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Toυ Νίκου Καραμανλή

Ω
ς μεγάλη ευκαιρία να
αποδοκιμάσουν οι πο-
λίτες τα δύο παραδο-

σιακά κόμματα χαρακτήρισε τις
επικείμενες δημοτικές εκλογές
ο πρόεδρος της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας. «Θεωρούμε ότι οι αυ-
τοδιοικητικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου είναι μια σημαντική
ευκαιρία, να εκφραστεί μια
ηχηρότατη αποδοκιμασία στην
κυβερνητική πολιτική, το Μνη-
μόνιο και τα δύο παραδοσιακά
κόμματα εξουσίας», τόνισε μι-
λώντας στο πλαίσιο της παρου-
σίας του στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Φαινομενικά ο
κ. Τσίπρας τα λέει καλά. Αν
προσέξει κανείς τα λόγια του
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του πιο
νέου σε ηλικία μεταξύ των πο-
λιτικών αρχηγών...

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΗΝ 75η ΔΕΘ

✔ «Άλλο μίγμα πολιτικής» προτείνει η Νέα Δημο-
κρατία για την έξοδο από την κρίση  
✔ Τι δήλωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη για το
«λάθος» της τρόικα, για τα κλειστά μαγαζιά του
κέντρου της πόλης, τι συζήτησε με τους παραγωγι-
κούς φορείς 

✔ Τα «επτά ψέματα» του ΠΑΣΟΚ και οι «επτά αλή-
θειες» που μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα
καλύτερο αύριο
✔ «Ο Π. Ψωμιάδης ξεπερνά τα όρια της ΝΔ»,
«Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα Κ. Γκιουλέκα» είπε ο
πρόεδρος της ΝΔ

• ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Ετοιμάζει «στρατηγεία»
ενόψει εκλογών

Μάχη κατά 
του μνημονίου

Σελ. 8, 12

Σελ. 12

Σελ. 6

Σελ. 4

75η ΔΕΘ

ΑΡΗΣ - ATΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1-0

Σελ. 16

Επαναφορτιζόμενο ποδήλατο
και… εκπαιδευτική ρομποτική

Σελ. 9, 10

Παραμιλάει η Ευρώπη

• Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Κύμα… στήριξης 
από δεξιά και αριστερά
για την «Πρωτοβουλία» 

• Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ποια ονόματα παίζουν 
για αντιπεριφερειάρχες
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...θα έχει να διατυπώ-

σει σοβαρό αντίλογο

σε πολλά σημεία.

Καλά, το θέμα του

μνημονίου σηκώνει

πολλή συζήτηση. Δεν

είναι τυχαίο ότι έχουν

ταχθεί υπέρ του ετε-

ρόκλητες πολιτικά δυ-

νάμεις όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΛΑΟΣ

και η Ντόρα Μπακογιάννη, δηλωτικό

ότι το μνημόνιο δεν είναι άσπρο –

μαύρο. Μπορεί να υπάρχουν ενστά-

σεις όσον αφορά την οικονομική πολι-

τική που εισήγαγε στη χώρα η ψήφισή

του, μπορεί να υπάρχουν ερωτημα-

τικά για την αναγκαιότητά του αλλά

και για ανταλλάγματα τα οποία ενδε-

χομένως δόθηκαν από ελληνικής πλευ-

ράς. Το ερώτημα, όμως, πως θα

πληρωνόταν οι μισθοί και οι συντάξεις

εάν δεν ψηφιζόταν το μνημόνιο, άρα

δεν έφτανε ποτέ η οικονομική βοήθεια,

παραμένει αναπάντητο.

Ωστόσο, η προτροπή του κ. Τσίπρα

για καταδίκη των δύο παραδοσιακών

κομμάτων φαντάζει τουλάχιστον

αστεία στα μάτια των πολιτών, ξύλινη

και υποκριτική για έναν και μόνο

λόγο. Για την κατάσταση στην οποία

έφτασε η χώρα –τουλάχιστον σύμ-

φωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις-

προφανώς και ευθύνονται πρωτίστως

τα κόμματα που κυβέρνησαν. Όμως

ούτε και τα μικρά είναι άμοιρα ευθυ-

νών αφού συχνά με την αρνητική

στάση τους ή με τη στείρα αντιπολί-

τευση έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στο

να μην ληφθούν εγκαίρως σημαντικές

αποφάσεις. Ο κόσμος το αντιλαμβάνε-

ται και κρίνει όλα τα κόμματα. Ακόμη

κι εκείνα που παλεύουν για να μπουν

στη Βουλή.  

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Με αφορμή 
τον κ. Τσίπρα
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Μια μεγάλη αλήθεια….

Πριν λίγο καιρό, μια
φίλη μου έστειλε ένα
κείμενο, που αν δεν

κάνω λάθος, το αντέγραψε από
κάποιο blog. Τώρα που άρχι-
σαν πάλι τα σχολεία, νομίζω
ότι είναι επίκαιρο και ίσως μας
κάνει να σκεφτούμε και κά-
ποια θεματάκια…Μια έκθεση
είναι, ενός μαθητή του δημοτι-
κού. Δεν ξέρω αν είναι αληθινή
ή όχι, αλλά αυτά που λέει, είναι
πολύ, πολύ, πολύ αληθινά!

«Τι να ζητήσω απ’ τον Θεό»
Θεέ μου, απόψε σου ζητάω

κάτι που το θέλω πάρα πολύ.
Θέλω να με κάνεις τηλεόραση!
Θέλω να πάρω τη θέση της τη-
λεόρασης που είναι στο σπίτι
μου. Να έχω... το δικό μου
χωρο. Να εχω την οικογένειά
μου γύρω απο μένα. Να με
παίρνουν στα σοβαρά οταν
μιλάω. Θέλω να είμαι το κέν-
τρο της ... προσοχης και να με
ακούνε οι άλλοι χωρις διακο-
πες η ερωτήσεις. Θέλω να εχω
την ίδια φροντίδα που έχει η
τηλεόραση οταν δεν λειτουρ-
γεί...

Οταν είμαι τηλεόραση, θα
‘χω την παρέα του πατέρα μου
οταν έρχεται σπίτι από τη δου-
λειά, ακόμα κι αν είναι κουρα-
σμένος. Και θέλω τη μαμά μου
να με θέλει όταν είναι λυπη-
μένη και στενοχωρημένη, αντί
να με αγνοει. Θέλω τ' αδέλφια
μου να μαλώνουν για το ποιος
θα περνάει ωρες μαζί μου.
Θέλω να νοιώθω ότι η οικογέ-
νειά μου, αφήνει τα πάντα
στην άκρη, πότε - πότε, μόνο
για να περάσει λίγο χρόνο με
μένα. Α, και το τελευταίο:
κάνε με έτσι ωστε να τους
κάνω όλους ευτυχισμένους
και χαρούμενους. Θεέ μου,
δε ζητάω πολλά. Θέλω μόνο
να γίνω σαν μια τηλεό-
ραση!»

H δασκάλα που το διά-
βασε (καθως βαθμολο-
γούσε) έκλαψε.

Ο σύζυγός της που
μόλις είχε μπει στο
σπίτι, τη ρώτησε:
«Τι συμβαίνει;»

Αυτή απάν-
τησε: «Διάβασε

αυτή την έκθεση, την έχει γρά-
ψει ενας μαθητής μου».

Ο σύζυγος είπε: «Το καημένο
το παιδί. Τι αδιάφοροι γονεις
είναι αυτοί!»

Τότε αυτή τον κοίταξε και
είπε: «Αυτή η έκθεση είναι του
γιού μας!..»

Χωρίς σχόλια….

Γράφει η
Λένα Μαντά

mantapsichogios.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

EMΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χαρά Βουγιούκα

ατ
άκ

ες
... ΓιωρΓοσ ΠαΠαδοΠουΛοσ

«Κοιμάμαι και ξυπνάω με μουσική»
Βασω Λασκαρακη
«Θέλω να κάνω παιδιά, αλλά είναι
στο βάθος του μυαλού μου»

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

«Λ
ιανοκλάδι, θα
κατέβει κα-
νείς;»… Πα-

λιότερα το μικρό Λιανοκλάδι, ήταν
το αλατοπίπερο στα σιδηροδρο-
μικά ταξίδια Θεσσαλονίκης – Αθή-
νας, λόγω ιδιόμορφου ονόματος.
Εκείνα τα ταξίδια που διαρκού-
σαν… επτάωρο, σε συρμούς που
θύμιζαν αποικιοκρατική Ινδία, με
μπόλικο κούνημα και ατελείωτες
στάσεις. 

Ο ΟΣΕ εκσυγχρονίστηκε (τουλά-
χιστο έτσι μας είπαν) και τα τρένα
μετονομάστηκαν σε Ιντερσίτυ, η
διαδρομή έγινε κοντά στις 5 ώρες
και το Λιανοκλάδι γράφεται με ε,
δηλαδή Λειανοκλάδι.

Ωστόσο, πίσω από τα άνετα βα-
γόνια, κρύβεται μέσα στα συρτάρια
και τα γραφεία του ΟΣΕ ένα τερά-
στιο έλλειμμα. Μια χοάνη, μεγαλύ-
τερη από τα σιδηροδρομικά τούνελ
των Άλπεων, που καταπίνει εδώ
και χρόνια εκατομμύρια ευρώ. Ένα
σκοτεινό τούνελ με κατεύθυνση της
άβυσσο, όπου δεν διακρίνεται κα-
νένα φως στο άκρο του.

Δεν θα εξετάσουμε τα σχέδια
διάσωσης, σωτηρίας ή όπως αλ-
λιώς τα βαφτίζουν οι κρατούντες.
Θα σταθούμε μόνο, στο γεγονός
ότι η σωτηρία αυτή, περιλαμβάνει
περικοπή δρομολογίων και αύ-
ξηση των τιμών. Η περικοπή δι-
καιολογείται από την έλλειψη
πληρότητας σε ορισμένα περιφε-
ρειακά δρομολόγια (κυρίως της
Βόρειας Ελλάδας) και η αύξηση
στην άνοδο των εσόδων. 

Και πάλι ο μέσος πολίτης, καλεί-
ται να πληρώσει το μάρμαρο των
ρουσφετολογικών προσλήσεων δε-
καετίων και της διοικητικής ανικα-
νότητας. Το λαϊκό μέσο, θα
μετατραπεί στα χερσαία… αερο-
πλάνα. Το μόνο οικολογικό μέσο
μαζικής μεταφοράς θα καταστεί πα-
νάκριβο. Κι αν συνυπολογίσουμε
τα αυξημένα διόδια, την τιμή της
βενζίνης στην εθνική οδό που θυ-
μίζει ορειβασία στο Έβερεστ και τις
ακριβές αερομεταφορές, αρχίζουμε
να καταλαβαίνουμε τον κεντρικό
στόχο: Μην ταξιδεύετε… Μείνετε
στην πόλη σας. Και στήστε το παι-
δικό τρενάκι στο σαλόνι. Εκεί του-
λάχιστον δεν κόβουν εισιτήρια…

Παιδικό τρενάκι

Νεποτισμός!

άποψη 

Αναρωτιέστε ποιο
ήταν το περίπτερο
που σε όλη τη διάρ-
κεια της ΔΕΘ έσφυζε
από κόσμο; Μα φυ-
σικά το περίπτερο 16,
για μικρούς (και όχι
μόνο) φίλους…

Δε θα σταθούμε στην
αποχή των μαθητών

στο 2ο Γυμνάσιο Αμ-
πελοκήπων. Θα μεί-

νουμε στην επιγραφή
του σχολείου που

φέρει το όνομα τον
Μανώλη Ανδρόνικο.

