
Προς μία Βουλή 
…άβουλη

Toυ Νίκου Καραμανλή

Π
ολύς λόγος γίνεται τελευ-

ταία για πιθανή συγκυβέρ-

νηση. Κάτι τέτοιο φαντάζει

δύσκολο, με δεδομένη την άρνηση

των δύο μεγάλων κομμάτων να

συμφωνήσουν έστω και στα ελάχι-

στα. Κανείς δεν αποκλείει όμως μια

κυβέρνηση εθνικής ανάγκης η

οποία θα αποτελείται από προσω-

πικότητες εκτός των επικεφαλής των

κομμάτων –παλιών και νέων (Κου-

βέλης, Ντόρα)- με τη συναίνεση

όμως όλων. Οι πολιτικοί παράγον-

τες εκτιμούν πλέον ότι η κυβέρνηση

Παπανδρέου δεν έχει μέλλον. Το

αντάρτικο με την ευκαιρία του νο-

μοσχεδίου για τα φρουτάκια, εδραι-

ώνει αυτήν την πεποίθηση.

www.karfitsa.gr
Διαβάστε ή κατεβάστε

την έντυπη έκδοση 
στο διαδίκτυο
όπως την βλέπετε 
στο χαρτί�

Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ «Κ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Πωλούν εύφλεκτα χωρίς πυροπροστασία!

Συνέχεια στη σελ. 2

✔ Το σκοπιανό, το μνημόνιο, η ΝΔ, ο Τρεμόπουλος και οι επόμενες κινήσεις
του Π. Ψωμιάδη

✔ «Δεν αρέσει και δεν βολεύει που μιλάω για τη Μακεδονία μας όταν κάποιοι
θέλουν να κλείσει το θέμα ξεπουλώντας το όνομά μας. Δεν αρέσει και δεν βο-
λεύει που μιλάω κατά του μνημονίου που φέρνει δυστυχία στο λαό. Αλλά κά-
νουν λάθος αν νομίζουν ότι θα με κηρύξουν έκπτωτο και θα σωπάσω» λέει ο
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στην «Κ»

✔ Ποιοι άλλοι αυτοδιοικητικοί απειλούνται με πειθαρχικές ποινές
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Τριάντα υποκαταστήματα στο νομό λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ισχύ! 

Μην την ψάχνεις� 
Στείλε mail�

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

❱ΤΣΙΜΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΟΝΑΕΙ Μικρά και αιχ-
μηρά σχόλια, ύποπτα… κουίζ και λογι-
κές απορίες για όσα συμβαίνουν στον
μικρόκοσμο της πολιτικής 4, 6,8
❱ΣΠΟΡ Πρωταθλήματα Ελλάδας και Ευ-
ρώπης και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
του Σαββατοκύριακου 20
❱BLOGBUSTER Με δύναμη από τον
κόσμο της blogόσφαιρας 22
❱MEDIALAND Νέα από τον κόσμο των
ΜΜΕ 31
❱ΓΡΑΦΟΥΝ Δ. Αθανασόπουλος 3,
Στρ. Σιμόπουλος 14, Γ. Βοσκόπουλος 18,  
Σ. Οραήλογλου 22, Ν. Γκράτσιου 22, 
Eλ. Αρτζανίδου 27, Αντ. Ζιούτη 30, 
Γ. Κεσσόπουλος 32

Σελ. 10-11

Σελ. 18

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΑ ΣΤΑΝΤΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ «Κ»

ΠισΩΠλΑΤο χΤΥΠΗΜΑ σΤΗΝ ΑΝΤιΘΕΤΗ ΑΠοψΗ
Με μια αυθαίρετη και αντιδημοκρατική κίνηση και χωρίς καμία προειδοποίηση ως όφειλε στοιχειωδώς, 
ο αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης Ανδρέας Κουράκης αφαίρεσε τα σταντς διανομής της «Κ»! Σελ. 14

«Η φωνή μου ενοχλεί,
καταθέτω μήνυση 
στον Τρεμόπουλο»

Η μαύρη 
αλήθεια για 

την κρίση
Ένα ντοκιμαντέρ που δεν βγήκε
ποτέ στον τηλεοπτικό αέρα αλλά
σαρώνει στο διαδίκτυο- Τι λένε

κορυφαίοι ξένοι οικονομικοί
αναλυτές για τις επιλογές της

κυβέρνησης

Σελ. 16-17
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Ο φόβος για νέα
ανταρσία στο εσω-
τερικό της κυβέρνη-
σης με την ευκαιρία
του νέου μνημο-
νίου, φουντώνει τα
σενάρια για τις πι-
θανές εξελίξεις. Βε-
βαίως, είναι

δεδομένο ότι το Μαξίμου και η
τρόικα δεν πρόκειται να παραδώ-
σουν άνευ όρων μερίδιο της εξου-
σίας στην αντιπολίτευση. 
Στην απέναντι πλευρά, στη λεω-
φόρο Συγγρού, το όχι στη συγκυ-
βέρνηση είναι δημόσια
διατυπωμένο. Ο Αντ. Σαμαράς,
έχοντας κερδίσει επαξίως το ρόλο
του αντιμνημονιακού και επιχειρών-
τας να πείσει για την αντιπρόταση
εξουσίας, δεν θα ήθελε να μπει στην
περιπέτεια της διαχείρισης μιας
υπόθεσης που θεωρείται από πολ-
λούς –και τους γαλάζιους- από πριν
χαμένη. 
Με αυτά τα δεδομένα, κυβέρνηση
συνεργασίας υπό οποιαδήποτε
μορφή μάλλον θα πρέπει να θεωρεί-
ται απίθανη. Συνέπεια αυτού ότι η
χώρα οδηγείται σε εκλογική αναμέ-
τρηση. Είναι στο χέρι του πρωθυ-
πουργού η απόφαση για τις εκλογές
όμως τίποτε δεν πρέπει να αποκλει-
στεί όσο θα υπάρχει αναταραχή
στους κυβερνητικούς κύκλους. 
Από κοντά, Καρατζαφέρης και
Ντόρα που έχουν πάρει από νωρίς
θέση στον… καραγκιόζ μπερντέ,
δηλαδή στην επόμενη Βουλή. Μια
Βουλή που αν επιβεβαιωθούν οι δη-
μοσκοπήσεις θα έχει πιθανότατα 7-
8 κόμματα, θα είναι δηλαδή Βουλή
άβουλη. Τότε η συνεργασία θα
γίνει μονόδρομος, αλλά φοβάμαι ότι
θα είναι και αρκούντως άκαιρη και
αδύναμη να σταματήσει τις επερχό-
μενες εξελίξεις. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Προς μία Βουλή 
…άβουλη

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τα φρουτάκια, η αναδιάρθρωση 
και ο φόβος του αντάρτικου 
"Καζάνι που βράζει" είναι το ΠΑΣΟΚ
αφού οι φωνές που τάσσονται υπέρ της
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους
μέσα στο κόμμα πληθαίνουν, ενώ το εν-
δεχόμενο αυτό διαψεύδεται κατηγορη-
ματικά από την κυβέρνηση και από το
οικονομικό επιτελείο. 
❱Σελ.12

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ»

Πρωτότυπες, καινοτόμες 
και ελληνικές προτάσεις
Στο Κέντρο «Νόησις» της Θεσσαλονίκης
παρουσιάζονται οι 21 προτάσεις-υποψη-
φιότητες που προκρίθηκαν στην τελική
φάση του διαγωνισμού εφαρμοσμένης
έρευνας και καινοτομίας με τίτλο «Η Ελ-
λάδα καινοτομεί», που διοργανώνουν
από κοινού ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG.
❱Σελ.12

ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Πάνω από όλα Έλληνες…» 
Μιλήσαμε με τους μαθητές από το Ριζο-
κάρπασο, κατεχόμενου χωριού της Κύ-
πρου, που επισκέφθηκαν τη
Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες.
Παιδιά με όνειρα, φιλοδοξίες, εγκλωβι-
σμένα στα Κατεχόμενα…
❱Σελ.18

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φωνάξτε το… ΔΝΤ!
Μιλήσαμε με τους μαθητές από το Ριζο-
κάρπασο, κατεχόμενου χωριού της Κύ-
πρου, που επισκέφθηκαν τη
Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες.
Παιδιά με όνειρα, φιλοδοξίες, εγκλωβι-
σμένα στα Κατεχόμενα…
❱Σελ.11

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
η συμμετοχή 
❱Σελ.23
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ακριντί κομμένο. Λαμό-
για, έχετε σακουλευτεί,
ότι ο μπεζαχτάς πήγε

άτα; Αλισβερίσι με τους χαρτογιακάδες, τα
δωράκια και οι κορδελίτσες, τέλος! Γουστά-
ρεις να κονομήσεις, ρε μόρτη; Πάνε αντρίκια
και παντελονάτα, κάνε τη μπίζνα στα ίσα,
χωρίς τσιριμόνιες και πλάγια δρομάκια. Κα-
θαρά πράγματα. «Μολόγα πως είσαι απ’ το
συνάφι μας για να βρεις χαΐρι», μας σπρεχά-
ραν τόσα χρόνια. Τώρα, το γκουβέρνο βάζει
φρένο, γεια χαραντάν και τα κουκιά μπα-
γλάν. Ή αλλάζουμε (γελέκο) ή βουλιάζουμε
(στου βοθρόλακκα τα λημέρια)…

Λόγια χωρίς περιττούς φανφαρονισμούς.
Οι έχοντες προνομιούχα υπόστασιν έχουν
αντιληφθεί, πως η απόκτηση παράνομων
ωφελημάτων έχει υπάγει εις περίπατον; Το
δούναι και λαβείν με τους υψηλόβαθμους
μανδαρίνους, οι δωροδοκίες και οι διαβλη-
τές δοσοληψίες, έχουν λάβει τέλος! Επιθυ-
μείτε σφόδρα να αποκτήσετε κέρδος, κύριε
μου; Υπάγετε με αρρενωπότητα, πραγματο-
ποιείστε την συναλλαγήν ευθέως, άνευ εκ-
δουλεύσεων και «πλαγίων οδών». Λεύκανση
πλήρης. «Διαβεβαιώστε με ότι ανήκετε εις
τον δικό μας χώρο και θα λάβετε ανταμοιβή
αναλόγως», ήκουαν άπαντες τοσαύτα έτη.
Πάραυτα, η κυβέρνησις σταμάτησε παρό-
μοιες διαδικασίες, χαίρεται και εις άλλα με
υγείαν. Ή αλλάζουμε (ένδυμα) ή βουλιά-
ζουμε (εις των βατράχων το ενδιαίτημα)…

Όπως και να το πει κανείς, μόρτικα ή κα-
θαρευουσιάνικα, λαϊκά ή εκλεπτυσμένα, η
ουσία είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε. Μπο-
ρεί να λέμε ότι το μνημόνιο απέτυχε και άλλα
συναφή. Η ουσία είναι ότι η εικόνα ενός κρά-
τος με οργωμένες ασφάλτους, αλλοπρόσαλ-
λες αποφάσεις για κεφαλαιώδη ζητήματα
όπως η μετεγκατάσταση στη Σίνδο και η
«φρουτακοποίηση» της πολιτικής, δεν δημι-
ουργούν την εικόνα μιας ευνομούμενης πο-
λιτείας, που βαδίζει αργά αλλά σταθερά στην
έξοδο της κρίσης. Το σύνθημα είναι σωστό
όμως, όπως κι αν το πεις. Ή αλλάζουμε (νο-
οτροπία) ή βουλιάζουμε (στο έλος της ανυ-
ποληψίας)… 

Ή ρολάρεις 
ή βυθιζόμεθα…

Κωνσταντίνος Παρθένης «Ελληνική Ιστορία»

Κι επειδή το Πάσχα έφτασε, η φωτογραφία από τη κατασχεθείσα μεγάλη ποσότητα πα-
ράνομων βεγγαλικών, μας  κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για να μην έχουμε άσχημα
ξεμπερδέματα…

Φέτος είχε ιδιαίτερη προβολή ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας. Κάτι οι ορθοπε-
ταλιές στα οικονομικά μας, κάτι το φρενάρισμα της ανάπτυξης, κάτι το ετάπ
της οικονομίας που δεν τελειώνει πότε, να λοιπόν γιατί βρέθηκε στην επικαι-
ρότητα το… ποδήλατο.

Σαχάρα θυμίζουν
πλέον και οι λαϊκές
αγορές, υποστηρί-

ζουν οι παραγωγοί.
Η μείωση μισθών

και –ιδιαίτερα- των
συντάξεων έπληξε
τις λαϊκές, αν και

ορισμένοι εκτιμούν
πως οι τιμές δεν
έπεσαν και τόσο

χαμηλά στους πάγ-
κους…

Από τις λίγες φορές που μια πολυήμερη απεργία, όπως αυτή η δεκαή-
μερη των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, δεν παρέλυσε την
αγορά, δεν προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών κλπ. 

Δεν είναι σκηνή
από το Βιετνάμ, τις
μάχες στη Λιβύη ή
το μακελειό στην
Ακτή Ελεφαντοστού.
Είναι στιγμιότυπο
από το πεδίο μαχών
της ρωμαϊκής Κε-
ρατέας, όπου συγ-
κρούονται εδώ και
μήνες οι λεγεώνες
με τους ανυπότα-
κτους Γαλάτες. Ε,
ρε γλέντια…
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✱ «Εγώ αυτό τον
καιρό το μόνο που
κάνω είναι να στη-
ρίζω τον Ψωμιάδη».
Τα λόγια αυτά ανήκουν
στον περιφερειακό σύμβουλο,
Γ. Τσαμασλή, ο οποίος μπορεί τον τε-
λευταίο καιρό να απέχει από τα τεκται-
νόμενα, ωστόσο, όπως μας είπε, δεν
ξεχνά τους φίλους του!

✱ Ενάντια στη λογική «δρυός
πεσούσης, πας ανήρ ξυ-
λεύεται», είναι όπως ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η

νομαρχιακή επι-
τροπή Θεσσαλο-

νίκης
υποστηρίζοντας ότι
δεν θα ξανασχο-
ληθεί ποτέ ξανά
με την υπόθεση
Ψωμιάδη. Χαρές
που θα κάνει ο πε-
ριφερειάρχης!

✱ «Η μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ δεν πρόκειται να
γίνει γιατί δεν υπάρχει η πολιτική βού-
ληση» τόνισε ο Π. Ψωμιάδης και στενα-
χώρησε πολλούς!Και στα δυτικά αλλά
και στα ανατολικά της πόλης. 

✱ Ως ενέργεια συγκάλυψης χαρακτη-
ρίζουν την κίνηση του Δ. Σα-

ραμάντου να ζητήσει να
ελεγχθούν οι λογαριασμοί
όλων των μελών του δ.σ.
και των συγγενών

τους, οι πρώην
δήμαρχοι Ν. Μπάτος

και Α. Γαβότσης και δημο-
τικοί σύμβουλοι. Όπως
αναφέρουν σε σχετικό δελ-
τίο τύπου «σε βάρος μας δεν
υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις
με ποινές φυλάκιση 16 και 12 μηνών,
όπως έχει ο Σαραμάντος» και υποστη-

ρίζουν ότι «οι δηλώσεις πόθεν
έσχες καθώς και αντίγραφα των

Τραπεζικών λογαριασμών κατατί-
θενται κάθε χρόνο στην Εισαγγελία

Εφετών». 

✱ «Μη βιάζεσαι τόσο. Χρειάζονται
άλλοι δύο τρεις μήνες μέχρι
να γίνεις δήμαρχος», είπε ο
πρώην δήμαρχος Ωραι-
οκάστρου στον πρόεδρο
του δημοτικού συμ-
βουλίου, Κ. Δούμ-
παλα, ο οποίος όπως
όλα δείχνουν θα δια-
δεχθεί τον νυν δή-

μαρχο (μετά την
επικείμενη

παύση του
λόγω παράβα-
σης καθήκοντος)
στη θέση του. 

✱ Στο πλευρό του Π. Ψω-
μιάδη τάχθηκε με ομόφωνη

απόφασή της η Ένωση Περι-
φερειών, η οποία ζητά παράλ-

ληλα επιτακτικά τον προληπτικό
έλεγχο των Περιφερειών για τη δια-
σφάλιση της νομιμότητας των ΟΤΑ.
Εντύπωση μας προκαλεί ότι συμφώ-
νησε και  ο Σγουρός…

✱ Το ότι ο πρώην δήμαρ-
χος Λαγκαδά είναι στη
λίστα των υποψηφίων
βουλευτών της ΝΔ στη
Β’ Θεσσαλονίκης το γρά-
ψαμε και το ξαναγράψαμε.
Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ποιος θα
διαδεχθεί τον Γ. Καραγιάννη στα
έδρανα του δημοτικού συμβουλίου σε
περίπτωση που ο πρώην δήμαρχος
καταφέρει και εκλεγεί! Βέβαια, ο ίδιος

όπου σταθεί και όπου βρεθεί τονίζει ότι
είναι ταγμένος στο χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, αν και η ΝΔ μάλλον
έχει διαφορετική άποψη.  

Τι λέει άραγε ο Ν. Κακλαμάνης στο Σίμο Δανιηλίδη; 
ΆΜΕΣη απαλλαγή, από τα δη-
μοτικά τέλη, όσων ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων έχουν
υποστεί -άμεσα ή έμμεσα-
ζημία από την καθυστέ-
ρηση στα έργα του μετρό
την τελευταία πενταετία ζη-
τούν από τον Γ. Μπου-
τάρη με
επιστολή τους
οι ξενοδόχοι
της Θεσσαλο-
νίκης. Και να
ήταν μόνο
αυτοί… 

ΚΟΥΙΖ
Ποιος είπε: "Κόρα-
κας κοράκου μάτι

δεν βγάζει"; 

KOYIZ
Ποιος αντιδήμαρχος

δήμου της δυτικής Θεσσα-
λονίκης φοβάται τους δημο-

σιογράφους και δεν παίρνει
σχεδόν ποτέ το λόγο, όταν

είναι αυτοί παρόντες;
Κάποιος μας είπε ότι σε

άλλες περιπτώσεις…
κελαηδάει

ΜHΝυΣη για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη, κατέθεσε ο περι-
φερειακός σύμβουλος, Μιχάλης Τρεμόπουλος, με
αφορμή τις κατηγορίες του κ. Ψωμιάδη εναντίον του
για αντεθνικές θέσεις. Μάλιστα, ο κ. Τρεμόπουλος
ζητά από τον περιφερειάρχη το συμβολικό ποσό
των 40 ευρώ, καθώς τόσο, όπως είπε, κόστισε το
παράβολο. Ο περιφερειακός σύμβουλος και ευρω-
βουλευτής έκανε πράξη αυτό που είπε κατά τη
διάρκεια του περιφερειακού συμβουλίου και μή-
νυσε τον κ. Ψωμιάδη με αφορμή τις κατηγορίες
που εξαπέλυσε εναντίον του για αντεθνικές
θέσεις. η είδηση φυσικά δεν βρίσκεται
εδώ αλλά στο γεγονός ότι ο κ. Τρεμό-
πουλος κατά τη διάρκεια του συμβου-
λίου είπε ότι είναι «Έλληνας της
Μακεδονίας» και το άκουσαν μά-
λιστα και πολλοί!

KOYIZ
Ποιος δημοτικός σύμ-

βουλος είπε ότι η παρά-
ταξή του έχει ανοικτά

μάτια και αυτιά; Μήπως
όμως έχει κλειστά στό-

ματα;

✱ Με περίπου 29 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται
οι περιφέρειες της χώρας από το υπουργείο Εσω-
τερικών, σύμφωνα με αποφάσεις που υπέγραψε ο

υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος. Ενώ, κατανέμει
προς τους δήμους της χώρας το ποσό των 15.482.856

ευρώ. Φτάνουν όμως; 

✱ Καλές οι ουζοσυναντήσεις και τα γλέντια αλλά το να
μαζεύεται και ο κάθε πικραμένος δεν

είναι ό,τι καλύτερο! Εντάξει το
καταλάβαμε ότι έχετε

ανάγκη από λίγη δημο-
σιότητα αλλά μην το

παρακάνετε κιόλας!

ΑΠΟΡΙΑ
Είναι αλήθεια ότι κάποιοι επι-

θυμούν τη μεταφορά των ΡΟΜΑ
από την περιοχή της Περαίας στις

εκβολές του Γαλλικού ποταμού; Όπως
μάθαμε οι κάτοικοι της περιοχής της
Σίνδου και της ευρύτερης περιοχής

ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, όχι
φυσικά γιατί έχουν πρόβλημα με
τους ΡΟΜΑ, αλλά γιατί πάλι σκέ-

πτονται τον τόπο τους ως...
Καιάδα του νομού. 

SMS
Μα τέτοιος έρωτας με

την καρέκλα; Μια
θέση προέδρου είναι,
δεν εκλέχθηκες και

δήμαρχος!
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✱ Είδατε την αγάπη
ανάμεσα σε Σαμαρά
και Ψωμιάδη; Εί-
δατε τι στενή φιλία
έχει αναπτυχθεί με-
ταξύ των δυο αν-
δρών; Κολλητοί. Τι
κολλητοί, αυτοκόλλη-
τοι. Και μην ακούσω κα-
νέναν να ισχυριστεί ότι η
συμπάθεια προέκυψε ξαφνικά
επειδή στη Λεωφόρο Συγγρού
πληροφορήθηκαν το 6,3% που
συγκεντρώνει στις δημοσκοπή-
σεις το… μελλοντικό κόμμα Ψω-
μιάδη, το οποίο καταγράφει
δυναμική χωρίς να έχει ανακοινωθεί
ακόμα. 

✱ Με υποψήφιους… υποψήφιους
βουλευτές της ΝΔ γέμισε η αίθουσα
όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
ThessalonikiForward. Έγινε αυτό που
λέμε λείπει ο γάτος και χορεύουν τα
ποντίκια. Βλέπετε οι νυν βουλευτές
έλειπαν στην Αθήνα λόγω ανειλημμέ-
νων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων
και έτσι οι επίδοξοι διάδοχοι τους
βρήκαν ελεύθερο το γήπεδο να αλω-
νίσουν. Το τι κάρτες μοιράστηκαν
χέρι-χέρι δεν λέγεται…

✱ Γιατί ο Σπύρος Βούγιας
κάθε φορά που έρχεται στην
πόλη συναντά μόνο τους
δημάρχους Θεσσαλονίκης,

Θερμαϊκού και Καλαμαριάς;

Αντιλαμβάνομαι
ότι το είχε απω-
θημένο να δει κα-
ραβάκια στο
Θερμαϊκό αλλά
προβλήματα έχουν

και οι άλλοι δήμοι του
νομού…

✱ Κουρασμένος ο Γιώργος. Μόλις
18 μήνες πρωθυπουργός και θυ-

μίζει έντονα τον προκάτοχο
του. Εκείνος τουλάχιστον κου-
ράστηκε μετά την τετραετία.

Απροπόνητο σε βρίσκω
Γιώργο…

✱ Περισσότερο με…
απειλή μοιάζει η ανα-
κοίνωση της Νομαρ-
χιακής Επιτροπής
ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονί-
κης ότι δεν θα ασχολη-
θεί ξανά με τον
Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Στα πα-
τώματα τον βλέπω τον
«Πανίκα».

✱ Αρχίζω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ
κατηγορεί επίτηδες το ΣΥΡΙΖΑ για το
γιαούρτωμα και τις επιθέσεις που δέ-
χονται υπουργοί και άλλοι κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι. Από τη μια το
αναδεικνύει στη λαϊκή συνείδηση,
από την άλλη γνωρίζει ότι τα ποσο-
στά του έχουν χαμηλό ταβάνι και άρα

δεν κινδυνεύει
από αυτό. 

✱ Τελικά ποιος κυ-
βερνά αυτόν τον

τόπο; Βγαίνει ο Γερμα-
νός υπουργός Οικονομι-

κών και αποκαλύπτει ότι το
Βερολίνο έχει ζητήσει να παραλάβει
στα τέλη Ιουνίου ειδική μελέτη
για να διαπιστωθεί αν και κατά
πόσο είναι διαχειρίσιμο το
ελληνικό χρέος.  Σε περί-
πτωση που τα μαντάτα είναι
καλά γλυτώνουμε την ανα-

διάρθρωση. Σε διαφορετική
περίπτωση αποτελεί μονό-

δρομο. Αν είναι έτσι τι χρει-
αζόμαστε τους
Παπανδρέου, Παπακων-
σταντίνου, Σαμαρά, Μπα-
κογιάννη και τους
άλλους; Διαχειριστές

έχουμε και στις πολυκατοι-
κίες μας…

✱ Όταν θέλουν και όταν τους
βολεύει λεφτά υπάρχουν. Μετά τα 6,5

εκατομμύρια ευρώ που μας στοιχί-
ζουν κάθε μήνα οι πτήσεις ελληνικών
μαχητικών πάνω από τη Λιβύη, θα δα-
πανήσουμε και άλλο ένα εκατομμύ-
ριο ευρώ για την κατασκευή
πρότυπου χωριού υποδοχής παράνο-
μων μεταναστών στον Έβρο. Μην
πάει ο νους σας σε τίποτα παραπήγ-
ματα. Κάθε άλλο. Θα πρόκειται για
άνετες, λουξ, κατασκευές. Δεν είναι
τώρα εποχές να μας πιάσουν στο
στόμα τους οι διεθνείς οργανισμοί
που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα. Κάθε σπίτι θα έχει κλιματι-
σμό, κουνουπιέρες, θα υπάρχουν
ειδικοί χώροι ψυχαγωγίας και διαφο-
ρετικό πρόγραμμα φαγητού για χρι-
στιανούς και μουσουλμάνους.
Φαίνεται πως το ΔΝΤ δεν αφορά τους
λαθρομετανάστες αλλά μόνο μισθω-
τούς και συνταξιούχους!

✱ Που το πάει ο Κυριάκος; Ο Μητσοτά-
κης ντε. «Χρέος της αντιπολίτευσης»,
δήλωσε, «είναι να ασκεί κριτική όχι
προσωπική κριτική και είμαι κατά των
προσωπικών επιθέσεων, αλλά η κρι-
τική από μόνη της δεν αρκεί». Το καλύ-
τερο ωστόσο το είπε λίγο παρακάτω
τραβώντας το αυτί του Μηταράκη και
του υπόλοιπου οικονομικού επιτε-
λείου: «Πρέπει να καταλήξουμε να δια-
τυπώσουμε πολύ
συγκεκριμένες και εξει-
δικευμένες εναλλακτι-
κές προτάσεις για το
πώς αντιλαμβανόμα-
στε την έξοδο από την
οικονομική κρίση». Και
για να έχουμε καλό ερώ-
τημα, εκείνο το «Ζάππειο
2» τι απέγινε;

«Αντώνη, θες να διαβάσεις την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος

μου να μου πεις τη γνώμη σου;»

Εδώ ο κόσμος καίγεται, μετά το Πάσχα έρχονται νέα -πιο
βαριά- φορολογικά μέτρα, μισθωτοί και συνταξιούχοι βλέ-
πουν τις τσέπες τους να αδειάζουν και η Έλενα
Ράπτη φωτογραφίζεται καβάλα σε ένα άλογο
για γνωστό life style περιοδικό. Αντί να μι-
λήσει για την κρίση προτιμά να αναφερθεί
στο «dancing with the stars», να φωτογρα-
φηθεί με φουλάρια που κοστίζουν από 30
έως 205 ευρώ και γενικότερα να μιλήσει
περί ανέμων και υδάτων. Είναι πασι-
φανές ότι η Έλενα ακολουθεί πιστά
τη συμβουλή πως η σιωπή είναι
χρυσός και το ρητό πως όσο λιγό-
τερο μιλάς για θέματα που δεν ξέ-
ρεις τόσο λιγότερο κινδυνεύεις να
εκτεθείς. Οι συμβουλάτορες της
όμως γιατί δεν την προστατεύουν
από τέτοια επικοινωνιακά φάουλ
ειδικότερα σε δύσκολες, οι-
κονομικά, εποχές;

Το είπε και το έκανε ο Μιχάλης Λιάπης. Ο
πρώην υπουργός κατέθεσε αγωγές και μη-
νύσεις σε βάρος εκείνων που τον «φωτο-
γράφισαν» ως τον πολιτικό με καταθέσεις
178 εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες του
εξωτερικού. Στην ανακοίνωση του κάνει
λόγο για «μεθοδευμένη επίθεση» και «συ-
κοφαντικές αναφορές εναντίον του» και
ζητά να αποκατασταθεί η αλήθεια.

