωτοποριακή ιδέα. Αποτέλεσμα ήταν ο
πρώτος να χαρακτηρισθεί ως «όψιμος παράγοντας
που δεν έχει καμία δουλειά να πάρει θέση υπέρ
της Λίγκας του Οικονομίδη», ενώ ο δεύτερος ως
«βαλτός για να μιλήσει για τη Μεσεγειακή Λίγκα
του Βασιλακόπουλου». Στο δια ταύτα, σύμφωνα με
πληροφορίες, ο κ.Βασιλακόπουλος τις επόμενες
ημέρες θα ταξιδέψει στο Κατάρ για να συζητήσουν
με τους αρμόδιους της χώρας το ενδεχόμενο πραγ-
ματοποίησης αυτής της ιδέας, «αγκάθι» ωστόσο
αναμένεται ν’ αποτελέσει η απαίτηση τους να τα-
ξιδεύουν εκεί οι ευρωπαϊκές ομάδες. 

ΑΚΟΜΑ «ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ… ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Τ
ην ίδια στιγμή που που μισθοί
και συντάξεις λεηλατούνται, τα
επιδόματα κόβονται «μαχαίρι»

το ένα μετά το άλλο και ο ελληνικός
λαός περνάει τη μεγαλύτερη κρίση
της μεταπολίτευσης, οι κύριοι που
έβαλαν τη χώρα υπό οικονομικό
ζυγό, χρεώνουν τον ελληνικό λαό με
1.000.000 εκ. ευρώ -ακόμα- για λόγο
που ποτέ κανείς δεν κατάλαβε. Η
αστυνομική προστασία της οποίας
έτυχε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η
αποστολή του Ολυμπιακού, θα ήταν
ζηλευτή ακόμα και από τον «πλανη-
τάρχη» Μπαράκ Ομπάμα. 

Ποτέ επίσης δεν θα καταλάβει ο
κάτοικος της Τούμπας, γιατί έπρεπε -
ως πολίτης αυτής της χώρας- να
βάλει το χέρι του στην τσέπη, για να
τον… μπολιάσουν με δακρυγόνα και
χημικά, οι άνθρωποι που υποτίθεται
ότι πληρώνονται για να τον προστα-
τεύουν, δημιουργώντας μία αποπνι-
κτική ατμόσφαιρα, για περισσότερο
από τέσσερις ώρες. Σχεδόν 2.000
αστυνομικοί, ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ
και σκηνικό που θύμιζε αστυνομο-
κρατούμενη περιοχή -επί χούντας-
για να προφυλάξουν από τον υποτι-
θέμενο κίνδυνο, μία ανώνυμη εται-
ρεία. Αλήθεια πόσο ευχαριστημένοι
είναι όλοι εκείνοι που συνετέλεσαν
στην άψογη διεξαγωγή του αγώνα,
που τόσο... πολύ κινδύνευε από τους
«βάρβαρους» Θεσσαλονικείς;

Άλλο ΠΟΚ, 
άλλο Θεσσαλονίκη;

Ευλογο σαφώς είναι το ερώτημα,
αν της ίδια προστασίας -εφόσον το ζη-
τήσουν- θα τύχουν και ο ΠΑΟΚ, ο
Άρης ή ο Ηρακλής, όταν θα κληθούν
να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να ανα-

μετρηθούν με κάποια ομάδα του
ΠΟΚ. Κοντός ψαλμός αλληλούια,
αφού αύριο είναι η αναμέτρηση της
ΑΕΚ με το Άρη στο ΟΑΚΑ, όπου πα-
ρεπιπτόντως έγινα οι γνωστές «ομορ-
φιές» από τους γνωστούς
-αγνώστους (;), στον αγώνα με τον
Παναθηναϊκό.

Επί του αγωνιστικού, είναι κοινή η
ομολογία ότι ο ΠΑΟΚ πέτυχε μία από
τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες
νίκες του, τα τελευταία χρόνια. Ο
λόγος είναι το γεγονός πως δεν πρό-
κειται απλά για μία νίκη που του χά-
ρισε την  πρόκριση στους «4» του

Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θ’ αντιμε-
τωπίσει την ΑΕΚ αλλά για κάτι πολύ
περισσότερο. Ήταν μία επική νίκη
ενάντια στο κατεστημένο, που όσο κι
αν κάποιοι αρκετές φορές υπερβά-
λουν και το έχουν σαν τη μόνιμη δι-
καιολογία για τα δεινά των ομάδων
της Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά το...
θαυμάσαμε σε όλο του το μεγαλείο,
κατά κοινή παραδοχή.
Και τώρα οι «πράσινοι»

Η επόμενη μέρα για το «Δικέφαλο»,
δεν επιτρέπει ωστόσο άλλους χορούς
και πανηγύρια. Αυτά έληξαν από χθες
κιόλας, καθώς την Κυριακή ακολου-

θεί η αναμέτρηση με τον Παναθη-
ναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας και η
νίκη, αποτελεί το μοναδικό στόχο για
την ομάδα του Μάκη Χάβου, αν θέλει
να φτάσει σε ανταγωνιστική θέση στα
πλεί οφ του πρωταθλήματος. Η νίκη
επί των «ερυθρολεύκων», θα πρέπει
να γίνει οδηγός πλέον των δυνατοτή-
των αυτής της ομάδας, που έδειξε ότι
έχει πολύ μέλλον μπροστά της. 

Στο μεταξύ, ο διαιτητής Τριτσώνης,
που είχε «σφυρίξει» την πρώτη ανα-
μέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Κύ-
πελλό, θα είναι ο «άρχων» του αγώνα
της Κυριακής.   