Δεν θα ήταν σπου-
δαίο κάθε σχολείο να

είχε  κάτι αντί-
στοιχο;…

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Νομίζω, ότι όλοι γνωρίζουμε
την έννοια αυτής της περί-
φημης λέξης, που κατέληξε

να σημαίνει οικογενειοκρατία. Ο νεποτισμός εκδη-
λώνεται με παραχώρηση θέσεων και αξιωμάτων
σε συγγενείς. Δηλαδή, το κοινώς λεγόμενο, "στα
δικά μας τα παιδιά"...

Ακριβής μετάφραση της ιταλικής λέξης nepo-
tismo, που προέρχεται από τη λέξη nipote, που θα
πει ανιψιός και αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο
με ιδιαίτερη έξαρση στις αφρικανικές χώρες αλλά
και παραδείγματα στην Ευρώπη με πρόσφατο,
τρανό παράδειγμα τον γιό του Νικολά Σαρκοζί, τον
Ζαν, στον οποίο ο μπαμπάς ανέθεσε τη διοίκηση
μιας πανίσχυρης, δημόσιας υπηρεσίας. Ο νεαρός,
αν και είναι κάτω των 25, ήδη παντρεύτηκε μια
πάμπλουτη Γαλλοεβραία κι έχει ήδη βρει το δρόμο
του προς την κορυφή, εκτός απροόπτου...

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που έχει και πολλά

παιδιά, έχει φροντίσει να τ' αποκαταστήσει όλα,
τοποθετώντας τα σε θέσεις -κλειδιά. Αλλά αυτός
δεν πιάνεται, γιατί είναι πάμπλουτος και οι μεγα-
λύτερες εταιρίες της Ιταλίας, που έχει βάλει τα
σπλάχνα του να διοικούν, είναι δικές του!

Ο Φιντέλ Κάστρο έχει παραδώσει την εξουσία
στον αδελφό του τον Ραούλ, ο αδελφός του Τσά-
βες είναι υπουργός Παιδείας στη Βενεζουέλα,
μέχρι και ο Καντάφι τακτοποίησε το γιό του, τον
Μοχάμεντ στην προεδρία των τηλεπικοινωνιών της
Λιβύης. Βέβαια, ο Καντάφι έχει κι άλλους γιούς,
εκ των οποίων ο μικρός, ο Αννίβας, είναι σκέτο
βάσανο, αλλά κι αυτόν κάπου θα τον βολέψει, να'
στε σίγουροι!

Εδώ στην Ελλάδα ο νεποτισμός απαντάται σε
δύο κυρίως μέρη: Στα Πανεπιστήμια και στην πο-
λιτική. Μάλιστα, στα Πανεπιστήμια μέχρι πρό-
σφατα, η θέση του καθηγητή πήγαινε η κατευθείαν
στο γιό, αν υπήρχε, η στον γαμπρό σαν προίκα!
Του στιλ, "μαζί με την κόρη μας, σας δίνουμε και
μια μεζονέτα επιπλωμένη, ένα οικόπεδο στη Χα-
νιώτη και την πανεπιστημιακή μας έδρα. Κλεί-

σαμε;"
Τώρα πλέον, βέβαια, υπάρχουν τα εκλεκτορικά

σώματα για τις επιλογές των καθηγητών. Και ο
κάθε αδικούμενος, μπορεί να προσφύγει στη δι-
καιοσύνη...

Και τώρα ας πάμε στην πολιτική... Εδώ, δεν
χρειάζεται και πολύ ψάξιμο, αφού τα τελευταία
50-60 χρόνια δύο κυρίως επίθετα εναλλάσσονται
στην πρωθυπουργία της Ελλάδας: Παπανδρέου
και Καραμανλής! Υπουργοί, βουλευτές, πολι-
τευτές των νεώτερων χρόνων της  Ελλάδας φέ-
ρουν βαρύγδουπα επίθετα, που προέρχονται απο
τα λεγόμενα πολιτικά τζάκια! Αθάνατη Ελλάς!

Σε όλες τις βαθμίδες της πολιτικής, ακόμη και
στην τοπική αυτοδιοίκηση τα ίδια ακριβώς συμβαί-
νουν! Το έχω μεγάλο καμάρι, που στη Θεσσαλο-
νίκη δεν είχαμε ποτέ νεποτισμό στην πολιτική.
Ίσως επειδή τα δικά μας τα "τζάκια", λόγω τουρ-
κοκρατίας μέχρι το 1912 δεν έχουν προλάβει
ακόμη να παλιώσουν...

Εκτός κι αν τώρα ήρθε η ώρα τους! Προσοχή
στους νέποτες!



Tης Χρύσας Κυριακού 

Την επόμενη Κυριακή,
στις 26 Σεπτεμβρίου,
αναμένονται να ανακοι-
νωθούν τα πρώτα ονό-
ματα του ψηφοδελτίου
του "εκλεκτού" του
ΠΑΣΟΚ, Γ. Μπουτάρη
κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, που έχει
προγραμματιστεί για
την παρουσίαση του
προγράμματος του συν-
δυασμού. 

Το επιτελείο του κ. Μπου-
τάρη εργάζεται πυρετω-
δώς, ώστε στις αρχές

του επόμενου μήνα το ψηφο-
δέλτιο να έχει ολοκληρωθεί,
ωστόσο επιθυμία του κ.
Μπουτάρη είναι το α' μέρος
των προσώπων που θα στελε-
χώσουν το ψηφοδέλτιο να
ανακοινωθεί πριν το τέλος Σε-
πτεμβρίου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες,
μια θέση στο ψηφοδέλτιο
έχουν ήδη κλείσει οι νυν δη-
μοτικοί σύμβουλοι της "Πρω-
τοβουλίας για τη
Θεσσαλονίκη" και πολύ στενοί
συνεργάτες του κ. Μπουτάρη,
Παναγιώτης Αβραμόπουλος
και Ανδρέας Κουράκης. Ενώ,
σε καλό δρόμο βρίσκονται και
οι συζητήσεις με τα στελέχη
της δημοτικής ομάδας "Θεσ-

σαλονίκη Πρωταγωνίστρια" με
επικεφαλής τη Χρύσα Αράπο-
γλου. "Ο κ. Μπουτάρης έχει
προχωρήσει σε συνομιλίες με
τα μέλη της μείζονος αντιπολί-
τευσης στο δήμο Θεσσαλονί-
κης και τις επόμενες ημέρες
αναμένονται να κλείσουν και
οι πρώτες συμφωνίες", τόνισε
στενός συνεργάτης του κ.
Μπουτάρη. 

Συναντήσεις με 
Ευθυμιάδη, Τζήκα 
και Μπαρμπουνάκη 

Τις επόμενες ημέρες ανα-
μένεται και η δεύτερη συνάν-
τηση του κ. Μπουτάρη με τον
κ. Ευθυμιάδη. Σύμφωνα με
πληροφορίες στη συνάντηση
αυτή αναμένεται οι δύο άν-
δρες να δώσουν τα χέρια για
την τελική συμφωνία, ώστε ο
κ. Ευθυμιάδης να δηλώσει τη
στήριξή του στην υποψηφιό-
τητα του κ. Μπουτάρη. Στις
αρχές της ερχόμενης εβδομά-
δας αναμένονται και οι συναν-
τήσεις του υποψηφίου
δημάρχου Θεσσαλονίκης με
τους κ.κ. Μπ. Μπαρμπουνάκη
και Τ. Τζήκα. Ο κ. Τζήκας

πριν από λίγες ημέρες ανακοί-
νωσε την απόφασή του να πα-
ραιτηθεί από υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης ενώ
ο κ. Μπαρμπουνάκης αναμέ-
νεται να ανακοινώσει τις τελι-
κές του αποφάσεις τις
επόμενες ημέρες. 

Στήριξη από τη 
Δημοκρατική Αριστερά 

Ο κ. Μπουτάρης έχει ήδη
συναντηθεί με τον πρόεδρο
της Δημοκρατικής Αριστε-
ράς,Φώτη Κουβέλη, ο οποίος
και τόνισε ότι είναι επιτακτική
η ανάγκη για αλλαγή στη διοί-
κηση του δήμου Θεσσαλονί-
κης και ζήτησε να υπάρξει
ολόπλευρη στήριξη στην υπο-
ψηφιότητα του Γ. Μπουτάρη.
Μάλιστα, όπως είπε, "ο Γ.
Μπουτάρης έχει τις προϋπο-
θέσεις να κάνει πράξη την αλ-
λαγή, είμαι αισιόδοξος ότι το
αποτέλεσμα των εκλογών του
Νοεμβρίου θα είναι νικη-
φόρο». Και συμπλήρωσε:
«Θεωρώ ότι ο Γιάννης Μπου-
τάρης και όλα τα πρόσωπα,
γυναίκες και άνδρες, που
πλαισιώνουν αυτή την προ-

σπάθεια θα αλλάξουν το τοπίο
της πόλης και αυτό είναι ανα-
γκαίο όχι μόνο για την πόλη
της Θεσσαλονίκης, αλλά και
την ευρύτερη περιοχή». 

Στήριξη και από 
τη Ντόρα; 

Ο "εκλεκτός" του ΠΑΣΟΚ για
το δήμο Θεσσαλονίκης συναν-
τήθηκε και με την πρώην
υπουργό Εξωτερικών, Ντ.
Μπακογιάννη, η οποία με τη
δήλωσή της αμέσως μετά τη
συνάντηση φαίνεται πως εκ-
φράζει τη στήριξή της στο
πρόσωπο του κ. Μπουτάρη.
"Οι πολίτες στις τοπικές κοινω-
νίες δεν πρέπει να κατευθύ-
νονται από χρίσματα και
υποδείξεις", είπε η κ. Μπακο-
γιάννη και υπογράμμισε την
ανάγκη συνδυασμού νέων
ιδεών και τολμηρών λύσεων,
για να πάρει επιτέλους η Θεσ-
σαλονίκη τη θέση που της αξί-
ζει στον ολοένα και πιο
ανταγωνιστικό χώρο των Βαλ-
κανίων. Η δήλωση αυτή ερμη-
νεύτηκε από πολλούς ως
διακριτική υποστήριξη στην
υποψηφιότητα Μπουτάρη. 
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ΤΕΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ 

στο δημαρχείο
➽ Τα δημοσιεύματα μερίδας του
Tύπου, που είδαν το φως της δη-
μοσιότητας και σύμφωνα με τα
οποία υπάρχουν προβλήματα, ως
προς την πληρωμή δανείων των
εργαζομένων του δήμου Αγίου
Παύλου διαψεύδει με ανακοί-
νωσή της η διοίκηση του δήμου
Αγίου Παύλου.

➽ Όπως αναφέρει η ανακοίνωση,
"για μια ακόμη φορά επαναλαμ-
βάνουμε ότι κανένα πρόβλημα τέ-
τοιου είδους δεν υπάρχει, όπως
επίσης κανείς εργαζόμενος, δεν
έχει επιβαρυνθεί με τόκους. Το
θέμα της αποπληρωμής των δα-
νείων έχει τακτοποιηθεί από
καιρό.