SMS
Μετά το Πάσχα τελικά

η ανακοίνωση των νέων
μέτρων. Ο δικός μας Γολ-

γοθάς και η σταύρωση
ξεκινούν μετά την

Ανάσταση!

SMS
Η χειραψία Ψω-

μιάδη-Αβραμόπουλου
το απόγευμα της Πέμ-

πτης ήταν λίγο
ψυχρή ή ήταν η

ιδέα μου; 

ΑΠΟΡΙΑ
Μήπως ο Γιάννης Ραγκού-
σης πληρώνει την κόντρα

του Χάρη Καστανίδη με τους
δικαστικούς; Από εκείνη την

ώρα όλες οι αποφάσεις του
Άρειου Πάγου δικαιώνουν
τους συμβασιούχους! Τυ-

χαίο; Δεν νομίζω!

SMS
Είδες που μερικές φορές είναι καλό

να διοργανώνεις εκδηλώσεις σε ξενο-
δοχεία που φιλοξενούν πενθήμερες εκ-

δρομές; Στην πρώτη δυσκολία μπορούν να
σε εξυπηρετήσουν και να γεμίσουν τις

άδειες καρέκλες. Τζάμπα ανησυχούσες τε-
λικά…

AΠΟΡΙΑ
Στο Thessaloniki Forward

για τον τουρισμό δεν δόθηκε ο
λόγος στον Ψωμιάδη παρόλο

που δόθηκε σε παραγωγικούς φο-
ρείς. Μα ο Περιφερειάρχης δεν
είναι αυτός που θα διαχειριστεί
τα κονδύλια για τον τουρισμό
στην Κεντρική Μακεδονία; Ο

κ. Σιμόπουλος τι λέει επ'
αυτού;
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Νίκος Βαλεργάκης «Θα δώσω μάχη 
για τα συμφέροντα των δικηγόρων» 

Βρέθηκε λύση για τα σκουπίδια
στο δικαστικό μέγαρο 

Επιτέλους κάρτες για τους δικηγόρους
Χωρίς κόπο θα μπαίνουν στο δικαστικό μέγαρο οι δικηγόροι καθώς αγοράστη-
καν οι μαγνητικές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πλαϊνές πόρ-
τες του μεγάρου. Ήδη από χθες άρχισε η διανομή τους από τα γραφεία του
δικηγορικού συλλόγου και μετά το Πάσχα όλοι οι δικηγόροι θα μπορούν να τις
χρησιμοποιήσουν και να μπαίνουν στα δικαστήρια χωρίς να περιμένουν τον
έλεγχο από τις μαγνητικές πύλες.

Πρόλαβαν απόδραση στα Διαβατά 
Στο παρά πέντε πρόλαβαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Διαβατών
έναν νεαρό κρατούμενο ο οποίος επιχείρησε να αποδράσει. Ο νεαρός βγήκε στο
προαύλιο και κατάφερε να σκαρφαλώσει με το μπουφάν του σε φράχτη με αποτέ-
λεσμα να βρεθεί στην αυλή της νέας πτέρυγα που κατασκευάζεται στο χώρο των
φυλακών. Ο κρατούμενος έγινε αντιληπτός από σωφρονιστικούς υπαλλήλους οι
οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν . Από τη διεύθυνση των φυλακών δια-
τάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για να διερευνηθούν τα αίτια της απόδρασης
ενώ ενημερώθηκε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Μ
άχη για να αλλάξουν την εικόνα
που παρουσίαζαν οι κοινόχρη-
στοι χώροι του δικαστικού μεγά-

ρου Θεσσαλονίκης δίνουν τα συνεργεία
καθαρισμού που προσελήφθηκαν χθες
με μηνιαία σύμβαση. Η εικόνα που πα-
ρουσίαζαν χθες τα δικαστήρια Θεσσαλο-
νίκης ήταν αποκαρδιωτική καθώς όλες οι
γωνίες στους αίθριους χώρους ήταν γε-
μάτες σκουπίδια ενώ ακόμη και στα
ακροατήρια υπήρχαν πεταμένα χαρτιά
και σκόνες .

Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως εντο-
πίζονταν στις τουαλέτες κοινού οι οποίες
από την αρχή της εβδομάδας έμειναν
κλειδωμένες καθώς η λειτουργία τους
είχε κριθεί επικίνδυνη για τη δημόσια
υγεία. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώ-
ρητο μετά την παραίτηση του εργολάβου
που έχει αναλάβει τις εργασίες καθαριό-
τητας του κτιρίου. Η εταιρεία προχώρησε
σε καταγγελία της σύμβασης, υποστηρί-
ζοντας ότι της οφείλονται 300.000 ευρώ.
Από τη Δευτέρα δικηγόροι δικαστικοί
υπάλληλοι και δικαστές επιδόθηκαν σε
αγώνα δρόμου για να βρουν μια εταιρεία
καθαρισμού η οποία θα υπέγραφε σύμ-
βαση για ένα μήνα! Ευτυχώς οι προσπά-
θειες πέτυχαν και την από χθες ένα
συνεργείο έπιασε δουλειά. Σύμφωνα με

πληροφορίες υπογράφηκε σύμβαση
διαρκείας ενός μήνα ενώ ήδη έχουν υπο-
βληθεί νέες προτάσεις για την ανάληψη
της εργολαβίας καθαριότητας από νέα
εταιρεία. Οι φάκελοι κατατέθηκαν στο
ΤΑΧΔΙΚ και αναμένεται η αξιολόγηση
τους.

Α
λλαγή σελίδας επέλεξαν οι δικη-
γόροι της Θεσσαλονίκης με την
ψήφο τους στις εκλογές του

Μαρτίου εκλέγοντας νέο πρόεδρο στο
Δικηγορικό σύλλογο. Ο Νίκος Βαλεργά-
κης ανέλαβε το τιμόνι του τρίτου μεγα-
λύτερου συνδικαλιστικού οργάνου των
δικηγόρων και υπόσχεται να διοικήσει
«με έναν τρόπο περισσότερο πρακτικό
και δικηγορικό». Με συνέντευξή του
στην «Κ» ξεδιπλώνει τις προθέσεις του
και τους στόχους του, «για ένα νέο δι-
κηγορικό σύλλογο». 

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που
θέσατε ως πρόεδρος του δικηγορι-
κού συλλόγου;

Οι πρώτες προτεραιότητές μου είναι
η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, του
κύρους αλλά και της καθημερινότητας
του δικηγόρου, που μεταφράζεται εν-
δεικτικά σε καλύτερη εξυπηρέτηση στις
δικαστικές και δημόσιες υπηρεσίες με
επέκταση του ωραρίου για τους δικηγό-
ρους, στην άμεση αντιμετώπιση αντιδι-
κηγορικών συμπεριφορών από
δικαστές, δικαστικούς και δημόσιους
υπαλλήλους και στην καθαριότητα και
συνθήκες παραμονής στο δικαστικό μέ-
γαρο και κυρίως στα ακροατήρια. Επι-
πλέον στην κρίσιμη συγκυρία που
διανύουμε, τους επόμενους τέσσερις

μήνες που θα εκδοθούν τα Προεδρικά
Διατάγματα που θα εξειδικεύσουν τις
διατάξεις του νόμου για την δήθεν «απε-
λευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλ-
ματος, μας περιμένει σκληρή δουλειά
για να προασπίσουμε τα συμφέροντα
των δικηγόρων.

Προεκλογικά είχατε θέσει η θέμα
αλλαγής του τρόπου εκλογής των
δικηγόρων. Προς ποια κατεύθυνση
θα κινηθείτε;

Εκτός από τα παραπάνω, στόχος μου
είναι θεσμικά, η αλλαγή του εκλογικού
συστήματος των δικηγορικών εκλογών,
η θέσπιση δευτεροβαθμίου συνδικαλι-
στικού οργάνου των δικηγορικών συλ-
λόγων, αλλά και σε πρώτη φάση η
μείωση του ΦΠΑ στην παροχή νομικών
υπηρεσιών με τελικό στόχο την κατάρ-
γηση του. Οι θεσμικοί στόχοι θα επι-
τευχθούν με την επίτευξη της ενότητας
του κλάδου, που είναι βασική μου προ-
τεραιότητα. Είμαι σίγουρος ότι με το νέο
Πρόεδρο των Αθηνών θα έχουμε μια
πολύ συνεργασία προς όφελος των δι-
κηγόρων.

Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που
θα πάρετε για να στηρίξετε τους
νέους;

Ως άμεση προτεραιότητα θέτω την

επίλυση των προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι νέοι δικηγόροι. Στόχοι μου
είναι, μεταξύ των άλλων, η πλήρης
απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές για νέους δικηγόρους έως 2 έτη δι-
κηγορίας, η εξακολούθηση χορήγησης
και η αύξηση του ποσού του δανείου
από το ΕΤΑΑ, η παγίωση και διεύρυνση
των προγραμμάτων επιδότησης από τον
ΟΑΕΔ, η συνεχής αναβάθμιση των επι-
μορφωτικών σεμιναρίων, η διεύρυνση
του προγράμματος νομικής βοήθειας, η
εξεύρεση νέων πόρων για αύξηση του
διανεμητικού λογαριασμού για τους
νέους δικηγόρους και η θεσμική κατο-
χύρωση του συνεργάτη δικηγόρου. 

Θα συνεργαστείτε με τους «αντι-
πάλους» σας στο δικηγορικό σύλ-
λογο;

Στην διάρκεια της θητείας μου θα ζη-
τήσω την συνεργασία των υπολοίπων
μελών του ΔΣ, γιατί πιστεύω ότι απαι-
τούνται συγκλίσεις και συνεργασίες για
να διοικηθεί ο Σύλλογος. Θα το κάνω για
το καλό του Συλλόγου και των συνα-
δέλφων. Θεωρώ ότι ως νέο Πρόεδρο
θα με στηρίξουν σε αποφάσεις μου που
θα είναι προς αυτό το σκοπό. Και φυ-
σικά είμαι έτοιμος να δεχτώ την καλό-
πιστη κριτική τους για οποιοδήποτε
θέμα.

...της Θέμι
δος Της 

Δέσποινας Κρητικού 





Του Χρήστου Τσαλικίδη

Σ
ε μείζον πολιτικό θέμα τόσο για
το ΠΑΣΟΚ όσο και για τη ΝΔ
εξελίχθηκε η καταδίκη του Πα-

ναγιώτη Ψωμιάδη από το πενταμε-
λές εφετείο Θεσσαλονίκης. Το μεν
ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση
γιατί πρέπει να κινηθεί ανάλογα και
για άλλες παρόμοιες υποθέσεις, η δε
ΝΔ γιατί αφενός έδειξε αργά αντανα-
κλαστικά και αφετέρου γιατί ορισμέ-
νες δηλώσεις στελεχών της δεν
συμβαδίζουν με τη γραμμή Σαμαρά
για στήριξη του Περιφερειάρχη Κεν-
τρικής Μακεδονίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την
άφιξη του στη Θεσσαλονίκη ο πρό-
εδρος της ΝΔ συνάντησε τον Π. Ψω-
μιάδη σε αίθουσα του αεροδρομίου
Μακεδονία. Οι δύο άνδρες συνομί-
λησαν περίπου 15 λεπτά και μετά
εξέφρασαν ο ένας τη στήριξη στον
άλλον! «Είμαστε δίπλα στον περιφε-
ρειάρχη μας» είπε ο Σαμαράς, «είμαι
δίπλα στον πρόεδρο που είναι η κυ-
ρίαρχη δύναμη στην κεντροδεξιά»
είπε ο Π. Ψωμιάδης, δίνοντας έτσι
και ένα τέλος στα σενάρια περί ίδρυ-
σης νέου κόμματος. 

Ορισμένοι, όπως ο πρόεδρος της
ΝΟΔΕ Δ. Βαρτζόπουλος, τάχθηκαν
ανοικτά υπέρ του και στάθηκαν στο
πλευρό του. Άλλοι, όπως ο Στ. Καλα-
φάτης για παράδειγμα, προτίμησαν
τις υπεκφυγές περί ανθρώπινης πε-
ριπέτειας και άλλοι, όπως οι Κ.
Γκιουλέκας και Γ. Ιωαννίδης, υπο-
στήριξαν ότι «κάθε δικαστική από-
φαση είναι σεβαστή και δεν μπορεί
να αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτη-
σης και σχολιασμού από κανέναν» ή
ότι το παράπτωμα παραμένει παρά-
πτωμα «είτε το κάνεις για ανθρωπι-
στικούς λόγους, λόγω αρρώστιας
του ανθρώπου, είτε όχι». 

Το τηλεφώνημα Σαμαρά 
σε Ψωμιάδη

Ανεξάρτητα του πως αντιμετώπι-
σαν οι Θεσσαλονικείς βουλευτές  της
ΝΔ τον Παναγιώτη Ψωμιάδη (μόνο
ο Σ. Αναστασιάδης ήταν παρών στο
δικαστήριο…), η αλήθεια είναι πως
στα πόδια του «σφάζονται» οι ένοικοι
της γαλάζιας πολυκατοικίας, από-
δειξη ότι η απειλή περί ίδρυσης κόμ-
ματος λειτούργησε καταλυτικά υπέρ
του. Σε πολιτικό επίπεδο η καταδίκη
Ψωμιάδη τον έφερε πιο κοντά με τον
Αντώνη Σαμαρά. «Η αναθέρμανση
των σχέσεων τους δεν έγινε ξαφνικά
αλλά ήταν επιβεβλημένη» υποστηρί-
ζουν κομματικά στελέχη υπενθυμί-
ζοντας την απήχηση που έχει ο
«Πανίκας» στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό
το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο
πρόεδρος της ΝΔ ο οποίος έπραξε
το αυτονόητο. Τηλεφώνησε στον Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
την παραμονή της δίκης και του τό-
νισε ότι βρίσκεται στο πλευρό του.
«Ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι
ο Παναγιώτης είναι το νούμερο 2 στη
ΝΔ αλλά και κυρίαρχη δύναμη στη

βόρεια Ελλάδα» σχολίαζε στην «Κ»
στέλεχος που βρίσκεται πολύ κοντά
στη Συγγρού. Στο κάτω κάτω, τώρα
που… μυρίζει εξουσία, καθώς η δια-
φορά από το ΠΑΣΟΚ έχει μειωθεί
στα όρια του στατιστικού λάθους,
δεν τον συμφέρει να τα «τσουγκρί-
σει» πολιτικά με τον γαλάζιο μακεδο-
νάρχη, προσθέτοντας ένα ακόμα
«αγκάθι» στα δεξιά του.

Η ξαφνική «αγάπη» 
του Καρατζαφέρη

Με το ίδιο σκεπτικό λειτούργησε

και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο
πρόεδρος του ΛΑΟΣ άφησε στην
άκρη τα όσα «χρέωνε» προεκλογικά
στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας και ξάφνου έσπευσε να

σταθεί στο πλευρό του δηλώνοντας
πως ενδεχόμενη αργία του θα ισο-
δυναμεί με «πολιτικό πραξικόπημα».
Τα κίνητρα του κ. Καρατζαφέρη δεν
είναι τόσο αγνά όσο φαίνονται. Ως

έμπειρος πολιτικός διαισθάνθηκε ότι
μια ενδεχόμενη πολιτική αυτονό-
μηση του Ψωμιάδη και η ίδρυση
κόμματος με παρόμοια χαρακτηρι-
στικά με του δικού του, θα σηματο-
δοτούσε την πολιτική εξαφάνιση του
ΛΑΟΣ στη Βόρεια Ελλάδα. 

Τηλεφώνημα δέχθηκε ο Π. Ψω-
μιάδης και από την πρόεδρο της Δη-
μοκρατικής Συμμαχίας Ντόρα
Μπακογιάννη, που του εξέφρασε τη
στήριξή του. Να, λοιπόν, που η δικα-
στική περιπέτεια του Π. Ψωμιάδη
«ένωσε» κατά κάποιο τρόπο την
κεντροδεξιά!

ΓΙΑΤΙ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΟΡΙ ΤΗΣ ΝΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΣ- ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ

Άνω κάτω μπλε πολυκατοικία 
μετά την καταδίκη Ψωμιάδη
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Τ
ον ασκό του Αιόλου και για άλλες πα-
ρόμοιες περιπτώσεις παράβασης κα-
θήκοντος από αιρετούς άρχοντες

ανοίγει η περίπτωση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας. Τίθεται δεν πλέον
ένα μεγάλο ζήτημα νομικό και πολιτικό
που αφορά την άσκηση των καθηκόντων
των αιρετών και τον επιτρεπτό βαθμό δι-
καστικής παρέμβασης. Η «Κ» παρουσιάζει
σήμερα μερικές μόνο από τις περιπτώσεις
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

Στις 10 Μαΐου αναμένεται η εκδίκαση σε
δεύτερο βαθμό της υπόθεσης του νέου δη-
μάρχου Ωραιοκάστρου, Δ. Σαραμάντου,
όσον αφορά στην παράνομη δωρεάν λήψη
και χορήγηση αδρανών υλικών από το λα-
τομείο του πρώην δήμου Καλλιθέας, σε

ιδιώτη με σκοπό να προσπορίσει σε αυτόν
παράνομο όφελος (κατά το 2004). Το τρι-
μελές εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε
πρωτόδικα τους Δ. Σαραμάντο και Γ. Λα-
ζαρίδη (αντιδήμαρχο) σε 12άμηνη φυλά-
κιση. Όπως αναφέρει μάλιστα η
καταδικαστική απόφαση (3457/2009) «από
κοινού και με κοινό δόλο ενεργούντες, με
περισσότερες από μία πράξεις που συνι-
στούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήμα-
τος, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια
του νόμου, με πρόθεση παρέβησαν τα κα-
θήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να
προσπορίσουν σε άλλον παράνομο όφε-
λος». 
Τέθηκε σε αργία

Σε αργία είχε τεθεί και ο πρώην νομάρ-

χης Καβάλας. Ο Θόδωρος Καλλιοντζής
είχε κατηγορηθεί για παράβαση καθήκον-
τος για το ότι δεν νομιμοποιούνταν να δια-
θέτει και δεύτερο ειδικό σύμβουλο, που να
πληρώνεται από τη νομαρχία. 

Σε Ημαθία 
Και στην Ημαθία, οι ιδιοκτήτες των

ΚΤΕΛ και των αστικών νομού Ημαθίας κα-
τηγορούν τον πρώην νομάρχη Κ. Καραπα-
ναγιωτίδη για παράβαση καθήκοντος
σχετικά «με το ζήτημα της μεταφοράς των
μαθητών που ακροβατεί ανάμεσα στις αρ-
χικές καινοφανείς εμπνεύσεις της πρώην
νομαρχίας και την περίεργη στάση του
πρώην νομάρχη». Ως γνωστόν, για το θέμα
αυτό το υπουργείο Παιδείας συνεχίζει την

τακτική των νομαρχιών ως μοναδική λύση
με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.  

Στην Πιερία 
Οριστικά έκπτωτος από το αξίωμα του

δημάρχου Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας
είχε κριθεί πριν από περίπου δύο χρόνια
και ο Αστέριος Χονδρόπουλος, με από-
φαση του τότε γενικού γραμματέα Κεντρι-
κής Μακεδονίας Γιώργο Τσιότρα, λόγω
αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του από
το εφετείο Αιγαίου τον Ιούνιο του 2007. Ο
έκπτωτος δήμαρχος σύμφωνα με τη δικα-
στική απόφαση είχε καταδικαστεί για από-
πειρα απάτης “ιδιαίτερα μεγάλης αξίας
κατά συναυτουργία”, πριν ωστόσο εκλεγεί
στο δημαρχιακό αξίωμα.

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

Δεν είναι ο μοναδικός «παραβάτης καθήκοντος»

«Είμαστε δίπλα στον περιφερειάρχη μας» είπε ο
Σαμαράς, «είμαι δίπλα στον πρόεδρο που είναι η

κυρίαρχη δύναμη στην κεντροδεξιά» είπε ο Π.
Ψωμιάδης, δίνοντας έτσι και ένα τέλος στα σενάρια

περί ίδρυσης νέου κόμματος 
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Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ Μ. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟ, ΤΟ Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ

Συνέντευξη στον Χρήστο Τσαλικίδη

«Ά
κρως πολιτικό» χαρα-
κτηρίζει ο Παναγιώτης
Ψωμιάδης το θέμα της

ενδεχόμενης έκπτωσης του από
το αξίωμα του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας και μιλών-
τας στην «Κ» σημειώνει ότι η προ-
σπάθεια να τον φιμώσουν δεν
είναι… χθεσινή. «Δεν αρέσω στο
κράτος των Αθηνών» αναφέρει
και δηλώνει αποφασισμένος να
συνεχίσει τον αγώνα «μέχρι την
τελική δικαίωση» όπως λέει. Ο κ.
Ψωμιάδης δηλώνει ικανοποιημέ-
νος από τη στάση που κράτησε στο
θέμα του η ΝΔ, ενώ αναφερόμε-
νος στη διαρκή αντιπαράθεση με
τον Μιχάλη Τρεμόπουλο προαναγ-
γέλλει ότι θα καταθέσει μήνυση
και αγωγή κατά του περιφερει-
ακού συμβούλου για να υπερα-
σπιστεί την τιμή, το όνομα και την
οικογένεια του. 

Κύριε Ψωμιάδη, υπάρχει πολι-
τικό θέμα με την ενδεχόμενη
έκπτωσή σας;
«Οι πολίτες μπορούν να κοιμούν-
ται ήσυχοι. Βρέθηκε ο ένοχος των
σκανδάλων. Η κάθαρση ξεκί-
νησε!!! Κοιτάξτε, ο κ. Καρατζαφέ-
ρης και ο κ. Καμμένος την
χαρακτήρισαν πολιτικό πραξικό-
πημα. Δεν είναι προσωπικό το
θέμα. Είναι άκρως πολιτικό. Η
προσπάθεια να με φιμώσουν δεν
είναι χθεσινή. Δεν αρέσω στο κρά-
τος των Αθηνών. Δεν αρέσει και
δεν βολεύει που μιλάω για τη Μα-
κεδονία μας όταν κάποιοι θέλουν
να κλείσει το θέμα ξεπουλώντας
το όνομά μας. Δεν αρέσει και δεν
βολεύει που μιλάω κατά του μνη-
μονίου που φέρνει δυστυχία στο
λαό. Αλλά κάνουν λάθος αν νομί-
ζουν ότι θα με κηρύξουν έκπτωτο
και θα σωπάσω. Μεγάλο λάθος!»

Τι λέει η διαίσθησή σας για την
περιπέτειά σας; Που θα κατα-
λήξει;
«Εκείνο που ξέρω είναι ότι θα γίνει
αναίρεση στον Άρειο Πάγο και
εφόσον τελικά με θέσουν σε
αργία, προσφυγή στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Αγώνας μέχρι την
τελική δικαίωση. Μέχρι να λάμψει
η αλήθεια». 

Ποιοι κρύβονται πίσω από την
προσπάθεια να χάσετε τη θέση
σας; 
«Ενοχλείται το σύστημα τα τελευ-
ταία χρόνια από τη φωνή μου. Δεν
καταγγέλλω κανέναν κόμμα, παρά
μόνο πρόσωπα του πολιτικού, αυ-
τοδιοικητικού και δημοσιογραφι-
κού χώρου που ορισμένοι -χρόνια

τώρα- θέλουν να με εξοντώσουν.
Θα σας πω μόνο ότι ενάμιση μήνα
πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου,
κάποιοι δημιούργησαν κλίμα ότι
θα με κηρύξουν έκπτωτο εν μέσω
προεκλογικής περιόδου! Διαψεύ-
στηκαν. Και τώρα, ενόψει της
δίκης της 5ης Απριλίου, συγκεκρι-
μένη τοπική εφημερίδα και ορι-

σμένοι κουκουλοφόροι του
διαδικτύου δημιούργησαν κλίμα
πίεσης σε βάρος μου, προαναγ-
γέλλοντας ακόμη και τη δικαστική
απόφαση! Αλλά σας είπα: σε πεί-
σμα όλων αυτών, θα συνεχίσω να
μιλώ για τη Μακεδονία, για το μνη-
μόνιο, για το ανθρώπινο πρόσωπο
που πρέπει να έχει η διοίκηση
απέναντι στον πολίτη». 

Ο κ. Τρεμόπουλος μίλησε πολύ
σκληρά για σας αυτές τις
μέρες…
«Δεν είναι η πρώτη φορά που πα-
ραφέρεται. Ξεπέρασε τα όρια και
επιδόθηκε σε συκοφαντίες κρυμ-
μένος πίσω από την ιδιότητα του
ευρωβουλευτή. Όμως αυτή τη
φορά δεν θα το αφήσω έτσι. Υπάρ-
χουν και τα ανθρώπινα όρια. Εμείς
δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια

στο νομαρχιακό συμβούλιο εκδώ-
σαμε ψηφίσματα συμπαράστασης
όταν ο κ. Τρεμόπουλος βρέθηκε
ποινικά διωκόμενος. Αλλά αυτή τη
φορά θα καταθέσω μήνυση και
αγωγή για να υπερασπιστώ την
τιμή, το όνομά μου και την οικογέ-
νειά μου».  

Με τον κ. Σώκο, γενικό γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης, μιλήσατε; Τι σας είπε;
«Ο κ. Σώκος είναι προβληματισμέ-
νος. Έχει αντιληφθεί ότι πρόκειται
για ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζή-
τημα».  

«Τι σας είπε ο Γ. Καρατζαφέρης
όταν ήρθε στο γραφείο σας;
Σας ζήτησε να συστρατευθείτε
μαζί του;
«Ο κ. Καρατζαφέρης μίλησε για
απαράδεκτο πολιτικό πραξικό-
πημα. Τον ευχαριστώ για τη στή-
ριξη και την τροπολογία που
κατέθεσε. Η παρουσία του κ. Κα-
ρατζαφέρη στο γραφείο μου είχε
νόημα και για μένα και για τη δη-
μοκρατία. Από κει και πέρα, δεν
είναι ώρα για τα υπόλοιπα. Μην
ξεχνάτε ότι ανήκω στη ΝΔ».

«Χθες συναντήσατε τον Αν-
τώνη Σαμαρά. Τι σας είπε;
«Η ΝΔ στάθηκε στο πλευρό μου
από την πρώτη ώρα. Ο πρόεδρος
μου τηλεφώνησε πολλές φορές,
ο Π. Καμένος και η κοινοβου-
λευτική ομάδα μίλησαν για
«πραξικόπημα», η Διοικούσα, οι
βουλευτές και ο Γ. Μιχελάκης
έκαναν πολύ σκληρές δηλώ-
σεις». 

Πως κρίνετε τη στάση του κ.
Ραγκούση;
«Ο κ. Ραγκούσης κάνει τη δου-
λειά του. Όμως θα πρέπει να
απαντήσει στο πολύ σοβαρό
ερώτημα πώς, με αφορμή μια
δικαστική απόφαση που αφορά
την άσκηση των καθηκόντων
μου για μια παράβαση 1.000
ευρώ ενός καρκινοπαθή που πέ-
θανε με αθωωτικές αποφάσεις
των διοικητικών δικαστηρίων, που
δεν ζημιώθηκε το Δημόσιο και
ενήργησα με βάση τη γνωμοδό-
τηση της νομικής υπηρεσίας, θα

ακυρώσει τη λαϊκή ετυμηγορία
του Νοεμβρίου».  

Οι συνάδελφοί σας Περιφερει-
άρχες σας τηλεφώνησαν;
«Όλοι οι συνάδελφοί μου είναι
δίπλα μου από την πρώτη στιγμή». 

Η πολιτική κίνηση – κόμμα που
έχετε προαναγγείλει θα γίνει ή
εξαρτάται από το αν σας κηρύ-
ξουν έκπτωτο;
«Ό,τι έχω πει μέχρι τώρα ισχύει
στο ακέραιο. Το τι θα κάνω τε-
λικά είναι θέμα προσωπικό. Ο
κόσμος βράζει, μου ζητούν να
μπω μπροστά, στα χωριά, στις
πόλεις, στον απόδημο ελληνι-
σμό. Πρέπει να σηκώσουμε
ψηλά την Ελλάδα, την πατρίδα,
την ορθοδοξία, τη Μακεδονία
μας. Φτάνει πια! Δε θα σκύ-
ψουμε το κεφάλι!