Το 1.000.000 εκ. ευρώ, 
ποιος θα το πληρώσει;

M
OT
IO
NT
EA
M



Karfitsa12 OTANTAΘΕΣΔΕΝΤΑΒΡΙΣΚΕΙΣ Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

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
Πόντου 9-Καλαμαριά, Β. Όλγας 122-Πέτρου Συνδίκα, Γ. Παπανδρέου 54-

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

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Β. Όλγας 122-Πέτρου Συνδίκα, Θερμοπυλών 6-Μπουμπουλίνας-Άνω Ηλι-

ούπολη, Εγνατία 102-Αγίας Σοφίας, Ανδ. Παπανδρέου 33(πρώην Β. Γεωργί-
ου)- Νεάπολη, Ψαρών 28-Παπαναστασίου 57-Χαριλάου, Λαγκαδά 7 Βαρδάρη

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παιδοψυχολογικά
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χει-
ρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμο-
δοσίας, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά,
ορθοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής, ουρολογικά, νευροχειρουρ-
γικά, θωρακικής, καρδιοχειρουργικά, ωρλ, οφθαλμολογικά, μαι-
ευτικά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγ-
γειοχειρουργικά, δερματολογικά, ψυχολογικά
ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ      Ορτανσίας

• ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Χαλκιδικής(περιοχή Μπότσαρη)

• ΚΗΦΙΣΙΑ Καπαδοκίας & τμήμα της Ζηργάνου

• ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μεσολογγίου&Βενιζέλου

• ΕΥΟΣΜΟΣ Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος

• ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Καυτατζόγλου, στο πάρκο Στρατηγείου

• ΜΕΤΕΩΡΑ Μ.Αλεξάνδρου,Γρανικού & Κυριακοπούλου

• ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Ευόσμου

λαϊκές αγορές

ET1

08.30- Με οδηγό τη φαντασία
09.00- Στάνλεϊ
09.30- Μίκυ Μάους-παίζω και μα-
θαίνω
10.00- Εκπαιδευτική τηλεόραση
11.00- Οι δρόμοι του θρύλου
11.30- Εδώ Γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00- 'Eνας βλάκας με πατέντα
13.15- 20os αιώνας επιλογές
13.30- Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα 
13.45- Το κουτάλι
14.15- Ο παραμυθάς
14.30- Ουράνιο Τόξο
15.00- Φινεας και φερμπ
15.30- Κικ μπατοφσκι, ο διάβολος
των προαστείων
16.00- Οι μάγοι του γουεβερλυ
πλεϊς
16.30- Μια ευκαιρία για τη Σόνι
17.00- Νοικοκυρές σε απόγνωση
18.00- Εικόνα σου είμαι
19.00- Επίγειοι παράδεισοι υπό εξα-
φάνιση
20.00- Χρυσά κορίτσια
21.00- Ελληνοτουρκική ορχήστρα
νέων
22.10- Καπετάν Κεμάλ, ο σύντροφος
23.30- Bande a part
01.15- Μέρες αγάπης

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Χάνα Μοντάνα και μαΪλι Σάι-
ρους: οι καλύτερες στιγμές σε μια
συναυλία
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ο,τι φτιάχνεται, το φτιάχνετε
19.15- 'Eχει θείο το κορίτσι
21.00- Ειδήσεις
22.00- Η μηχανή του χρόνου
23.00- Στα άκρα
00.00- Ειδήσεις
00.15- Στα άκρα

ΕΤ3

07.30- Σφαιρική άποψη οι νέοι πε-
ριβαλλοντολόγοι
08.00- Ο θαυμαστός κόσμος του
Ωκεανού
08.30- Αρπακτικά
09.30- Ταξίδια στην άκρη του κό-
σμου με τον Αρτ Γουλφ
09.50- Καθημερινά
11.00- Shamwari : μια άγρια ζωή
11.30- Πολιτισμοί σε κίνδυνο
12.30- Η ελληνική μου Κουζίνα
13.00- Ειδήσεις
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Μαγικός κόσμος
16.30- Η χαρά της ζωγραφικής
17.00- Ειδήσεις
18.15- 'Eκτη αίσθηση
18.35- Οι κόρες του μακ λεοντ
19.30- Λησμονημένες φωνές
20.30- Ταξίδια στην άκρη του κό-
σμου με τον Αρτ Γουλφ
21.00- Ερευνητές των τροφών
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις

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- Ήρθε κι έδεσε
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- Η πολυκατοικία
23.00- Το μυστικό του σκιάχτρου
01.00- Ειδήσεις

ANT1

06.00- Το πιο γλυκό μου ψέμα
07.00- Καλημέρα Ελλάδα
10.00- 10 με 1 μαζί
12.50- Με αγάπη
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών (E)

14.30- Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
17.00-  Τα νέα του Ant1
17.10- Ασημένια φεγγάρια
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- X-factor
00.00- Shark
01.00- Τα νέα του Ant1

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- Αλ τσαντιρι Νιουζ
23.00- Ο Καλός, ο κακός και η κομ-
μώτρια
01.00- Για την καρδιά ενός Αγγέλου
02.00- Η μηχανή του χρόνου

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- Οδύσσεια 
00.45- The Truman show

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώργο
Αυτιά
10.30- Εδώ και τώρα
12.30- Πολύ Μπλα Μπλα
16.00- 'Oσο υπάρχουν άνθρωποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's life 
18.45- Σήμερα
20.00- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Κορίτσια ο Μαρκουλής
23.00- Φως στο τούνελ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Police District
11.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Muchachitas Como tu
15.00- Τηλεαγορές
18.00- Police District
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.20- 'Oλα στο πρόγραμμα
20.30- Police District
22.15- Ris - crime evidence
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- Ενημερωτική εκπομπή
18.00- Σκαι magazino 
19.10- Fifth Gear
19.40- Μύθος η πραγματικότητα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- CSI: νέα Υόρκη vi
23.00- Battles bc