➽ Σε ότι αφορά τους πληροφο-
ριοδότες, ως προς το συγκεκρι-
μένο δημοσίευμα, αυτούς τους
έχει καταδικάσει κοινωνικά και
πολιτικά η κοινωνία και το προ-
σωπικό του δήμου Αγίου Παύ-
λου". Και καταλήγει:
"Παράλληλα καλό θα ήταν να
υπάρχει διασταύρωση των στοι-
χείων πριν από αντίστοιχα δημο-
σιεύματα.

➽ Οι φυσικοί και ηθικοί αυτουρ-
γοί τους έχουν μόνο ένα στόχο:
να πλήξουν την εικόνα της δημο-
τικής αρχής του δήμου Αγίου
Παύλου και προσωπικά του δη-
μάρχου Νικόλαου Βαρσάμη".  

➽ Τη δυνατότητα να υποβλη-
θούν εντελώς δωρεάν σε προλη-
πτικές ιατρικές εξετάσεις για τον
καρκίνο του προστάτη προσφέρει
στους δημότες του ο δήμος Ωραι-
οκάστρου, συνεργαζόμενος με το
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης των
ΟΤΑ. Η συγκεκριμένη δράση, η
οποία αναπτύσσεται με την ευκαι-
ρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά
του Καρκίνου του Προστάτη,
απευθύνεται στους άνδρες ηλι-
κίας από 50 έως 75 ετών. 

➽ Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν
τη δυνατότητα να υποβληθούν
δωρεάν στην προληπτική εξέταση
μέτρησης του ειδικού προστατι-
κού αντιγόνου (PSA) στα διαγνω-
στικά κέντρα και στις κλινικές του
ομίλου «Βιοϊατρική» κατά το διά-
στημα από τις 20 έως και τις 25
Σεπτεμβρίου 2010. Ο έλεγχος
του PSA, μάλιστα, δεν απαιτεί
προετοιμασία, αλλά γίνεται με
μια απλή, ολιγόλεπτη αιμοληψία.

Όλοι οι άνθρωποι 
του Μπουτάρη

Σε συνεχείς
συναντήσεις και

συζητήσεις
βρίσκονται τα

στελέχη της
"Πρωτοβουλίας για

τη Θεσσαλονίκη"
προκειμένου στις

αρχές Οκτώβρη να
έχει κλείσει το

ψηφοδέλτιο 
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Ποιοι θα είναι οι εκλεκτοί
του Μάρκου Μπόλαρη 

στο δημαρχείο
➽ «Η Τουρκία απέδειξε γι΄
άλλη μια φορά ότι δεν απο-
τελεί κράτος δικαίου, δεν
έχει απολύτως καμιά σχέση
με τον νομικό και πολιτικό
πολιτισμό της Ευρώπης,
εντός της οικογένειας της
οποίας φιλοδοξεί να εισέλ-
θει. Παραβιάζει κατά σύ-
στημα τη διεθνή νομιμότητα
και τα διεθνή νόμιμα» δή-
λωσε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης, Στέλιος
Παπαθεμελής, όταν ρωτή-
θηκε από δημοσιογράφους
για τη στάση της Άγκυρας,
όσον αφορά στην προσπά-
θεια μιας ομάδας να πραγ-
ματοποιήσουν Θεία
Λειτουργία στην Αγία Σοφία
της Κωνσταντινούπολης.

➽ Όπως τόνισε: «Αργά ή
γρήγορα η Τουρκία θα εξα-
ναγκαστεί να επιτρέψει την
τέλεση ορθοδόξων Λειτουρ-
γιών στην Αγία Σοφία. Η
Ελλάδα οφείλει επιτέλους
να διαμορφώσει μια δυνα-
μική διεκδικητική πολιτική,
στην οποία να εντάξει το
αυτονόητο αίτημα, τα Χρι-
στιανικά ιερά που βρίσκον-
ται στην Τουρκική
επικράτεια να αποδοθούν
στο φυσικό τους διαχειρι-
στή, που είναι το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο».  

➽ Ερώτηση με την οποία
ζητά να πληροφορηθεί εάν
η Ελλάδα προτίθεται να πα-
ραχωρήσει υπηκοότητα και
διαβατήριο σε Έλληνες των
Σκοπίων που επανειλημμένα
έχουν καταθέσει γραπτό αί-
τημα, κατέθεσε στη Βουλή ο
Κυριάκος Βελόπουλος. 

➽ Ο υποψήφιος περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας και βουλευτής του
ΛΑΟΣ αναφέρεται στις περι-
πτώσεις της κυρίας Κατερί-
νας Βίδα (δασκάλας στο
Πρίλεπ), του κ.Θανάση
Στεργίου (δασκάλου στο
Μοναστήρι) και του κ.Γιώρ-
γου Πίλη (δικηγόρου στο
Μοναστήρι και πρώτου
πρόεδρου του συλλόγου
«ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ»).

Της Χρύσας Κυριακού 

Με την παρουσία του
νέου γραμματέα του
ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρ-

χιμάκη και του υποψήφιου πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας, Μάρκου Μπόλαρη θα
πραγματοποιηθεί το πρωί της
Κυριακής σε γνωστό ξενοδο-
χείο της πόλης η συνεδρίαση
της περιφερειακής επιτροπής
Κεντρικής Μακεδονίας του
κόμματος. Κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης αναμένονται
να συζητηθούν και τα ονόματα
των υποψηφίων αντιπεριφερει-
αρχών. 

Ανάμεσα στα ονόματα που
έχουν πέσει στο τραπέζι είναι
μεταξύ άλλων και το όνομα του
νυν δημάρχου Νεάπολης, Ν.
Λαδόπουλου, τον οποίο και
προτείνουν να είναι υποψήφιος
με επιστολή τους προς το
ΠΑΣΟΚ 16 δήμαρχοι εκλεγμέ-
νοι με τη στήριξη του κόμματος
στο νομό Θεσσαλονίκης. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, η υπο-
ψηφιότητα Λαδόπουλου είναι
και επιθυμία του ίδιου του κ.
Μπόλαρη, ωστόσο το τελικό
ΟΚ θα πρέπει να δοθεί από την
Ιπποκράτους. 

Στην τελική ευθεία 
το ψηφοδέλτιο

Την ίδια ώρα, ο κ. Μπόλα-
ρης βρίσκεται σε συνεχείς συ-
ναντήσεις με στελέχη του
κόμματος στις περιοχές της

περιφέρειας, προκειμένου να
οριστικοποιηθούν τα πρόσωπα
που θα συμμετάσχουν στο ψη-
φοδέλτιό του. Σύμφωνα με

πληροφορίες στους περισσό-
τερους νομούς το ψηφοδέλτιο
έχει βρίσκεται στην τελική ευ-
θεία ενώ αναμένεται να "κλεί-

σει" στις αρχές του επόμενου
μήνα. Όπως υποστηρίζουν
στενοί συνεργάτες του κ.
Μπόλαρη πρόθεση του "εκλε-
κτού" του ΠΑΣΟΚ για τη θέση
του περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας, είναι η ανακοί-
νωση του ψηφοδελτίου να
πραγματοποιηθεί το πρώτο δε-
καήμερο του Οκτώβρη. 

Στις περιφέρειες
Για την Πέλλα ακούστηκε

έντονα του νυν νομάρχη Μι-
χάλη Καραμάνη, αλλά και το
όνομα του νομαρχιακού συμ-
βούλου, Θωμά Μουμτζιδέλη.
Στο Κιλκίς έντονες φήμες θέ-
λουν για τη θέση του αντιπε-
ριφερειάρχη την υποψήφια
βουλευτή στις προηγούμενες
εκλογές, Μαρία Αμανατίδου.

Στην Ημαθία, κάνουν λόγο
για τον Γιάννη Χασιώτη, και
του δικηγόρου Γιάννη Παπα-
γιάννη, στην Πιερία ακούγε-
ται το όνομα του νομαρχιακού
συμβούλου Νίκου Τσακιρίδη,
ενώ στις Σέρρες εκλογική πε-
ριφέρεια του κ. Μπόλαρη η
λίστα περιλαμβάνει τους υπο-
ψήφιους βουλευτές, Δημήτρη
Κολιντζίκη, Ηλία Ακριτίδη και
τον Χρήστο Σαμαρά, πρώην
δήμαρχο Ηράκλειας, αλλά και
τον επιχειρηματία Χρήστο
Κωνσταντινίδη. Στη Χαλκιδική
ακούγεται το όνομα του
32χρονου μέλους του Εθνι-
κού Συμβουλίου Αποστόλη
Πάνα.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Υπουργική απόφαση για τις προεκλογικές 
δαπάνες στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Τις κατηγορίες των πα-
ροχών και διευκολύν-
σεων, που

συνυπολογίζονται στις
εκλογικές δαπάνες των συν-
δυασμών και των υποψη-
φίων στις δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές,
κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου, καθο-
ρίζει Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέ-
γραψαν ο υπουργός Εσωτε-

ρικών κ. Γιάννης Ραγκού-
σης και ο υφυπουργός Οικο-
νομικών κ. Φίλιππος
Σαχινίδης.
Όπως προβλέπει η από-
φαση, οι παροχές και διευ-
κολύνσεις, που
αποτιμώνται σε χρήμα και
συνυπολογίζονται στις
εκλογικές δαπάνες των συν-
δυασμών και των υποψη-
φίων κατά τις δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές,

αποτελούν ή διάθεση ή πα-
ραχώρηση δωρεάν ή με μει-
ωμένο αντάλλαγμα αγαθών
και υπηρεσιών.
Οι παροχές αυτές αφορούν
τη χρήση από τους συνδυα-
σμούς ακινήτων ως εκλογι-
κών κέντρων για όσο χρόνο
χρησιμοποιηθούν, τη
χρήση από τους συνδυα-
σμούς αιθουσών ή άλλων
κλειστών χώρων χωρητικό-
τητας άνω των 500 ατόμων

για διοργάνωση εκδηλώ-
σεων, την έκδοση εντύπων
προεκλογικού περιεχομέ-
νου και τα ταχυδρομικά
τέλη για την αποστολή
τους, την καταχώρηση και
προβολή διαφημιστικών
μηνυμάτων στον Τύπο κλπ,
καθώς και τη χρησιμοποί-
ηση υπηρεσιών που παρέ-
χονται από επιχειρήσεις
διαφημίσεων και δημοσίων
σχέσεων.
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➽ Τον δημοσιογράφο και
πρώην υποψήφιο δήμαρχο
Αγίου Παύλου, Χρήστο
Μάτη, επέλεξε για τη θέση
του υποψήφιου δημάρχου
Θεσσαλονίκης το συντονιστικό
όργανο της Διαπαραταξιακής
Επιτροπής, μετά την αποχώ-
ρηση του Τάσου Τζήκα. Όπως
αναφέρεται στη σχετική ανα-
κοίνωση ο κ. Μάτης θα διεκδι-
κήσει το δήμο με ένα
συλλογικό σχήμα που θα υπο-
στηριχθεί από δυνάμεις του
Διαπαραταξιακού. 

➽ Ο Χρήστος Μάτης είναι δη-
μοσιογράφος επί 20ετία και
μέλος των Οικολόγων Πράσι-
νων ενώ στις προηγούμενες
δημοτικές εκλογές διεκδίκησε
το δημαρχιακό θώκο του
δήμου Αγίου Παύλου. 