Όποια κίνηση γίνει θα είναι για το
καλό της πατρίδας, της ΝΔ και του
Αντώνη Σαμαρά που είναι ο πρό-
εδρος και η κυρίαρχη δύναμη
στην κεντροδεξιά. Στόχος μου η
μεγάλη πατριωτική λαϊκή ενωμένη
Κεντροδεξιά». 

«Θα κάνω μήνυση 
στον Τρεμόπουλο»

«Δεν αρέσει και δεν
βολεύει που μιλάω για

τη Μακεδονία μας όταν
κάποιοι θέλουν να

κλείσει το θέμα
ξεπουλώντας το όνομά
μας. Δεν αρέσει και δεν

βολεύει που μιλάω κατά
του μνημονίου που

φέρνει δυστυχία στο
λαό. Αλλά κάνουν λάθος

αν νομίζουν ότι θα με
κηρύξουν έκπτωτο και

θα σωπάσω»



Karfitsa WEEKEND12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σάββατο 16 Απριλίου 2011

ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του Μιχάλη Αγραφιώτη

«Κ
αζάνι που βράζει» είναι το
ΠΑΣΟΚ αφού οι φωνές
που τάσσονται υπέρ της

αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέ-
ους μέσα στο κόμμα πληθαίνουν,
ενώ το ενδεχόμενο αυτό διαψεύδε-
ται κατηγορηματικά από την κυβέρ-
νηση και από το οικονομικό επιτελείο.
Πρώτη που έθεσε αυτό το ζήτημα
ήταν η Βάσω Παπανδρέου, που επα-
νέλαβε την πρότασή της για αναδιάρ-
θρωση του χρέους μαζί με τον

Παντελή Οικονόμου που πρότεινε
προσφυγή στους νέους μηχανισμούς
της ΟΝΕ. Έπειτα ήρθε και ο βουλευ-
τής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κου-
κουλόπουλος, ο οποίος εκτίμησε πως
η αναδιάρθρωση είναι αναπόφευκτη.
«Φαντάζομαι ότι δεν θα αποφύγουμε
την αναδιάρθρωση και το γοργόν και
χάριν έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά
ο Πάρις Κουκουλόπουλος, εκφρά-

ζοντας παράλληλα την άποψη ότι οι
ρυθμοί αποδοτικότητας κυβέρνησης
και δημόσιας διοίκησης δεν είναι οι
επιθυμητοί. Η κυβέρνηση διά στόμα-
τος Γιώργου Πεταλωτή τόνιζε ότι
«Εμείς έχουμε υποχρέωση, εκ των
πραγμάτων, να αρνούμαστε κάθε συ-
ζήτηση για αναδιάρθρωση. Το έχει το-
νίσει επανειλημμένως ο υπουργός
Οικονομικών καθώς και ο ίδιος ο
πρωθυπουργός». Στο πολιτικό συμ-
βούλιο τα πράγματα ήταν πολυσύν-
θετα... 

Οι τοποθετήσεις των υπουργών
δεν αποσαφήνισαν την κατάσταση.
Παρά το γεγονός ότι υπέρ της ανα-
διάρθρωσης του χρέους πριν από το
2013 τάχθηκαν αρκετά μέλη, η συ-
ζήτηση για το θέμα αυτό έγινε σε
ήπιους τόνους. «Είναι λάθος να ανοί-
γουμε τέτοια συζήτηση», επισήμανε
ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ο
Υπουργός Οικονομικών αναγνώρισε
ότι διογκώνεται ένα ρεύμα εσωτερι-
κής κριτικής, που υποστηρίζει ότι η
κυβέρνηση άργησε να πάρει μέτρα,
ότι δεν έκανε καλή διαπραγμάτευση
για το μνημόνιο, ότι ο λογαριασμός
δεν βγαίνει, υπερασπίστηκε όμως
τους χειρισμούς που έγιναν μέχρι
σήμερα. 

Μεγάλες αντιδράσεις υπήρξαν και
για το ζήτημα των αποκρατικοποι-
ήσεων και της ανάπτυξης. Ο Μιχάλης
Χρυσοχοίδης, παρατήρησε ότι δεν
υπάρχει από την πλευρά των τραπε-
ζών υποστήριξη σε έργα και δράσεις
για την ανάπτυξη και ότι οι συν αρ-
μοδιότητες ανάμεσα στα υπουργεία
εμποδίζουν τις σχετικές δραστηριό-
τητες. 

Αρκετά μέλη του Πολιτικού Συμ-
βουλίου, επισήμαναν ότι πρέπει να
δουν πρώτα το πρόγραμμα αποκρα-
τικοποιήσεων και έπειτα να διατυ-
πώσουν την άποψη τους, ενώ
εξέφρασαν τον προβληματισμό τους
για το κακό κλίμα που υπάρχει στην
κοινωνία η οποία δεν βλέπει τις θυ-
σίες της να πιάνουν τόπο. 

Γενικότερα, δεν είναι καλή η κατά-
σταση στους κυβερνητικούς βου-
λευτές. Πολλοί φοβούνται να
επισκεφθούν τις περιφέρειες τους
για το Πάσχα. Άλλοι βρίσκονται σε
αναμμένα κάρβουνα ενόψει ανασχη-
ματισμού. Τα πράγματα δυσκο-
λεύουν ακόμη πιο πολύ για τα
στελέχη της κυβέρνησης, αφού πο-
νοκέφαλο προκαλούν τα σενάρια
ανασχηματισμού ακόμη και εκλο-
γών...

Μέτρα, αναδιάρθρωση 
και οσμή "αντάρτικου" 

Δεν είναι καλή η
κατάσταση στους

κυβερνητικούς
βουλευτές. Πολλοί

φοβούνται να
επισκεφθούν τις

περιφέρειες τους για το
Πάσχα…

Σ
το Κέντρο «Νόησις» της Θεσσαλονίκης παρου-
σιάζονται οι 21 προτάσεις-υποψηφιότητες που
προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού

εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας με τίτλο «Η
Ελλάδα καινοτομεί», που διοργανώνουν από κοινού
ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG. Πρόκειται για την πρώτη
από μια σειρά εκθέσεων οι οποίες θα γνωρίσουν στο
ευρύτερο κοινό την πρωτοποριακή δουλειά των Ελ-
λήνων ερευνητών και, ταυτόχρονα, θα φέρουν σε
επαφή την ερευνητική με την επιχειρηματική κοινό-
τητα της χώρας, δημιουργώντας μια γέφυρα επικοι-
νωνίας ανάμεσα στον κόσμο των εργαστηρίων και το
χώρο της παραγωγής.

Παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης, στο, διορ-
γανώθηκε ειδική εκδήλωση με θέμα «Έρευνα, Και-
νοτομία, Επιχειρηματικότητα: Προϋποθέσεις
Ανάπτυξης». Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης  & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχά-
λης Χρυσοχοϊδης έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο
θεσμικό και χρηματοδοτικό πακέτο ενίσχυσης για τη
νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Πα-
ράλληλα με τη δημιουργία του κινήματος StartUp
Greece, ο κ. Χρυσοχοϊδης παρουσίασε το ολοκληρω-
μένο σχέδιο δράσης του υπουργείου για την προ-
ώθηση της νέας/ νεανικής καινοτομικής
επιχειρηματικότητας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του
ομίλου Eurobank EFG κ. Νικόλαος Νανόπουλος ση-
μείωσε πως «σήμερα, η χώρα μας χρειάζεται μια
υπέρβαση, μια νέα δυναμική κινητοποίηση στο δρόμο
του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής. Πρέπει να
αιφνιδιάσουμε θετικά  -με κάποιες μεταρρυθμίσεις

σοκ– τους εταίρους μας, τις αγορές, αλλά και τους
Έλληνες πολίτες για να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη
τους», προσθέτοντας πώς «χρειάζεται πρώτα, να κα-
λύψουμε τις υστερήσεις στο πρόγραμμα δημοσιονο-
μικής προσαρμογής, να υλοποιήσουμε ένα συνεκτικό
και αξιόπιστο πρόγραμμα προσαρμογών και μεταρ-
ρυθμίσεων μέχρι το 2015, και να συντάξουμε ένα σο-
βαρό και ρεαλιστικό Σχέδιο Αποκρατικοποιήσεων και
Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας.». 

«H καινοτομία  και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
αποτελούν σήμερα τους βασικούς πυλώνες στην προ-
σπάθεια της χώρας μας να ξεπεράσει τη βαθιά διαρ-
θρωτική κρίση της», τόνισε ο  αντιπρόεδρος του ΣΕΒ
κ. Χάρης Κυριαζής και σημείωσε πως «η καινοτομία
εξαρτάται άμεσα από τους κοινωνικούς, πολιτικούς
και πολιτισμικούς θεσμούς που επηρεάζουν τη σκέψη

από την αρχή μέχρι το τέλος».
«Το πέρασμα της καινοτομίας και της έρευνας στην

παραγωγική διαδικασία: μέθοδοι και εργαλεία για
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα» ήταν το θέμα συ-
ζήτησης στρογγυλής τραπέζης, την οποία συντόνισε
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου
Eurobank EFG κ. Νικόλαος Καραμούζης. 

Ο πρύτανης του ΑΠΘ και πρόεδρος του Κέντρου
«Νόησις» κ. Ιωάννης Μυλόπουλος υπογράμμισε ότι
«τα ερευνητικά – τεχνολογικά αποτελέσματα έχουν τη
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία όταν μετατρέπονται σε
προϊόντα και υπηρεσίες, ξεπερνούν δηλαδή το πλαί-
σιο μιας επιστημονικής δημοσίευσης». Ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Γιάννης Χατζηδη-
μητρίου χαρακτήρισε την καινοτομία ‘‘παιδί’’ της
έρευνας. «Η ανταγωνιστική και αποτελεσματική επι-

χειρηματικότητα σήμερα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό
στην καινοτομία», επισήμανε. Ο καθηγητής του ΑΠΘ
και διευθυντής του Ινστιτούτου Αγροτοβιοτεχνολογίας
ΕΚΕΤΑ κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης περιέγραψε το θεσμό
του cluster, του Συνεργατικού Σχηματισμού, ως «μια
συστάδα πολλών και ποικίλων φορέων (παραγωγι-
κών, ερευνητικών και τεχνολογικών, εκπαιδευτικών,
παρόχων καινοτομίας, venture capital κ.α.), φορέων
δηλαδή διαφορετικών που δεν θα βρίσκονταν ποτέ
μαζί συνεργαζόμενοι ενώνοντας κάτω από την ίδια
ομπρέλα». 

Η έκθεση στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις» της Θεσσαλονίκης θα
διαρκέσει έως και τις 17 Απριλίου. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού
www.kainotomeis.gr

ΟΙ 21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ»

Πρωτότυπες, καινοτόμες και ελληνικές



Στο «Παρασκήνιο» αυτής της Κυριακής 

✔ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΜΕΤΑ ΚΑΡΤΕΛ:

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩ-

ΝΙΣΜΟΥ

✔ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ’’

✔ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΑΛΑ….ΜΑΦΙΑ!!!!
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«Thessaloniki Forward»,
ψηφιακή στρατηγική –
Θεσσαλονίκη 
τουριστική πόλη

Του Στράτου Γ. Σιμόπουλου*
stra_sim@otenet.gr

Δ
εν είναι καθόλου εύ-
κολο, όταν ασχολείσαι
με την πολιτική, να είσαι

συγκεκριμένος με θέσεις και προτάσεις. Αντί-
θετα η γενικολογία, η αοριστολογία και η εύ-
κολη κριτική είναι πάντα σε ημερήσια
διάταξη.
Στη Γραμματεία όμως Παραγωγικών Τομέων
της ΝΔ, κινούμενοι αντίθετα και γνωρίζοντας
την απαίτηση όλων των φορέων της πόλης να
καταστεί η Θεσσαλονίκη τουριστικός προορι-
σμός, επεξεργασθήκαμε την πρόταση «Thes-
salonikiForward».
Το ThessalonikiForward είναι μια ολοκληρω-
μένη εφαρμογή και όχι μια ιδέα. Η πρόταση
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ιστοχώρου
www.thessalonikiforward.gr και περιέχει λο-
γότυπο «ταυτότητας» για την πόλη, ηλεκτρο-
νική υπογραφή και banner, ενώ μπορεί σ’
αυτή να ενσωματωθούν και άλλες παρόμοιες
πρωτοβουλίες.
Δημιουργήσαμε, συγκεκριμένα, μια ταυτότητα
για την πόλη και μια ιστοσελίδα (site) από
την οποία οποιοσδήποτε πολίτης, φορέας ή
επιχείρηση έχει επαφές ηλεκτρονικά με το
εξωτερικό, αλλά και με το εσωτερικό, μπορεί
με μια, απλή, συγκεκριμένη διαδικασία, να
«κατεβάσει» μια ηλεκτρονική υπογραφή σε
μορφή σύνδεσης και να την  ενσωματώσει
στο mail του ή να κατεβάσει ένα banner και
να το τοποθετήσει στη δική της ιστοσελίδα, αν
πρόκειται για επιχείρηση. 
Με τον τρόπο αυτό ο αποδέκτης του mail ή ο
επισκέπτης της ιστοσελίδας θα μπορεί να συν-
δέεται με το ThessalonikiForward , να «επι-
σκέπτεται» τουριστικά τη Θεσσαλονίκη, αλλά
και να διαδίδει την ιδέα.
Ταυτόχρονα ετοιμάσαμε και μια σελίδα στο
facebook με τον ίδιο  τίτλο, η οποία είναι
συνδεδεμένη με το site www.thessalonikifor-
ward.gr και όσοι επιθυμούν μπορούν να γί-
νουν φίλοι και να κάνουν σχόλια για την
προβολή της πόλης.
Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, ότι η πρωτο-
βουλία, έχοντας ως αφετηρία αποκλειστικά το
ενδιαφέρον μας για την πόλη, δεν περιλαμβά-
νει σε κανένα σημείο τη Νέα Δημοκρατία ή
τους εμπνευστές της πρότασης, ανταποκρίνε-
ται θετικά στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης και
αποτελεί ένα προσκλητήριο συστράτευσης φο-
ρέων, επιχειρήσεων και πολιτών, εναρμονι-
σμένο με τη συμπλήρωση το 2012 100
χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης.

* O Στράτος Σιμόπουλος είναι επιχειρηματίας και
Αναπληρωτής Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ

Άποψη  ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Α. ΚΟΥΡΑΚΗ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕ ΤΑ ΣΤΑΝΤΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ «Κ»

Μ
ε μια αυθαίρετη κίνηση και χωρίς
καμία προειδοποίηση ως όφειλε
στοιχειωδώς, ο αντιδήμαρχος Θεσ-

σαλονίκης Ανδρέας Κουράκης αφαίρεσε τα
σταντς διανομής της «Κ»! Μαζί και στα
σταντς τριών ακόμα εφημερίδων free press
που όμως δεν κυκλοφορούν εδώ και καιρό.
Ζητήσαμε, μάλιστα, απαντήσεις για το θέμα
όμως ο κ. Κουράκης δεν απάντησε στις δη-
μοσιογραφικές κλήσεις της «Κ»!

Αν και αναρμόδιος, ο άνθρωπος των ει-
δικών αποστολών, ο «υπερυπουργός» της
διοίκησης Μπουτάρη, προχώρησε στην κί-
νηση αυτή που θυμίζει… Καντάφι. 

Καμία επίσημη αιτιολογία δεν υπήρξε, αν
και με διαρροές προτάχθηκε η βελτίωση αι-
σθητική της πόλης (!) την ώρα που εκατον-
τάδες παράνομες πινακίδες παραμένουν
αναρτημένες σε διατηρητέα κτίρια, τα σκου-
πίδια σχηματίζουν σωρούς στις γειτονιές,
κάθε τοίχο κοσμούν γηπεδικά συνθήματα,
το παρεμπόριο είναι σε πρωτοφανή έξαρση
ενώ τα πεζοδρόμια είναι γεμάτα με παρά-

νομες πινακίδες. Ο κ. Κουράκης πρέπει να
σεβαστεί ότι τα σταντς στήθηκαν μετά από
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και
την τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών
που έδινε η τότε διοίκηση του δήμου.  

Όμως, όλα έχουν μια εξήγηση, την οποία
οφείλουμε να κοινοποιήσουμε στους ανα-
γνώστες μας. Η «Κ» είναι ίσως η μοναδική
εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη που ασκεί εδώ
και μήνες καλόπιστη δημοσιογραφική κρι-
τική στη νέα διοίκηση του δήμου και είναι
προφανές ότι έγινε στόχος. Είναι προφανές
ότι κάποιοι θέλουν μόνο αρεστούς στον
Τύπο και δεν δέχονται την κριτική. 

Σε μια πόλη που μαστίζεται από τεράστια
προβλήματα στο χώρο των ΜΜΕ, η αφαί-
ρεση των σταντς που έχει ως στόχο και
αποτέλεσμα να δυσκολέψει τη διανομή της
«Κ» μέχρι και να οδηγήσει στον αφανισμό-
κλείσιμο της εφημερίδας μας (μήπως αυτό
επιδιώκουν;), αποτελεί πλήγμα για την
ελευθεροτυπία και την εφημερίδα μας. 

Η «Κ» δεν πρόκειται να σταματήσει την

δημοσιογραφική κριτική στα πεπραγμένα
του δήμου. Ούτως ή άλλως κάθε φύλλο της
φτάνει ηλεκτρονικά στα emails 10.000 Θεσ-
σαλονικέων και καμία αντιδημοκρατική επί-
θεση δεν πρόκειται να μας φιμώσει.  

Ερωτήματα που ζητούν απάντηση
Πως προχωρήσατε κ. αντιδήμαρχε σε μια

τέτοια τουλάχιστον αυθαίρετη ενέργεια
χωρίς να είστε αρμόδιος; (αν και όπως μα-
θαίνουμε από μέλη της ομάδας Μπουτάρη,
ο συγκεκριμένος είναι αρμόδιος για τα
πάντα, ως μέλος της… τρόικας).

Ποιος σας είπε ότι μπορείτε να ακυρώ-
νετε μια προηγούμενη απόφαση δημοτικού
συμβουλίου χωρίς νέα απόφαση;

Κύριε δήμαρχε, έχετε καταλάβει γιατί ο
κόσμος μιλά για τον «φιλελεύθερο Μπου-
τάρη με τις απολυταρχικές πρακτικές»;

Αλήθεια λένε για το θέμα οι υπόλοιποι
δημοτικοί σύμβουλοι και ιδίως ο πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Π. Αβραμόπου-
λος; 

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ

«Xinis Education Festival 2011…
Δεν υπάρχει χρόνος, προχωράμε μπροστά�»

Ε
πισκεφτήκαμε το κτίριο
της κεντρικής διοίκησης
του Εκπαιδευτικού Ομί-

λου ΞΥΝΗ και συνομιλήσαμε με
τον διευθυντή Marketing του
Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή, κ.
Νίκο Μαραγκόπουλο, ο οποίος
και μας παρουσίασε το Xinis ed-
ucation Festival 2011, το μεγα-
λύτερο εκπαιδευτικό Φεστιβάλ
της Ελλάδας.  

Κύριε Μαραγκόπουλε τι είναι
το XINIS EDUCATION FESTIVAL
2011 για το οποίο ολόκληρη η
σπουδαστική Ελλάδα συζητά
και στο οποίο χορηγός επικοι-
νωνία είναι και η εφημερίδα
Karfitsa;

Το XINIS EDUCATION FESTI-
VAL 2011 είναι το μεγαλύτερο
εκπαιδευτικό φεστιβάλ που
πραγματοποιείται στη χώρα μας
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο. 

2009, 2010, 2011 τρεις μεγά-
λες χρονιές για την εκπαίδευση
στη Ελλάδα.

Οι σπουδαστές του ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ, το
ακαδημαϊκό και διοικητικό προ-
σωπικό του, έχουν το προνόμιο
να παρακολουθήσουν περισσό-
τερα από 150 ακαδημαϊκά σεμι-

νάρια, που αφορούν όλους τους
τομείς και τις ειδικότητες των
ΙΕΚ ΞΥΝΗ και των υπολοίπων
φορέων του Ομίλου ΞΥΝΗ. Επί-
σης μην ξεχνάτε πως ένα βιο-
γραφικό με συμμετοχές σε
τέτοιου είδους εκδηλώσεις και
σεμινάρια πάντα τραβάει τη
προσοχή του εργοδότη.

Για παράδειγμα, ο ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ, διοργανώνει
περισσότερα από 80 ακαδη-
μαϊκά σεμινάρια, ημερίδες, δια-
λέξεις κλπ. Για όλα αυτά μπορεί
κάποιος να ενημερωθεί στο site

του Φεστιβάλ: www.xinisfesti-
val.edu.gr

Φυσικά το XINIS EDUCATION
FESTIVAL δεν είναι μόνο σεμι-
νάρια και ακαδημαϊκή γνώση.
Ταυτόχρονα, οι σπουδαστές μας
συμμετέχουν σε ταξίδια στο
εξωτερικό και στους πιο νεανι-
κούς προορισμούς της χώρας
μας, όπως η Μύκονος, την
οποία επισκέπτονται κάθε
χρόνο! Την Πέμπτη 7 Απριλίου,
διοργανώσαμε στο γνωστό club
W, ξέφρενο party με συμμετοχή
περισσότερων από 1000 σπου-
δαστών. Επίσης από τις 27 έως

τις 30 Μάιου οι σπουδαστές επι-
σκέπτονται την Μύκονο!!! 

Κ. Μαραγκόπουλε, μπορούμε
να έχουμε μια προσφορά για
τους αναγνώστες της Karfitsa;

Στο πλαίσιο του XINIS EDU-
CATION FESTIVAL, οι αναγνώ-
στες της ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ έχουν την
ευκαιρία να σπουδάσουν σε
όποιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα
του ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
επιθυμούν με ειδική έκπτωση. 

Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βαλαωρίτου 9, Τηλ.: 2310 552406,
2310 552407

Πισώπλατο χτύπημα 
στη διαφορετική άποψη
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ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΟΥ «ΒΛΕΠΕΙ» ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

E
να νέο εναλλακτικό ντο-
κιμαντέρ έχει κυκλοφο-
ρήσει τις τελευταίες
μέρες στο ίντερνετ απο-
κτώντας μέσα σε μια

εβδομάδα πάνω από μισό εκατομ-
μύριο θεατές, κερδίζοντας –ο καθέ-
νας για δικό του λόγο- ένθερμους
υποστηρικτές αλλά και φανατικούς
πολέμιους.

Ο λόγος για το “Debtocracy”, του
Άρη Χατζηστεφάνου και της Κατερί-
νας Κιτίδη, το πρώτο ελληνικό ντο-
κιμαντέρ με παραγωγό τον ίδιο το
θεατή. «Το συγκεκριμένο ντοκιμαν-
τέρ αποτελεί τομή στην ελληνική
δημοσιογραφία, ασχέτως αν πέτυχε
τελικά. Μας έδωσε ένα μήνυμα για
το τι πραγματικά θέλει ο κόσμος από
την ελληνική δημοσιογραφία», ση-
μείωσε ο Άρης Χατζηστεφάνου.

Το “Debtocracy” «αναζητά τα αίτια
της κρίσης χρέους και προτείνει λύ-
σεις που αποκρύπτονται από την
κυβέρνηση και τα κυρίαρχα μέσα
ενημέρωσης. Το ντοκιμαντέρ διανέ-
μεται ήδη δωρεάν χωρίς δικαιώ-
ματα χρήσης και αναμετάδοσης και
θα υποτιτλιστεί σε τουλάχιστον τρεις
γλώσσες».

Ο Άρης Χατζηστεφάνου -πρό-
σφατα απολυμένος δημοσιογράφος
του ΣΚΑΙ 100.3- και η Κατερίνα Κι-
τίδη μιλούν με οικονομολόγους, δη-
μοσιογράφους και προσωπικότητες
από όλο τον κόσμο περιγράφοντας
τα βήματα που οδήγησαν την Ελ-
λάδα στην παγίδα του χρέους- τη
χρεοκρατία. Το “Debtocracy” παρα-
κολουθεί την πορεία χωρών όπως
ο Ισημερινός, που δημιούργησαν
Επιτροπές Λογιστικού Ελέγχου
αλλά και την αντίστοιχη προσπάθεια
που ξεκίνησε στην Ελλάδα. 

Μια γρήγορη ματιά 
στο Debtocracy – Η ιστορία
επαναλαμβάνεται

Οι αιτίες, λένε, είναι αυτές που
καμιά φορά μας οδηγούν στη λύση.
Αυτές αναζητήθηκαν και στο ντοκι-
μαντέρ, με μια σύντομη ανασκό-
πηση αρχικά στις πολιτικές των
ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευ-
ταία 30 χρόνια, αναδεικνύοντας την
προβληματικότητα του καπιταλιστι-
κού συστήματος εν γένει. Αυτή οδή-
γησε στην χρηματοπιστωτική κρίση

που πλέον έχει γίνει δημοσιονομική.
Σαμίρ Αμίν: «Η Ευρωζώνη δεν

είναι βιώσιμη»
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους

«φτωχούς συγγενείς», στα «γου-
ρούνια» (εκ του P.I.G.S.) στις περιφε-
ρειακές ευρωπαϊκές χώρες που
έχασαν την ανταγωνιστικότητά τους.
Η ψαλίδα ανοίγει συνεχώς και οι με-
γάλοι κερδισμένοι του ευρώ είναι οι
χώρες του κέντρου, και κυρίως η
Γερμανία. Ακριβώς, η μείωση της
ανταγωνιστικότητας είναι αυτή που
επιφέρει μεγάλα ανοίγματα σε τρέ-
χουσες συναλλαγές, ελλείμματα και
συσσώρευση χρέους. «Η ευρω-
ζώνη διαλύει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα των χωρών της ευρωπαϊκής
περιφέρειας, αφήνοντάς τες εκτε-
θειμένες στην παγκόσμια κρίση».

Αργεντινή: οι πρόεδροι που
το ‘σκαγαν με ελικόπτερο�

Παράλληλες πορείες ακολουθούν
οι δυο χώρες ιστορικά. «Το ΔΝΤ με-
τέτρεψε τη χώρα σε ένα πειραμα-
τικό εργαστήριο του
νεοφιλελευθερισμού», όπου τελικά
η λαϊκή κατακραυγή ανάγκασε τους
βουλευτές της Αργεντινής να φύ-
γουν από το προεδρικό μέγαρο… με
ελικόπτερο. Σε αυτό το σημείο ξε-
χωρίζει το απόσπασμα από μια ομι-
λία του Αμερικάνου βουλευτή από
το Τέξας, Ρον Πολ, ο οποίος για να
καταδείξει τον παραλογισμό του
προγράμματος διάσωσης της Ελλά-
δας από το ΔΝΤ, δηλώνει : "Η ειρω-

νία αυτής της υπόσχεσης είναι ότι
στο νέο διακανονισμό, η Ελλάδα
συμβάλλει με 2,5 δισεκατομμύρια
δολάρια στο αποθεματικό του ΔΝΤ.
Νομίζω ότι παγκοσμίως μόνο ένα
αυταρχικό νομισματικό σύστημα θα
ανάγκαζε την Ελλάδα να διασώσει
τον εαυτό της και ίσως και άλλες
χώρες".

Η επιβολή σκληρής λιτότητας από
την κυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα
φτώχεια, λουκέτα, ανεργία και χα-
μηλό επίπεδο ζωής για τους ανθρώ-
πους. Ο νευροχειρούργος κ. Π.
Παπανικολάου τόνισε: «Όλες οι
χώρες που μέχρι τώρα μπήκαν σε
διαδικασία “υποστήριξης” από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχαν
δραματικές επιπτώσεις στο προσδό-
κιμο διαβίωσης, δηλαδή στο μέσο
όρο ζωής. Είχαμε περιπτώσεις
χωρών, που ο μέσος όρος ζωής

έπεσε 5 – 10 χρόνια. Με τις περικο-
πές αυτές που αντιμετωπίζουμε
τώρα είναι σαφές ότι θα έχουμε με-
γάλη μείωση στο προσδόκιμο δια-
βίωσης».