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Ντοκιμαντέρ
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Πάνω απ’ όλα η υγεία
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.30- Θηλαστικά
20.30- Στο αμφιθέατρο
21.30- Κοσμήματα του βυθού
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα

δείτε στην tv
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Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Sadanski

ΟΑντιπρόεδρος
της Ελληνικής
Κυβέρνησης,

κ. Θεόδωρος Πάγκα-
λος αποδέχτηκε την
πρόσκληση να εγκαι-
νιάσει την νέα μο-
νάδα επεξεργασίας
καπνών στο Sandaski
της Βουλγαρίας.
Παρόν ήταν και ο
Υπουργός Οικονο-
μίας, Ενέργειας και
Τουρισμού της Βουλ-
γαρίας κ. Traicho
Traikov. Η μονάδα, το
βιομηχανοστάσιο και
οι υπερσύγχρονοι
αποθηκευτικοί χώροι,
καλύπτουν
123.000m2. σε γήπεδο
310 στρεμμάτων, η
παραγωγική δυναμι-
κότητα είναι 14 τόνοι
την ώρα ενώ  απασχο-
λούνται  325 μόνιμοι
και  210 εποχιακοί ερ-
γαζόμενοι. 

1. Η κοπή της κορδέλας.
2. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος , 
ο Υπουργός Οικονομίας της
Βουλγαρίας, κ. Τράϊκοφ, 
ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης και
ο Δήμαρχος Sandanski
3. Το ζεύγος Μηχαηλίδη, ο Θεόδωρος
Πάγκαλος, ο Δήμαρχος του Sandan-
ski, ο Αλέξανδρος Μιχαηλίδης και 
ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Ι. Μπουτάρης
4. Επίσκεψη στα καπνά

1

2

3

4
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MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Εγώ, ο απαισιότατος (15.10,
Σάββατο και Κυριακή: 11.10, 13.10, 15.10)
/ Ο λόγος του βασιλιά (17.10, 19.40,
22.30)
Αίθουσα 2: The toutist (Τρίτη: 15.40,
17.40, 19.50, 22.00, 00.20) / Το έτερον
ήμισυ (15.00, 17.00, Σάββατο: 12.40,
14.40, 17.00, Κυριακή: 12.50, 15.00,
17.00)
Αίθουσα 3: The tourist (15.40, 17.40,
19.50, 22.00, 00.20, Σάββατο και Κυριακή:
11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.50, 22.00,
00.20, Δευτέρα: 15.40, 17.40, 22.20,
00.30) / Το έτερον ήμισυ (Τρίτη: 15.00,
17.00) / Το μούτρο (Τρίτη: 21.20, 23.20)
Αίθουσα 4: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
Σάββατο και Κυριακή: 12.00, 14.10, 16.00)
/ Το έτερον ήμισυ (18.00, 20.10, 22.10,
00.10)
Αίθουσα 5: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (15.00, 16.50, Σάββατο
και Κυριακή: 11.00, 12.50, 15.00, 16.50) /
The tourist (19.00, 21.20) / The green
hornet (23.30)
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια (15.20,
Σάββατο και Κυριακή: 11.30, 13.30, 15.20)
/ Μαύρος κύκνος (17.20, 19.30, 21.40,
23.50)
Αίθουσα 7: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (Σάββατο και Κυριακή:
12.10, 14.20) / 127 ώρες (16.20, 18.30,
20.30, 22.40,00.40)
Αίθουσα 8: Μαλλιά κουβάρια (16.40,
18.50, Σάββατο και Κυριακή: 11.00, 13.00,
14.50, 16.40, 18.50)
Αίθουσα 9: Ο λόγος του βασιλιά (19.40,
Σάββατο και Κυριακή: 17.10, 19.40) / Το
έτερον ήμισυ (22.10, Παρασκευή έως
Κυριακή: 22.10, 00.10)
Αίθουσα 10: Μαύρος κύκνος (19.30,
21.40, Παρασκευή: 19.30, 21.40, 23.50,

Σάββατο και Κυριακή: 17.20, 19.30, 21.40,
23.50)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατήσεις:
8011160000)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή: 11.00)
/ Ανθρώπινη εμπειρία (Κυριακή: 13.00) /
Μαύρος κύκνος (18.20, 20.40, 23.00,
Σάββατο και Κυριακή: 16.00, 18.20, 20.40,
23.00)
Αίθουσα 2: Μαλλιά κουβάρια (Σάββατο:
16.50, Κυριακή: 12.30, 14.40, 16.50) / Το
πέταγμα του κύκνου (19.00) / Το κυ-
νήγι των μαγισσών (21.20, 23.30)
Αίθουσα 3: Μαλλιά κουβάρια (Κυριακή:
12.00, 14.15) / The green hornet (17.00)
/ Το έτερον ήμισυ (19.30, 21.35, 23.40) 
Αίθουσα 4: Το έτερον ήμισυ (18.30,
20.30, 22.40, Σάββατο: 16.30, 18.30,
20.30, 22.40, Κυριακή: 12.20, 14.30,
18.30, 20.30, 22.40)
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια (17.10) /
Ο μαύρος κύκνος (19.20, 21.40, 24.00)
Αίθουσα 6: Τhe tourist (18.00, Σάββατο
και Κυριακή: 15.45, 18.00) / Το μούτρο
(20.20, 22.25, 00.30)
Αίθουσα 7: 127 ώρες (18.10, 20.10,
22.15, 00.20, Σάββατο και Κυριακή: 16.10,
18.10, 20.10, 22.15, 00.20)
Αίθουσα 8: Εγώ, ο απαισιότατος (Σάβ-
βατο και Κυριακή: 15.30) / Ο λόγος του
βασιλιά (17.30, 20.00, 22.30)

STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό
Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο
νοσοκομείο Άγιος Παύλος, τηλ.
8018017837 και από κινητό 2102371000)
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
Σάββατο και Κυριακή: 12.00, 14.00, 16.00)
/ Το έτερον ήμισυ (18.00, 20.00, 22.00) /
The green hornet (Παρασκευή και Σάβ-
βατο 24.00)
Αίθουσα 2: Μαύρος Κύκνος (17.50,
20.10, 22.30, Παρασκευή: 17.50, 20.10,
22.30, 00.50, Σάββατο: 13.10, 15.30,

17.50, 20.10, 22.30, 00.50, Κυριακή:
13.10, 15.30, 17.50, 20.10, 22.30)
Αίθουσα 3: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (Σάββατο και Κυριακή:
11.40, 13.40, 15.40) / 127 ώρες (17.40,
20.00, 22.20, Παρασκευή και Σάββατο:
17.40, 20.00, 22.20, 00.40, Δευτέρα
20.00, 22.20)
Αίθουσα 4: The green hornet (17.15,
Σάββατο και Κυριακή 12.10, 14.40, 17.15)
/ Το κυνήγι των μαγισσών (19.40,
21.45) / Το έτερον ήμισυ (Παρασκευή και
Σάββατο: 00.10)
Αίθουσα 5: Alpha & Omega (16.30, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 12.30, 14.30, 16.30) /
The fighter (18.30) / Το μούτρο (20.45,
22.45, Παρασκευή και Σάββατο 20.45,
22.45, 00.45)
Αίθουσα 6: Η ζωή μετά (17.45, 20.30,
23.15, Σάββατο και Κυριακή: 11.45, 14.45,
17.45, 20.30, 23.15)
Αίθουσα 7: Μεγαλοφυής (17.45, Σάβ-
βατο και Κυριακή 11.15, 13.50, 15.50,
17.45) / The tourist (19.50, 22.10, Παρα-
σκευή και Σάββατο: 19.50, 22.10, 00.20)
Αίθουσα 8: Μαλλιά κουβάρια (17.30,
19.30, Σάββατο και Κυριακή:  11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30) / The tourist (21.30,
23.50)
Αίθουσα 9: Μαλλιά κουβάρια (16.50,
Σάββατο και Κυριακή: 12.50, 14.50, 16.50)
/ 127 ώρες (18.50, 21.10, 23.30)
Αίθουσα 10: Μαύρος κύκνος (16.40,
19.00, 21.10, 23.40, Σάββατο και Κυριακή:
11.50, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20, 23.40) 
Αίθουσα 11: Το έτερον ήμισυ (17.00,
19.00, 21.00, 23.00, Σάββατο και Κυριακή:
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00)

STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό
Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη,
από σταθερό τηλ.8018017837 από
κιν.2102371000)
Αίθουσα 1: Το έτερον ήμισυ (17.00,
19.00, 21.00, 23.00, Σάββατο και Κυριακή:
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.00)

Αίθουσα 2: 127 ώρες (17.30, 19.30,
21.30, 23.30, Σάββατο και Κυριακή: 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30)
Αίθουσα 3: Εγώ, ο απαισιότατος (16.10,
Σάββατο και Κυριακή: 12.10, 14.10, 16.10)
/ The green hornet (18.10) / Το κυνήγι
των μαγισσών (20.30, 23.00)
Αίθουσα 4: Οι περιπέτειες του Σάμι: το
μυστικό πέρασμα (16.20, 18.20, Σάββατο
και Κυριακή: 12.20, 14.20, 16.20, 18.20) /
The tourist (20.10, 22.20)
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια (17.10,
19.10, Σάββατο και Κυριακή: 11.10, 13.10,
15.10, 17.10, 19.10) / Το μούτρο (21.10,
23.15)
Αίθουσα 6: Μεγαλοφυής ( 17.10, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 11.20, 13.20, 15.20,
17.10) / The tourist (19.00, 21.20, 23.40)
Αίθουσα 7: Μαλλιά κουβάρια (16.00,
18.00, 20.00, Σάββατο και Κυριακή: 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00) / Ρόδα
τσάντα και κοπάνα (22.00) / The green
hornet 3D (Παρασκευή και Σάββατο:
24.00)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Το έτερον ήμισυ (19.00,
20.45, 22.30)
Αίθουσα 2: Το γράμμα που άλλαξε τη
ζωή μου (19.00) / Η ζωή μετά (20.45,
23.00)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727): The
tourist (20.00, 22.00)

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Biutiful (19.00,
21.45)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Υπογραφή
(18.00, 20.30, 23.00)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) 
Cheri (19.00, 20.45, 22.30)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Ψηλά απ' τη γέ-
φυρα» / Από σήμερα
το βράδυ, στο Θέατρο
Αριστοτέλειον

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }

Την «Εύθραυστη Ισορροπία» του Έν-
τουαρντ Άλμπι, ανεβάζει το Θέατρο

Αναζήτηση Θεσσαλονίκης της «Θεατρι-
κής Έρευνας», σε συνεργασία με τις
«Νεφέλες» - Παραγωγή Θεατρικών Πα-
ραστάσεων, στο Θέατρο «Αθήναιον»
απόψε και αύριο, στις 21.00 και την
Κυριακή στις 20.00. Τιμές εισιτηρίων:
15 €, 10 € φοιτητικό

ΟΓιάννης Χαρούλης εμφανίζεται
στο Club του Μύλου απόψε και

αύριο Σάββατο, στις 21.00. Τιμή εισι-
τηρίου: 15€, φοιτητικό - μαθητικό:
12€. Τηλέφωνο κρατήσεων:
2310510081

Οι Breathless, γνωστή μπάντα της
πόλης, παρουσιάζουν αφιέρωμα

για τον Elvis Presley, στον Πολυχώρο
Πολιτισμού Block33, στις 21.00. Τιμή
εισιτηρίου: 10€. 