Η παρουσίαση της υποψηφιό-
τητάς του θα γίνει τη Δευ-
τέρα, στις 12 το μεσημέρι,
στην αίθουσα συνεδριάσεων
της ΕΣΗΕΜΘ. 

➽ Το ξανασκέφτεται ο Μπ.
Μπαρμπουνάκης εάν τελικά
διεκδικήσει ή όχι τη ψήφο των
Θεσσαλονικέων στις 7 Νοεμ-
βρίου. Ο δημοτικός σύμβου-
λος της μείζονος
αντιπολίτευσης υποστήριξε σε
δημοσιογράφους ότι δεν έχει
αποφασίσει ακόμη για τις μελ-
λοντικές του ενέργειες. «Τα
πράγματα είναι μπερδεμένα
και εγώ δεν έχω πάρει ακόμη
τις αποφάσεις μου» ήταν η χα-
ρακτηριστική του αναφορά.

➽ Δύο είναι τα ονόματα που
ξεχωρίζουν από τους υποψή-
φιους δημοτικούς συμβούλους
της παράταξης Γκιουλέκα.
Πρόκειται για τον Γρηγόρη
Αργυρόπουλο, μέλος του Δ.Σ.
του Ιδρύματος Προστασίας
Τυφλών Β. Ελλάδος και τον
Γιώργο Γκιντίκα, πρόεδρο του
συλλόγου Κωφών Θεσσαλονί-
κης και αθλητή της Εθνικής
Ομάδας μπάσκετ κωφών.

➽ Να υπάρξει ολόπλευρη
στήριξη στην υποψηφιότητα
του Γ. Μπουτάρη ζήτησε ο
Φώτης Κουβέλης, μετά από
συνάντηση που είχε, πριν από
λίγες ημέρες,  μαζί του. 

ΜΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΑΟΣ

«Δήμαρχος πολίτης και όχι πολιτικός»

Με σύνθημα «δήμαρχος πολίτης και όχι πολιτικός»
μπαίνει στη μάχη των δημοτικών εκλογών της
7ης Νοεμβρίου ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσα-

λονίκης, με τη στήριξη του ΛΑΟΣ, Μάκης Στεργίου. Το
όνομα του συνδυασμού του είναι «εξουσία πολιτών» και
όπως ισχυρίζεται, «κατεβαίνει» στο δήμο για να απαιτήσει
να επιστραφούν άμεσα όλα τα χρήματα που έχουν κλαπεί

από τους πολιτικούς των δυο μεγάλων κομμάτων και να
στηρίξει οικονομικά όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης

και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ανάγκη.
Παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του συν-

δυασμού του, απηύθυνε πρόσκληση στους
Θεσσαλονικείς για συνδιοίκηση και συν-

διαχείριση των χρημάτων του δήμου.
«Με τη δύναμη του μεγαλύτερου

δήμου της Β. Ελλάδας, θα καθιερώσουμε σύστημα με το οποίο
κάθε ημέρα θα αναρτώνται όλα τα οικονομικά του δήμου,
έσοδα-έξοδα σε ειδικό χώρο του δημαρχείου, ώστε να μπορεί
να τα βλέπει και να τα ελέγχει κάθε Έλληνας πολίτης, κάθε
Θεσσαλονικιός». 

Συνδιοίκηση και συνδιαχείριση
Αυτό που ζητά από τους δημότες της Θεσσαλονίκης είναι να

μην παραπλανηθούν από τα δυο μεγάλα κόμματα. «Πρέπει επι-
τέλους να γίνουμε εμείς, οι απλοί πολίτες, ελεγκτές και διαχει-
ριστές των χρημάτων που ανήκουν σε εμάς και τα παιδιά μας
και να μην αφήνουμε κάποιους πολιτικούς να συσσωρεύουν
τα λεφτά των δήμων σε προσωπικούς λογαριασμούς στις τρά-
πεζες της Ελβετίας» αναφέρει χαρακτηριστικά στην διακήρυξη
του συνδυασμού του. 

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Το εκλογικό κέντρο του Πανα-
γιώτη Ψωμιάδη αποτέλεσε
την πρώτη στάση του Αν-

τώνη Σαμαρά, μόλις προσγει-
ώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο της επίσκεψης του στην
75η ΔΕΘ. Ο αρχηγός της ΝΔ μί-
λησε με θερμά λόγια για τον υπο-
ψήφιο περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας και «διέλυσε» τις
φήμες για «σύννεφα» στις σχέσεις
των δυο ανδρών, μετά την από-
φαση της Ρηγίλλης να «κόψει» τον
Διονύση Ψωμιάδη από τον συν-
δυασμό του αδελφού του. 

«Αυτός ο ενθουσιασμός που
υπάρχει εδώ φωτογραφίζει την
αγάπη και τον ενθουσιασμό του κό-
σμου για μια πρώτη πετυχημένη
θητεία περιφερειάρχη Κ. Μακεδο-
νίας που είναι η ελπίδα για ένα
αύριο δυναμικό, με ανάπτυξη, που
λέγεται Π. Ψωμιάδης» τόνισε στις
πρώτες του δηλώσεις ο κ. Σαμα-
ράς. «Και αυτό προκύπτει όχι
επειδή το λέω εγώ», συνέχισε,
«αλλά βγαίνει από τα μέχρι τώρα
πεπραγμένα από έναν άνθρωπο ο
οποίος έδωσε τον εαυτό του, τα
πάντα του, δίπλα στον απλό
κόσμο». Ο αρχηγός της ΝΔ χαρα-
κτήρισε ανθρωποκεντρικό το πολι-
τικό προφίλ του κ. Ψωμιάδη και
όπως είπε αυτό είναι κάτι που εμ-
πνέει τον κόσμο της Θεσσαλονίκης
και της Κ. Μακεδονίας γενικότερα.
«Είναι αυτό το οποίο θα είναι η έμ-
πνευση και το έναυσμα για να δώ-
σουμε όλοι μαζί τη μάχη ενωμένοι,
δυνατοί για να δούμε την επιτυχία
που μας αξίζει ως παράταξη και
που αξίζει στον Παναγιώτη» ανέ-
φερε μεταξύ άλλων. 

Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης ευχα-
ρίστησε τον κ. Σαμαρά για τη στή-
ριξη και τη συνεργασία και δήλωσε
πως είναι από αυτούς που ενώνουν

και δεν διχάζουν. «Για μένα η ενό-
τητα είναι υπεράνω προσωπικών
απόψεων και προσώπων» είπε, για
να του απαντήσει ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι
«ξεπερνά τα όρια της ΝΔ». 

Οι προτεραιότητες 
Γκιουλέκα

Ακολούθως ο κ. Σαμαράς συ-
ναντήθηκε με τον Κώστα Γκιου-
λέκα σε καφέ κεντρικού
ξενοδοχείου της πόλης. Μετά τη
συνάντηση, ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης δήλωσε πως
έδειξε στον αρχηγό της ΝΔ τις
πραγματικές διαστάσεις που έχει η
δύσκολη συγκυρία και οι όροι του

Μνημονίου τόσο στην αγορά όσο
και στην υλοποίηση σχεδίων για τη
βελτίωση της καθημερινότητας της
Θεσσαλονίκης. «Του παρουσίασα
τη λίστα των προτεραιοτήτων που
έχουμε μπροστά μας, ώστε να μπο-
ρέσουμε να κάνουν πιο αποτελε-
σματικές τις διεκδικήσεις της
πόλης μας και παράλληλα να φτιά-
ξουμε έναν αποτελεσματικό μηχα-
νισμό παραγωγής λύσεων για τα
μικρά και τα μεγάλα μας προβλή-
ματα». Η Θεσσαλονίκη, συνέχισε ο
κ. Γκιουλέκας, μπορεί να είναι η
έμπρακτη απόδειξη ότι μπορούμε
και αλλιώς σε ότι προβάλλεται σή-
μερα ως μονόδρομος. «Ασπίδα
προστασίας και τόπος δημιουργίας

για εμάς που ζούμε εδώ, πόλος
ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Αυτό
θέλουμε. Να κάνουμε καρδιά της
χώρας τη Θεσσαλονίκη της καρ-
διάς μας».

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σαμα-
ράς δήλωσε ότι στηρίζει ανεπιφύ-
λακτα τον Κώστα Γκιουλέκα για το
δήμο Θεσσαλονίκης. «Είμαστε
δίπλα του και χαιρόμαστε γιατί η
εμβέλεια και το εκτόπισμά του ξε-
περνούν τα κομματικά πλαίσια της
Νέας Δημοκρατίας και ακουμπάνε
ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία
του. Θέλουμε να μείνει αυτός που
είναι. Απλός, σύγχρονος, επιτελι-
κός, δημιουργικός» κατέληξε.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ

Τετ-α-τετ Σαμαρά με 
Ψωμιάδη και Γκιουλέκα

μικρά μικρά
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➽ 30χρονος τραυματίστηκε
θανάσιμα όταν παρασύρθηκε
από επιβατική αμαξοστοιχία
του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη στην
περιοχή Μυτιληνάκια το
βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα
με πληροφορίες η παράσυρση
έγινε σε μικρή σχετικά από-
σταση από φυλασσόμενη διά-
βαση.

➽ ιαψεύδουν οι βενζινοπώλες
τις φήμες περί έλλειψης καυσί-
μων στην αγορά. Με ανακοί-
νωσή της η Ομοσπονδία
Βενζινοπωλών επισημαίνει ότι
μετά την άρση του πλαφόν, η
τροφοδοσία της αγοράς συνεχί-
ζεται ομαλά και δεν υπάρχουν
προβλήματα εφοδιασμού.

➽ Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» πραγ-
ματοποίησε την Παρασκευή ο
υπουργός Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας
Λοβέρδος. Στα εξωτερικά ια-
τρεία του Τζανείου έκπληκτος
διαπίστωσε ότι το εισιτήριο των
3 ευρώ για τις τακτικές υπηρε-
σίες εξωτερικών ιατρείων στα
δημόσια νοσοκομεία εισπράττε-
ται κανονικά από τους Έλληνες,
αλλά όχι από τους αλλοδαπούς
ασθενείς, λόγω παρερμηνείας
του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου.

➽ Σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση του υπουργείου Υγείας,
για το λόγο αυτό θα αποσταλεί
άμεσα σε όλα τα δημόσια νο-
σοκομεία ενημερωτική εγκύ-
κλιος, η οποία θα
αποσαφηνίζει τις διατάξεις του
νόμου.

➽ Μέχρι το τέλος του χρόνου
αναμένεται να λειτουργήσουν
άλλες εκατό νέες «έξυπνες»
στάσεις που θα προστεθούν
στις υπάρχουσες 200. Μέσω
αυτών το επιβατικό κοινό ενη-
μερώνεται για τον ακριβή
χρόνο διέλευσης των αστικών
λεωφορείων του ΟΑΣΘ. Οι επι-
πλέον 100 στάσεις με το σύ-
στημα της τηλεματικής είναι η
δεύτερη φάση του προγράμμα-
τος και αναμένεται να προχω-
ρήσει η τοποθέτηση τέτοιων
συστημάτων σε 150 ακόμη στά-
σεις.