«Απεχθές χρέος»
Στην παγκόσμια ιστορία δεκάδες

χώρες αρνήθηκαν με επιτυχία να
πληρώσουν χρέη για τα οποία δεν
ευθύνονταν οι πολίτες. Το 1898 μετά
τον ισπανοαμερικανικό πόλεμο, οι
ΗΠΑ προσάρτησαν την Κούβα και
αρνήθηκαν να πληρώσουν το «απεχ-
θές χρέος» που άφησαν οι Ισπανοί.
Στο Μεξικό μετά την πτώση του αυ-
τοκράτορα Μαξιμίλιαν Α’, ο νικητής
δημοκρατικός στρατός αρνήθηκε να
πληρώσει το χρέος του προηγούμε-
νου. Το 2003 στο Ιράκ, οι ΗΠΑ κήρυ-
ξαν, μέσω της πρώτης κυβέρνησης
στάση πληρωμών, με το επιχείρημα

ότι ο ιρακινός λαός δεν πρέπει να
πληρώσει το απεχθές χρέος του
προηγούμενου καθεστώτος.

«Για να ορίσουμε ένα χρέος ως
απεχθές πρέπει να ισχύουν τρεις
προϋποθέσεις: α) το καθεστώς της
χώρας να προχώρησε στη σύναψη
του δανείου χωρίς τη γνώση και τη
συγκατάθεση των πολιτών, β) τα δά-
νεια να σπαταλήθηκαν σε δραστηριό-
τητες που δεν ωφέλησαν τους
πολίτες της χώρας και γ) ο πιστωτής
να ήταν ενήμερος για αυτήν την κα-
τάσταση και να… σφύριζε αδιάφορα».

Το παράδειγμα 
του Ισημερινού

Το 2005, ο Ραφαέλ Κορέα –τότε
υπουργός Οικονομικών και κατόπιν
πρόεδρος του Ισημερινού- είπε ότι
είναι αφύσικο τα έσοδα από το πε-
τρέλαιο να πηγαίνουν για την απο-
πληρωμή του χρέους. Είναι άδικο
για τον πληθυσμό. Είπε ότι το 80%
πρέπει να πηγαίνει σε δαπάνες για
την παιδεία, την υγεία και τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας, και το
20% στην αποπληρωμή του χρέους.
«Προτεραιότητά μας είναι η ζωή και
μετά το χρέος», είχε δηλώσει ο Ρα-
φαέλ Κορέα.

Τι έκανε μετά; Προχώρησε στη
σύσταση Επιτροπής Λογιστικού
Ελέγχου, η οποία διαπίστωσε ότι
ένα μεγάλο μέρος των χρεών δεν
ήταν νομιμοποιημένο. Ο Ισημερινός
κατάφερε να αποδείξει ότι το χρέος
της χώρας δεν ήταν μόνο απεχθές,
αλλά παράνομο και αντισυνταγμα-
τικό και μετά προχώρησε σε παύση
πληρωμών για το 70% του ομολο-
γιακού χρέους.

Πως θα σας φαινόταν να μαθαίνατε ότι υπάρχει λύση για το οικο-
νομικό αδιέξοδο της χώρας; Χωρίς να εμπλέκονται ξένες δυνά-
μεις, ΔΝΤ και μνημόνια; Και τι θα λέγατε αν αυτό δεν ήταν ταινία
επιστημονικής φαντασίας αλλά ελληνικό ντοκιμαντέρ; Και προ-
πάντων, ανεξάρτητης παραγωγής; Κι όμως! 

Των Γιάννη Κεσσόπουλου, Μαριάννας Μπουντούρη

Debtocracy: Το απεχθές χρέος, ο Ισημ      

Το “Debtocracy” «αναζητά
τα αίτια της κρίσης

χρέους και προτείνει
λύσεις που

αποκρύπτονται από την
κυβέρνηση και τα

κυρίαρχα μέσα
ενημέρωσης
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Χρωστά στα αλήθεια ο ελληνι-
κός λαός όλα όσα του ζητούν;

«Το πρόσφατο ελληνικό χρέος
έχει σημάδια μη νομιμότητας και
παρανομίας. Όταν οι αρχές λαμβά-
νουν μίζες από πολυεθνικές, όπως
η Siemens, που μοίραζε μίζες σε
υπουργούς και αξιωματούχους για
τουλάχιστον δέκα χρόνια, για να
κερδίζει συμβόλαια. Τότε μπορούμε
να πούμε ότι υπάρχουν σημάδια πα-
ρανομίας και μη νομιμότητας. Και
ότι το χρέος αυτό πρέπει να εξετα-
στεί δικαστικά. Είναι προφανές», τό-
νισε ο πρόεδρος του CADTM, Ερίκ
Τουσέν.

Από τα «μαγειρέματα» στα χρέη
με τη βοήθεια της Goldman Sachs
πριν από μια δεκαετία, στα υπέ-
ρογκα ποσά για στρατιωτικούς εξο-
πλισμούς και στις υπερβολικές
δαπάνες για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2004, όλα δείχνουν μια
λύση. Τη σύσταση της Επιτροπής
Λογιστικού Ελέγχου, που δεν θα
είναι άλλη μια εξεταστική επιτροπή

της βουλής, ή κάποια «επιτροπή
σοφών», αλλά μια ανεξάρτητη κί-
νηση.

«Η κυβέρνηση λέει ουσιαστικά ότι
θα κάνει στάση πληρωμών στους
Έλληνες πολίτες; Δεν καταλαβαίνω
πως μια σοσιαλιστική, δημοκρατικά
εκλεγμένη κυβέρνηση λέει ότι θα
κάνει στάση πληρωμών στους ψη-
φοφόρους της και όχι στα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα», αναφέρει
κατηγορηματικά ο ακαδημαϊκός,
Ντέιβιντ Χάρβεϊ.

Αντίλογος στο Debtocracy
Πολλοί ήταν αυτοί που εκφράστη-

καν αρνητικά στο ντοκιμαντέρ και
στην προβαλλόμενη ως λύση, σύ-
σταση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγ-
χου και στάση πληρωμών. Άλλοι το
χαρακτήρισαν μονόπλευρη «εύκολη
λύση», άλλοι παράδειγμα «προς
αποφυγήν» με παντελή έλλειψη της
άλλης άποψης, άλλοι εσφαλμένη
σκέψη και άλλοι «προπαγάνδα» μιας
συγκεκριμένης άποψης.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης διατυπώνει
τις αντιρρήσεις του στο www.prota-
gon.gr. Αντιγράφουμε το συμπέρα-
σμά του: «Χαιρετίζω τους
προβληματισμούς του ντοκιμαντέρ
Debtocracy αλλά απορρίπτω την
κεντρική του ιδέα-πρόταση. Εύκο-
λες λύσεις δεν υπάρχουν. Η Ελλάδα
δεν είναι Αργεντινή - σε πείσμα τόσο
εκείνων που επισείουν την στάση

πληρωμών ως μπαμπούλα για να
αποδεχθούμε την λογική του Μνη-
μονίου (και να πουληθούν γρηγορό-
τερα τα δημόσια φιλέτα στους
επιτήδειους) όσο και εκείνων που
μοιράζουν φρούδες ελπίδες για μια
μονομερή διαγραφή του χρέους.
Μέσα στην γενική σύγχυση ένα είναι
σίγουρο: Η λύση θα πρέπει να είναι
ευρωπαϊκή. Να ισχύσει τόσο για την
Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτο-
γαλία όσο και για την Γερμανία και
την Ολλανδία. Αν δεν έρθει, το ευρώ
θα καταρρεύσει. Και τότε η στάση
πληρωμών θα αποτελέσει όχι μόνο
επιθυμητή εξέλιξη αλλά και μονό-
δρομο, Ως τότε, έχουμε καθήκον να
παλεύουμε για μια ευρωπαϊκή
λύση. Γιατί; Επειδή η κατάρρευση
του νομίσματος που ποτέ δεν
έπρεπε να είχε δομηθεί όπως δομή-
θηκε, του ευρώ, θα φέρει την
ήπειρό μας στο χείλος μιας κατα-
στροφής που δεν μπορούμε να δια-
νοηθούμε».

Από την πλευρά του, ο Άρης Χα-

τζηστεφάνου δηλώνει: «Μας κατη-
γόρησαν ότι το αποτέλεσμα ήταν
μονόπλευρο και δεν παρουσιάζει
όλες τις απόψεις. Θεωρούμε πως η
άλλη η κυρίαρχη άποψη, αυτή που
παρουσιάζει η κυβέρνηση σαν “μο-
νόδρομο” έχει τον απόλυτο χρόνο
καθημερινά σε όλα τα δελτία ειδή-
σεων και δεν δικαιούται να πάρει
καθόλου από τον δικό μας χρόνο.
Σαν ομάδα θεωρούμε πως δεν
υπάρχει αντικειμενικότητα στη δη-
μοσιογραφία. Αντικειμενική είναι η
πραγματικότητα, αλλά το πώς την
παρουσιάζει ένας δημοσιογράφος
δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα
αντικειμενική. Θελήσαμε να πά-
ρουμε θέση, να δώσουμε μια δια-
φορετική ερμηνεία στα αίτια της
σημερινής ελληνικής κρίσης. Δεν
θέλαμε να πούμε άλλο ότι μαζί τα
φάγαμε, ότι όλα οφείλονται στη δια-
φθορά του ελληνικού συστήματος
και ότι οι Γερμανοί δουλεύουν πε-
ρισσότερο ενώ εμείς είμαστε οι τεμ-
πέληδες…».

     μερινός, το Ιράκ και το… ελικόπτερο
Το 2003 στο Ιράκ, οι ΗΠΑ

κήρυξαν, μέσω της
πρώτης κυβέρνησης

στάση πληρωμών, με το
επιχείρημα ότι ο ιρακινός

λαός δεν πρέπει να
πληρώσει το απεχθές

χρέος του προηγούμενου
καθεστώτος
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Μακεδονικό: 
O αλυτρωτισμός 
του κ. Γκρουέφσκι

Του Γιώργου Βοσκόπουλου*

Τ
ο Μακεδονικό έχει ει-

σέλθει σε μία κρίσιμη

περίοδο με προσδιορι-

στικές παραμέτρους, πολυεπί-

πεδες διεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό

περιβάλλον. Σε επίπεδο Ελλάδας δίδεται η εν-

τύπωση ότι οι διαπραγματεύσεις που λαμβά-

νουν χώρα περιλαμβάνουν και εξωθεσμικούς

φορείς που λειτουργούν σε συνθήκες άσκησης

μυστικής διπλωματίας. 

Στο διεθνές περιβάλλον κάποιοι συνειδητο-

ποιούν ότι το μεγάλο πρόβλημα αποτελεί ο Ν.

Γκρούεβσκι και η κυρίαρχη θέση του στο πο-

λιτικό σκηνικό της χώρας του. Την τελευταία

τριετία η προπαγάνδα των γειτόνων μας και ο

αλυτρωτισμός τους έχει προκαλέσει Ελλάδα

και Βουλγαρία. Η ελληνική διπλωματία έχει

διεθνοποιήσει το ζήτημα, ωστόσο ο διεθνής

παράγοντας δεν έχει εμπλακεί αποφασιστικά

ση γείτονα προκειμένου να κάμψει την ηγεσία

των Σκοπίων.  

Τον Οκτώβριο του 2009 ο Ν. Γκρούεβσκι

επισκεπτόμενος την Αυστραλία δήλωνε ότι

«μόνο εδώ οι Μακεδόνες του Αιγαίου (Ελ-

λάδα) και του Πιρίν (Βουλγαρία) μπορούν να

ζουν ενωμένοι. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στις

πατρίδες σας». Ο κ. Γκρούεβσκι ζήτησε από

την τοπική κοινότητα των «Μακεδόνων» να

μην διαχωρίζεται με βάση γεωγραφικά κριτή-

ρια καθώς «δεν υπάρχουν Μακεδόνες του

Βαρδάρη, του Πιρίν ή του Αιγαίου αλλά απλά

Μακεδόνες». 

Μερικές μέρες αργότερα ο Βούλγαρος Πρό-

εδρος Γ. Παρβάνοφ από την Καμπέρα της Αυ-

στραλίας αξιολογούσε τη δήλωση ως

«απαράδεκτη» και ως μία σαφή έκφραση αλυ-

τρωτικών βλέψεων σε βάρος της Βουλγαρίας. 

Είναι πλέον σαφές, και αυτό θα πρέπει να

τονιστεί προς όλους τους εμπλεκόμενους στις

συνομιλίες, το ποιος αποτελεί ουσιαστικό εμ-

πόδιο στην επίλυση του ζητήματος. Σε πρα-

κτικό επίπεδο η όποια προτεινόμενη λύση δεν

θα πρέπει να αφήνει αυθαίρετα ερμηνευτικά

περιθώρια για παρεξηγήσεις στο μέλλον. Επι-

πλέον μέχρι σήμερα η ελληνική πλευρά δεν

έχει χρησιμοποιήσει τις ενστάσεις της Σόφιας,

σε διμερές επίπεδο και επίπεδο Ευρωκοινο-

βουλίου, για να αναδείξει τον αλυτρωτισμό

των Σκοπίων. Η σύμπτωση απόψεων Ελλάδας

- Βουλγαρίας επί του ζητήματος δεν έχει χρη-

σιμοποιηθεί διπλωματικά και αυτό στοχοποιεί

τη χώρα μας.

* Eπίκ. καθηγητής του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.     

ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Άποψη 

Της Χριστίνας Ζβε

Τ
ην Τρίτη το πρωί έφτασαν
στην πόλη μας οι 12 από
τους 18 μαθητές του εξατά-

ξιου γυμνασίου του Ριζοκαρπά-
σου, κατεχόμενου χωριού της
Κύπρου, στο πλαίσιο εκπαιδευτι-
κής μονοήμερης εκδρομής που
τους προσέφεραν οι Κυπριακές
Αερογραμμές. 

Παιδιά με όνειρα, φιλοδοξίες,
που είναι αναγκασμένα να ζουν
εγκλωβισμένα στα Κατεχόμενα.
Την καθημερινότητά τους την χα-
ρακτήρισαν αρκετά βαρετή, αφού
δεν έχουν πολλά περιθώρια για να
βγουν να διασκεδάσουν, όπως τα
παιδιά της ηλικίας τους στην ελεύ-
θερη Κύπρο. Καφετέριες, χώροι
αναψυχής, εμπορικά καταστή-

ματα, φροντιστήρια δεν υπάρχουν.
«Αυτό που μας ενοχλεί περισσό-
τερο από όλα είναι το ότι μερικοί
λόγω άγνοιας πιστεύουν ότι είμα-
στε Τούρκοι. Είμαστε Έλληνες, φυ-
σιολογικοί άνθρωποι, που ζούμε
κάπως περιορισμένα», ήταν οι

πρώτες λέξεις του 17χρονου Δη-
μήτρη, του προέδρου του μαθητι-
κού συμβουλίου του σχολείου.
Πρώτος σταθμός των παιδιών
ήταν το Βυζαντινό Μουσείο, όπου
εντυπωσιάστηκαν με τα ψηφιδωτά
που φιλοξενούνται εκεί. «Εμείς

δεν έχουμε μουσεία, είμαι ενθου-
σιασμένη που βλέπω από κοντά
όλα τα εκθέματα», δήλωσε η
15χρονη Λουκία, η οποία επιθυμεί
να σπουδάσει στην Θεσσαλονίκη. 

Σε ερώτηση για το αν σκο-
πεύουν μετά το σχολείο να εγκα-
ταλείψουν το χωριό τους, κανένα
από αυτά δεν θέλει να φύγουν
από τον τόπο του.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο
Μητροπολίτης Άνθιμος τους υπο-
δέχτηκε στο γραφείο του. « Ο Θεός
να σας δώσει ελευθερία, ειρηνική
διαβίωση και επανένωση στο
νησί», τους ευχήθηκε. 

Στη συνέχεια οι 12 μαθητές επι-
σκέφθηκαν το Κυπριακό Προξε-
νείο, την Πλατεία Αριστοτέλους, το
Λευκό Πύργο και άλλα αξιοθέατα
της πόλης. 

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Πάνω από όλα Έλληνες…»

Α
πίστευτο και όμως αλη-
θινό! Συνεχίζοντας τη δημο-
σιογραφική  έρευνα για

γνωστή αλυσίδα πώλησης τροφί-
μων στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιοκτή-
τες της οποίας βάφτισαν την
αποθήκη… σούπερ μάρκετ, απο-
καλύπτουμε σήμερα ότι τριάντα
υποκαταστήματα στο νομό λει-
τουργούν χωρίς πιστοποιητικό πυ-
ροπροστασίας της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας σε ισχύ. Στα καταστή-
ματα, τα περισσότερα από τα οποία
στεγάζονται σε ισόγεια πολυκατοι-
κιών σε όλη τη Θεσσαλονίκη, πω-
λούνται μεταξύ άλλων εύφλεκτα
υλικά όπως φιάλες υγραερίου, οι-
νοπνεύματα, ασετόν και άλλα είδη
επικίνδυνα για πυρκαγιά! Είναι
προφανές ότι πλέον δημιουργείται
θέμα επανεξέτασης από τις αρμό-
διες αρχές όλων των δικαιολογη-
τικών της νόμιμης λειτουργίας των
καταστημάτων της αλυσίδας.

Σύμφωνα με πηγές της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, για τα συγ-

κεκριμένα κα-
ταστήματα είτε
δεν έχει εκδο-
θεί ποτέ άδεια

πυροπροστασίας από το αρμόδιο
τμήμα πυρασφάλειας είτε οι άδειες
οι οποίες έχουν παραχωρηθεί
έχουν λήξει και δεν ανανεώθηκαν.
Πάντως αξιωματικοί της πυροσβε-
στικής ξεκαθαρίζουν στην «Κ» ότι
για κάποια από αυτά τα καταστή-
ματα που βρίσκονται στη Θεσσαλο-
νίκη δεν έχουν κατατεθεί φάκελοι
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για να εκδοθεί η απαιτούμενη
άδεια λειτουργίας. Την ίδια ώρα
μας εξηγούν ότι οι άδειες πυρο-
προστασίας σε καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος
εκδίδονται με βάση τα δικαιολογη-
τικά που προσκομίζονται καθώς
δεν γίνεται πάντοτε αυτοψία. «Επι-
τόπιοι έλεγχοι σε καταστήματα και
αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια
της Πυροσβεστικής γίνονται στο
20% των περιπτώσεων ενώ ο σύ-
νηθες τρόπος χορήγησης πιστο-
ποιητικού πυροπροστασίας είναι
από την εξέταση των εγγράφων δι-

καιολογητικών. Ενώ συνήθως
απαιτείται η καταγγελία πολίτη για
να κινηθεί η διαδικασία της αυτο-
ψίας», όπως μας εξηγεί υπάλληλος
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Βάφτισαν το παντοπωλείο
«σούπερ μάρκετ»

Το συγκεκριμένο κατάστημα
στην Καλαμαριά πήρε άδεια λει-
τουργίας από την διεύθυνση περι-
βαλλοντικής υγιεινής και
υγειονομικού ελέγχου για να
πουλά συγκεκριμένα είδη. Στο έγ-
γραφο ξεκαθαρίζεται με ακρίβεια
το είδος των καταναλωτικών αγα-
θών που επιτρέπεται να πωλούν-
ται. Σύμφωνα με την αρμόδια
διεύθυνση η άδεια αφορά σε «πρα-
τήριο άρτου, οπωρολαχανοπω-
λείο, πτηνοπωλείο, αυγοπωλείο,
κατάστημα κατεψυγμένων προϊόν-
των, αλλαντοποιίας τυροκομίας,
πρατηρίου ελαίου και μαγειρικών
λιπών, κρεοπωλείο, πρατήριο γά-
λακτος και ειδών ζαχαροπλαστι-
κής, κατάστημα ξηρών καρπών και
ζαχαρωδών και εμφιαλωμένων
ποτών». 

Όπως διαπιστώσαμε όμως η
γκάμα των προϊόντων προς πώ-
ληση δε σταματά στα όσα αναγρά-
φει η άδεια λειτουργίας, καθώς
στα ράφια του συγκεκριμένου κα-
ταστήματος υπήρχαν παραταγ-
μένα με ετικέτες και τιμολογημένα
έτοιμα για πώληση, απορρυπαν-
τικά, χαρτικά, καλλυντικά, προ-
ϊόντα περιποίησης σώματος,
βρεφικά είδη, πλαστικά είδη,
σκεύη κουζίνας και άλλα προϊόντα
που δεν περιλαμβάνονται στην εν
λόγω άδεια λειτουργίας. Από την
πολεοδομία Καλαμαριάς μας ξε-
καθάρισαν πάντως πως στη συγ-
κεκριμένη περιοχή δεν
επιτρέπεται η λειτουργία σούπερ
μάρκετ οπότε η άδεια λειτουργίας
δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει
χαρτικά και άλλα προϊόντα που
πωλούνται μόνο από τις υπεραγο-
ρές τροφίμων.

Άδεια με… τακτοποίηση 
Πάντως  οι υπεύθυνοι στο συγ-

κεκριμένο σούπερ μάρκετ κατά-
φεραν και προχώρησαν στην
τακτοποίηση του υπογείου κατα-
στήματος ακολουθώντας τις ρυθ-
μίσεις του νόμου που αφορούν
στην  αλλαγή χρήσης… Ωστόσο,
από την διεύθυνση περιβαλλοντι-
κής υγιεινής και υγειονομικού
ελέγχου έχει οριστεί ακριβώς η
χρήση του συγκεκριμένου χώρου
στον οποίο βρίσκονται και οι απο-
θήκες του καταστήματος.

Είναι προφανές ότι πλέον δημιουργείται
θέμα επανεξέτασης από τις αρμόδιες
αρχές όλων των δικαιολογητικών της

νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων
της αλυσίδας

Πωλούν εύφλεκτα 
χωρίς πυροπροστασία�
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Κλικ στον κόσμο 

Η τακτική της μητροπολιτικής αστυνομίας να σχηματίζει διά της βίας κλοιό γύρω από τους διαδηλωτές χωρίς να τους επι-
τρέπει να βγουν είναι παράνομη, έκρινε δικαστήριο στο Λονδίνο. Το kettling των διαδηλωτών όπως έχει ονομαστεί η
πρακτική (σε μία ελεύθερη απόδοση, το 'στρίμωγμα') εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2009 κατά τη διάρ-
κεια των διαδηλώσεων κατά της συνεδρίασης G20 στη βρετανική πρωτεύουσα. Έκτοτε χρησιμοποιείται συχνά, όπως στις
πρόσφατες φοιτητικές διαδηλώσεις. Ωστόσο και οι διαδηλωτές κατεβαίνουν προετοιμασμένοι: επικοινωνούν με το Twit-
ter για να αποφύγουν τις κυκλωτικές κινήσεις των αστυνομικών.

Μετανάστες διασώζονται από δύτες της Ιταλικής Ακτοφυλακής, στην Παντελερία.
Σύμφωνα με τις αρχές, δύο πνίγηκαν ενώ προσπαθούσαν να φθάσουν στην Ιταλία από
την Βόρεια Αφρική αφού το σκάφος τους με 250 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία
του και έπεσε σε ξέρα ανοιχτά του Ιταλικού νησιού. 

Λίβυος αντάρτης κάνει την μεσημε-
ριανή του προσευχή στην έρημο στα
περίχωρα της Αζνταμπίγια. Συμμαχικά
αεροσκάφη πραγματοποίησαν αερο-
πορικές επιδρομές στην Τρίπολη, με
το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο να κάνει
λόγο για νεκρούς αμάχους. Οι επι-
δρομές ξεκίνησαν λίγη ώρα αφότου
το ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει
τις επιχειρήσεις στη Λιβύη, έως ότου
τερματιστούν οι επιθέσεις κατά αμά-
χων. Σε απάντηση ο Μουαμάρ Καντάφι
βγήκε σε θριαμβευτική βόλτα της Τρί-
πολης. 
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Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου

Super League

Football League

Α1 Μπάσκετ

H 30η αγωνιστική

AEK –Ηρακλής 19:00 Νovasports6
Ξάνθη –Άρης 19:00 ET3
Αστέρας Τ. –Πανιώνιος 19:00 Novasports7
Ολυμπιακός Β. –ΠΑΟ 19:00 Novasports1
Ολυμπιακός –Λάρισα 19:00 ΝΕΤ
ΠΑΟΚ –Κέρκυρα 19:00 Novasports4
Πανσερραϊκός –Εργοτέλης 19:00 Novasports3
Ατρόμητος –Καβάλα 19:00 Νova highlights tv

Η 31η αγωνιστική
16/04 15:00 Πιερικός –Δόξα Δράμας ΕΤ3 
17/04 16:00 Διαγόρας –Καλλιθέα 
17/04 16:00 Ηλιούπολη –ΟΦΗ 
17/04 16:00 Τρίκαλα –Αναγέννηση Καρδίτσας
17/03 16:00 Αγροτικόα Αστέρας –Εθνικός Αστέρας 
17/03 16:00 Δόξα Δράμας –Αγροτικός Αστέρας
17/03 16:00 Λεβαδειακός -Βέροια
18/03 16:00 Παναιτωλικός –Ιωνικός Conn/x
18/03 18:00 Εθνικός -Πανθρακικός ET3

Η 25η αγωνιστική 
16/04, 17:00 Ικαρος Καλλιθέας –Ηρακλής
16/04, 17:00  Πανιώνιος –Άρης  
16/04, 17:00  Μαρούσι -ΑΕΚ
16/04, 17:00  Ίκαρος Καλλιθέας Ηρακλής
16/04, 17:00  Πανελλήνιος -Καβάλα
16/04, 17:00  ΠΑΟΚ –Κολοσσός Ρ. Νovasports3
16/04, 21:45  Ολυμπιακός –Παναθηναϊκός ΝΕΤ

Αγώνας: Ξάνθη –Άρης  
Γήπεδο: «Πηγάδια»
Ημέρα και ώρα: Κυριακή, 19:00 (ΕΤ3)
Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος
Συνθέσεις
Ξάνθη (Μαρίνος Ουζουνίδης): Λυμπερόπουλος,
Μπέρτος, Γκλέιζον, Κωστούλας, Στιούαρτ, Αντε-
φέμι, Φλίσκας, Πόι, Κατόνγκο, Μαρσελίνιο, Καζά-
κης.
Άρης (Σάκης Τσιώλης): Μάρκος Βελλίδης, Ντάρσι
Νέτο, Ρονάλντο Γκιάρο, Ντάνιελ Τσέζαρεκ, Μίσελ,
Κριστιάν Πορτίγια, Κώστας Μενδρινός, Ραούλ
Μπομπαντίγια, Ντανίλο Περέιρα, Νίκος Λαζαρί-
δης, Κρίστι Βανγκελί