Ηπαράσταση «My Way» του Τάκη
Ζαχαράτου, παρουσιάζεται απόψε

στο Θέατρο Βεργίνα του Regency
Casino Thessaloniki. Τιμή εισιτηρίου:
20€. Επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα
άνω των 23 ετών. Απαραίτητη η προ-
σκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου. 

Έκθεση με τίτλο: «Leonardo Da
Vinci, Εφευρέτης και Επιστήμο-

νας»,  θα λειτουργήσει από τις 4 Φε-
βρουαρίου έως τις 5 Ιουνίου σε οχτώ
αίθουσες - γκαλερί του πολυχώρου Τέ-
χνης Και Πολιτισμού «Μύλος». 

ΟΜιχάλης Εμιρλής και ο Γιάννης
Τσιμπερίδης των «Fanela Rige»,

εμφανίζονται για μια μοναδική βραδιά
στο Maison Crystal, απόψε στις 22:30.
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310888865

Οι Άτμα εμφανίζονται απόψε live
στο club Vogue. Οι πόρτες ανοί-

γουν στις 22.00. Τηλέφωνο κρατή-
σεων: 2310502081

Ηγκαλερί «TinT» (Χρυσ. Σμύρνης
13), θα παρουσιάσει την πιο πρό-

σφατη ενότητα έργων της Μαρίας Γιαν-
νακάκη. Η έκθεση εγκαινιάζεται στις
12 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως
τις 19 Μαρτίου.

Σημειωματάριο

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ Παράσταση:

«Berlin Alexanderplatz» / Από Παρασκευή έως

Κυριακή

ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΕΡΜΟΥ Παράσταση: «Οι καρέ-

κλες» / Από Πέμπτη έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΘΛΑΣΗ Παράσταση: «Κάθε Πα-

ρασκευή κι ένα έγκλημα» / Κάθε Παρασκευή,

έως τις 25 Μαρτίου

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Παράσταση: «Το όνειρο του Χάιμε» / Από Τε-

τάρτη έως Κυριακή

ΒΑΣΙΛΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ Παράσταση: «Λωξάντρα» /

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-

ΔΩΝ Παράσταση: «Ο κύριος Πούντιλα κι ο δού-

λος του, ο Μάττι» / Από Τετάρτη έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΈΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Παράσταση:

«Μουγκαφόν-οι» / Από Παρασκευή έως Κυ-

ριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Παράσταση: «Εύθραυστη

Ισορροπία» / Από Παρασκευή έως Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΟΝΕΙΡΟΥ Παράσταση:

«Frozen» / Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάβ-

βατο

ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ Παράσταση: «Σε μια κόλλα

χαρτί» / Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
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Ακούσατε, ακούσατε!

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ

Karfitsa

Α
πό την Πειραματική Σκηνή
της «Τέχνης», παρουσιάζε-
ται στο Θέατρο Αμαλία, το

έργο του Στάθη Μαυρόπουλου
«Σε μια κόλλα χαρτί». Το έργο
παίζεται στη Θεσσαλονίκη από τα
τέλη του Ιανουαρίου και γνώρισε
μεγάλη επιτυχία από το κοινό της
πόλης. 

Πρόκειται για ένα «θεατρικό
ντοκιμαντέρ», με θέμα δύο υπο-
θέσεις καταδίκης αθώων, που
συγκλόνισαν τη μεταπολεμική
Θεσσαλονίκη: του Γρηγόρη Στα-
κτόπουλου (υπόθεση Πολκ,
1948) και του Αριστείδη Παγκρα-
τίδη (ο «δράκος του Σέιχ Σου»,
1963). Δύο πολύκροτες υποθέ-
σεις, όπου, για λόγους πολιτικής
σκοπιμότητας, κατασκευάστηκαν
εν ψυχρώ ένοχοι, τυλίχτηκαν  «σε
μια κόλλα χαρτί» δύο -κατά γε-
νική σήμερα πεποίθηση- αθώοι.
Ο πρώτος έζησε έναν εφιάλτη και
πέρασε πολλά χρόνια στη φυ-
λακή. Ο δεύτερος εκτελέστηκε. Το
έργο βασίζεται στη σύνθεση σπα-
ραγμάτων από επίσημα ντοκου-
μέντα, προσωπικές μαρτυρίες,
δημοσιεύματα εφημερίδων. Στό-
χος δεν είναι ωστόσο  η συγκέν-
τρωση ιστορικών πληροφοριών
ούτε η εξιχνίαση σκοτεινών μέχρι
σήμερα εγκλημάτων. Αντικείμενο
της παράστασης είναι οι ανθρώ-
πινες περιπτώσεις, η διαδικασία
κατασκευής ενόχων, ο εφιάλτης
των αθώων που εμπλέκονται στα
γρανάζια ενός απάνθρωπου μη-
χανισμού. Αυτό το στοιχείο άλλω-
στε έρχεται να συνδέσει τον
Στακτόπουλο με τον Παγκρατίδη,

δύο πρόσωπα απολύτως διαφο-
ρετικά μεταξύ τους ως προς την
κοινωνική θέση, το μορφωτικό
επίπεδο, την ιδεολογία. Αυτό εξη-
γεί γιατί αυτές οι δύο αυτοτελείς
ιστορίες ενώθηκαν σε μια ενιαία
παράσταση, της οποίας το πρώτο
μέρος έχει τον τίτλο «Γρηγόρης»
και το δεύτερο «Αριστείδης».

Η σκηνοθεσία είναι του Στάθη
Μαυρόπουλου και της Ελένης
Δημοπούλου, ενώ η μουσική
είναι του Κώστα Βόμβολου και
της Μαρίτας Τσαλκιτζόγλου. Στην
παράσταση παίζουν οι: Σταύρος
Ευκολίδης, Μένη Κυριάκογλου,
Στάθης Μαυρόπουλος, Μάριος
Μεβουλιώτης, Δημήτρης Ναζί-

ρης, Μαριέττα Σπηλιοπούλου,
Μαρίτα Τσαλκιτζόγλου. Στην πα-
ράσταση ακούγονται επίσης οι
φωνές των Κώστα Βόμβολου,
Νίκου Κουμαριά, Νανάς Παπα-
γαβριήλ και Έφης Σταμούλη.