Της Μαριάννας Μπουντούρη

Δικαιολογούν με την παρου-
σία τους το καινοτόμο μή-
νυμα της ΔΕΘ, Πρόκειται

για τους εκπρόσωπους του 1ου
ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας, που έχουν
στο δυναμικό τους δυο χρυσά και
ένα ασημένιο στο φετινό Πανελ-
λήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό, την
14η θέση ανάμεσα σε 256 συμ-
μετοχές στην περσινή Παγκόσμια
Ολυμπιάδα στη Ν. Κορέα, αλλά
και μια πρόκριση για τη φετινή
Παγκόσμια Ολυμπιάδα στις Φι-
λιππίνες. Με τον τρόπο τους αρ-
χίζουν δειλά -δειλά να δίνουν μια
σημαντική δυναμική στον τομέα
της ρομποτικής στη χώρα μας.

Κάπου ανάμεσα στα περίπτερα
με παραδοσιακά προϊόντα, κου-
βέρτες, λάδια, τυριά και σίδερα
που δεν καίνε, ξεχώριζε στη φε-
τινή Έκθεση το περίπτερο εκπαι-
δευτικής ρομποτικής
Πτολεμαΐδας. Από τις λίγες ευρε-
σιτεχνίες  στο χώρο της ΔΕΘ που
δεν ήταν προς πώληση αλλά
προς ενημέρωση στους επισκέ-
πτες. 

Εμπειρία δύο χρόνων�
Για το εγχείρημα αυτό μίλησε

στην «Κ» ο υπεύθυνος του περι-
πτέρου, καθηγητής ηλεκτρολό-
γος στο 1ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας,
Βασίλης Χατζησάββας: «Πριν 2
χρόνια υπήρξε η σκέψη να φτιά-
ξουμε ένα εργαστήριο εκπαιδευ-
τικής ρομποτικής με έδρα το
Κέντρο Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ)

Πτολεμαΐδας. Στο εγχείρημα
αυτό είχαμε την αρχική βοήθεια
του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων, την θέληση των μαθητών
και την τεχνογνωσία δέκα περί-
που συναδέλφων», και συνεχίζει:
«Στηρίζουμε αφιλοκερδώς την
προσπάθεια καθαρά εξωσχολικά,
καθώς δεν περιλαμβάνεται στο
αναλυτικό πρόγραμμα του σχο-
λείου. Γίνονται βέβαια από την
πλευρά μας, προσπάθειες έντα-

ξης στο ωρολόγιο πρόγραμμα
μιας και σε άλλες χώρες η εκπαι-
δευτική ρομποτική εντάσσεται
ήδη από το νηπιαγωγείο. Οι προ-
σπάθειες από τη μια πιάνουν
τόπο καθώς στο φετινό Πανελλή-
νιο Μαθητικό Διαγωνισμό οι συμ-
μετοχές έφτασαν τις 70 από όλη
την Ελλάδα. Από την άλλη περι-
μένουμε την οικονομική στήριξη
από την Πολιτεία.»

Η εκπαιδευτική ρομποτική ως

θεσμός, μπορεί να αποτελέσει
ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό
εφόδιο, για αποτελεσματικό επι-
στημονικό και τεχνολογικό «αλ-
φαβητισμό». Χρησιμοποιώντας
σύνθετη «πολυμορφική» διαδι-
κασία ενασχόλησης, οι μαθητές
καλούνται να αξιοποιήσουν με
κατάλληλη σχεδίαση και προ-
γραμματισμό, τις δυνατότητες
των ρομποτικών διατάξεων LEGO
Mindstorms με δοκιμασίες που
διαφέρουν ανάλογα με την ηλι-
κία τους. Με αυτόν τον τρόπο
ενεργοποιείται η ευφυΐα, η ευρη-
ματικότητα, η αναλυτική πολυ-
πλοκότητα, οδηγώντας την
σκέψη σε άγονα μέρη όπου ανα-
καλύπτει ή εφευρίσκει λύσεις και
προτείνει παρεμβάσεις καινοτό-
μες και ρηξικέλευθες.

Για την ώρα πάντως, οι μόνοι
σχετικοί φορείς σε όλη την Ελ-
λάδα είναι το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Πτο-
λεμαΐδας, που δημιούργησε το
πρότυπο εργαστήριο Εκπαιδευτι-
κής Ρομποτικής και το τμήμα
Βιομηχανικής Πληροφορικής του
ΤΕΙ Καβάλας, που έχουν κατα-
σκευάσει το Ρομποτικό Όχημα
Έρευνας και Διάσωσης, τη
R.ox.an.e. 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΕΘ

Φτιάχνουν ρομπότ
στο… σχολείο

Εντός πόλεως

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΤΡΟΧΟ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ

Βάλτε το ποδήλατο στην… πρίζα
Της Έλενας Κούση

Δεν προσφέρεται για πλήρη σωματική άσκηση,
αλλά εξακολουθεί να είναι οικολογικό με το δικό
του τρόπο. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα φιλοδοξούν

να βάλουν στην πόλη μας σκηνές από την  Ολλανδία ή
την Κίνα, δύο χώρες που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν
ποδήλατο και έχουν ήδη βάλει στην ζωή τους τα ηλε-
κτρικά δίτροχα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Μανίτζο, έναν από τους
εκθέτες των ηλεκτρικών ποδηλάτων, έχουν ήδη πωλη-
θεί 60 περίπου ποδήλατα κυρίως σε  ανθρώπους πάνω
από 30 ετών. Φαίνεται πως το ηλεκτρικό ποδήλατο δεν
έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μόνο των παιδιών
αφού και οι ηλικιωμένοι είναι διατεθειμένοι να αγορά-
σουν αυτό το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους στην
πόλη. «Αν η σύνταξη μου φτάνει για ένα τέτοιο ποδή-
λατο, εγώ θα προμηθευτώ ένα» μας λέει η κ. Πηνελόπη
Παροτσίδου ετών 68. «Το καλό με αυτό το ποδήλατο
είναι ότι ανεβαίνει τις ανηφόρες σαν να είναι ευθείες

και έχει γκάζι για όταν κουράζεται ο ποδηλάτης. Ότι
πρέπει δηλαδή για εμάς που έχουμε μια άλφα ηλικία»,
συμπληρώνει η κ. Ελένη Παναγιωτοπούλου ετών 78.                      

Πως λειτουργούν
Λειτουργεί με δύο τρόπους: Χρησιμοποιώντας μόνο

το γκάζι χειρός ή κάνοντας πετάλι, δίνει ώθηση για τις
ανηφόρες που έχουν κλίση πάνω από 12%. Για ανη-
φόρες έως 12% μπορείτε απλά να χρησιμοποιείτε το
γκάζι. Η πλήρης φόρτιση του ποδηλάτου γίνεται μέσα
σε 6 με 8 ώρες και διαρκεί έως 40 χιλιόμετρα. Το
βάρος του ποδηλάτου ανέρχεται στα 38kg και η εκθε-
σιακή του τιμή είναι 690 ευρώ. Ο βασικός εξοπλισμός:
βαλιτσάκι και καλάθι, φανάρι πορείας εμπρός και πίσω,
φλάς, ηλεκτρική κόρνα, πλαγιοστάτης ασφαλείας, κλει-
δοδιακόπτης και ανακλαστήρες τροχών.

Στο περίπτερο 14 μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με
το ηλεκτρικό ποδήλατο, να ενημερωθείτε για τις λει-
τουργίες και τα χαρακτηριστικά του και μετά να απο-
φασίσετε αν θα αγοράσετε αυτό το πρωτότυπο
ποδήλατο.

Το καλό είναι ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι φιλικά
προς το περιβάλλον, υπό τον όρο όμως να ανακυκλώ-
νονται οι μπαταρίες τους.
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➽ Συνεχίζεται η συγκέντρωση
φορτηγών περιφερειακά της Θεσ-
σαλονίκης και κυρίως στα δυτικά
της πόλης, καθώς σύμφωνα με
τις αστυνομικές αρχές έχουν
συγκεντρωθεί 227 φορτηγά . Τα
φορτηγά παραμένουν δεξιά και
αριστερά των δρόμων και των
οδικών κόμβων, χωρίς να δημι-
ουργούν πρόβλημα στην κίνηση
των οχημάτων. Εξάλλου, την
απόφασή τους να κλιμακώσουν
τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς
ωστόσο, να προσδιορίσουν τη
μορφή τους, ανακοίνωσαν οι με-
ταφορείς που είχαν μεταβεί χθες
στη Βουλή, όπου εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία από την αρμόδια
Επιτροπή το επίμαχο νομοσχέ-
διο, χωρίς να υπάρξει καμία
υποχώρηση από πλευράς
Ρέππα.

➽ Πρόσω ολοταχώς βάζει τις
μηχανές του το λιμάνι της Θεσ-
σαλονίκης και προχωρά εντός
των αμέσως επομένων ημερών
στην προκήρυξη διεθνούς δια-
γωνισμού, αναφορικά με την επέ-
κταση της 6ης προβλήτας. Οι
μελέτες είναι ήδη ώριμες, τα
απαιτούμενα τεύχη δημοπράτη-
σης έχουν καταρτιστεί ενώ και το
διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ
ΑΕ έδωσε εντολή να δρομολογη-
θεί η διαδικασία στο τέλος Σε-
πτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη.

➽ Σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα που έχει τεθεί, στόχος
είναι να επιλεγεί ο ανάδοχος 

του έργου έως το τέλος του
2010, με προοπτική να ξεκινήσει
τις εργασίες το 2011 και να το
παραδώσει προς χρήση το
2015. Το ύψος της επένδυσης
έχει προϋπολογιστεί στα 220 εκ.
ευρώ, τα οποία θα καλυφθούν
χρηματοδοτικά από ίδιους πό-
ρους της ΟΛΘ ΑΕ, καθώς κι από
δανειοδότηση συνολικού ύψους
100 εκ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊ-
κούς όρους από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η
οποία, πλέον, αναμένει να προ-
ωθηθούν οι διαδικασίες για να
εκταμιεύσει τους πόρους.

➽ Στον σιδηροδρομικό σταθμό
της Θεσσαλονίκης θα σφυρίξει
σήμερα ένα τρένο που δεν μετα-
φέρει απλά ανθρώπους ή εμπο-
ρεύματα, αλλά μια ιδέα κι ένα
μήνυμα. 

Εντός πόλεως

ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ Ο ΠΑΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Επανέρχονται στη μνήμη αγαπημένες ταινίες
Του Νίκου Πέσιου

Χαρακτήρες από την χρυσή
εποχή του Ελληνικού κινη-
ματογράφου αναβιώνουν

στην φετινή 75η ΔΕΘ, στο περί-
πτερο 15. Κουστούμια και φορέ-
ματα που φορεθήκαν από
γνωστούς και αγαπημένους ηθο-
ποιούς, εκτίθενται για πρώτη
φορά στο κοινό. Οι επισκέπτες
είδαν από κοντά τα ενδύματα που
φορούσαν οι ηθοποιοί, στις πιο
γνωστές και αγαπημένες ταινίες
του Ελληνικού κινηματογράφου.

Οι πιο μεγάλοι θυμούνται τους
θρύλους του ελληνικού κινηματο-
γράφου ξυπνώντας τους ωραίες
αναμνήσεις, ενώ οι πιο νέοι μα-
θαίνουν την διαχρονικότητα του
παλιού κινηματογράφου, ανα-
γνωρίζοντας τα περισσότερα κο-
στούμια μέσα από τις ταινίες που
έχουν δει από την «μικρή οθόνη».