1.  Ολυμπιακός 29 70

2.  Παναθηναϊκός 29 6

3.  ΑΕΚ 29 49

4.  ΠΑΟΚ 29 45

5.  Ολυμπ. Βόλου 29 4

6.  Άρης 29 42

7.  Καβάλα 29 39

8.  Εργοτέλης 29 36

9.  Ξάνθη 29 36

10. Πανιώνιος 29 35

11. Ηρακλής 29 34

12. Κέρκυρα 29 33

13. Ατρόμητος 29 33

14. Αστέρας Τ. 29 28

15. Λάρισα 29 25

16. Πανσερραϊκός 29 24

1. ΠΑΣ Γιάννενα 30 68

2. Παναιτωλικός 30 63                   

3. ΟΦΗ 30 59                               

4. Λεβαδειακός 30 52           

5. Τρίκαλα 30 50               

6. Διαγόρας 30 4                

7. Δόξα Δράμας 30 47      

8. Βέροια 30 40

9. Πανθρακικός 30 38            

10.Πιερικός 30 3             

11.Ηλιούπολη 30 35              

12.Ιωνικός 30 34 

13.Θρασύβουλος 30 32   

14.Εθνικός Αστέρας 30 32

15.Αγροτικός Αστέρας 30 31 

16.Εθνικός 30 31              

17.Αναγέννηση Καρδίτσας 30 27

18.Καλλιθέα 30 19      

Α1 Βόλεϊ

Τελικός
27/04  19:00 Ηρακλής –Ολυμπιακός

1.  Ηρακλής 22 52         

2.  Ολυμπιακός 22 48                  

3.  Παναθηναϊκός 22 4

4.  ΠΑΟΚ 22 46     

5.  ΕΑ Πατρών 22 42 

6.  Λαμία 22 38

7.  Άρης 22 30

8.  Α.Ο. Κηφισιάς 22 29

9.  Εθνικός Αλεξ. 22 21

10. Απολλών Καλ. 22 20

11. Επίκουρος 22 17

12. Πανελλήνιος 22 6

Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης

1. Ολυμπιακός 24 48

2. Παναθηναϊκός 24 47

3. ΠΑΟΚ 24 38

4. Άρης 24 37

5. Κολοσσός Ρ. 24 36

6. Μαρούσι 24 35

7. Περιστέρι 24 34

8. Πανιώνιος 24 33

9. Καβάλα 24 32

10.Ίκαρος Καλλιθέας 24 32

11.Πανελλήνιος 24 32

12.ΑΕΚ 24 31

13.Ηλυσιακός 24 31

14.Ηρακλής 24 29

Tηλεοπτικές προτάσεις
16/04, 17:00 Γουέστ Μπρόμιτς –Τσέλσι Novasports1

16/04, 17:00 Μπάσκετ ΠΑΟΚ Κολοσσός Ρ.Novasports3

16/04, 19:15 Μάντσεστερ Σ. –Μάντσεστερ Γ. NΕΤ

16/04, 19:30 Βρέντερ Β. -Σάλκε Conn/x Tv

16/04, 21:45 Μπασκετ Ολυμπιακός –Παναθηναϊκος ΝΕΤ

16/04, 22:00 Λιλ -Μπορντό Novasports1

17/04, 23:00 Ρεάλ Μ. -Μπαρτσελόνα ΣΚΑΪ

17/04, 16:00 Φιορεντίνα Γιουβέντους Conn/x Tv

17/04, 16:30 Μπάγιερν Μ. -Λεβερκούζεν Conn/x Tv

17/04, 19:00 ΑΕΚ –Ηρακλής Novasports6

17/04, 19:00 ΠΑΟΚ –Κέρκυρα Novasports4

10/04, 20:00 Ξάνθη -Άρης ΕΤ3

17/04, 22:00 Παρί σεν ζερμέν -Λιόν Novasports1

Aγώνας: ΑΕΚ -Ηρακλής
Στάδιο: «ΟΑΚΑ»
Ημέρα και ώρα: Κυριακή, 19:00 (Novasports6)
Διαιτητής: Χρήστος Μήτσιος
Συνθέσεις:
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Σεμπάστιαν Σάχα, Νίκος Καράμπελας, Σάνελ
Γιάχιτς, Νταβίδ Ματέος, Κριστιάν Νασούτι, Νάτσο Σκόκο, Παναγιώτης
Λαγός, Γρηγόρης Μάκος, Πάπα Μπούμπα Ντιόπ, Νίκος Λυμπερόπου-
λος, Ίσμαελ Μπλάνκο
Ηρακλής (Γιώργος Παράσχος): Γιώργος Μπαντής, Τάσος Κατσαμπής,
Μανώλης Παπαστεργιανός, Γκονζάλεζ Χοσέμι, Μπόγκνταν Μαρα, Πέ-
τρος Κανακούδης, Γιώργος Κυριαζής, Σεμπαστιάν Γκαρσία,Γιώργος
Κυριαζής , Βίκτορ Γιάκομπ, Καρίμ Σολτάνι

Αγώνας: ΠΑΟΚ –Κέρκυρα  
Γήπεδο: «Τούμπα»
Ημέρα και ώρα: Κυριακή, 19:00 (Novasports4)
Διαιτητής: Βασίλης Παμπορίδης
Συνθέσεις:
ΠΑΟΚ (Μάκης Χάβος): Κώστας Χαλκιάς, Μπρούνο Τσιρίλο, Μασιέλ Λίνο, Μίροσ-
λαβ Σνάουτσνερ, Βλάνταν Ιβιτς, Πάμπλο Γκαρσία, Βίκτορ Βιτόλο, Σωτήρης Μπα-
λάφας, Αντελίνο Βιεϊρίνια, Ναμπίλ Ελ Ζαρ, Δημήτρης Σαλπιγγίδης
Κέρκυρα Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Τάσος Βενέτης, Δημήτρης Κοντοδήμος,
Χαρίδημος Μίχος, Ντένις Επσταϊν, Ιβιτσα Μαϊστόροβιτς, Δημήτρης Γραμμόζης,
Γκόραν Μαζνόφ, Γιώργος Μακρής, Ακης Στολτίδης, Χρήστος Καλαντζής
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Του Γιώργου Φραδελάκη

Α
πό τη στιγμή που έχει γίνει της
μόδας το τελυταίο διάστημα η
είσοδος του Διεθνούς Νομισμα-

τικού Ταμείου (ΔΝΤ), σε οποιαδήποτε
χώρα βρίσκεται υπό οικονομική κατά-
ρευση, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να
κάνει μία... βόλτα και από το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Σίγουρα θα περιμένε αρ-
κετή δουλειά το επιτελείο του με τους
«υπεροικονομολόγους», που βρί-
σκουν(;) τη φόρμουλα της οικονομικής
σωτηρίας για κάθε κράτος. Ωστόσο
στην περίπτωση των Ποδοσφαιρικών
Ανωνύμων Εταιρειών της χώρας μας,
ακόμα κι αυτοί οι κύριοι είναι εξαιρε-
τικά αμφίβολο αν θα ήταν σε θέση να
βάλουν μία τάξη.

Ο λόγος είναι απλός. Μία πρόχειρη
ματιά στα οικονομικά των ΠΑΕ, από
τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, μέχρι και
τον Πανιώνιο -συμπεριλαμβανομένων
φυσικά των ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή-
δείχνει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες δε...
σκαμπάζουν και πολλά από οικονομική
διαχείρηση ή οι πιο καχύποπτοι, ίσως
σκεφτούν και κάτι περισσότερο απ’
αυτό. Τα χρέη συνολικά των μεγάλων
ΠΑΕ της Σούπερ Λιγκ, φτάνουν τα 100
εκ. ευρώ!

Άτυποι κάτοχοι του τίτλου σ’ αυτό το
πρωτάθλημα χρεών, φαίνεται να είναι
οι δύο «Δικέφαλοι» του ελληνικού πο-

δοσφαίρου, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Τόσο η
«Ένωση» όσο και η ομάδα της Θεσσα-
λονίκης φέρονται να χρωστάνε προς
τρίτους αλλά και το ελληνικό δημόσιο,
ποσό που ενέρχεται στα 20 εκ. ευρώ.
Για το συμπολίτη Άρη, το χρέος φτάνει
τα 13 εκ. ευρώ, ενώ για τον Ηρακλή τα
18,5. Φυσικά αυτά δεν είναι πράγματα
που οι κρατικοί φορείς δε γνωρίζουν.
Μέχρι και για το τελευταίο ευρώ που

χρωστάνε οι ελλνικές ομάδες, είναι
ενήμερη η ελληνική πολιτεία αλλά... 

Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη σε
αυτές τις περιπτώσεις και δε χρίζει πα-
ρερμηνιών από κανένα. Όταν μία ΠΑΕ
χρωστάει, είτε σε τρίτους, είτε προς το
δημόσιο, τότε δεν έχει το δικαίωμα να
λάβει αδειοδότηση για συμμετοχή στο
πρωτάθλημα. Και αυτό τι σημαίνει;
Υποβιβασμό στη Δ’ Εθνική. Παίζεις για

τρία χρόνια στις χαμηλότερες κατηγο-
ρίες και αν έχεις την ποδοσφαιρική
μαγκιά, τότε επιστρέφεις σαν «καθαρός
ουρανός» στη Σούπερ Λιγκ, που με
χίλια δύο τερτίπια προσπαθούσες προ-
ηγουμένως να μείνεις. 

Το μεγάλο κόστος 
και ο... Ράλλης

Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές αλλά

μία ακόμα δεν πρόκειται να βλάψει,
«επανάληψις εστί μήτηρ πάσης μαθή-
σεως». Στη χώρα μας δεν πάσχουμε
από έλλειψη νόμων αλλά από έλ-
λειψη... τήρησής τους. 

Ποιος όμως θα αντέξει ποτέ το -πο-
λιτικό- κόστος να πει ότι, «δεν εκπλη-
ρώνετε τις προϋποθέσεις, οπότε
υποβιβάζεστε»; Το μακρινό 1980, ίσως
ήταν η τελευταία φορά που τηρήθηκαν
οι νόμοι στο χώρο του ελληνικού πο-
δοσφαίρου. 

Ο τότε πρωθυπουργός Γεώργιος
Ράλλης, δεν άκουσε στις Σειρήνες που
ήθελαν να σώσουν τον Ηρακλή από
την κατηγορία της δοροδοκίας, αφή-
νοντας τη δικαιοσύνη να αποφασίσει
ελεύθερα. Αντίθετα εμείς σήμερα
έχουμε άλλες τακτικές. Βρίσκουμε -τα
συνεχώς ορθάνοιχτα- παραθυράκια
στους νόμους, ανοίγουμε τράπεζες
βράδυ, ενίοτε πλασάρουμε και πλαστά
έγγραφα, που παρουσιάζουν ότι δεν
υπάρχουν οφειλές προς παίκτες,
χωρίς αυτοί να έχουν δεί ούτε το
χρώμα του ευρώ. 

Η λύση βρίσκεται στο να παρθούν
ουσιαστικές αποφάσεις, που θα βγά-
λουν μία και καλή από το χώρο του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου, αυτούς που επί
χρόνια το καπηλεύονται και το έχουν
φτάσει στη σημερινή του κατάσταση. Το
σίγουρο είναι ότι μπορούν. Αν θέλουν,
θα το κάνουν κιόλας...   

Φωνάξτε το... ΔΝΤ�
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Ναυσικά Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Σ
τις 24 Απριλίου, την ημέρα του Πάσχα,
συμπληρώνονται 96 χρόνια από μια
ημερομηνία που θα μείνει για πάντα

χαραγμένη στη συνείδηση του αρμενικού λαού αλλά και ολό-
κληρου του κόσμου. 
Η σύλληψη, την ημέρα εκείνη του 1915, 250 διανοουμένων,
ηγετικών στελεχών της αρμενικής κοινότητας της Κωνσταν-
τινούπολης, ήταν μόνο η αρχή: Έδωσε το σύνθημα για την
εφαρμογή ενός άριστα οργανωμένου σχεδίου το οποίο απέ-
βλεπε στην εκκαθάριση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από
τους χριστιανικούς πληθυσμούς, με πρώτους στη λίστα της
ντροπής, τους Αρμένιους. 
Σκοπός των εμπνευστών του παρανοϊκού αυτού σχεδίου, η

συγκρότηση ενός ομοιογενούς Έθνους – κράτους όπου η
διαφορετική γλώσσα ή θρησκεία ενοχλούσαν και άρα δεν
είχαν θέση. 
Η κυνική ομολογία τούρκου υπουργού πριν δύο χρόνια, πως
η έντονη παρουσία Ελλήνων και Αρμενίων στη Μικρά Ασία
λειτουργούσε ως τροχοπέδη για  το σχηματισμό του σύγχρο-
νου τουρκικού κράτους, αποδεικνύει ξεκάθαρα την ωμή
πραγματικότητα. 
Ενάμισι εκατομμύριο νεκροί ήταν ο θλιβερός απολογισμός
της πρώτης, χρονικά, Γενοκτονίας του 20ου αιώνα, μιας μαύ-
ρης σελίδας για ολόκληρη την ανθρωπότητα, γεμάτης δολο-
φονίες, βιασμούς, βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών,
πυρπολήσεις σπιτιών και εκκλησιών, αφανισμούς ολόκλη-
ρων χωριών.
Σήμερα, 96 χρόνια μετά, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται
το παρελθόν της, αρνείται να συμβιβαστεί με την τεκμηριω-

μένη ιστορική αλήθεια. Είναι πρώτιστα ζήτημα «εθνικής
τιμής» για τους γείτονές μας, σύμφωνα με τον Πρόεδρο τους
Αμπντουλάχ Γκιούλ, καθώς δεν θέλουν στίγματα και σκιές
στην ιστορία της σύγχρονης, κοσμικής Τουρκίας που θεμε-
λίωσε ο Ατατούρκ. 
Σύμφωνα με τη δική τους εκδοχή, δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο
εθνοκάθαρσης. Αντίθετα μάλιστα, οι Αρμένιοι ήταν αυτοί που
προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το ξέσπασμα του πρώτου
Παγκοσμίου πολέμου για να προχωρήσουν στη δημιουργία
ενός ανεξάρτητου κράτος.
Το μόνο που παραδέχονται σήμερα οι Τούρκοι, είναι ο θάνα-
τος 1390 Αρμενίων κατά τη διάρκεια των βίαιων εκτοπισμών
τους στο εσωτερικό της χώρας. Ισχυρίζονται μάλιστα, πως οι
περισσότεροι από τους δράστες των φόνων αυτών συνελή-
φθησαν και καταδικάστηκαν από την τουρκική δικαιοσύνη. 
Νομίζω πως κάθε σχόλιο είναι περιττό…

Μνήμες της Γενοκτονίας των Αρμενίων

blog buster
Ποιο είναι 
το Ελληνικό
Πολίτευμα…    

Θέλω να βάλω μια ερώτηση.
Ποιο είναι το Ελληνικό Πολί-
τευμα;
Αναρωτιέμαι αν είναι όπως
λένε τα βιβλία και το σύν-
ταγμα Προεδρευόμενη Κοινο-
βουλευτική Δημοκρατία.
Δηλαδή έχουμε και Πρόεδρο
και Κοινοβούλιο αλλά και Δη-
μοκρατία (τρία σε ένα δη-
λαδή).
Ο Πρόεδρος είναι εντελώς
διακοσμητικός και βρίσκεται
στην θέση αυτή ελέω του
κόμματος από το οποίο προ-
έρχεται, φοράει τις παρωπίδες
του ΠΑΣΟΚ και δεν προασπί-
ζεται όπως οφείλει τα δικαιώ-
ματα των πολιτών. Άρα δεν
έχουμε πρόεδρο�
Το Κοινοβούλιο λειτουργεί
υπό την αρχηγία του Πρωθυ-
πουργού και σύμφωνα με τις
αποφάσεις του χωρίς να δίνε-
ται καμιά σημασία στους βου-
λευτές του κόμματος οι οποίοι
λειτουργούν κάτω από το αυ-
στηρά προσωπικό τους συμ-
φέρον με τον φόβο της
διαγραφής και δεν φέρνουν
καμιά ισχυρή αντίδραση, και
ενώ αν πουν κάποια λόγια μέ-
νουν σ’ αυτά και ψηφίζουν
όλα τα νομοσχέδια σαν καλά
στρατιωτάκια. Αντιπολίτευση
δεν υφίσταται γιατί η γνώμη
της αλλά και η ψήφος της δεν
προσμετράτε πουθενά και
έτσι μόνο θεωρητική αντί-

σταση μπορεί να έχει.Άρα δεν
έχουμε και Κοινοβούλιο�
Με την απλή λογική συμπε-
ραίνουμε ότι αφού λείπουν τα
δύο πρώτα τότε δεν έχουμε
Δημοκρατία�
Μοναρχία με την μέχρι σή-
μερα έννοια της Βασιλείας,
Βασιλευόμενης ή Βασιλικής
Δημοκρατίας σίγουρα δεν
έχουμε εφόσον δεν έχουμε
Βασιλιά, έχουμε όμως «ενός
ανδρός αρχή» ή αλλιώς Πρω-
θυπουργική Μοναρχία (ο
Πρωθυπουργός αποφασίζει
για όλα).
Τώρα αν παρακολουθήσουμε
τα γενεαλογικά δένδρα των
πρωθυπουργών της Ελλάδος
τότε βλέπουμε ότι κυβερνούν

συγκεκριμένες οικογένειες με
τελευταίες τις οικογένειες Πα-
πανδρέου, Καραμανλή αλλά
και μέσα στην Βουλή την οι-
κογένεια Μητσοτάκη,
Αλευρά, Βαρβιτσιώτη, Πάγκα-
λου, με κόρες, γιούς, γαμ-
προύς και νύφες. Οικογένειες
που έχουν στήσει δικούς τους
μηχανισμούς και μαγαζάκια
μέσα στα κόμματα και με
κουμπαριές, διορισμούς, χατί-
ρια διαπλοκές και ότι άλλο
εκλέγονται αυτοί και τα παι-
διά τους έχοντας ποδοπατή-
σει οποιαδήποτε έννοια
αξιοκρατίας, και οι ίδιες οικο-
γένειες βρίσκονται πάντα στις
Υπουργικές θέσεις αλλά και
στις τηλεοράσεις έχοντας και

εκφράζοντας πάντα θέσεις για
όλα.
Δεν χρειάζεται στην Ελλάδα
να είσαι άξιος για να γίνεις
Πρωθυπουργός αρκεί να είσαι
κληρονόμος του κατάλληλου
επιθέτου και του αντίστοιχου
κομματικού μηχανισμού ώστε
να σιγουρέψεις την εκλογή
σου στο πιο ισχυρό αξίωμα.
Και τώρα θέλω να δώσω μια
απάντηση. Επομένως από τα
παραπάνω καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι το Ελληνικό
πολίτευμα είναι: Κληρονο-
μική Πρωθυπουργική Μοναρ-
χία (…).

Γράφει ο Θ.Χ. / αναρτήθηκε στο
kafeneio-gr.blogspot.com


Ο κήπος 
στο μπαλκόνι!

Ναυσικά Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Μ
εγάλωσα σ' ένα
σπίτι με κήπο.
Έναν αστικό

κήπο με τα όλα του. Με παρτέρια γε-
μάτα τριανταφυλλιές, με όλων των
ειδών τα οπωροφόρα δέντρα, με πλήρη
λαχανόκηπο στο πίσω μέρος του, μ' ένα
θερμοκήπιο για τα πιο ευαίσθητα, όπου
έβρισκες από γαρδένιες και μιγκέ, μέχρι
μια παραχαϊδεμένη λεμονιά, από την
οποία κρεμότανε μονίμως μια γαλάζια
χάντρα, για να μην την πιάνει το   κακό
μάτι. Απέραντος χώρος παιχνιδιού για
εμάς τα τυχερά παιδιά, τραμπάλες και
κούνιες κάτω απο τη σκιά της τεράστιας
δάφνης και ευλογημένο χωματάκι να το
πατάνε δίποδα και τετράποδα και να γει-
ώνονται...
Όταν είσαι παιδί, νομίζεις πως όλα αυτά
είναι αιώνια κι αμετάβλητα, όπως η θά-
λασσα, αλλά μεγαλώνοντας μαθαίνεις
με κάθε λογής απρόσμενο τρόπο, οτι οι
συνθήκες μεταβάλλονται κι όχι πάντα
προς το καλύτερο...
Έτσι, ο κήπος, είτε το θέλεις, είτε όχι,
μετατρέπεται σε οριζόντια ιδιοκτησία
και σε ακίνητα διασφάλισης και εισοδή-
ματος.
Αλλά, επειδή δεν υπάρχει τίποτε που να
μπορεί ν' αντικαταστήσει τον καθορι-
στικό και πολύτιμο ρόλο της φύσης στην
καθημερινότητά μας, χρόνια τώρα προ-
σπαθώ να μεταφέρω ένα κομματάκι του
παλιού μας κήπου στο εκάστοτε μπαλ-
κόνι μου!
Κι όταν έρχεται η άνοιξη και ο μικρός
μου κήπος ανθίζει, φροντισμένος   και
προφυλαγμένος από το χειμώνα, και
βλέπω την πορτοκαλίτσα μου ν' ανθίζει
και να μοσχοβολάει ο τόπος απο τα
μπουμπούκια της;, τα γιασεμιά να πε-
τάνε καινούργια βλαστάρια και τους
περσινούς ιβίσκους να ξυπνούν και να
ξαναμπουμπουκιάζουν, νιώθω μια
τρελή χαρά να μου ανεβαίνει... μέχρι τα
μάτια! Κι ακόμη μεγαλύτερη είναι η
χαρά μου να βλέπω διπλανά και παρα-
διπλανά μπαλκόνια να πρασινίζουν κι
αυτά και ν' ανθίζουν, φροντισμένα από
κάποια επιδέξια και στοργικά χέρια.
Και τώρα, απ' ό,τι μαθαίνω, δεν είναι
λίγοι οι... μπαλκονούχοι, που έχουν αρ-
χίσει να κουρδίζουν μικρούς λαχανόκη-
πους στα ελάχιστα τετραγωνικά του
εξώστη τους.
Κι έτσι, έχουν τις ντοματούλες τους,
καμιά πιπεριά, κολοκυθάκια, μαϊντανό,
δυόσμο, βασιλικό βέβαια, όλα τα εφετά
για τέλειες σαλάτες!
Και δώστου καμάρι, οι περήφανοι κι
επίμονοι κηπουροί των μπαλκονιών
μας!

Άποψη 

Κοντεύει η ώρα κ. Γιώργο…
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Ξ
επέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή
της WIND running team στον 6ο Διεθνή
Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» που

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Απριλίου,
στη Θεσσαλονίκη. Οι  συνολικά 130 εργαζόμε-
νοι, φίλοι και συνεργάτες της WIND που έλα-
βαν μέρος, τερμάτισαν με επιτυχία στους
αγώνες των 5χλμ, 10χλμ αλλά και στο Μαρα-
θώνιο, κάνοντας τα δικά τους βήματα ζωής για
τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ Βορείου Ελλάδος,
καθώς στόχος της συμμετοχής της ομάδας
ήταν να συνεισφέρει στην υποστήριξη των
σκοπών της οργάνωσης. Οι δρομείς της ομά-
δας έτρεξαν με τα χρώματα της WIND και της
ενέργειας  Βήματα Ζωής της ΕΛΕΠΑΠ μεταφέ-
ροντας στους δρόμους της πόλης ένα μήνυμα
συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τα παι-
διά με αναπηρία και η WIND πριμοδότησε τη
συμμετοχή των δρομέων, προσφέροντας στην
ΕΛΕΠΑΠ Βορείου Ελλάδος το ποσό των
5.000€.

Ο πρώτος δρομέας της WIND running team
που τερμάτισε στα 5 χλμ ήταν ο Νίκος Τζαμι-
κόσογλου και από τις γυναίκες η Ελένη Λε-
βέντη. Αντίστοιχα στα 10 χλμ., πρώτοι από την
ομάδα της WIND τερμάτισαν ο Παναγιώτης
Στεργιανός και η Αναστασία Μαυρίδου. Στο
Μαραθώνιο η WIND running team έλαβε
μέρος με 6 δρομείς. Πρώτος από την ομάδα
της εταιρείας τερμάτισε ο Νίκος Δεληγιαννίδης
με χρόνο 03:46:19. Στο γκρουπ των Μαραθω-
νοδρόμων της WIND running team συμμετείχε
και ο Λουκάς Χρήστου, εργαζόμενος στο τμήμα
πληροφορικής της εταιρείας.

Παράλληλα, 1.500 μαθητές Δημοτικών Σχο-
λείων της Θεσσαλονίκης έτρεξαν με την υπο-
στήριξη της WIND στον Αγώνα Δρόμου των
1.000 μέτρων, μεταφέροντας το μήνυμα «ο
αγώνας για το περιβάλλον είναι μαραθώνιος»,
μια πρωτοβουλία της μη κερδοσκοπικής εται-
ρείας περιβαλλοντικής μέριμνας, Ecocity.

«Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι η πρω-
τοβουλία  της δημιουργίας  μίας ομάδας δρο-
μέων, της WIND Running Team, που θα
συμμετέχει σε αγώνες για φιλανθρωπικό
σκοπό, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από συνα-
δέλφους, συνεργάτες και φίλους. Πήραμε το
βάπτισμα του πυρός στη Θεσσαλονίκη και θα
συνεχίσουμε να τρέχουμε για καλό σκοπό» δή-
λωσε για την ενέργεια αυτή ο Γιώργος Τσα-
προύνης, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της
WIND Ελλάς, ο οποίος συμμετείχε επίσης στον
αγώνα των 5 χλμ μαζί με τον Γενικό Οικονο-
μικό Διευθυντή της εταιρείας Γιώργο Ράλλη
και άλλους εργαζόμενους της WIND.

Στόχοςτης WIND running team είναι να εμ-
πνεύσει για ζωή με άσκηση και ενεργή συμ-
μετοχή σε πρωτοβουλίες και δράσεις
αλληλεγγύης για ομάδες της κοινωνίας που
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό.

Η συμμετοχή της WIND running team στο
σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός, εντάσσεται
στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής
Υπευθυνότητας «Στην Πράξη», μέσω του
οποίου η εταιρεία αναπτύσσει δράσεις που
αφορούν στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα,
το περιβάλλον και την κοινωνία. 

Δυναμικό «παρών» της WIND running team 
στον 6ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος»

Στα 1000 μέτρα έτρεξαν 1.500 παιδιά με τη φανέλα της Wind running team

Στους αγώνες συμμετείχαν και πολλοί Θεσααλονικείς που κάνουν μαραθώνια κολύμβηση στο κο-
λυμβητήριο Καλαμαριάς

O δημοσιογράφος Λευθέρης Πλακίδας και η υπεύθυνη τύπου της Wind Χριστίνα Κοραή λίγο πριν
τον τερματισμό

Ο Γιώργος Τσαπρούνης διευθύντης εταιρικής επικοινωνίας της Wind την
ώρα του τερματισμού
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TEDxThessaloniki
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχια το δεύτερο TEDxThessaloni στο Ολύμπιον. Στο επίκεντρο του φε-

τινού συνεδρίου βρίσκονταν η καινοτομία και γενικότερα οι διαφορετικές ιδέες που ανταποκρίνονται
στο γενικότερο κάλεσμα «Γιατί Όχι;». Το TEDxThessaloniki έφερε την εμπειρία του TED και στην πόλη

μας για μια μέρα, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ομιλητών από τους τομείς της Τεχνολογίας, των Επιχει-
ρήσεων, της Δημοσιογραφίας, της Πολιτικής, της Ψυχαγωγίας, της Τέχνης και του DesignΜοίρασμα ιστοριών,
ιδεών, εμπειριών, μηνυμάτων και συναισθημάτων σ’ ένα κατάμεστο με νέους Ολύμπιον.

Ήταν μια διαφορετική εκδήλωση, όπου ένας καλλιτέχνης άφηνε τη σκηνή για να τον διαδεχτεί ένας επιχει-
ρηματίας, και στη συνέχεια να τον ακολουθήσει ένας επιστήμονας ή ένας ακτιβιστής, όλοι με τον κοινό στόχο
να διαδώσουν μια καλή ιδέα σε 18 λεπτά. Το νεανικό στην πλειοψηφία του κοινό ήταν, επίσης, ετερόκλητο και
κατέκλυσε το Ολύμπιον από νωρίς το πρωί.  

Με το κοινό του TEDx ανανεώθηκε το ραντεβού για ένα ακόμη καλύτερο 3ο TEDx Thessaloniki του χρόνου. Η
ανταπόκριση τους πριν και μετά το event δείχνει ότι ένας νέος θεσμός δημιουργήθηκε στην πόλη μας.

Έλενα Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Μαριάννα Βαραδίνη 
mvaradini@yahoo.gr

Επιμέλεια
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O Διονύσης Σαββόπουλος
στο Μέγαρο Μουσικής
Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στο

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο
ανακαινισμένο Θέατρο Ακροπόλ, ο Διο-

νύσης Σαββόπουλος ταξιδεύει σε όλη την Ελ-
λάδα, με διηγήσεις για μικρούς και μεγάλους,
εμπνευσμένες από τη Θεογονία του Ησίοδου. Σ’
ένα θέατρο τραγουδιών και ζωγραφιστών ονεί-
ρων που τιτλοφορείται «Για να γίνει ο χρόνος
καινούργιος ». Μαζί με μουσικούς, τραγουδιστές,
χορευτές και ξυλοπόδαρους ο σπουδαίος τραγου-
δοποιός, καλεί όλους όσους νιώθουν παιδιά, «να
πάψουν να είναι απλοί θεατές και να μπουν στην
ιστορία ώστε να την κάνουν καινούργια».