Κάθε Παρασκευή στις 21.30 και το
Σάββατο στις 21.00.

ΑΝΑΒΟΛΗ και πάλι στη συνάν-
τηση εκδοτών-δημοσιογράφων.
Την ερχόμενη Τετάρτη πρόκειται
να συζητηθεί τι θα γίνει –και να
θα υπάρξει- Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Την ίδια ώρα, εντείνον-
ται οι πιέσεις από τους εκδότες
«Μακεδονίας» - «Αγγελιοφόρου»
για υπογραφή επιχειρησιακών
συμβάσεων, αλλά η ΈΣΗΕΜΘ δεν
είναι διατεθειμένη να «ανοίξει το
δρόμο» στην Αθήνα, συναινώντας
χωρίς μάχη (βλέπε συνεχείς απερ-
γίες) σε μειώσεις της τάξης του 15-
40%!  

«ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ αστυνομία» είναι
ο τίτλος ωριαίου ντοκιμαντέρ πα-
ραγωγής 2010, που μεταδίδει σε
Α΄ προβολή η ΕΤ3 αύριο, Παρα-
σκευή 4 Φεβρουαρίου 2011, μισή
ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Το ντοκι-
μαντέρ παρουσιάζει την αστυνο-
μία στο Ισλαμαμπάντ, την
πακιστανική πρωτεύουσα, η οποία
από ήρεμη και φιλήσυχη πόλη,
αντιμετωπίζει πλέον την απειλή
της τρομοκρατίας. 

ΚΟΡΥΤΣΑ είναι ο επόμενος σταθ-
μός της εκπομπής «Balkan Ex-
press» της ΕΤ3 την Κυριακή 6
Φεβρουαρίου 2011, στις 18.00.
Με αφετηρία τη συνοριακή
γραμμή της Κρυσταλλοπηγής, η
τηλεοπτική ταχεία της ΕΤ3 φθάνει
στην πόλη, στην οποία υπάρχει
έντονο το ελληνικό στοιχείο, με
την εικόνα να συνοδεύεται από
παραδοσιακές κορυτσιανές καντά-
δες.

ΑΔΕΛΦΟΙ Παπαγεωργίου: Οι τε-
λευταίοι των μεγάλων ευεργετών.
Στα δυο αδέρφια από τη Σιάτιστα
που δημιούργησαν το ομώνυμο
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης,
είναι αφιερωμένο το «Δήγμα Δω-
ρεάν» που θα μεταδοθεί το ερχό-
μενο Σάββατο, στις 8.30 μ.μ. από
την TV-100. Μιλούν μεταξύ
άλλων ο εκπομπή ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης (ως πρωθυπουργός
είχε εγκρίνει τη δωρεά) ο μητρο-
πολίτης Νεαπόλεως- Σταυρουπό-
λεως Βαρνάβας, κ.ά.

Ο Τελάλης

«Σε μια κόλλα χαρτί»

«Ο Αντώνης της καρδιάς μας» του Μιχάλη Στρατάκη

Α
πό τις Εκδόσεις Γερμανός κυκλοφό-
ρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογρά-
φου Μιχάλη Στρατάκη με τίτλο

«Αντώνης Παρίσης, ο Αντώνης της
καρδιάς μας», το οποίο προλογί-
ζουν ο τέως Πρωθυπουργός Κώ-
στας Καραμανλής και ο πρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης
Σαμαράς. Μέσα από τις 300 σε-
λίδες του βιβλίου αναδεικνύεται
η ζωή, η δράση και η μεγάλη
προσφορά του αείμνηστου Αν-
τώνη Παρίση στη Θεσσαλο-
νίκη, τη Μακεδονία και
γενικότερα την Ελλάδα, ως
ανθρώπου, ως γιατρού και
ως πολιτικού. Προσωπικό-
τητες από το σύνολο του
πολιτικού φάσματος, με

κείμενα τους, φωτίζουν άγνωστες πτυχές της
δράσης του Αντώνη Παρίση, ενώ πολλά
ανέκδοτα ντοκουμέντα και πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό ξαναζωντανεύουν τις αποχές

της πολιτικής ζωής στη Θεσσαλονίκη,
που φέρουν ανεξίτηλη

τη σφραγίδα του Αν-
τώνη Παρίση. 

Στο βιβλίο του Μι-
χάλη Στατάκη περι-

λαμβάνονται κείμενα
των: Αντώνη Δούδου,

Γιώργου Μενεξέ, Βιολέ-
τας Μενεξέ, Νίκου Μέρ-

τζο, Ντίνου Βαλαβάνη,
Παναγιώτη Ψωμιάδη,

Φαίδων Γιαγκιόζη, Κώστα
Μαμέλη, Ιάκωβου Φραν-

τζή, Βαγγέλη Σπυριδωνίδη,

Φανής Παρτσαφυλλίδου, Κώστα Λασκαρέ-
λια, Σωτήρη Κούβελα, Στέλιου Παπαθεμελή,
Νέστωρα Ντέμου, Χρήστου Νικολαΐδη, Χρή-
στου Καραγιαννόπουλου, Περικλή Παπανα-
ούμ, Μανόλη Στρατάκη, Πάνου
Λουκόπουλου, Καίτης Τζιτζικώστα, Λάζαρου
Χατζηνάκου, Νίκου Μακραντωνάκη, Θόδω-
ρου Κρυωνά, Δημήτρη Βαρτζόπουλου. 