Το περίπτερο 15, μοιάζει με
ένα ταξίδι στον παλιό Ελληνικό κι-
νηματογράφο, με κουστουμιά
από μεγάλους ηθοποιούς που οι
ταινίες τους αφήσαν εποχή. Σκη-

νές από αξέχαστες ταινίες που
αγαπήσαμε έρχονται στο μυαλό
μας, ζωντανεύοντας «ατάκες»
γνωστών ηθοποιών. Η Ρένα Βλα-
χοπούλου με το «Βίβα Ρένα», ο
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος στο
«Ένας ιππότης για τη Βασούλα»,
η Μάρθα Καραγιάννη με το «Ο
Παράς και ο Φουκαράς», η Άννα
Καλουτά στο «Ο Εμίρης και ο

Κακομοίρης», η Σπεράντζα
Βρανά, και η Μαρία Λεκάκη στο
«Κλάμα βγήκε από τον Παρά-
δεισο», είναι οι πιο αναγνωρίσι-
μες ταινίες, που τα κοστούμια
τους εκτίθενται στο κοινό. Το κο-
στούμι που ξεχώρισε και τράβηξε
τα περισσότερα βλέμματα αλλά
και τα «φλας» των επισκεπτών
του περιπτερού, ήταν η στολή

του Κώστα Χατζηχρήστου στην
ταινία «Ο Ηλίας του 16ου». Η
έκθεση οργανώθηκε στο πλαίσιο
της εκδήλωσης "Planet Cinema
3D Show", σε συνεργασία με το
"Βεστιάριο", υπό την αιγίδα της
Πανελλήνιας Ένωσης Αιθουσαρ-
χών Κινηματογράφου και με την
υποστήριξη του Ελληνικού Κέν-
τρου Κινηματογράφου. 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Μια ωραία πεταλούδα…
Της Έλενας Κούση

Ούτε μια, ούτε δυο ωραίες
πεταλούδες αλλά 60 περί-
που πολύχρωμες, πετάνε

μπροστά στα μάτια σας στο περί-
πτερο 2 της ΔΕΘ. Και χιλιάδες
ακόμη έντομα από την Ασία, την
Αφρική, το Μεξικό, την Βενε-
ζουέλα και άλλες χώρες βρίσκον-
ται στην εντυπωσιακή έκθεση
των εντόμων, ενός Έλληνα συλ-
λέκτη.

Ο κ. Ιορδάνης Λεοντιάδης είναι
αυτός που πριν 3 χρόνια ξεκί-
νησε τη συλλογή εντόμων με
στόχο όπως λέει την περιβαλλον-
τική ευαισθητοποίηση και την
προώθηση των εννοιών της ομα-
δικότητας και της οργάνωσης,
όπως αυτές γίνονται φανερές κυ-
ρίως από τις αποικίες των μυρ-
μηγκιών.

"Τα μυρμήγκια δίνουν το δικό
τους μήνυμα όσον αφορά την ορ-
γάνωση, την οικονομία αλλά και
τη μεταξύ τους επικοινωνία", μας
λέει  μια από τις ξεναγούς του
χώρου η κ. Αργυρώ. Δείχνει μά-
λιστα μία φωλιά μυρμηγκιών,
όπου το συγκεκριμένο είδος από

τη Νότια Αμερική είναι το μονα-
δικό που καλλιεργεί την τροφή
του, ένα είδος μύκητα� “Ο αμε-
ρικάνικος στρατός και γενικά ο
στρατός  μελετά τις αποικίες των
μυρμηγκιών, ώστε να έχει αντί-
στοιχη οργάνωση’’ μας εξηγεί. 

Το τεράστιο μυρμήγκι
Το μόνο ζώο που είναι βαλσα-

μωμένο στην έκθεση είναι ένα
μυρμήγκι, το μεγαλύτερο σε μέ-

γεθος στον κόσμο, που υπάρχει
μόνο στο Πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ και εκτίθεται για πρώτη
φορά στο ευρύ κοινό. "Είναι βαλ-
σαμωμένο γιατί δεν ζει σε αιχμα-
λωσία, αφού τρέφεται με την
κουτσουλιά από έναν παπαγάλο
που τρώει ένα συγκεκριμένο
φρούτο", εξηγεί ο κ. Λεοντιάδης�

Μεταξύ των υπόλοιπων εκθε-
μάτων, ενδιαφέρον στον επισκέ-
πτη προκαλούν τα τροπικά

σαλιγκάρια, οι σκορπιοί, τα
υδρόβια έντομα, οι γρύλοι, τα
εξωτικά αλογάκια της Παναγί-
τσας, οι γιγάντιες σαρανταποδα-
ρούσες, οι σφήκες και τα
μικρότερα ποντικάκια στον
κόσμο. "Ο επισκέπτης μπορεί
ακόμα να δει τη μεγαλύτερη αρά-
χνη στον κόσμο, την ελληνική δη-
λητηριώδη 'μαύρη χήρα', όπως
και την αράχνη, που ο ιστός της
είναι πιο σκληρός κι από ατσάλι.
Από το οποίο οι επιστήμονες
πήραν γονίδιο, το έβαλαν στο
γάλα της κατσίκας και παράγουν
κλωστή για τα αλεξίσφαιρα γι-
λέκα», εξηγεί  ο κ. Λεοντιάδης.  

Η ομορφότερη, όμως, εικόνα
είναι οι πεταλούδες, που πετούν
ελεύθερα, σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο, με φυτά τροπικών
δασών, ανεβασμένη θερμοκρα-
σία και συνθήκες υγρασίας. Δυ-
στυχώς αλλά κανείς δεν μπορεί
να προσδιορίσει πόσες ακριβώς
θα υπάρχουν κάθε μέρα γιατί
ζουν μόνο 15 μέρες. Ωστόσο ο
κ. Λεοντιάδης επισημαίνει ότι οι
επισκέπτες μπορούν να δουν την
“γέννηση’’ 100 νέων πεταλού-
δων αυτές τις ημέρες.
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ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Τι ετοιμάζει η Ντόρα Μπακογιάννη
Τα στρατηγεία τα σε Αθήνα και Χανιά ορ-

γανώνει η Ντόρα Μπακογιάνη, πι-
στεύοντας ότι ο υποψήφιος της για την

περιφέρεια της Κρήτης, Δ. Γιαννουλάκης,
μπορεί να τα καταφέρει και να περάσει στο
δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλο-
γών, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην τό-

νωση του μηχανισμού της στα μεγάλα
αστικά κέντρα. 

Η πρώην υπουργός, μετά την κα-
τάθεση της στην εξεταστική επιτροπή
για τη Siemens, όπου κέρδισε τις
εντυπώσεις και διασκόρπισε τα δη-
λητηριώδη σχόλια της προηγούμε-
νης περιόδου, συνεχίζει δυναμικά
την πορεία της ανά την Ελλάδα
και παρεμβαίνει στην πολιτική
επικαιρότητα με συγκεκριμένες
θέσεις για την ανάπτυξη και την
απασχόληση. Οι επαφές της με
στελέχη της Αυτοδιοίκησης είναι

μακριά και πάνω από κομματικές σημαίες και στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνάντηση της με
τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη
Μπουτάρη, ο οποίος ναι μεν υποστηρίζεται από
το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπηρετεί κατεξοχήν την τοπική
κοινωνία επί δεκαετίες. Ανάλογες κινήσεις κάνει
η Ντόρα στον Πειραιά, στην Πάτρα, σε μεγάλους
δήμους της Αττικής και της Κρήτης. 

Κριτική κατά Παπανδρέου 
Όσον αφορά στην κριτική της κατά της κυβέρ-

νησης, η Ντόρα εξαπολύει συχνά επιθέσεις κατά
του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για πολι-
τικό εμπαιγμό και για λανθασμένη πολιτική στο
πεδίο της οικονομίας. 

Κριτική στην κυβέρνηση και οικονομία
Η Ντόρα εστιάζει ιδιαίτερα  στην αναγκαιότητα

της τόνωσης της ρευστότητας στην αγορά και
στην επιστολή των ελλειμμάτων, λέγοντας χαρα-
κτηριστικά τα εξής: «Η επίκληση εύκολων δρό-
μων ή μαγικών λύσεων είναι πολιτικός

εμπαιγμός. Ο κ. Παπανδρέου πρέπει να υλοποι-
ήσει τρία πράγματα μαζί. Πρώτον δημοσιονομικό
συμμάζεμα, βεβαίως. Δεύτερον αλλαγή των
δομών του κράτους, ώστε να περιοριστούν  σε
μόνιμη βάση τα ελλείμματα και, τρίτον, αναπτυ-
ξιακή λογική με τόνωση της ρευστότητας της
αγοράς, που θα στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους
μικρομεσαίους που δημιουργούν τις θέσεις απα-
σχόλησης. 

Από εκεί και πέρα, ευθύνη όλων των δυνάμεων
του πολιτικού κόσμου είναι να συμβάλλουν στην
επιτυχία του προγράμματος και στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας του, τόσο με διαρθρωτικά
μέτρα που θα διευκολύνουν τα κίνητρα για εργα-
σία και επιχειρηματικότητα, όσο και από πλευράς
δικαιότερης κατανομής των θυσιών, ώστε να
προστατευτούν καλύτερα στα επόμενα χρόνια οι
αδύναμοι και εκείνοι που βρίσκονται κάτω από
το όριο της φτώχειας αλλά και για να φέρουν λι-
γότερο βάρος εκείνοι που παράγουν πλούτο και
όχι εκείνοι που τον καταναλώνουν». 

ΣΑΦΕΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Υπάρχει δρόμος εκτός μνημονίου»
Του Χρήστου Τσαλικίδη

Αποφασισμένος να δείξει
στους Έλληνες πολίτες
ότι υπάρχει και άλλος

δρόμος, πέρα από αυτόν του
Μνημονίου, ήρθε στη Θεσσαλο-
νίκη ο Αντώνης Σαμαράς. Ο αρ-
χηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης θα επιχειρήσει
να παρουσιάσει το αποτέλεσμα
των δημοτικών εκλογών ως
άτυπο δημοψήφισμα. Ψήφος
στη ΝΔ θα σημαίνει καταδίκη
του μνημονίου και ψήφος στο
ΠΑΣΟΚ θα αντιστοιχεί σε υπερ-
ψήφιση των μέτρων που επι-
βάλλει στη χώρα μας η Τρόικα.
Αυτό είναι και το μεγάλο στοί-
χημα που καλείται να κερδίσει
αυτό το διήμερο ο αρχηγός της
ΝΔ. 

Αν πείσει την πλειοψηφία του
εκλογικού σώματος να πει «όχι»
στο μνημόνιο, θα σημαίνει ότι η
αντιπολιτευτική τακτική, το περί-
φημο «αντιμνημόνιο» που επι-
καλείται εδώ και δυο μήνες,
έχει απήχηση. Αυτό το στοιχείο
είναι ικανό από μόνο του να αλ-
λάξει τα δεδομένα στο πολιτικό
σκηνικό, ένα χρόνο μετά το
εκλογικό «ναυάγιο» της ΝΔ στις
βουλευτικές εκλογές του 2010.
Θα σημάνει δηλαδή, την επανα-
φορά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης σε τροχιά εξουσίας. 