Για το σκοπό αυτό, ο ίδιος αφηγείται με δικά
του λόγια την ιστορία για την αρχή του Κόσμου,
τη γέννηση του Χρόνου, τη χρήση της φωτιάς
και κάθε δύναμης που ωφελεί ή βλάπτει ανάλογα
με τη χρήση της, κι άλλοτε παίζει, κι άλλοτε τρα-
γουδά συνοδεία των δύο κορυφαίων μουσικών,
του Σταύρου Λάντσια και  του Γιώτη Κιουρτσό-
γλου από τους «Human Touch», αλλά και του Ευ-
ριπίδη Ζεμενίδη. Πλάι τους η χορευτική ομάδα
της Σοφίας Σπυράτου. Όλα αυτά με φόντο εντυ-
πωσιακές ζωγραφικές δημιουργίες της Φωτεινής
Στεφανίδη που προβάλλονται σε γιγαντοοθόνη.
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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 

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 
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



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

εφημερεύοντα φαρμακεία

ΣΑΒΒΑΤΟ
Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιο-
λογικά, αιμοδοσίας, νευρολογικά, παιδιατρι-
κά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ωρλ, νευροχει-
ρουργικά, θωρακικής, καρδιοχειρουργικά,
οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά
παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά, ορ-
θοπεδικά, ουρολογικά, παιδοχειρουργικά,
παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογι-
κά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναικολογικά,
παιδοψυχολογικά
ΑΝΘ ''ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ'' για περιστατικά ογκο-
λογικά
Ψ.Ν.Θ. για περιστατικά ψυχολογικά
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσή-
ματα  
Από 09.00 έως 21.00
ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για πε-
ριστατικά δερματολογικά

ΚΥΡΙΑΚΗ
Από 20.00 έως 08.00
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατι-
κά παιδοψυχολογικά
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά οδοντιατρι-
κά
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογι-
κά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευρολογικά,
παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορ-
θοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής, ουρολογι-
κά, νευροχειρουργικά, θωρακικής, καρδιο-
χειρουργικά, ωρλ, οφθαλμολογικά, μαιευτι-
κά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδο-
ορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, ψυχολογικά
ΑΝΘ ''ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ'' για περιστατικά ογκο-
λογικά
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για περιστατικά πα-
θολογικά και λοιμώδη νοσήματα  
Από 09.00 έως 21.00
ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για πε-
ριστατικά δερματολογικά

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6 - Πλατεία ΧΑΝΘ / τηλ. 2310-830538
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αγίου Μηνά 13 / τηλ. 2310-250406-7
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κολοκοτρώνη 21 - Μ. Λαζαριστών / τηλ. 2310-600123
Κ. Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας
6ο χλμ οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης / τηλ. 2310-483000
Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακ. - Θράκης
Βασ. Όλγας 68 / τηλ. 2310-889840, 2310-889855

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Εγνατία 154 - μέσα στη ΔΕΘ / τηλ. 2310-240002
Μουσείο Αθλητισμού
3ης Σεπτ. και Αγ. Δημητρίου / τηλ. 2310-968531
Μουσείο Αρχαίων, Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Μουσικών Οργάνων
Κατούνη 12-14, Λαδάδικα / τηλ. 2310-555263 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2 / τηλ. 2310-306400
Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ
Απ. Παύλου 75 / τηλ. 2310-248452 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονίκης / τηλ. 2310-508398
Μουσείο Λευκού Πύργου
Πλ. Λευκού Πύργου / τηλ. 2310-267832
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23 / τηλ.2310-229778
Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 128 / τηλ. 2310-599134
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτ. 49 (παραπλεύρως του ΦΙΞ) / τηλ. 2310-514029

Μουσεία

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 (ΣΥΝΤΡΙΒΑ-
ΝΙ)
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 – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕ-
ΩΣ
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( ΚΑ-
ΠΗ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
24)
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ-
ΝΟΣ
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

ΣΑΒΒΑΤΟ
Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 00:00
Κηφισίας 60-Σωκράτους 4-Καλαμαριά,
Πλάτωνος 3-Εγνατία-Αγ. Σοφίας, Πέτρου
Συνδίκα 3, Κωνσταντίνου Καραμανλή 71-
Ελευθέριο Κορδελιό, Τσιμισκή 102-Διαγώ-
νιος, Α. Παπανδρέου 140-Συκιές, Σόλωνος
36-38 κάθετος Μ. Μπότσαρη, Ελευθερίας
61-Ευριπίδου 3-Αμπελόκηποι, Αγίου Δη-
μητρίου 2 πλησίον οδού Λαγκαδά, Α. Πα-
παναστασίου 140 Πλ. Χαριλάου, Βενιζέλου
68-κέντρο, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 6,
Κερασούντος 11-Τάκη Οικονομίδη 86-Κα-
λαμαριά, Πόντου 65-Καλαμαριά, Κανάρη
30-Μπότσαρη-Παπαναστασίου, Φλέμινγκ
37-Γαμβεττά, Β. Όλγας 79 Γερμανική
Σχολή
Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
Κηφισίας 60-Σωκράτους 4-Καλαμαριά,
Κωσταντίνου Καραμανλή 71-Ελευθέριο
Κορδελιό, Τσιμισκή 102-Διαγώνιος, Α. Πα-
πανδρέου 140-Συκιές, Λεωφόρος Κ. Κα-
ραμανλή 6, Β. Όλγας 79 γερμανική
σχολή  

 ΚΥΡΙΑΚΗ
Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 00:00
Γρηγ. Λαμπράκη 77 Άνω Τούμπα έναντι

γηπέδου πάοκ, Λ. Ιασωνίδου 34-Αγ. Σο-
φίας-Αγ. Δημητρίου 120, Μυστακίδου 20-
Πλαστήρα-Χαριλάου, Ιων. Δραγούμη 42,
Πόντου 145(επέκταση) Αλατσατών Αγ.
Ιωάννης-Καλαμαριά, Α. Παπαναστασίου
110-Χαριλάου, Εγνατίας 86, Γοργοποτά-
μου 23 & Γλήνου 21-Εύοσμος, Μοναστη-
ρίου 29 Ν. Σ. Σταθμός, Αλεξανδρειας 38-Π.
Συνδίκα Ανάληψη, 28ης Οκτωβρίου 53-
Μακεδονίας 20-Φλέμινγκ, Κύπρου 13-
Παλ. Τέρμα Νεάπολης-Ροδοχώρι-Συκιές,
Αγ. Σοφίας 12-Τσιμισκή, Ιμέρας 5-Πεζο-
δρόμος-Καλαμαριά, Π. Γρηγορίου Ε’ 14-
Δημαρχείο, Π. Μελά 33-Π. Π. Γερμανού,
Ελ. Βενιζέλου 29 πάρκο Ρουμάνικων-Νε-
άπολη, Ψαρών 28-Παπαναστασίου 57-Χα-
ριλάου, Κωσταντινουπόλεως 128
Μπότσαρη, Ζ. Παπαντωνίου 10 Κρήτης 49-
25ης Μαρτίου  
Aπό 20:30 έως το πρωί της επόμενης
Μυστακίδου 20-Πλαστήρα-Χαριλάου, Ιων.
Δραγούμη 42, Κύπρου 13-Παλ. Τέρμα Νε-
άπολης-Ροδοχώρι-Συκιές, Ιμέρας 5-Πεζο-
δρόμος-Καλαμαριά, Π. Γρηγορίου Ε’
14-Δημαρχείο, Π. Μελά 33-Π. Π. Γερμα-
νού, Κωσταντινουπόλεως 128 Μπότσαρη,
Ζ. Παπαντωνίου 10 Κρήτης 49-25ης Μαρ-
τίου



27ARTLIFEΣάββατο 16 Απριλίου 2011 Karfitsa WEEKEND

6ο G-HOTELS CULTURE EVENTS

Γ
ια έκτη συνεχή χρονιά και
για έξι μήνες, από τις 21
Απριλίου έως τις 14 Οκτω-

βρίου, φιλοξενούνται φέτος στις
τρεις ειδικά διαμορφωμένες Αί-
θουσες Τέχνης (Κασσάνδρα, Άθως
και Παλλήνη), καθώς και σε εξω-
τερικούς χώρους του ξενοδοχει-
ακού ομίλου των G-Hotels της
οικογένειας του Τηλέμαχου Γρη-
γοριάδη, είκοσι ατομικές εκθέσεις
από δεκαπέντε εικαστικούς, μία
ομαδική έκθεση φωτογραφίας και
δεκαπέντε μουσικά δρώμενα. 

Στα δεκαπέντε μουσικά δρώ-
μενα μετέχουν ο Μιχάλης Πιπέρ-
κος από τον Πολύγυρο και η
Βανέσσα Σιούρα, η Δέσποινα Κου-
σουλού, ο Δημήτρης Λαπούσης
και ο Γιώργος Δραγάζης από τη
Λάρισα, που απαρτίζουν το μου-
σικό σχήμα 4+1 (4 φωνές + 1 κι-
θάρα). Ο Χρήστος Κολοβός από
την Άφυτο, μετέχει στο πρόγραμμα
ως μουσικός και ως φωτογράφος.
Επίσης με εκθέσεις φωτογραφίας
μετέχουν ο Γιάννης Κεσσόπουλος
από τη Θεσσαλονίκη και ο Ελληνι-
κής καταγωγής Baron Anastis Van
Hustler από το Βερολίνο. 

Στα εικαστικά δρώμενα μετέ-
χουν με εκθέσεις Αγιογραφίας ο
Συμεών Ματσκάνης από τη Βέ-
ροια και ο Θάνος Γκουρομπίνος
από τη Λάρισα. Με εκθέσεις ζω-
γραφικής μετέχουν η Αθηνά Νίκο-
γλου από τη Δράμα, η Άσπα
Γιάγκου από τη Λάρισα, η Στέλλα
Τσανίδου και η Χρυσάνθη Κανέλ-
λου από το Πλαγιάρι Θεσσαλονί-
κης, η Αθηνά Τσιρίκα από το Κιλκίς
και η Αγγελική Κάλφα από τη Θεσ-
σαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη
επίσης, μετέχουν ο Νίκος Σμυρ-
νιός με ζωγραφικά και ψηφιακά
έργα τυπωμένα σε μέταλλο, ο
Νίκος Βρεττός με έργα Ακουαρέ-
λας και η Ιωάννα Βασιλειάδη με
δύο εκθέσεις Παραδοσιακής εν-
δυμασίας σε κούκλες. Η Ελληνι-
κής καταγωγής Eva Gramm από
τη Γαλλία, μετέχει με 3 εκθέσεις
γλυπτικής, εκ των οποίων η μία
αναπτύσσεται  σε εξωτερικούς
χώρους των G-Hotels καθ’ όλη τη
διάρκεια της τουριστικής περιό-
δου. Ο ζωγράφος Δημήτρης Κα-
ραγιάννος μετέχει με δύο εκθέσεις
με κοινή θεματολογία, έργα με
λάδι και με σέπια.

Έξι μήνες… 
γεμάτοι τέχνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΔΡΩΜΕΝΩΝ

ΈΚΘΕΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

20/5 – 14/10 EVA GRAMM: «Ρευ-
στή Αρμονία I» στα ξενοδοχεία
Άθως, Παλλήνη και Θεοφανώ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΠΑΛΛΗΝΗ»
21/4 – 20/5 ΘΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΟΜΠΙ-
ΝΟΣ: Έκθεση αγιογραφίας «Αγγί-
ζοντας τα πάθη»
21/5 – 3/6 EVA GRAMM: Έκθεση
μοντέρνας μικρογλυπτικής «Ρευ-
στή Αρμονία II»
4-17/6 EVA GRAMM: Έκθεση μον-
τέρνας μικρογλυπτικής «Ρευστή
Αρμονία III»
18/6 – 1/7 ΑΣΠΑ ΓΙΑΓΚΟΥ: Έκ-
θεση ζωγραφικής «Παράθυρο στη
φύση»
2-15/7 ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΓΛΟΥ: Έκθεση
ζωγραφικής «Με τις ελιές και τις
ροδιές»
16/7 – 19/8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΟΣ: Έκθεση ζωγραφικής με
λάδι «Πεζοπορία στα βουνά της
Ελληνικής Μακεδονίας Ι»
20/8 – 2/9 ΝΙΚΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΣ: Έκ-
θεση ψηφιακών έργων τυπωμένα
σε μέταλλο «Οπτική τέχνη»
3-16/9 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΝΙΔΟΥ: Έκ-
θεση ζωγραφικής «Θάλασσες και
ακρογυαλιές»
17/9 – 14/10 ΣΥΛΛΟΓΗ: Έκθεση
φωτογραφίας

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ «ΑΘΩΣ»
21/4 – 6/5 ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΤΣΚΑΝΗΣ:
Αναδρομική έκθεση αγιογραφίας
7/5 – 3/6 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑ: Έκ-
θεση ζωγραφικής «Ώσμωση»
4-17/6 BARON: Έκθεση φωτογρα-
φίας «Ντυμένες στο γυμνό»
18/6 – 1/7 ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΡΙΚΑ: Έκ-
θεση ζωγραφικής «Παραμύθια με
χρώμα»
2-15/7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ:
Έκθεση φωτογραφίας «Το νησί
των G-HOTELS»
16-29/7 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ: Έκ-
θεση φωτογραφίας «Εναγκαλι-
σμοί»
30/7 – 19/8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑ-
ΓΙΑΝΝΟΣ: Έκθεση ζωγραφικής με
σέπια «Πεζοπορία στα βουνά της
Ελληνικής Μακεδονίας ΙΙ»
20/8 – 2/9 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΝΕΛ-
ΛΟΥ: Έκθεση ζωγραφικής «Το
δίχτυ του χρόνου»
3-16/9 ΝΙΚΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ: Έκθεση
ακουαρέλας «Θνησιγενής αύρα»
17-30/9 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ:
«Έκθεση παραδοσιακής ενδυμα-
σίας σε κούκλες Ι»
1-14/10 ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ:
«Έκθεση παραδοσιακής ενδυμα-
σίας σε κούκλες ΙΙ»

Ο Αντρέας 
της Πάφου

Της Έλενας Αρτζανίδου 
helenarzan@the.forthnet.gr

-Κάθε φορά που δια-
βάζω ένα βιβλίο νιώθω
ηρεμία, είπε η Αφροδίτη.

-Εγώ, είπε η Χαρά, αισθάνομαι χαρά.
-Εμένα τα βιβλία τις περισσότερες

φορές μου λύνουν τα προβλήματα, μου
δήλωσε ο Αντρέας, στο Β’ Δημοτικό
Σχολείο Γεροσκήπου Πάφου, κοιτώντας
με στα μάτια ενώ το κορμί του τεντώ-
θηκε.  

Τα ίδια και πολλά άλλα διατύπωσαν
οι μαθητές που συνάντησα στα έντεκα
σχολεία: Γεροσκήπου, Κόνια, Πέγεια,
Μεσόγη, Αναρίτα, Γιόλου.

Οι χίλιοι μαθητές με υποδέχτηκαν
στις σχολικές μονάδες τους εγκάρδια
αλλά και με έντονη διάθεση να λύσουν
κάποιες απορίες τους που αφορούσαν τα
βιβλία μου αλλά και το παιδικό βιβλίο.

Το ταξίδι υποστηρίχτηκε από τις εκδό-
σεις Ψυχογιός, το βιβλιοπωλείο Toys
Pals στην Πάφο, του Σωτήρη Χριστο-
δούλου που το οργάνωσε άριστα. Στις
πέντε μέρες είχα την ευκαιρία να επικοι-
νωνήσω πρωτίστως με μαθητές, αλλά
και να ανταλλάξω απόψεις με τους εκ-
παιδευτικούς για τη λογοτεχνία και τη
θέση της στο εκπαιδευτικό τους πρό-
γραμμα.

Πιστεύω πως ο ρόλος του ΕΚΕΒΙ στην
Ελλάδα βοήθησε πολύ. Βρισκόμαστε κά-
ποια βήματα μπροστά , νομίζω κάτι ανά-
λογο παράλληλα με ένα πρόγραμμα
φιλαναγνωσίας ενταγμένο στο αναλυ-
τικό πρόγραμμα θα βοηθήσει το Κυ-
πριακό σχολείο. 

Κρατώ στην καρδιά μου τη συνάν-
τηση με τα παιδιά και τις κουβέντες που
μου εμπιστευτήκανε, την αγωνία και τη
συγκίνηση που ένιωσα τις δυο νύχτες με
τους γονείς που παραβρέθηκαν στην εκ-
δήλωση φιλαναγνωσίας και της άλλης
για τη βία ανάμεσα στα παιδιά που ορ-
γανώθηκε στο Πολυδύναμο Νηπιαγω-
γείο Γεροσκήπου, το κέφι και το
ενδιαφέρον της ομάδας εκπαιδευτικών
και της Λίας, που με περίμεναν στo Busy
Kids στη Λεμεσό στο σεμινάριο φιλανα-
γνωσίας.

Δεν ξεχνώ την επικοινωνία με τους
διευθυντές; το βλέμμα της κ. Νίκης, την
αγωνία της κ. Ειρήνης, το πάθος του κ.
Μενέλαου, το κέφι του Μαρίνου, το πεί-
σμα της Μαρίας, την δυναμικότητα της
κ. Βούλας, την επιμονή και την ιστορία
του κ. Κυριάκου από την Αμμόχωστο,
την οργάνωση της Έφης.

Το ταξίδι στην Πάφο ολοκληρώθηκε,
οι σύντομες εμπειρίες γίνανε μέρος της
ζωής μου και καταγράφηκαν στην ψυχή
μου. 

Στον 
τοίχο
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«Λωξάντρα» / Σήμερα και αύριο στο Βασιλικό Θέατρο

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ
Παράσταση: «Berlin Alexander-

platz» / Σήμερα και αύριο

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ Παράσταση: «I

Will Survive» / Σήμερα και αύριο

ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Παρά-

σταση: «Τα Μεγάλα Ροκ Συγκροτή-

ματα Δεν Διαλύονται Ποτέ» /

Σήμερα και αύριο

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ Μ. ΛΑΖΑΡΙ-
ΣΤΩΝ Παράσταση: «Déjà Vu» / Σή-

μερα και αύριο

ΘΕΑΤΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ Παράσταση: «Ο

Θάνατος και η Κόρη» / Σήμερα και

αύριο

ΘΕΑΤΡΟ «ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ»
Παράσταση: «Οι Τρεις αδελφές» /

Σήμερα και αύριο

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση:

«Γρίπη της Μονρόε» / Σήμερα και

αύριο

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙΟΥ
Παράσταση: «Ότι πιο πολύ ποθείς»

/ Σήμερα και αύριο

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράσταση:

«Υπάρχει και φιλότιμο» / Από Τε-

τάρτη έως Κυριακή

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΛΑ-
ΖΑΡΙΣΤΩΝ Παράσταση: «Διαμάντια

και μπλουζ» / Από Τετάρτη έως

Κυριακή

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράσταση: «Το

ημέρωμα της στρίγγλας» / Από Τε-

τάρτη έως Κυριακή

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια (15.40, Σάβ-
βατο έως Τετάρτη: 11.30, 13.40, 15.40) /
Sucker punch (17.50, 20.00, 22.30, 00.40)
Αίθουσα 2: Ζουμπαίος και Ιου-
λιέτα(16.20, Σάββατο έως Τετάρτη: 12.20,
14.20, 16.20) / Σύζυγος για ενοικίαση
(18.30, 21.00) / Παγκόσμια εισβολή: Λος
Άντζελες (23.30) 
Αίθουσα 3: Μια φορά και ένα…μωρό
(16.50, 18.40, Σάββατο έως Τετάρτη: 12.40,
14.40, 16.50, 18.50, 21.00) / Παγκόσμια
εισβολή: Λος Άντζελες (Πέμπτη και Παρα-
σκευή: 20.30) / Η τελετή (23.00)
Αίθουσα 4: Rio (16.00, 18.10, Σάββατο έως
Τετάρτη: 12.00, 14.00, 16.00, 18.10) / Από-
λυτη ευφυΐα (20.10, 22.20, 00.30)
Αίθουσα 5: Rio (15.20, 17.40, Σάββατο έως
Τετάρτη: 11.10, 13.10, 15.20, 17.40) / Rio
(19.50) / Μια φορά και ένα…μωρό
(22.00, 00.30)
Αίθουσα 6: Yogi Bear (15.10, 17.10, Σάβ-
βατο έως Τετάρτη: 11.20, 13.20, 15.10,
17.10) / Scream 4 (19.10, 21.30, 23.50)
Αίθουσα 7: Hop (16.40, 18.40, Σάββατο
έως Τρίτη: 11.00, 13.00, 14.50, 16.40,
18.40, 20.40, Τετάρτη: 11.00, 13.00, 14.50,
16.40, 18.40) / Μια φορά και ένα…μωρό
(20.30, 22.30, 00.40) / Ο άγνωστος (20.30,
22.40, Σάββατο έως Τρίτη: 22.40)
Αίθουσα 8: Hop (15.30, 17.30, Σάββατο
έως Τετάρτη: 11.40, 13.30, 15.30, 17.30) /
Hanna (19.30, 21.50, 00.10)
Αίθουσα 9: Απόλυτη ευφυΐα (20.10,
22.20, Σάββατο: 18.00, 20.10, 22.20, 00.30,
Κυριακή: 18.00, 20.10, 22.20)
Αίθουσα 10: Hanna (19.30, 21.50, Σάβ-
βατο: 17.10, 19.30, 21.50, 00.10, Κυριακή:
17.10, 19.30, 21.50)
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφορίες:
2310290290, Κρατήσεις:8011160000 και
2106786000, on line: www.i-ticket.gr)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή 11.00) /

Ανθρώπινη εμπειρία (Κυριακή 13.00) /
Rio (18.20, Σάββατο και Κυριακή: 16.00,
18.20) / Rio (20.40) / Κόκκινος ουρανός
(23.00)
Αίθουσα 2: Ηop (18.40, Σάββατο: 16.30,
18.40, Κυριακή: 12.30, 14.30, 16.30, 18.40)
/ Απόλυτη ευφυΐα (20.50, 23.10)
Αίθουσα 3: Rio (17.00, 19.20, Κυριακή:
12.00, 14.40, 17.00, 19.20, Τετάρτη: 17.00) /
Παγκόσμια εισβολή: Λος Άντζελες
(22.20)
Αίθουσα 4: Rio (17.40, Σάββατο: 15.10,
17.40, Κυριακή: 12.50, 15.10, 17.40) / Σαγ-
κάη: η πόλη των κατασκόπων (20.10,
22.30)
Αίθουσα 5: Yogi Bear (Σάββατο και Κυ-
ριακή: 15.30) / Scream 4 (17.20, 19.40,
22.00, 00.20)
Αίθουσα 6: Μια φορά και ένα…μωρό
(19.00, 21.10, 23.20, Σάββατο και Κυριακή:
16.40, 19.00, 21.10, 23.20)
Αίθουσα 7: Hanna (19.10, 21.40, 24.00,
Σάββατο και Κυριακή: 16.50, 19.10, 21.40,
24.00)
Αίθουσα 8: Άρης καλεί μαμά Σάββατο και
Κυριακή: 15.15) / Sucker punch (19.30,
21.50, 00.10, Σάββατο και Κυριακή: 17.10,
19.30, 21.50, 00.10)
STERS CINEMAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ( Εμπορικό
Κέντρο «Μακεδονία», Πυλαία δίπλα στο νο-
σοκομείο Άγιος Παύλος, τηλ. 8018017837
και από κινητό 2102371000)
Αίθουσα 1: Rio (16.30, 18.30, Σάββατο και
Κυριακή: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30) / Rio
(20.40) / Scream 4 (22.40)
Αίθουσα 2: Hop (17.00, 19.00, Σάββατο και
Κυριακή: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00)
/ Sucker punch (21.00, 23.15)
Αίθουσα 3: Πανικούπολη (17.50, 19.50,
Σάββατο και Κυριακή: 11.50, 13.50, 15.50,
17.50, 19.50) / Απόλυτη ευφυΐα(21.30,
23.40)
Αίθουσα 4: Άρης καλεί μαμά (16.10, 18.1,
Σάββατο και Κυριακή: 12.10, 14.10, 16.10,

18.10) / Παγκόσμια εισβολή: Λος Άντζε-
λες (20.00, 22.30) 
Αίθουσα 5: Παγκόσμια εισβολή: Λος Άν-
τζελες (20.00, 22.30) / Παγκόσμια ει-
σβολή: Λος Άντζελες (20.30, Σάββατο και
Κυριακή: 12.50, 15.30, 20.30) / Κόκκινος
ουρανός (18.20, 22.50)
Αίθουσα 6: Rango (16.20, 18.40, Σάββατο
και Κυριακή: 11.20, 13.30, 16.20, 18.40) /
Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα (20.50, 23.00)
Αίθουσα 7: Potiche (19.30, 21.40, Σάββατο
και Κυριακή: 12.20, 14.30, 19.30, 21.40) /
Κόκκινος ουρανός (17.20, 23.50)
Αίθουσα 8: Οι ήρωες του δάσους: περι-
πέτειες στο τσίρκο (16.00, 18.00, Σάββατο
και Κυριακή: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00) /
Sucker punch (19.45, 22.00, Παρασκευή
έως Τετάρτη: 19.45, 22.00, 00.15)
Αίθουσα 9: Rio (17.10, 19.10, Σάββατο και
Κυριακή: 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10)
/ Hanna (21.10, 23.30)
Αίθουσα 10: Ο άγνωστος (17.40, 20.00,
22.15, Παρασκευή & Δευτέρα & Τρίτη &Τε-
τάρτη:17.40, 20.00, 22.15, 00.30, Σάββατο
και Κυριακή: 12.40, 15.20, 17.40, 20.00,
22.15, 00.30)
Αίθουσα 11: Scream 4 (16.00, 18.40,
21.20, Παρασκευή & Δευτέρα & Τρίτη & Τε-
τάρτη: 16.00, 18.40, 21.20, 24.00, Σάββατο
και Κυριακή: 13.20, 16.00, 18.40, 21.20,
24.00)
STERS CINEMAS CITY GATE (Εμπορικό
Κέντρο City Gate Γιαννιτσών και Κωλέτη,
από σταθερό τηλ.8018017837 από
κιν.2102371000)

Αίθουσα 1: Scream 4 (16.20, 18.40,
21.00, 23.20, Σάββατο και Κυριακή: 11.40,
14.00, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20 )
Αίθουσα 2: Άρης καλεί μαμά (17.10,
19.10, Σάββατο και Κυριακή: 11.10, 13.10,
15.10, 17.10, 19.10) / Hanna (21.15, 23.30)
Αίθουσα 3: Hop (17.50, 19.50, Σάββατο και
Κυριακή: 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 19.50)
/ Παγκόσμια εισβολή: Λος Άντζελες
(21.40, Παρασκευή έως Τετάρτη: 21.40,
24.00)

Αίθουσα 4: Rango (18.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.20, 13.40, 15.50, 18.10) / Από-
λυτη ευφυΐα (20.20, 22.30)
Αίθουσα 5: Κόκκινος ουρανός (23.00,
Σάββατο και Κυριακή: 11.00, 13.20, 15.40,
23.00) / Παγκόσμια εισβολή: Λος Άντζε-
λες (18.20, 20.40)
Αίθουσα 6: Rio (17.30, 19.30, Σάββατο και
Κυριακή: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30)
/ Sucker punch (21.30, 23.45)
Αίθουσα 7: Rio (16.00, 18.00, Σάββατο και
Κυριακή: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00) / Rio
(20.00) / Κόκκινος ουρανός (22.00, Παρα-
σκευή έως Τέταρτη: 22.00, 00.10)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Γυναίκες έτοιμες για όλα
(18.30, 20.45, 23.00)
Αίθουσα 2: Μικρά αθώα ψέματα (19.15) /
Μέσα από τις φλόγες (22.00)
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ: (τηλ. 2310 261727)
Wink club: το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου(Πέμπτη & Παρασκευή: 17.00, Κυ-
ριακή: 10.30) / Ζουμπαίος και Ιουλιέτα
(Κυριακή 15.00) / Οι ήρωες του δάσους:
περιπέτειες στο τσίρκο (Πέμπτη & Παρα-
σκευή: 18.30, Κυριακή: 12.00, 16.30) / Σαν
το σκύλο με τη γάτα (Κυριακή: 13.30) / Η
πίστη (Δευτέρα έως Τετάρτη: 20.00) / Το
κάστρο της αγνότητας (Δευτέρα έως Τε-
τάρτη: 21.30) 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727)
Potiche (19.00, 21.00, 23.00)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404)
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Ιρλανδέζικος δρό-
μος (18.30, 20.45, 23.00, Δευτέρα: 20.45,
23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Ίσως αύριο
(18.00, 20.30, 23.00)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) 
Ο λόγος του βασιλιά (18.45, 21.00, Δευ-
τέρα: 18.45) / Rango (23.00, Δευτέρα καμία
προβολή) / Κινηματογραφική Λέσχη Θεσ-
σαλονίκης «12» Δώδεκα (Δευτέρα
21.00)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

MOYΣΙΚΗ ΘΕΑΤΡΑ

✱ Στη γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου (Π.Π.Γερμα-
νού 5), παρουσιάζεται η έκθεση ζωγραφικής
της Έφης Χαλυβοπούλου με τίτλο «Timestorm».
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Απριλίου.