Επίσης δημοσιεύονται συνεντεύξεις των:
Νίκου Παυλίδη, Παναγιώτη Δέντσορα, Ντί-

νου Βαλαβάνη, Ιωάννη Μπόντη, Σούλη Φω-
στηρόπουλου, Νίκου Αβδελά, Διαμαντή
Κελαρτζή, Κώστα Μαμέλη, Βαγγέλη Δημη-
τρίου, Γιάννη Μπίκου, Γιώργου Σιμπιλίδη,
Γιάννη Βλέμμα, Βασίλη Πεΐτση, Δημήτρη Στα-
μάτη, Παναγιώτη Ψωμιάδη, Νίκου Βακάλη,
Γιάννη Κυριακίδη, Λάμπρου Παπασμύρη,
Γιώργου Μπλάτζα, Ελεονόρας Λογαρά, Σουλ-
τάνας Σιλελόγλου.



Ποια είναι η πιο επίκαιρη φράση της… αντίδρασης;
Σύνδεση με Κάιρο!

✱ «Ποιος να φανταζόταν όταν οι γονείς
μας ερχόταν ξυπόλητοι στην Ελλάδα, ότι
οι Πόντιοι θα έφταναν στο διάστημα;».
Τάδε έφη Παναγιώτης Ψωμιάδης στον κο-
σμοναύτη Θεόδωρο Γιουρτσίχιν που ως
γνωστόν είναι πόντιος –μιλά άπταιστα την
ποντιακή. Μήπως φανταζόταν ότι θα γινό-
ταν μικροί πρωθυπουργοί. 

✱ Στις 11.38 έφτασε ειδοποίηση σε πολλά
δημοσιογραφικά γραφεία για τις ανακοι-
νώσεις του δημάρχου Μπουτάρη. Όχι σε
όλα. Προφανώς έγινε ή κακή ή επιλε-
κτική ενημέρωση. Ή λάθος τακτικής.
Πάντως, ο spokesman του δημάρχου μας
πληροφόρησε ότι ο δήμαρχος δεν θα επι-
τρέψει ερωτήσεις. Αντίδραση; Καμία… 

✱ Στην εκτελεστική επιτροπή της Τετάρ-
της, που κράτησε περίπου πέντε ώρες, η
ομάδα Μπουτάρη διχάστηκε. Άλλοι πρό-
τειναν να κλείσει τελείως η TV100 και ν’
ανοίξει σε 5-6 μήνες «αλλιώς», ενώ άλλοι
πρότειναν να συνεχίσει χωρίς πρόγραμμα
και παράλληλα να εκκαθαριστεί. Αυτή
ήταν η πρόταση Κουράκη, η οποία επικρά-
τησε. Απ’ ό,τι έμαθα, διαφώνησε μέχρι και
ο Π. Αβραμόπουλος. Αν σας λέει κάτι. 

✱ Αν θα επηρεάσει την κυριακάτικη συ-
νέλευση της δημοτικής παράταξης για
να πάρει το νέο της όνομα και να απο-
κτήσει τη νέα της δομή, δεν το ξέρω.
Αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Η απορία
που έχω είναι ότι με τη μοιρασιά που
πάνε να κάνουν στην εκπροσώπηση στη
15μελή επιτροπή, μεταξύ των ΠΑΣΟΚων,
των ΔΗΑΡΙδων και των Πρωτοβουλια-
κών, μάλλον ξεκινούν διχαστικά…

Απορία: Αλήθεια, ποιος εκλέ-
χτηκε δήμαρχος; Ο Μπουτά-
ρης ή ο Κουράκης; Αν
εκλέχτηκε ο πρώτος –
όπως όλοι ξέρουμε-
τότε γιατί διοικεί ο
δεύτερος;

✱ Τελικά ποιος εκ-
προσωπεί την κυβέρ-
νηση στη
Θεσσαλονίκη; Ο Σ. Ξυ-
νίδης, που δεν πατά το
πόδι του στο διοικητή-
ριο; Ο γενικός γραμμα-
τέας Μακεδονίας – Θράκης
Γ. Χατζηκωνσταντίνου που δεν
έχει αρμοδιότητες; Ή ο αποκεντρω-
μένος διοικητής Θ. Σώκος που είναι κι
αυτός διορισμένος από την κυβέρνηση;
Όχι τίποτε, για να ξέρουν προς τα πού θα
τραβάνε οι πορείες…

✱ Αλήθεια, ακόμη δεν κουνήθηκε φύλλο
για τις ακατανόητες δηλώσεις του αν. κα-
θηγητή Δ. Καιρίδη για τον Μεγαλέξανδρο
και τα σκουπίδια. Και μετά σου λέει γιατί ο
κόσμος φτύνει τους πολιτικούς. Όχι για να
μην τους ματιάσει. Αλλά τόση ασυνέπεια
λόγων και έργων βρε παιδί… Είναι δυνατόν
ο συγκεκριμένος να συνεργάζεται με το
Ίδρυμα Καραμανλή; Καλές οι δημόσιες
σχέσεις με τους Αμερικανούς, όμως δεν
πλήττεται έτσι η αξιοπιστία του ιδρύματος; 

✱ Έπρεπε να κάνει ερώτηση ο Θωμάς
Ρομπόπουλος για να σκεφτεί ο Βαγγέλης
Βενιζέλος να αποχαρακτηρίσει τη Θεσ-
σαλονίκη και τη Χαλκιδική από παραμε-

θόριες περιοχές, ώστε να διευ-
κολυνθούν οι ξένες επεν-
δύσεις; Είναι γεγονός
πάντως ότι το σχετικό
νομοσχέδιο προτείνει
να παραμείνουν  ως
παραμεθόριες μόνο
οι 10 από τις μέχρι
τώρα 29 χαρακτηρι-
σμένες περιοχές. 