Τα επτά ψέματα 
του ΠΑΣΟΚ 

Ο κ. Σαμαράς επιμελείται
προσωπικά την ομιλία που θα
εκφωνήσει σήμερα το βράδυ.
Σύμφωνα με ασφαλείας πληρο-
φορίες θα αναφερθεί στα επτά
ψέματα που καλλιεργεί το
ΠΑΣΟΚ. Θα τα παρουσιάσει ένα
προς ένα και θα τεκμηριώσει
γιατί η Ελλάδα κατέληξε στη
λύση του μνημονίου και με ευ-
θύνες ποιών.  Επιπλέον θα εξη-
γήσει τα αδιέξοδα της
κυβερνητικής πολιτικής και θα
περιγράψει, όσο πιο απλά γίνε-
ται, το «άλλο μίγμα πολιτικής»

που προτείνει. Το νέο μοντέλο
ανάπτυξης που θα επικαλεστεί ο
κ. Σαμαράς θα δώσει, σύμφωνα
με τον ίδιο, μεσοπρόθεσμη ελ-
πίδα στη χώρα. 

Και γραμματεία… 
εξωστρέφειας

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας
του θα αναφερθεί σε μια σειρά
αλλαγές κατεύθυνσης, τομές και
μεταρρυθμίσεις που μπορούν,
όπως θα υποστηρίξει,  να βά-
λουν την Ελλάδα σε αληθινά
αναπτυξιακή τροχιά με ανταγω-
νιστικότητα και διάχυση ευκαι-
ριών. Δεν αποκλείεται μάλιστα,

σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες
πληροφορίες, να προτείνει με-
ταξύ άλλων τη σύσταση γραμμα-
τείας εξωστρέφειας για τον
τουρισμό και την οικονομία. Η
πρόταση αυτή θα στοχεύει στην
αλλαγή της αρνητικής εικόνας
της χώρας μας στο εξωτερικό
αλλά και στην προσέλκυση
ξένων επενδύσεων. Όπως είπε
και στη συνάντηση του με τον
Κώστα Γκιουλέκα: «Πιάνεται η
καρδιά σου όταν στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης βλέπεις τόσα
πολλά κλειστά μαγαζιά. Είναι το
μαστίγωμα που δέχεται ο επιχει-
ρηματικός κόσμος της πόλης». 

Υπάρχει διέξοδο
Στη συνάντηση που είχε το με-

σημέρι της Παρασκευής με τους
παραγωγικούς φορείς της Θεσ-
σαλονίκης, ο κ. Σαμαράς ανέ-
φερε ότι μελέτησε προσεκτικά τις
συνοπτικές θέσεις που του είχαν
στείλει και ζήτησε να τοποθετη-
θούν στα βασικά ζητήματα προ-
κειμένου να γίνει μια γόνιμη και
δημιουργική συζήτηση.  «Οι επα-
φές αυτές γίνονται συστηματικά,
πέρα και πάνω από γεγονότα και
εξελίξεις, προκειμένου να υπάρ-
χει μια σταθερή άποψη και
γνώση και όχι απλή γνώμη του τι
συμβαίνει στο χώρο της οικονο-
μίας». 

Αφού άκουσε τους εκπροσώ-
πους των παραγωγικών φορέων,
ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι
εξαιτίας της πολιτικής του Μνη-
μονίου, που εφαρμόζει η κυβέρ-
νηση, η χώρα βρίσκεται σε
βαθιά και παρατεταμένη ύφεση,
η ανεργία εκτινάσσεται, τα λου-
κέτα πολλαπλασιάζονται και η
Αγορά έχει στεγνώσει από ρευ-
στό. Επιπρόσθετα έκανε μια πε-
ριεκτική αναφορά στο γενικό
πλαίσιο των προτάσεων για την
ανάπτυξη, που έχει επεξεργαστεί
η Ρηγίλλης, τονίζοντας ότι το
πλαίσιο αυτό αποτελεί τη μόνη
διέξοδο στα μεγάλα αδιέξοδα
που προκαλεί η πολιτική της κυ-
βέρνησης. 





Το ενδεχόμενο παράτασης
του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας,

από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
των ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ, αφήνουν
ανοικτό οι εκπρόσωποί τους, κάθε
φορά που από τη δική μας
πλευρά εκφράζεται άγχος και
αγωνία ότι «δεν θα προλάβουμε». 

Ήρθαν για να μείνουν. Αυτό
είναι πλέον το ξεκάθαρο μήνυμα
που στέλνουν σε κάθε ευκαιρία
τα στελέχη της τρόικας, που
απαρτίζουν το κλιμάκιο το οποίο
βρέθηκε στη χώρα μας από το με-
σημέρι της Δευτέρας. Και καλύ-
τερη απόδειξη αυτού του
γεγονότος συνιστά η απόφασή
τους να παραμείνει μόνιμα από
τούδε και στο εξής, σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στην Αθήνα, ο
εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Ολλανδός
οικονομολόγος, κ. Μπομπ Τράα. 

Την Παρασκευή σε καλό κλίμα
πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη
του υπουργού Οικονομικών με
τους επικεφαλής της τρόικας. Στο
επίκεντρο βρέθηκε και η ενδιά-
μεση αναφορά για την αξιολό-
γηση της πορείας της ελληνικής
οικονομίας. 

Το κλιμάκιο των επικεφαλής
της τρόικας βρίσκεται από την
Πέμπτη στην Αθήνα -μετά το

κοινό road show με την κυβέρ-
νηση σε Λονδίνο, Παρίσι και
Φρανκφούρτη- και θα επανέλθει
στην Ελλάδα τον Οκτώβριο. Κατά
τη διάρκεια του road show, ο εκ-
πρόσωπος του ΔΝΤ, Π. Τόμσεν,
φέρεται να άφησε ανοικτό το εν-
δεχόμενο παράτασης του προ-

γράμματος στήριξης της Ελλά-
δας, εάν αυτό απαιτηθεί από τις
συνθήκες. 

Στο μεταξύ, νέα επίθεση στην
κυβέρνηση για την οικονομία εξα-
πέλυσε ο Συνασπισμός με
αφορμή τη σύσκεψη του Γ. Πα-
πακωνσταντίνου με τους επικεφα-

λής της τρόικας. Όπως ανέφερε
ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμμα-
τος Πάνος Σκουρλέτης, πρόκειται
για ομολογία αποτυχίας «της πο-
λιτικής του μνημονίου όταν από
το ΔΝΤ ευθέως δηλώνεται ότι η
Ελλάδα θα χρειαστεί "την στήριξη
του ΔΝΤ και μετά το 2013».
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Διέξοδος στην κρίση μέσω… εξαγωγών

Τα στοιχεία της Euro-
stat, για την εξαγω-
γική δραστηριότητα

της χώρας μας το εξάμηνο
του 2010, επιβεβαιώνουν
τις εκτιμήσεις της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής για
πρώτη φορά, σημειώνει

σε ανακοίνωσή του ο Σύν-
δεσμος Εξαγωγέων Βο-
ρείου Ελλάδος.  Τα
στοιχεία της Eurostat επι-
βεβαιώνουν ότι οι ελληνι-
κές εξαγωγές είναι η μόνη
διέξοδος για την επίτευξη
των απαιτούμενων ρυθ-

μών ανάπτυξης που έχει
ανάγκη η ελληνική οικο-
νομία. 
«Σήμερα παρά ποτέ, η ελ-
ληνική οικονομία έχει
ανάγκη από την ομοφω-
νία όλων των συναρμό-
διων φορέων για την

εξαγωγική πολιτική της
χώρας, έτσι ώστε να απο-
κτήσουμε επιτέλους μια
Εθνική Στρατηγική Εξα-
γωγών και να βάλουμε
στόχους για «νέες αγορές,
νέες επιχειρήσεις, νέα
προϊόντα» τονίζει ο ΣΕΒΕ.

Το «πράσινο φως» έδωσαν
ΚΥΣΕΑ και Διυπουργική
Αποκρατικοποιήσεων στις

συμβάσεις για το μέλλον των
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και
τα υποβρύχια του Πολεμικού
Ναυτικού. Το σχετικό νομοσχέ-
διο κατατέθηκε ήδη στη Βουλή
με στόχο να γίνει νόμος του
Κράτους έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου, ώστε από την 1η Οκτω-
βρίου να ξεκινήσει το νέο
οικονομικό έτος.

«Κόβουμε ένα γόρδιο δεσμό
που ταλαιπωρεί το Δημόσιο και

το Πολεμικό Ναυτικό δέκα ολό-
κληρα χρόνια. Αυτή τη στιγμή
έχουμε αποκτήσει εγγυήσεις,
τα υποβρύχια περιέρχονται στο
Πολεμικό Ναυτικό και πιάνουν
τόπο 2 δισ. ευρώ που είχε πλη-
ρώσει το Δημόσιο τα προηγού-
μενα χρόνια δίχως να έχει
πάρει στα χέρια του τίποτα στην
πραγματικότητα» τόνισε ο
υπουργός Ευάγγελος Βενιζέ-
λος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο
υπουργός Άμυνας είπε ότι οι
εργαζόμενοι, είναι απολύτως

διασφαλισμένοι καθώς εφαρ-
μόζεται η εργατική και ασφαλι-
στική νομοθεσία ανεξαιρέτως.

Σύμφωνα με τις συμβάσεις,
το 75,1% των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά περνά στην Abu
Dhabi Mar και το 24,9% πα-
ραμένει στην THYSSEN
KRUPP MARINE THYSSENS.

Η κατασκευή των δύο υπο-
βρυχίων θα συνεχιστεί ενώ το
Δημόσιο διατηρεί το βέτο για
τυχόν αλλαγές της μετοχικής
σύνθεσης των ναυπηγείων και
της σύνθεσης του διοικητικού

συμβουλίου. Τέλος, αναφέρε-
ται ότι θα απορροφηθούν στο
ναυπηγείο οι 150 περίπου ερ-
γαζόμενοι της παλαιότερα απο-
σχισμένης εταιρείας τροχαίου
υλικού.

Πάντως, ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης χαρακτή-
ρισε άκρως επιζήμια για το
δημόσιο συμφέρον και την πα-
ραγωγική προοπτική της χώρας
τη συμφωνία μεταβίβασης του
75,1% των Ναυπηγείων στην
Abu Dhabi Mar.

Για ένα νέο 
πολιτικό δόγμα 
της Εξωτερικής 
Πολιτικής;

Τoυ Γιώργου Βοσκόπουλου*

Η
απόφαση του Έλληνα
ΥΠΕΞ να δημιουργή-
σει μία Επιτροπή

επεξεργασίας της εξωτερικής πολιτικής της
χώρας αποτελεί ένα θετικό σημείο στη δια-
δικασία θεσμοθετημένης δράσης και επι-
στημονικοποίησης της χάραξης εξωτερικής
πολιτικής. Ωστόσο προϋπόθεση επιτυχούς
λειτουργίας της είναι: πρώτον, να αποτελέ-
σει ένα θεσμικό, διαχρονικό και όχι ad hoc
όργανο προκειμένου να αποσαφηνιστούν
οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι και προσδιο-
ριστούν τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποί-
ηση μίας εθνικής στρατηγικής. 