✱ Ο «Χώρος 18» (Χρ. Σμύρνης 18) εγκαινιάζει
την ατομική έκθεση του Χρήστου Μπουρονίκου
με τίτλο «Κρατώντας το πιστόλι ανάποδα». Ο
τίτλος της έκθεσης νοηματοδοτεί την επιλεγ-
μένη ενσωμάτωση στοιχείων, που προσδιορί-

ζουν και ολοκληρώνουν βαθύτερες έννοιες,
μέσω της ιδιότητας της βίας. Ο καλλιτέχνης με
έργα αμιγώς εικαστικά, εκφράζεται μέσα από
πρωτογενείς συνθέσεις με ανεξαρτητοποιημέ-
νες αφηγήσεις. Εικόνες, μορφές και έννοιες,
επιλεκτικά υιοθετήθηκαν και εντάχθηκαν στα
έργα του, εκφράζοντας «σουρρεαλιστικές» ει-
κόνες. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 7
Μαΐου.

✱ Η γκαλερί «Ρωμανού 7» παρουσιάζει μέχρι
και τις 30 Απριλίου, την έκθεση έργων του Θε-
όφραστου Τριανταφυλλίδη (1881-1955), ενός

από τους πρωτοπόρους του ελληνικού μοντερ-
νισμού στη ζωγραφική, από τη συλλογή Θ. Κα-
ραπαναγιώτη. 

✱ «Ανθρώπινες φιγούρες» είναι ο τίτλος της
ατομικής έκθεσης ζωγραφικής της Μαρίνας
Παπαλαμπρίδη, που παρουσιάζεται στην αί-
θουσα τέχνης «ΕΨΙΛΟΝ» (Αλεξ. Σβώλου 7). Η
έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου.

✱ Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε
συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εται-
ρεία οργανώνει στη Θεσσαλονίκη, στους εκθε-
σιακούς χώρους της Μονής Λαζαριστών

(Κολοκοτρώνη 21), την έκθεση «Αιτία θανάτου:
Ευθανασία. Έργα από τη Συλλογή Prinzhorn».
Στην έκθεση παρουσιάζονται 96 σημαντικά έργα
από την παγκοσμίως γνωστή συλλογή Prinzhorn
της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου
της Χαϊδελβέργης, φιλοτεχνημένα από 18 καλ-
λιτέχνες - ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι, την πε-
ρίοδο 1939-1944, υπήρξαν θύματα του
ανελέητου προγράμματος ευθανασίας των Ναζί.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 29 Μαΐου.

✱ Μετά από 20 χρόνια παρουσίας στα δρώ-
μενα της τέχνης η ζωγράφος και σκηνογράφος

Σοφία Παπαδοπούλου εκθέτει τη δουλειά της
στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κα-
τούνη 12-14) έως και αύριο.

✱ Λίγες μέρες μετά τη λήξη της μεγάλης έκ-
θεσης «Henri de Toulouse Lautrec», η οποία
τους πέντε μήνες παραμονής της στη Θεσσα-
λονίκη προσέλκυσε περισσότερους από 80.000
επισκέπτες, το Τελλόγλειο Ίδρυμα προσκαλεί το
κοινό της πόλης σε δύο νέες εκθέσεις, «Παύλος
Βασιλειάδης-Περιβάλλοντα» και «Έλληνες χα-
ράκτες από τη δωρεά Δημητρίου Τσάμη». Οι δυο
εκθέσεις θα διαρκέσουν έως τις 19 Ιουνίου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

✱ Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, ταλαντούχος ερ-

μηνευτής της νέας γενιάς, εμφανίζεται σή-

μερα στο Thea Rock cafe (Παραλία Νέων

Επιβατών). Στο πρόγραμμα παρουσιάζονται

τραγούδια από τις δισκογραφικές του δου-

λειές όπως «Ταξίδι για να σε βρω», «Πλά-

τανος», καθώς και νέα κομμάτια από την

καινούργια του δουλειά «Ανοιξιάτικη

μέρα» όπως ο «Πυροσβεστήρας» που

έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό.

✱ Το Eightball (Πίνδου 1, Λαδάδικα) φιλο-

ξενεί στο stage του το διήμερο Rosewood

Festival (16 και 17 Απριλίου). 

✱ Με πάνω από 1200 live εμφανίσεις στο

ενεργητικό τους οι Skelters, εμφανίζονται

σήμερα στις 22.30 στο BIKERS (Σαλαμίνος

8), με ελεύθερη είσοδο.

✱ Σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Μουσικής

Θεσσαλονίκης, ο σπουδαίος μας τραγουδο-

ποιός Διονύσης Σαββόπουλος, αφηγείται

παραμύθια για μικρούς και μεγάλους εμ-

πνευσμένος από τη Θεογονία του Ησίοδου.

✱ Ο Γιάννης Λεκόπουλος παρουσιάζει για

μια μοναδική εμφάνιση την

επιτυχημένη μουσική παράσταση «Σαν

πέσει η νύχτα...», στο χώρο «Βar 16» (Μ.

Αλεξάνδρου & Κανάρη 1, Πλατεία Τερψι-

θέας, Σταυρούπολη). Το ρεπερτόριο του πε-

ριλαμβάνει τραγούδια από την δισκογραφία

του «Ψυχή μου αλάνι» (Ν. Πιτλόγλου),

«Μέρες» (Σ. Νάτσιου), «επήγα» (Μ. Μενα-

χέμ), «ο Ρούλης ο ελέφαντας» (Μιχ. Αν-

δρονίκου) καθώς και τραγούδια συνθετών.

✱ Οι Starbeat θα εμφανιστούν αύριο το

βράδυ στις 22.30 στο Brockolo bar (Ολυμ-

πίου Διαμαντή 55).

Ο Πάνος Μουζουράκης εμφανίζεται σήμερα το
βράδυ στις 23.00 στο Γαία Live (Δόξης 5 & Σαλαμί-
νος, Λιμάνι).



Μια όμορφη αισθηματική
ιστορία μεταναστών Τούρ-
κων στη Γερμανία, αλλά κι
ένα δυνατό «πολιτικό»
μυθιστόρημα είναι το βι-
βλίο «Για σένα η καρδιά
μου χτυπά» του Τούρκου
συγγραφέα Κεμάλ Γιαλτσίν
που κυκλοφορεί στη χώρα
μας από τις εκδόσεις Στο-
χαστής. 

Η
καθημερινότητα της ζωής
στη Γερμανία του ’70 κι ένας
αγνός έρωτας, γίνονται η

αφορμή για να ξεδιπλωθούν ιστο-
ρίες Τούρκων που έσωσαν ζωές
Αρμενίων στη διάρκεια της γενο-
κτονίας που διέπραξαν οι Νεότουρ-
κοι στις αρχές του 20ού αιώνα.
Έπρεπε να περάσουν ογδόντα χρό-
νια για να ρίξει φως ένας τούρκος
συγγραφέας πάνω στα γεγονότα
της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Με
τεκμηριωμένα στοιχεία και μέσα
από τις μαρτυρικές καταθέσεις
αυτών που έζησαν αυτά τα γεγο-
νότα, μαθαίνουμε την ιστορία και
τις εμπειρίες των Αρμενίων που
διαδραματίστηκαν από τα τέλη του
19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Γεννημένος στο χωριό Χονάζ της
επαρχίας Ντενιζλί το 1952, σπού-
δασε στην Παιδαγωγική Σχολή του
Γκιονέν της Ισπάρτα καθώς και στη
Φιλοσοφική Σχολή της Κωνσταντι-
νούπολης. Εργάστηκε ως καθηγη-
τής σε διάφορα λύκεια της
Τουρκίας. Το 1981 πήγε στη Γερμα-
νία, όπου, από το 1989, εργάστηκε
ως Τούρκος εκπαιδευτικός στο

Μπόχουμ. Για την καθόλου συνει-
σφορά του στα γράμματα τιμήθηκε
με πολλά βραβεία, μεταξύ των
οποίων, το 1998, με το Αμπντί Ιπε-
κτσί Ειδικό Βραβείο Ειρήνης και
Φιλίας, και το Ειδικό Βραβείο Ελλη-
νοτουρκικής Φιλίας. Ίσως γι’ αυτό
πίστεψε ότι θα μπορούσε να εκδώ-
σει αυτό το βιβλίο στην πατρίδα του
την Τουρκία χωρίς λογοκρισία.
Έκανε λάθος αφού στην Τουρκία
που θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ, τα
«κακά» βιβλία ακόμα ρίχνονται
στην πυρά και ο εκδοτικός οίκος
κατέστρεψε 2.855 αντίτυπα με το
αιτιολογικό «μιας παρανόησης που

αφορά στην εκτύπωση και διανομή
του εν λόγω βιβλίου»!

Προλογίζοντας το βιβλίο, ο ίδιος
ο συγγραφέας περιγράφει αναλυ-
τικά την περιπέτεια που έζησε με
την καταστροφή του συγκεκριμέ-
νου βιβλίου από τον εκδότη. «Τι
ντροπή που η πολιτική τάξη στην
Τουρκία είναι τέτοια που οι εκδότες
μπορεί να τρομοκρατούνται και να
καταστρέφουν τα βιβλία τους!» ση-
μειώνει ο Γιαλτσίν.

Ο συγγραφέας θα βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη την Κυριακή, οπότε
και θα παρουισαστεί το βιβλίο του
σε εκδήλωση που διοργανώνουν η

Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος
και ο Αρμενικός Πολιτιστικός Σύλ-
λογος «ΧΑΜΑΣΚΑΪΝ» (Κυριακή 3
Απριλίου 2011, στις 12:00) στο Αρ-
μενικό Πολιτιστικό Κέντρο «Β. και Β.
Δερζακαριάν» (Α. Καμάρα 1 και Τσι-
μισκή). 

Την παρουσίαση του βιβλίου θα
κάνουν οι Ιωάννης Χασιώτης, ομό-
τιμος καθηγητής της Νεότερης Ιστο-
ρίας στο ΑΠΘ, και Οχαννές – Σαρκίς
Αγαμπατιάν, συγγραφέας – μετα-
φραστής, ενώ για το έργο του θα μι-
λήσει ο συγγραφέας Κεμάλ Γιαλτσίν.
Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης
Κεσσόπουλος.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΙΕΤ)

Πασχαλινή 
παιδική γιορτή
στο Τελλόγλειο

Με την δική τους ξεχωριστεί
γιορτή καλωσορίζουν την άνοιξη, το
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των του Τελλογλείου Ιδρύματος Τε-
χνών του ΑΠΘ, οι εκπαιδευτές και
τα παιδιά των εργαστηρίων Δημι-
ουργικής Έκφρασης, πραγματοποι-
ώντας «Πασχαλινή Γιορτή» αύριο
Κυριακή (17/4), από τις 11.00 το
πρωί μέχρι και τις 13.00 το μεση-
μέρι. 

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία
να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορε-
τικά υλικά, χρώματα και να δημι-
ουργήσουν στεφάνια μαγιάτικα
όπου τα λουλούδια θα συναντούν
Playmobil, Lego, αυτοκινητάκια,
κουκλίτσες κι άλλα αγαπημένα παι-
χνίδια, να κατασκευάσουν ανοιξιά-
τικα στολίδια και γιρλάντες με
πασχαλινά μοτίβα και να βάλουν τη
δική τους πινελιά στο μεγάλο λου-
λούδι που θα καλωσορίζει την
Άνοιξη. 

Οι μικροί επισκέπτες θα παρακο-
λουθήσουν, επίσης, τα παιδιά των
εργαστηρίων του Τελλογλείου να
υποδύονται μικρά ποντικάκια, τα
οποία ξεπερνούν τους φόβους τους
και ανεβαίνουν στο Μαγεμένο
Βουνό, σε μια δραματοποίηση με τη
μορφή ανοιχτού μαθήματος και
στόχο την ενδυνάμωση της ομάδας
και της αποτίναξης των παιδικών
φόβων.

Ευπρόσδεκτα είναι όλα τα παιδιά
της πόλης ηλικίας 4-12 ετών και όχι
μόνο εκείνα που συμμετέχουν στα
εργαστήρια του Τελλογλείου. Η εί-
σοδος στη γιορτή είναι ελεύθερη.

Η «μαγεία» της φωτογραφίας

ΑΣ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ… ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ MONEYBACKsystem

ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ!
Να κάνεις MONEYBACK σημαίνει να μπορείς να δίνεις τα χρησιμοποιημένα εισιτήρια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σε
επιχειρήσεις-καταστήματα και να σου αφαιρούν την αξία τους από τον λογαριασμό σου�
Το MONEYBACK δίνει αγοραστική αξία στα χρησιμοποιημένα εισιτήρια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιστρέφοντας
την αξία τους μέσω των Συμβεβλημένων του επιχειρήσεων. 
Για πρώτη φορά, προτρέποντας και αναπτύσσοντας την χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, δημιουργείται ισχυρό κίνη-
τρο κατανάλωσης και τόνωσης της εμπορικής αγοράς. Εισιτήριο ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, τρένου, πλοίου, αεροπλάνου…..    

Οι επιχειρήσεις που συμβάλλονται με το MONEYBACK,  εξαργυρώνουν τα εισιτήρια των ΜΜΜ μέσω των αγορών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές-επιβά-
τες, δυνητικοί πελάτες τους, επιστρέφοντας τους πίσω με αυτό τον τρόπο τα χρήματα που ξόδεψαν για τις μετακινήσεις τους!
Σας προσκαλούμε λοιπόν, να εντάξετε την επιχείρηση σας στο σύστημα MONEYBACK και να αποκτήσετε αυτό το μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στο-
χευμένου κοινού, ενισχύοντας το κοινωνικό σας προφίλ (χρήση ΜΜΜ = μείωση εκπομπών CO2), απολαμβάνοντας παράλληλα την αναγνωρισιμότητα ενός ευ-
ρέως διαδεδομένου, μέσω συνεχών διαφημιστικών ενεργειών, σήματος στο επιβατικό-καταναλωτικό κοινό.
Επικοινωνήσετε σήμερα μαζί μας.

Εκπρόσωπος MONEYBACK Κεντρικής Μακεδονίας: 
Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε, 1ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου 9, 57001 Θεσσαλονίκη, Τηλ. Κέντρο: +30 2310 46.39.31. 
Καθημερινά 9.30-15.30 e-mail:  info@anatoliki.gr,  www.anatoliki.gr

το ΣΥΝΘΗΜΑ μας: ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΑΣ... ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ!

Το MONEYBACK σε λίγο…. και στη Θεσσαλονίκη
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ET1

08.00- Εκπαιδευτική τηλεόραση
10.00- Ο ποντικομικρουλης
10.30- Οικογένεια πραουντ
11.00- Καλή τύχη Τσάρλι
11.30- Χάνα Μοντάνα
12.00- Μπαμπούλας Α.Ε.
13.30- Mediterraneo
14.00- Λαζαρίνες της Μακεδονίας
15.00- Κύπελλο βολλεΪ γυναικών
17.30- Τα μοναστήρια και οι Εκ-
κλησιές της Ανδρου
18.00- Μεσολόγγι ιερή πόλη HY-
PERLINK
"http://entertainment.in.gr/html/e
nt/309/ent.63309.asp" 
19.00- Εθνικός - ΠΑΟΚ
20.10- Ο θρύλος του εκλεκτού
21.00- Ιστορίες για Καληνύχτα
23.00- Μικροφίλμ: οι TAINIEΣ

ΝΕΤ 

07.00- Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ
10.00- Κοινοβούλιο αιχμής
11.00- Δημοκρατία, γιατί;
12.00- Ειδήσεις
12.30- Μυστικά και ψέματα HY-
PERLINK
"http://entertainment.in.gr/html/e
nt/311/ent.63311.asp" 
14.00- Γλυκά ανατολής
15.00- Ειδήσεις
16.00- 27 της Ευρώπης
17.00- Ανταποκριτές
18.00- Ειδήσεις
19.15- Manchester united - Man-

chester city
21.15- Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα
21.45- Ολυμπιακός - Παναθηναϊ-
κός
23.45- Ειδήσεις
23.50- Στην υγεία μας

ΕΤ3

07.30- Ο Πύργος της βαβέλ
08.30- Ένα ταξίδι στην άγρια Αφρι-
κή
09.00- Μπείτε στο τραίνο
10.00- Δεύτερη ανάγνωση
12.00- Άξιον εστί
13.00- Ειδήσεις
13.30- Διασπορά
15.00- Πιερικός - Δόξα Δράμας 
17.00- Η Βίβλος : Ιωσήφ
20.30- Του νερού τα παραμύθια
21.30- Τα μεγαλύτερα μυστήρια
του κόσμου
22.00- Ειδήσεις
23.00- Μαθήματα πιάνου

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί
07.00- MEGA Σαββατοκύριακο
10.00- Mommy - Το παιδί μου κι
εγώ
10.20- Patty, η πιο όμορφη ιστορία
12.50- MEGA Star
14.00- Μεσημβρινό δελτίο ειδή-
σεων
14.50- Η πολυκατοικία
16.00- 'Oλα για την υγεία μου
17.10- Μονόλεπτο δελτίο ειδήσε-
ων

17.15- Fifty fifty (50:50)
18.00- Οι κηπουροί του MEGA
19.00- Γλυκές αλχημείες
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
21.00- Money drop
22.15- Safe sex
00.15- Τελευταία γεγονότα

ΑΝΤ1

06.00- Ιδιαίτερα για κλάματα
07.00- Εκείνες κι εγώ
08.00- Θα βρεις το δάσκαλο σου
09.00- Λίτσα.COM
10.00- Ελληνική ταινία
12.00- Ο πόλεμος των άστρων
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
13.30- Οι δυο ατσιδες και το πονη-
ρό ποντίκι
15.20- Cook smart 
15.30- Ελληνική σειρά
17.50- Τα νέα του ΑΝΤ1
18.00- Ελληνική ταινία
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
21.00- Εγώ, αυτή και ο εαυτός μου
23.20- OLA 11 +
01.20- Τα νέα του ΑΝΤ1

ALPHA

06.00- Οδός Παραδείσου 7
07.00- Έρωτας με επιδότηση ΟΓΑ
08.00- Μη μάδας τη Μαργαρίτα
09.00- Εντιμότατοι... Κερατάδες
10.00- Μες στην καλή χαρά
14.00- Ειδήσεις
14.15- How clean is Your house?
15.05- Σπίτι απ' την αρχή
16.00- Για λογαριασμό σας
17.00- Ειδήσεις
17.05- Μικροί σωτήρες
19.00- Ειδήσεις
20.00- Botrini's project
21.00- Greek Idol
01.00- Βδέλλες

STAR

06.15- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ειδή-
σεων
13.45- Αγάπη στην αναμονή 
15.45- Τα φιλαράκια
16.50- The big bang theory
17.45- Ειδήσεις στη νοηματική
17.50- Gossip girl
18.50- The listener
19.45- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
21.00- Happy feet
23.15- MR. nice Guy
ALTER
06.15- Alter KIDS
12.45- Alter - ειδήσεις
13.00- Tv Weekend
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Alter - ειδήσεις

21.00- Lifestyle
22.00- Barbie rapunzel
00.00- Το κυνήγι του χαμένου θη-
σαυρού

ΣΚΑΪ

06.45- Ξενάγηση στο ζωικό βασί-
λειο
07.45- Όταν ο καιρός άλλαξε την
ιστορία
08.45- Πόλη κάτω απ'τις στάχτες
του Βεζούβιου
10.00- Παρά τρίχα
10.30- Eco News
11.00- Eco Engineering
12.00- Γκολ χωρίς σύνορα
14.00- Deadliest Catch
15.00- Human weapon
16.00- Μύθος ή πραγματικότητα
17.00- Doctor who
18.30- Fifth Gear
19.00- Μπες στο κλίμα
20.00- Τα πιο αστεία βίντεο του κό-
σμου
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Η κοιλάδα με τους λύκους
23.00- Ισπανικό πρωτάθλημα πο-
δοσφαίρου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

08.00- Τηλεαγορές
09.30- Raising The bar
10.30- Married with children
11.00- Cine Club
12.00- Τηλεαγορές
13.00- Married with children
13.30- Τηλεαγορές

16.30- Puzzle ομορφιάς
17.00- Τηλεαγορές
20.05- Raising The bar
21.30- Ειδήσεις
22.00- Raising The bar
23.00- Ris - crime evidence
00.00- Birth Days

TV100

08.00- Ταξίδι στον πλανήτη γη
09.00- Αποστολή στην Αρκτική
10.30- Η Ελλάδα μέσα από το θέα-
τρο σκιών
11.30- Ταινία κινουμένων σχεδίων
12.00- Εφευρέτες του κόσμου
12.30- Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
13.30- Έκφραση με νόημα
14.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
14.15- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης
14.30- Ελληνική ταινία
16.00- Κοσμήματα βυθού
16.30- Cinepolis
17.00- Ιστορίες της Θάλασσας
17.35- Επτά τοις 100
19.00- TV 100 Ειδήσεις » & σύντο-
μο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική
21.40- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης
22.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
22.15- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης
22.30- Ελληνική ταινία

Σάββατο στην tv

MEGA CHANNEL

06:00 - ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ
07:00 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ
MEGA 
10:00 - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟ-
ΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
13:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
14:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 - ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥ-
ΧΩΡΙΟ
16:00 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́
ΑΓΑΠΑΣ
16:40 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́
ΑΓΑΠΑΣ
17:10 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:20 - ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ
18:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
19:00 - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΕΔΕΜ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛ-
ΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
22:00 - Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΒΛΑΠΤΕΙ
23:10 - ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
00:15 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟ-
ΝΟΤΑ
00:30 - NO RESERVA-
TIONS
01:30 - ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ
ΑΕΡΑ
02:30 - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
03:30 - ΠΡΟΔΟΣΙΑ
04:30 - TELEMARKETING
04:50 - TELEMARKETING
04:55 - TELEMARKETING
05:00 - TELEMARKETING

ΑΝΤ1

06:00 - LOVE BITES
07:00 - ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ-
ΔΑ
10:00 - 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
12:50 - ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13:00 - ANT1 NEWS 
13:25 - ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΚΟΝ
14:15 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
15:15 - ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑ-
ΡΑΣ
16:15 - ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ
17:40 - ANT1 NEWS
17:50 - LOVE BITES
19:00 - ΚΑΡΜΑ
20:00 - ANT1 NEWS 
21:00 - ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ
22:00 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
23:00 - ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
00:00 - TRUE BLOOD
01:15 - ANT1 NEWST1
NEWS
01:20 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ

02:30 - EUROPEAN POK-

ER TOUR
03:30 - ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ
ΟΛΑ ΤΟΥ
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕ-
ΤΙΝΓΚ
05:00 - MOBILE FUN
05:30 - ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ

STAR CHANNEL

06:00 - ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ (S-
MALLVILLE) - 3ΟΣ ΚΥ-
ΚΛΟΣ
06:45 - ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΛΑ-
ΜΙΝΓΚΟ (CAPTAIN
FLAMINGO)
07:15 - ΠΟΚΕΜΟΝ (POKE-
MON)
07:45 - ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
10:15 - ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑ-
ΚΤΟΡΕΣ
11:15 - ΚΟΡΙΝΑ Η ΑΓΡΙΟ-
ΓΑΤΑ (GATA SALVAJE)
12:30 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:30 - * SUPER STAR *
16:45 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:45 - ΦΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΑ
LIVE
19:45 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕ-
ΣΕΙΣ (HOUSE M.D.) - 2ΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ
21:00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ALEXANDER)
00:30 - ΠΛΑΤΟΥΝ (PLA-
TOON)
03:00 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ
: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
(LAW AND ORDER: CRIM-
INAL INTENT) - 6ΟΣ ΚΥ-

ΚΛΟΣ
04:00 - INVASION - 1ΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ

ALPHA 

05:30 - ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ(Ε)
07:30 - ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΏΡΑ
10:00 - KΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΕΝΗ 
13:00 - ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕ-
ΩΝ
13:15 - KΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ
ΜΕΣΗΜΕΡΙ
16:00 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
17:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ
17:45 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
19:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛ-
ΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 - KΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
21:00 - ΣΠΊΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΗ
22:00 - ΜΙΑ ΝΎΦΗ ΓΙΑ Τ
Ο ΓΙΟ ΜΟΥ
23:00 - ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΖΊΝΑ (Ε)
00:00 - SEX & THE CITY 
01:00 - ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ (Ε)
02:15 - 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Γ'
ΚΎΚΛΟΣ) - (Ε)
03:15 - Η ΚΟΥΖΊΝΑ ΤΗΣ
ΜΑΜΑΣ (Ε)
04:15 - ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)
05:15 - ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ

NET

06:00 - ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕ-
ΡΩΣΗ
10:00 - ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13:00 - ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑ-
ΔΑ 
15:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
16:00 - ΤΗΣ
ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
18:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
19:00 - ΤΗΣ
ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
20:45 - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ
20Ο ΑΙΩΝΑ     
21:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 - ΕΞΑΝΤΑΣ
23:00 - ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ
ΤΡΟΜΟΥ 
01:00 - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΤΕΡΑΤΑ (HISTORY CHAN-
NEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  

EPT3

05:30 - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
07:00 - Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΒΥ-
ΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  
07:30 - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΜ-
ΠΕΙΡΙΕΣ     
08:00 - Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ 
08:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ
ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  (E)
09:30 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11:00 - Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΤΣΙΤΑ
11:30 - ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ     
12:00 - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ
13:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
14:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ
ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  

15:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗ-
ΤΕΙΑ     
16:00 - Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩ-
ΓΡΑΦΙΚΗΣ
16:30 - ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟ-
ΣΜΟΣ
17:00 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:55 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗ-
ΣΕΙΣ     
18:05 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ     
18:15 - ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ     
18:30 - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Β΄
ΚΥΚΛΟΣ     
19:30 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΖΩΑ
20:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΦΩΝΕΣ      
21:00 - ΚΛΗΡΩΣΗ
ΛΟΤΤΟ      
21:05 - SHAMWARI : ΜΙΑ
ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ      
21:40 - ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ     
22:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛ-
ΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ      
23:00 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ     
00:30 - Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ
ΜΑΣ  (E)    
01:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ  (E)    
01:30 - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ
ΒΑΒΕΛ  (E)    
02:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗ-
ΤΕΙΑ  (E)    
03:00 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
04:30 -
ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΓΚ     
04:40 - 5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
– CIRCOM      

ET1

08.00- Θεία λειτουργία
11.00- Μήλα μου πράσινα
12.00- Μουσική παράδοση
13.00- Σε ήχο ελεύθερο
13.30- Με αρετή και τόλμη
14.00- Τελικός τέννις status A-
thens open
17.00- Οι Έλληνες
18.00- Κωνσταντίνος Καβάφης
19.00- Ακολουθία του νυμφιου
21.30- Μετέωρα, 600 χρόνια μο-
ναξιάς
22.00- Quo vadis?
23.00- Μικρή οθόνη μεγάλες πα-
ραστάσεις

ΝΕΤ

07.00- Σαββατοκύριακο στη Νετ
10.00- Βουλή των ελλήνων
11.00- Δημοκρατία, γιατί;
12.00- Ειδήσεις
12.30- Οι παρέες γράφουν ιστορία
15.00- Ειδήσεις
16.00- Προσωπικά
17.00- Μαρτυρίες
18.00- Ειδήσεις
18.15- Σαν σήμερα τον 20ο αιώνα
18.30- Pre GAME
19.00- Ολυμπιακός - Λαρίσα
21.00- Ειδήσεις
22.00- Η μηχανή του χρόνου
23.00- Αθλητική Κυριακή

ΕΤ3

07.00- Οδοιπορικό στην Πίνδο
07.30- Θεία λειτουργία
10.30- Ταραγμένα χρόνια
11.00- Αληθινά σενάρια
12.00- Ελλήνων δρώμενα
13.00- Ειδήσεις
13.30- Ένα ασύλληπτο κορόιδο
15.00- Κυριακή στο χωριό
18.15- Pre GAME
19.00- SΚODA Ξανθή - Άρης
21.00- Γιορτή στη Βενετία 2003
22.00- Ειδήσεις
23.00- Jacknife