✱ «Εγώ μπορεί να
χορεύω αλλά χορεύω

για μένα» δηλώνει η
Εύα η Καϊλή σε γνωστό

κουτσομπολίστικο site,
διαψεύδοντας ότι της έγινε

πρόταση για να συμμετάσχει στο
«Dancing with the stars». «Εγώ είμαι νυχ-
θημερόν Βουλή –σπίτι και δημοσιογρα-
φία» δήλωσε η πράσινη ξανθιά της
Θεσσαλονίκης. Εμείς γιατί δεν τη βλέ-
πουμε πουθενά; Ούτε βουλή ούτε τιβί;

✱ Μπααα; Ο Σίμος όρισε αντιδημάρχους;
Δεν θα τα κάνει όλα μόνος του; Ή το ένα
δεν αποκλείει το άλλο;

✱ «Σου την έσκασα. Ήρθα με αγροτική πε-
ριβολή!» Με αυτή τη φράση φρόντισε ο Κ.
Σκανδαλίδης να ζεστάνει το κλίμα μόλις
αντίκρισε τον Π. Ψωμιάδη. Δικαιολογημέ-
νος. Είχε πιο νωρίς συνάντηση με τους
αγρότες, τους οποίους δεν έπεισε, αφού
πριν τελειώσει η συνάντηση στην περιφέ-
ρεια, αποφάσισαν κινητοποιήσεις. 

Βελονιστής

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
Σε ποιο δήμο του νομού ψά-
χνουν για… πετρέλαιο; Λέγε-

ται –διασταυρωμένα- ότι ο
πρώην δήμαρχος είχε αγοράσει

πετρέλαιο, το πλήρωσε, αλλά
δεν το παρέλαβε. Αποτέλεσμα;

Ο νέος δήμαρχος να βρει τα
τιμολόγια αλλά το πετρέ-

λαιο ακόμη το ψά-
χνει…

και τσιμπάει... και πονάει

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

➽ «Γιάννης, σαν ράφτης έμαθα να ζω με τις
καρφίτσες, δουλεύω με αυτές. Μερικές

φορές, στο try on του κοστουμιού, τσιμπάω

και κανέναν. Άλλοι λένε ‘‘σιγά ρεεε’’, άλλοι

δε μιλάν κι άλλους τους αρέσει. Καληνύ-

χτα και καλή τύχη. gougou». Με συγκίνησε
αυτό το μήνυμα που πήρα χθες. Για όσους

παρακολουθούν το site της karfitsas, ο

gougou είναι τακτικός αναγνώστης της εφη-

μερίδας μας και σχολιαστής της στήλης. 

➽ Ο ράφτης της Ουάσιγκτων είναι μετανά-

στης εξ… αγχιστείας στις ΗΠΑ. Υπαξιωμα-

τικός του στρατού πριν από κάποια

χρόνια, έφυγε από το στρατό γιατί… αγά-

πησε μια τρομερή Ελληνοαμερικάνα και

αποφάσισε να ζήσει μαζί της στην άλλη

πλευρά του Ατλαντικού. Δεν απαρνήθηκε

την Ελλάδα. Αν διαβάσετε τα σχόλιά του

θα το καταλάβετε. Απλά τη βλέπεις με

άλλο μάτι, με ποιο ανοιχτό πνεύμα. Συνο-

λικά. Κι αυτό μ’ αρέσει. 

➽ Ένας άλλος φίλος καλός, που με συγκί-

νησε με ένα σχόλιό του στο facebook, σχε-
τικά με το κείμενο για τους «φωστήρες εξ

Αθηνών», ο Sotiris Tzim γιατί τον άφησα

πιτσιρίκο πριν από 17 χρόνια και τον ξα-

ναβρήκα στο fb με απόψεις «απροσάρμο-

στες» στο πίστευε και μη ερεύνα της
εξουσίας. 

➽ Τον ρωτώ: Υπάρχει άλλη εκδοχή; Μπο-

ρεί να υπάρξει; Έχουμε λόγο να αγωνι-

στούμε γι' αυτή την άλλη εκδοχή; Και

ποιος είναι ο τρόπος του αγώνα; Απαντά,

λοιπόν, για το ποια μπορεί να είναι η επό-

μενη μέρα μιας γενικευμένης αντίδρασης

κατά της τρόικα και του μνημονίου. 

➽ «Να επιμείνουμε ελληνικά, να γρά-

φουμε ελληνικά και να σκεφτόμαστε ελλη-

νικά. Να διαβάζουμε ιστορία αντί για να
ενθουσιαζόμαστε με το Άβαταρ, να διαβά-

ζουμε λογοτεχνία. Να κλείσουμε τις τηλεο-

ράσεις. Αυτή είναι η μόνη εκδοχή

αντίστασης. Κρατική αντίσταση δεν

υπήρχε και ούτε και θα υπάρξει. Θα ήταν
ουτοπικό έτσι κι αλλιώς. Ατομική συνεί-

δηση και δράση ΜΟΝΟ. 

➽ »Εξάλλου, όταν μια τόσο ισχυρή σκέψη

όπως η ελληνική, άντεξε 5.000 χιλιάδες

χρόνια, τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς,

τους Φράγκους, τους Οθωμανούς, δε θα

κολλήσει στην πολιτισμική φλούδα των

Αμερικάνων. Κρυφό σχολειό ξανά μέχρι να

καταρρεύσει το σύστημα». 

➽ Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Καλημέρα

και καλό κουράγιο. 

Ο Τζον Μίλερ, αριστερά, Διευθύνων Σύμβουλος του Digital Media Group of News Corp. και ο Τζέσε Άντζελο, αρχισυντάκτης της
"The Daily", στην παρουσίαση της "The Daily", της πρώτης εφημερίδας στον κόσμο που είναι ειδικά σχεδιασμένη μόνο για το iPad

(AP Photo/Mark Lennihan).
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