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί 
07.00- MEGA Σαββατοκύριακο
10.00- Mommy - Το παιδί μου κι
εγώ 
10.20- Patty, η πιο όμορφη ιστορία 
12.30- Οι αταίριαστοι
13.15- Traction 
14.00- Μεσημβρινό δελτίο ειδή-
σεων 
14.50- Ο άνθρωπος των δυο αι-

ώνων
17.15- Μονόλεπτα δελτία ειδήσε-
ων
17.20- Πενήντα πενήντα
18.15- Fifty - Fifty (50:50)
19.00- Food the city
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
21.00- Ελληνική ταινία
23.30- Πρωταγωνιστές
00.50- Τελευταία γεγονότα

ΑΝΤ1

06.00- Ιδιαιτέρα για κλάματα
07.00- Εκείνες και εγώ 
08.00- Θα βρεις το δάσκαλό σου 
09.00- Λίτσα.COM
10.00- Ελληνική ταινία
12.00- Ο πόλεμος των άστρων
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
13.30- Οι επαρχιώτες
15.20- Ελληνική σειρά
17.50- Τα νέα του ΑΝΤ1
18.00- Ελληνική ταινία
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
21.00- Dancing with the stars
00.00- Ο δρόμος της επανάστασης

STAR

06.15- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο
13.45- Κλέφτης καγκουρό 
15.30- Τα φιλαράκια
16.50- Two a half men
17.45- Ειδήσεις στη νοηματική

17.50- Ιατρικές υποθέσεις
19.45- Κεντρικό δελτίο
21.00- Η Θεία από το Σικάγο
22.40- Στίγματα 

ALPHΑ

07.30- Έρωτας με επιδότηση ΟΓΑ
08.30- Formula 1
12.00- Μες στην καλή χαρά
14.00- Ειδήσεις
14.15- Stars System
15.15- Greek Idol
17.00- Ειδήσεις
17.05- Greek Idol
19.00- Ειδήσεις
20.00- Jamie ' s great Italian Es-
cape
21.00- Chart show Your count-
down
00.15- 2 νύχτες μόνο (live)

ALTER

06.25- Alter KIDS
12.45- Alter - ειδήσεις
13.00- Tv Weekend
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Alter - ειδήσεις
21.00- Wimbledon
23.00- Οι διαβολογυναικες
01.00- Φρανκενστάιν: αθάνατη
αγάπη
ΣΚΑΪ
06.45- Ξενάγηση στο ζωικό βασί-
λειο

07.45- Rescue swimmers
08.45- Πρόσωπα & απόψεις
10.00- Κυριακή με δράση 
12.00- Κηπουρέματα 
13.00- Γυρίσματα 
14.00- Θέμα διατροφής 
15.00- Μπες στο κλίμα
16.00- Πρόσωπα & απόψεις
17.00- Ποδόσφαιρο
19.00- Γκνου, οι τρομερές αγέλες
20.00- Amstel Live
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ 
21.40- Σκαι γκολ
23.00- Top Gear

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.00- H αγορά σήμερα 
10.00- Μuchachitas como tu (E) 
12.00- Η αγορά σήμερα 
14.00- Married with children (E) 
14.30- Η αγορά σήμερα 
16.30- Married with children 
17.00- Η αγορά σήμερα 
20.00- Puzzle ομορφιάς 
20.30- Μuchachitas como tu 
21.30- Ειδήσεις 
22.00- Ξένη ταινία
00.30- H αγορά σήμερα

TV100

07.30- Όρθρος και Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία
10.30- Ευρωπαϊκή μαγειρική τέ-
χνη
11.00- Επτά τοις 100
12.30- Στη γη της Μακεδονίας
13.30- Κοσμήματα βυθού
14.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
14.15- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης
14.30- Γη ο πλούτος μας
15.30- Ελληνική Μουσική Παρά-
δοση
17.00- Ιστορίες της Θάλασσας
17.30- Ελληνική ταινία
19.00- TV 100 Ειδήσεις » & σύντο-
μο δελτίο ειδήσεων στη νοηματική
20.00- Κτίζω ανακαινίζω
20.30- Fatsabook
21.00- Αποστολή στην Αρκτική
22.00- Σύντομο δελτίο ειδήσεων
22.15- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης
22.30- Ελληνική ταινία

Κυριακή στην tv

Εγώ, αυτή και ο εαυτός μου –
Σάββατο στις 21.00 – ΑΝΤ1

Πενήντα πενήντα – Κυριακή
στις 17.20 – MEGA

Το δώρο (άδωρο)
του Πάσχα

Της Άντζελας Ζιούτη

Κ
αταλαβαίνεις, ότι το

Πάσχα πλησιάζει από

τα εμπορικά καταστή-

ματα που είναι όλη μέρα ανοικτά. Με τις

πωλήτριες να ξεποδαριάζονται όρθιες

μπροστά από τις κρεμάστρες με τα ρούχα.

Και με τον κόσμο να κοιτά αδιάφορα τις

βιτρίνες. Μπορεί το κόκκινο, το πορτοκαλί,

το λευκό, το φουξ να είναι τα κυρίαρχα

χρώματα στην κολεξιόν για τις εμφανίσεις

των κυριών το βράδυ της Ανάστασης,

όμως στη ψυχολογία των καταναλωτών

επικρατεί το “μαύρο”. Η οικονομική κρίση

έφερε τα πάνω κάτω. Λεφτά πάπαλα. Πως

να πληρώνουν τώρα τα λούσα τους, να

φουλάρουν τα τζιπ, να ταξιδεύουν στο

Ντουμπάι  για ψώνια και για αναψυχή

στον Μαυρίκιο. Από δω και στο εξής θα ...

μαυρίζουν όχι από τον τροπικό ήλιο, αλλά

τους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Οι ερ-

γοδότες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Η ανα-

δουλειά φέρνει έλλειψη ρευστού και άρα

αδυναμία να καλυφθούν οι μεροκάματα

του προσωπικού. Πώς να χωρέσουν άλλω-

στε ενοίκιο, λογαριασμοί, σούπερ μάρκετ,

καύσιμα μέσα σε έναν μισθό τόσο δα

μικρό;Το επιμηκυμένο εορταστικό ωράριο

μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες για να

εκδηλώσουν τα καταναλωτικά τους αισθή-

ματα, μόνο που αυτοί δεν είναι πρόθυμοι

για κάτι τέτοιο.   «Δεν μας φτάνουν τα

λεφτά για πολυτέλειες, γιατί πλέον είναι

κουτσουρεμένο το δώρο Πάσχα», μουρ-

μούριζε ένας σαρανταπεντάχρονος σπρώ-

χνοντας το καροτσάκι με το κατάξανθο

αγοράκι του «η αγορά είναι ακριβή ή του-

λάχιστον έτσι μας φαίνεται. Όταν δεν έχεις

λεφτά να αγοράσεις τίποτα, όλα ακριβά

σου φαίνονται» είπε μετά και έστριψε στην

οδό Ερμού. Καλά τα λέει ο άνθρωπος.

Ακόμη κι αυτό το δώρο του Πάσχα θα

είναι ... άδωρο. Αφού δεν πρόκειται να

μπει στην τσέπη των μισθοσυντήρητων,

αλλά να κλείσει παλιές πληγές από ανεξό-

φλητες πιστωτικές κάρτες και δάνεια. Ο κα-

πιταλισμός τα έχει προβλέψει όλα: όταν η

μικρομεσαίοι δε θα μπορούν να αγορά-

σουν, θα μπορούν να δανείζονται.

Όλα είναι 
δανεικά
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο κεντρικό δελτίο του
ALTER το βράδυ, έδωσε χθες από την
εκπομπή του στο ραδιόφωνο REAL
FM χθες το πρωί ο Νίκος Χατζηνικο-
λάου, προσθέτοντας με νόημα: «ελ-
πίζω να μην είναι το τελευταίο». Η
αναφορά είναι ενδεικτική του χάους
που επικρατεί στον τηλεοπτικό
σταθμό, ο οποίος μέρα με τη μέρα,
δείχνει να πλησιάζει το οριστικό κλεί-
σιμο.

48ΩΡΗ απεργία από τις 5 το πρωί της
ερχόμενης Τρίτης για τους τεχνικούς
που εργάζονται στους τηλεοπτικούς
σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Έτσι από
τις 19 έως τις 21 Απριλίου δεν θα με-
ταδοθούν δελτία ειδήσεων και ενημε-
ρωτικές εκπομπές. Οι τεχνικοί ζητούν
την ανάκληση των απολύσεων, την
υπογραφή συλλογικής σύμβασης και
να σταματήσουν η ανασφάλιστη εργα-
σία αλλά και οι αγωγές εναντίον
τους. 

ΜΑΧΗ ραδιοφώνου στην ΕΡΤ3 με
αφορμή την τοποθέτηση της διευυντι-
κής ομάδας στους σταθμούς της. Ο γε-
νικός διευθυντής επιμένει στο όνομα
του Παύλου Νεράντζη ως διευθυντή
Ραδιοφωνίας (ήταν ο Ξάνθος Χύτας,
που φημολογείται ότι μπορεί να κατα-
λήξει προϊστάμενος Ειδήσεων Ραδιο-
φωνίας). Ακόμα, ως διευθυντής του
102 προορίζεται ο Βαγγέλης Σπυρι-
δωνίδης (αντί του Θωμά Τσίμπα που
μετακινήθηκε στο… Τέλετεξτ), στο Γ’
Πρόγραμμα – Βραχέα πήγε ο Γιώργος
Καλιεντζίδης και στον 9,58 ο Δημή-
τρης Νικολούδης (αντί της Εύας Μέρ-
τζου που επαναπροσλήφθηκε ως
συμβασιούχος).

ΠΑΡΑΠΟΝΑ στον δήμο on-line, αλλά
από την τηλεόραση! Επιτυχημένο
είναι το ντεμπούτο της εκπομπής «Δη-
μότης on-line» στο TV100 με τους
Χρήστο Κατσικογιώργο και Παναγιώ-
της Κρινής. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη και
Πέμπτη, θα απαντά στις καταγγελίες
των δημοτών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση dimotisoniline@fm100.gr. 

ΝΕΑ πρωινή εκπομπή ακούγεται ότι
βγάζει στον αέρα από τον Μάϊο η
ΕΤ3. Θα είναι νωρίς (μαλλον 08.00 ή
09.00) και ως παρουσιαστές φέρον-
ται ο Βασίλης Κατσάρας με τη Δώρα
Αυγέρη. 

Ο Τελάλης

ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΠΑΝΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤ3 

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Βγήκε κόντρα από το… «Κουτί της Πανδώρας»

Η
ζωή και η δράση του Γέ-
ροντα Παΐσιου, μεταδί-
δονται για πρώτη φορά

από την ελληνική τηλεόραση, σε
μία μεγάλη παραγωγή με σπάνια
ντοκουμέντα. Τη Μεγάλη Εβδο-
μάδα η ΕΤ3, αναδεικνύει μέσα
από σπάνιο υλικό τις διδαχές και
την προσφορά του φωτισμένου
Γέροντα, μεταφέροντας συγκλο-
νιστικές μαρτυρίες στο ντοκιμαν-
τέρ που θα ολοκληρωθεί σε δύο
μέρη. 

Τα γυρίσματα έγιναν στην Κό-
νιτσα, όπου μεγάλωσε ο Γέρον-
τας Παΐσιος, στην Ιερά Μονή
Στομίου, στο πατρικό του σπίτι,
στο Άγιον Όρος στα σημεία, όπου
έζησε το μεγαλύτερο μέρος του
μοναχικού του βίου. Γυρίσματα,
έγιναν επίσης, στην Ιερά Μονή
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη
Σουρωτή, όπου ενταφιάστηκε. 

Για την προσωπικότητα, τα χα-
ρίσματα και την προσφορά του
Γέροντα Παΐσιου στους χιλιάδες
πιστούς μιλούν στο ντοκιμαντέρ
ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο
Πρωτοεπιστάτης της Ιεράς Κοι-
νότητας του Αγίου Όρους Παύ-
λος ο Λαυρεώτης, οι
Μητροπολίτες Ξάνθης, Φλώρι-
νας και Πέλλης, ο αδελφός του
Γέροντα Παΐσιου Ραφαήλ Εζνεπί-
δης, ο ηγούμενος της Ιεράς
Μονής Καρακάλου του Αγίου

Όρους Φιλόθεος, ο Αγιορείτης
μοναχός Γέρων Γαρβριήλ, ο συγ-
γραφέας των βιβλίων για το Γέ-
ροντα Παΐσιο Νικόλαος
Ζουρνατζόγλου και άλλες προ-
σωπικότητες. 

Το Α’ μέρος του ντοκιμαντέρ
θα μεταδοθεί τη Μεγάλη Τετάρτη
στις 21.00 και το Β΄ μέρος τη Με-
γάλη Πέμπτη στις 21.00. Επίσης,
θα μεταδοθεί σε επανάληψη το
Μέγα Σάββατο στις 10 το πρωί. 

Η ιδέα και η οργάνωση του
ντοκιμαντέρ είναι του δημοσιο-
γράφου Γιώργου Φερέτη, -η
έρευνα και η δημοσιογραφική
επιμέλεια ανήκει στον Χρήστο
Δάντση. Οι υπόλοιποι συντελε-
στές: Αφήγηση: Άννα Γιαννακί-
δου, Διάθεση οπτικού υλικού και
αρχείου: Νικόλαος Ζουρνατζό-
γλου, Εικονολήπτες: Κώστας
Σταματίου, Άκης Τζίμας, Μάκης
Αβραμίδης, Θανάσης Ηλιάδης,
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κάντερ
Μπαξ, Μοντάζ: Νίκος Παπανα-
στασίου, Ηχοληψία: Γιώργος Καί-
ρης. 

«Λόγοι, έργα και διδαχές
του Γέροντα Παΐσιου»

Ο
εκπρόσωπος Τύπου της
ΝΔ, Γιάννης Μιχελάκης,
με δήλωσή του, χαρακτή-

ρισε κατασκευασμένο ψευδο-
λόγημα και αθλιότητα «Το Κουτί
της Πανδώρας» με τις αποκαλύ-
ψεις για την υπόθεση Μέρτεν
και τον Κωνσταντίνο Καρα-
μανλή. Τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ. Μιχελάκης: «Η κρατική τηλε-
όραση, με το “κουτί της Πανδώ-
ρας”, επανέλαβε προχθές ένα
κατασκευασμένο ψευδολόγημα,
που στόχο έχει να σπιλώσει τη
μνήμη του αείμνηστου Κων-
σταντίνου Καραμανλή. Αγνοών-
τας τις διαψεύσεις που είχαν
ακολουθήσει την πρώτη προ-
βολή του, πρόβαλε για άλλη μια
φορά, το ίδιο κατασκεύασμα,
επιμένοντας σε ασύστολα
ψεύδη και ύβρεις, που συνι-

στούν σκευωρία σε βάρος της
ίδιας της ιστορίας, καθώς συγ-
κρούονται με την αλήθεια και
την ιστορική πραγματικότητα.
Πρόκειται για άλλη μια πολιτική
αθλιότητα για την οποία υπόλο-
γος είναι η διοίκηση της Ε.Ρ.Τ.
Κυρίως, όμως, η ίδια η κυβέρ-
νηση του ΠΑΣΟΚ, που ενώ οδή-
γησε τον τόπο στη σημερινή
τραγική κατάσταση, επιχειρεί,
ανεύθυνα και αδίστακτα, να πα-
ραπληροφορεί και να αποπλη-
ροφορεί, ελπίζοντας ότι μπορεί
να φανατίσει και να διχάσει».

Η απάντηση
Ο δημιουργός της εκπομπής

και δημοσιογράφος Κώστας Βα-
ξεβάνης απαντώντας στη δή-
λωση Μιχελάκη αναφέρει: «Ας
μου επιτρέψει ο κύριος Μιχελά-

κης τουλάχιστον την αθλιότητα
της κοινής λογικής. 1. Ποια ακρι-
βώς είναι τα ψεύδη και οι αθλιό-
τητες; Συγκεκριμένα και
δημοσιογραφικά. Το ότι ο Καρα-
μανλής πίεσε την Δικαιοσύνη να
μην δικάσει τον Μέρτεν; Το ότι
απελευθέρωσε τον Ναζί εγκλη-
ματία με νόμο; Το ότι οι υπουργοί
του ήταν συνεργάτες των Γερμα-
νών; Ή μήπως στα όσα λένε τα
αρχεία του ΥΠΕΞ; 2. Πότε και για
ποιο πράγμα έγιναν οι διαψεύ-
σεις της έρευνας στις οποίες
αναφέρεται και τις οποίες δεν
θυμάμαι; 3. Γιατί το Ίδρυμα Κα-
ραμανλή δεν δέχτηκε να απαν-
τήσει στα στοιχεία που θέσαμε
υπόψιν του; 4. Γιατί το ίδιο το
12τομο βιογραφικό έργο για τον
Κ. Καραμανλή ( στο οποίο υπάρ-
χουν λεπτομέρειες ακόμη και για

επισκέψεις σε επαρχιακούς συλ-
λόγους) το τι έκανε στην Κατοχή
περιγράφεται με 14 μόλις λέξεις;
(«Το 1941 κατέβηκε από Θεσσα-
λονίκη στην Αθήνα και το 1944
πήγε στην Μέση Ανατολή»). Αν ο
κύριος Μιχελάκης ή οι «ερευνη-
τές» της ζωής του Καραμανλή
δυσκολεύονται να βρουν την
ιστορική αλήθεια, μπορούμε να
τους στείλουμε μερικά ντοκου-
μέντα με φαξ. Όπως για παρά-
δειγμα τα έγγραφα της CIA, στα
οποία αναφέρεται πως ο Καρα-
μανλής έγινε πρωθυπουργός με
την δέσμευση απέναντι στις
ΗΠΑ,να βάλει το Κυπριακό «στο
ράφι» . Υ.Γ. (φιλικό): Φίλε Γιάννη.
Η πολιτική είναι σίγουρα η τέχνη
του εφικτού. Μήπως πρέπει να
γίνει και της αλήθειας και του
θάρρους;».



Θα γίνουμε η πρωτεύουσα των Βαλκανίων. 
Μέχρι τότε, θα είμαστε η πρωτεύουσα των βαλκάνιων. 

✱ Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ και στην
κυβέρνηση έχουν μυριστεί τη
φάση, που λέμε, και σπεύδουν να
το παίξουν αντιμνημονιακοί. Εκ
του ασφαλούς, φυσικά, αφού δεν
είναι καν υπουργοί, ενώ ψήφισαν
κι εκείνοι το μνημόνιο. Τρανό πα-
ράδειγμα η Βάσω Παπανδρέου, η
οποία με συνέντευξη στο «Βήμα»
δήλωσε ότι πριν την ψήφιση του
μνημονίου σκέφτηκε να παραιτη-
θεί. Αλλά γιατί δεν το έκανε; Και
γιατί το έκανε τώρα; Κυρία
Βάσω, άνευ αξίας η δή-
λωση…

✱ Δεν μπορώ να απο-
σύρω τη φράση μου
γιατί έχουμε εκδώ-
σει ανακοίνωση.
Αυτή την εκπλη-
κτική (�) απάντηση
έδωσε ο Γιάννης Κού-
τρας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο
Περιφερειακό Συμβούλιο
όταν η πρόεδρος Νανά Αη-
δονά του ζήτησε να ανακαλέσει βα-
ριές εκφράσεις για την παράταξη
Ψωμιάδη. Φυσικά ακολούθησε το
σώσε με θερμόαιμους να πρωτοστα-
τούν στην αντίδραση κατά του Κού-
τρα, που από αλλού το περίμεναν
(Τρεμόπουλο) κι από αλλού το βρή-
καν. 

✱ «Όποιος μιλάει για μετεγκατά-
σταση της ΔΕΘ στη Σίνδο κοροϊ-
δεύει» δήλωσε ο πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ),
Δημήτρης Μπακατσέλος, ένας
από τους πιο σοβαρούς και επιτυ-
χημένους ανθρώπους της πόλης.
Στήριξε την άποψή του στο ότι δεν
υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν
ούτε κρατικά ούτε ιδιωτικά κονδύ-
λια.

✱ «Η καθυστέρηση στη λήψη
αποφάσεων αποτελεί έγκλημα.
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια
για καθυστερήσεις», τόνισε επί-
σης ο κ. Μπακατσέλος και δεν
έχει άδικο. αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά πως εάν συνεχιστεί
η ολιγωρία «σε 1-2 χρόνια δεν θα
υπάρχει λόγος ύπαρξης του εκ-
θεσιακού κέντρου, καθώς θα
έχουν σβήσει όλες οι εκθέσεις».
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο

Π. Ψωμιάδης που μί-
λησε για κοροϊδία.
«Ας μας πουν ξεκά-
θαρα ότι θέλουν να
μεταφερθεί η ΔΕΘ
στην Αθήνα για
να τελειώνουμε.
Εμείς οι Θεσσαλο-
νικείς δεν πρόκει-
ται να δεχθούμε
ακόμα ένα πλήγμα

σε βάρος της πόλης,
σε βάρος της Μακεδο-

νίας» είπε.   

Το διάβασα στο taxalia.blog-
spot.com και έχει δίκιο… «Όταν
η ανεργία ήταν στο 7,9% ο πρα-
σινοφρουρός Παναγόπουλος
έκανε κριτική ενώ σήμερα που
είναι στο15,1% βγάζει το σκα-
σμό». Αλήθεια, υπάρχει ακόμα η
ΓΣΕΕ;

✱ Ποιο «κεφάλι» του δήμου Θεσ-
σαλονίκης έλεγε προ μηνός σε
ομήγυρη ότι θεωρεί εχθρική την
«Κ» επειδή του ασκεί κριτική;
Πάντως, συνάδελφός του αντιδή-
μαρχος ζήτησε να υποστηρίξουμε
επικοινωνιακά εκδήλωσή του και
ανταποκριθήκαμε. Συντονιστείτε
παιδιά. Να ξέρουμε κι εμείς σε
ποια κατάστιχα μας έχετε γραμμέ-
νους…

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
Ποιοι βιάζονται να κάνουν
δημοσκοπήσεις για κόμμα

Ψωμιάδη στη Βόρεια Ελ-
λάδα που δίνει 6,3 και δη-

μιουργεί ταραχή στα
δεξιά της Συγγρού;

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

➽ Κάνουμε σήμερα κεντρικό θέμα στην εφημε-
ρίδα μας το διαδικτυακό ντοκιμαντέρ Debtocracy
(από τη δημοκρατία στη χρεοκρατία) όχι μόνο
πρόκειται για την πρώτη «ερανική» παραγωγή με
τον οβολό εκατοντάδων πολιτών –εκεί που νομίζεις
ότι τελειώνουν όλα, κάτι σου δείχνει ότι είμαστε σε
μια νέα αρχή. 

➽ Το ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικά απλό βά-
ζοντας σε σειρά τις σκέψεις, τις υποψίες, τους φό-
βους, τις εικασίες που κάνουμε πολλοί από εμάς
τον τελευταίο χρόνο. 

➽ Είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί είναι από τις
ελάχιστες φορές που ακούμε και την άλλη άποψη
μαθαίνοντας ότι το μνημόνιο, το ΔΝΤ και η τρόικα
όχι απλά δεν ήταν ο μονόδρομος, αλλά συγκρο-
τούν ένα σχέδιο –μια συνταγή κλασική- κατακυρί-
ευσης των κρατών από τις αγορές / δηλαδή την
υποταγή των ιδεών στο χρήμα. 

➽ Μαθαίνουμε ότι το «απεχθές χρέος» δεν είναι
μια δικαιολογία του… Ηλία του 16ου αλλά μια
οικονομική έννοια στην οποία κατέφυγε με επιτυ-
χία ο Ισημερινός και εφάρμοσαν οι ΗΠΑ για το
χρέος του Ιράκ ώστε τα παλάτια της εξουσίας να
μην επιβαρύνουν το λαό! 

➽ Υπάρχει, δηλαδή, προηγούμενο αντίστασης
στους κερδοσκόπους -το «μαζί τα φάγαμε» του
Πάγκαλου φαίνεται ότι δεν ήταν μια ατάκα τυχαία
αλλά στόχευε στη διάχυση της ευθύνης στο λαό,
στοιχείο που αίρει το απεχθές του χρέους. 

➽ Δίνει απαντήσεις στους 60άρηδες πως γίνεται
να δουλέψανε μια ζωή σα μαύροι και τώρα να
τους κόβουν στο μισό τη μικρή σύνταξη, στους
40άρηδες πως γίνεται να είμαστε η γενιά της λιτό-
τητας και τώρα να καλούμαστε να πληρώσουμε
(τι, διάολε;) ελλείμματα, στους 20άρηδες πως γί-
νεται από το δέκα επίπεδο ζωής να πέσουμε στο
πέντε…

➽ Πως γίνεται, άραγε, τόσα χρόνια να έχουμε
τους χαμηλότερους μισθούς ενώ δουλεύουμε πε-
ρισσότερο απ’ όλους, σύμφωνα με τους δείκτες της
ΕΕ; 

➽ Μετά από αυτό, όλες οι ανακοινώσεις των κομ-
μάτων, θα μοιάζουν εξαιρετικά γελοίες έως μεθο-
δευμένες και κατευθυνόμενες. Το Deptocracy
εκθέτει τον πολιτικό κόσμο.

➽ Θυμηθείτε τα 6,5 δις ευρώ το μήνα για τη
Λιβύη που πέρασε στα ψιλά των μήντια και των
κομμάτων. 

➽ Καταλαβαίνεις γιατί τώρα το σύστημα βγάζει
τρελό τον Μίκη και το Γλέζο. Γιατί πατάνε στην
αλήθεια… Και γιατί διακηρύσσουν αυτό που
περνά και το ντοκιμαντέρ, ότι δηλαδή «Μέσω της
μάχης κερδίζεται ο σεβασμός κι όχι με την υπο-
ταγή στους πιστωτές». Αυτά για σήμερα. Καλό σ-κ,
καλή εβδομάδα. Και deptocracy.gr!

Θλίψη, οδύνη,
αμηχανία. Υπό-
κλιση στη δύναμη
της φύσης. Ιαπω-
νία, Απρίλιος
2011.  

Στον
καθρέφτη

ΟΝίκος Ση-
φουνάκης
μας τρέλανε

πάλι!Ήρθε να μας πει
ότι δεν ισχύει αυτό που
ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός του, ο Γιώργο Παπαν-
δρέου για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ στη Σίνδο
και ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
«Υπουργέ της Τρόικας σήκω φύγε» του φώναζαν
οι αρχιτέκτονες πριν από 20 μέρες στο Ζάππειο,
αλλά σ’ αυτές τις περιπτώσεις αυτί δεν ιδρώνει…

Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι γνωστός ως
open mind τύπος, ωραίος αριστερός που λέμε,
και κατά καιρούς έχει εντυπωσιάσει με τις από-
ψεις που εκφράζει –είναι… «κολλητός» φίλος του
Δημήτρη Βουνάτσου, παλιού βουλευτή Λέσβου
του ΠΑΣΟΚ, του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ.

Την πρώτη φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη,
πριν από μερικούς μήνες παρουσίασε το όνειρο
θερινής νυκτός προεκλογικά κιόλας, ενώ τώρα
στην παρουσίαση του ρυθμιστικού σχεδίου δή-
λωσε ότι «η κυβέρνηση δεν απορρίπτει ασυζη-
τητί καμία άλλη τεκμηριωμένη πρόταση
θεσμικών φορέων, αρκεί να είναι ώριμη και να
συγκεντρώνει ευρεία αποδοχή». Τώρα δεν ξέρει
το θέμα; Κάνει ότι δεν το ξέρει; Το σίγουρο είναι
ότι εμφανίζεται ως χαλίφης στη θέση του χαλίφη
(ΓΑΠ) ενώ βρίσκεται σε διάσταση απόψεων και
με την προϊσταμένη του Υπουργό Τίνα Μπιρμ-
πίλη, η οποία έχει θέσει με σαφήνεια, την κυβερ-
νητική βούληση για μετεγκατάσταση της ΔΕΘ
στη Σίνδο, όπως λέει και ο Νίκος Γιουτίκας ο δή-
μαρχος του δημου Δέλτα, ο οποίος είναι γαλάζιος
κι έχει και απαιτήσεις!Θέλει τη ΔΕΘ στα δικά του
χωράφια!Ανέκδοτο…  

Ο Βελονιστής
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