Δεύτερον, να μελετήσει διεξοδικά τις αν-
τιλήψεις, θέσεις και μέσα των συνιστωσών
του διεθνούς περιβάλλοντος και κυρίως
των χωρών αυτών που αναλώνουν σημαν-
τικό διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας. Ιδι-
αίτερα στο πεδίο των αντιλήψεων και
λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς συγκυρίες
είναι απαραίτητο να αναλυθούν οι αντιλή-
ψεις των γειτόνων μας περί λύσεων σε μία
σειρά διμερή προβλήματα. Τα χαρακτηρίζω
διμερή αφού ο διεθνής παράγοντας (ΕΕ,
ΗΠΑ) παραμένει αδιάφορος ως προς την
ουσία των παράνομων διεκδικήσεων
έναντι της Ελλάδας. 

Τρίτον, να χαράξει κατευθυντήριες γραμ-
μές με βάση την πραγματικότητα της διε-
θνούς πολιτικής και όχι ιδεαλιστικές
προσεγγίσεις. Πριν από μερικά χρόνια και
κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας
ο σημερινός πρωθυπουργός είχε δηλώσει
ότι θα επέλυε τα προβλήματα στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις σε διάστημα 3 μηνών.
Δηλώσεις αυτού του τύπου δημιουργούν
ερωτηματικά για το κατά πόσον αντιλαμβα-
νόμαστε το διακύβευμα της διεθνούς δρά-
σης μίας χώρας και τις συνέπειες των
αποφάσεων μίας ηγεσίας. 

Σε αυτό το σημείο η αξιολόγηση του κ.
Νταβούτογλου, ικανότατου πανεπιστημια-
κού και διπλωμάτη, μπορεί να μας διδάξει
πολλά. Όπως επισημαίνει στο έργο του Το
Στρατηγικό Βάθος, η διεθνής θέση της
Τουρκίας (εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα,
2010) «οι χώρες που επιδεικνύουν  την ικα-
νότητα να μετατρέπουν τους στρατηγικούς
τους στόχους σε βραχυπρόθεσμες και στιγ-
μιαίες τακτικές μπορούν  να πετύχουν με-
γάλα άλματα  στις οργανωτικές δομές
ισχύος…αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα,
χωρίς να καταστούν απόλυτες οι διπλωμα-
τικές σχέσεις των χωρών, και ευελιξία
χωρίς αμφιταλαντεύσεις μεταξύ διάφορων
στρατηγικών στόχων».  

* Ο κ. Βοσκόπουλος είναι επίκ. καθηγητής
του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

άποψη

Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και υποβρύχια

Δεν ξεμπλέκουμε 
εύκολα με την τρόικα

ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013
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Αρκεί η καλή 
θέληση

Της Χριστίνας Ζαχαρία*

Τ
ον τελευταίο καιρό το
Ισραήλ έχει απασχολή-
σει το διεθνές περιβάλ-

λον με τη στάση την οποία έχει κρατήσει
τόσο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής και την Τουρκία, τους κατ’
εξοχήν συμμάχους της, όσο και απέναντι
στην διεθνή κοινότητα στο σύνολο.

Την τελευταία εβδομάδα, έχουν ξεκι-
νήσει οι συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστινίων, υπό τη διαιτησία της Αμε-
ρικής, σε μία προσπάθεια οριστικής επί-
λυσης του Παλαιστινιακού Ζητήματος. Η
ΗΠΑ από την πλευρά τους εικάζουν ότι
μέσα σε ένα χρόνο θα έχει δοθεί ορι-
στική λύση στο πρόβλημα που απασχολεί
δεκαετίες την Μέση Ανατολή και διαιω-
νίζει τα προβλήματα της περιοχής. Η ει-
κασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσα από μία σειρά συμβιβασμών και
υποχωρήσεων, κυρίως από ισραηλινής
πλευράς. 

Δεν μπορούμε να διαγράψουμε από
την μνήμη μας τις διμερείς διαμάχες,
ούτε και τους βομβαρδισμούς των προ-
ηγούμενων ημερών, οι οποίες ευτυχώς
δεν κατέληξαν σε αύξηση του αριθμού
των θυμάτων. Δεν μπορούμε να διαγρά-
ψουμε από τη μνήμη μας τις αξιώσεις της
Παλαιστινιακής πλευράς για ένα ανεξάρ-
τητο κράτος. Τέλος, δεν μπορούμε να
διαγράψουμε από τη μνήμη μας το σύγ-
χρονο Απαρτχάιντ που έχει οδηγήσει σε
άμβλυνση των μεταξύ τους σχέσεων και
στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
των Παλαιστινίων. 

Η λύση του Παλαιστινιακού Ζητήματος
είναι επιτακτική. Η Χίλαρι Κλίντον καλεί-
ται να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή κα-
ταθέτοντας στο τραπέζι όλα τα μέσα
πίεσης τα οποία έχει στη διάθεσή της. Οι
Παλαιστίνιοι καλούνται να δεχθούν τις
αξιώσεις των ισραηλινών αντιπαραθέ-
τοντας τα ελάχιστα όπλα που διαθέτουν:
την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας
και τη Δυτική Όχθη, η διαχείριση των
υδάτων της οποίας αποτελεί ζωτικό συμ-
φέρον και για τις δύο πλευρές.

Οι διμερείς συζητήσεις βρίσκονται
ακόμη στην αρχή. Τα πρώτα σημάδια
επιβεβαιώνουν την καλή θέληση και των
δύο πλευρών για οριστική επίλυση του
ζητήματος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η
διεθνής κοινότητα παρακολουθεί σύσ-
σωμη τις εξελίξεις, δεν εφησυχάζει και
δεν χάνει ευκαιρία να το δείξει, με πρώτη
και καλύτερη την Ιορδανία η οποία απάν-
τησε θετικά στο κάλεσμα των ΗΠΑ για
βοήθεια, δεχόμενη να αξιοποιήσει την
Συνθήκη Ειρήνης που είχε υπογράψει με
το Ισραήλ.

* Η Χριστίνα Ζαχαρία είναι πολιτικός
επιστήμονας

άποψη

«Μήνυμα ναι, 
δημοψήφισμα όχι»
«Οι εκλογές του Νοεμβρίου θα στείλουν
μηνύματα, αλλά δεν έχουν το χαρακτήρα
δημοψηφίσματος» εκτίμησε ο Φώτης Κουβέλης,
στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Απαντώντας στις βολές
Τσίπρα από το ίδιο βήμα, ο επικεφαλής της
Δημοκρατικής Αριστεράς
επανέλαβε ότι
«εξαντλήσαμε κάθε
περιθώριο πολιτικής
υπομονής». Σχετικά
με επιθέσεις που
δέχεται η
Δημοκρατική
Αριστερά από τον ΣΥΝ
τόνισε ότι πρόκειται για
φθαρμένο και εξαντλημένο

πολιτικό λόγο, με παλαιό κομματικό
και στείρο λεκτικό οπλοστάσιο που δεν πείθει.
Αναφερόμενος στις υποψηφιότητες Καμίνη και
Μπουτάρη, ο κ. Κουβέλης δήλωσε
ικανοποιημένος για το γεγονός ότι «η
αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να ασφυκτιά σε
κομματικές περιχαρακώσεις». Σε ερώτηση για το
τι θα πράξει το κόμμα του στον β΄ γύρο της 14ης
Νοεμβρίου επισήμανε: «οι πολίτες δεν είναι
άβουλα όντα. Η μόνη προτροπή είναι να
ψηφίσουν δημοκρατικά και ουσιαστικά
προοδευτικά».

Τα «τζάκια» καίνε ακόμα!

Κ
αλά κρατεί η κόντρα των οικογενειών Βαρβι-
τσιώτη και Πάλλη για το δήμο Γλυφάδας. Ο Μιλ-
τιάδης (ο γιος του Γιάννη ντε) έχει πάρει το

χρίσμα της ΝΔ αλλά η Αλεξάνδρα (η κόρη της Φάνης
ντε) δεν φαίνεται διατεθειμένη να κάνει πίσω. Ένα είναι
σίγουρο. Ακόμα και αν πειστεί να μην κατεβεί στις εκλο-
γές, η γενική γραμματέας του ΕΒΕΑ αφήνει να εννοηθεί πως
δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον υποψήφιο της Ρηγίλλης. Υπό
αυτές τις συνθήκες όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι το «γαλά-
ζιο» σήριαλ θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα. 

Tα πήρε!
Έξω φρενών έγινε η Ντόρα Μπακογιάννη μόλις πληροφορήθηκε την απουσία της ΝΔ από τη σύνοδο
κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το τι… έσυρε στον Αντώνη Σαμαρά για απομόνωση της
ΝΔ από την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δεν λέγεται. Η ανακοίνωση της είναι ενδεικτική:  «Η επένδυση
στη χρεοκοπία της χώρας και οι αριστερόστροφες κορώνες της ηγετικής ομάδας της ΝΔ οδηγούν
στην απομόνωσή της από την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά. Από μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής του Ευ-
ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η Ελλάδα απουσίαζε εντελώς, απόδειξη ότι οι μικροπολιτικές και
κοντόφθαλμες προσεγγίσεις της δύσκολης οικονομικής θέσης της χώρας δεν μπορούν να
σταθούν και να υποστηριχθούν μπροστά στα ευρωπαϊκά κόμματα και στους ευρωπαίους
ηγέτες. Το μέλλον της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απουσία των ελλη-
νικών θέσεων από ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης δεν υπονομεύει
μόνο τη θέση της κεντροδεξιάς, βλάπτει τα συμφέροντα της Ελλάδας».

Στις ΗΠΑ ο Γ. Παπανδρέου
Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, προκειμένου να συμμετάσχει
στις εργασίες της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και στη συνάντηση αναφορικά με την επί-
τευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Εκεί θα έχει σειρά διπλωματικών επαφών

καθώς και με εξέχοντες ομογενείς επιχειρηματίες. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα παρέμβει στη
συζήτηση για την ελληνική οικονομία στο Economic Club of New York, το σημαντικότερο οικο-

νομικό φόρουμ των ΗΠΑ, παρουσία σημαινουσών προσωπικοτήτων του οικονομικού
χώρου. Το πρωθυπουργικό διαβατήριο μάλλον ολόκληρος τόμος είναι…

Σιγά το θέμα…
Σημαία της κάνει η ΝΔ το θέμα των αρμοδιοτήτων του Γιάννη Ραγκούση. Στη Ρηγίλλης αδυ-
νατούν να δεχτούν ότι ο υπουργός Εσωτερικών θα ασκεί καθήκοντα πρωθυπουργού όταν ο

Γιώργος Παπανδρέου απουσιάζει στο εξωτερικό. Τόσο μεγάλος είναι ο καημός τους, που
έχουν αναγάγει την όλη συζήτηση σε μείζον πολιτικό θέμα. Λες και δεν υπάρχουν άλλα πιο
σοβαρά. Την αρχή έκανε ο Προκόπης Παυλόπουλος ο οποίος έχοντας την εμπειρία του υπερ-

υπουργού επί κυβέρνησης Καραμανλή, χαρακτήρισε «πρωτοφανή την απόφαση του
πρωθυπουργού δεδομένου ότι υπάρχει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης». Κάτι τέτοια

ακούει ο Πάγκαλος και παίρνει τα πάνω του…

Προς σύμφωνο 
συμβίωσης για 
ομόφυλα ζευγάρια
Σύμφωνο Συμβίωσης για άτομα του ίδιου
φύλου προωθεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα
δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Χάρης Καστανίδης. Ο κ. Καστανίδης ανέφερε ότι σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης έχει δημιουργήσει μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα κατα-
θέσει προτάσεις για το Σύμφωνο Συμβίωσης ατόμων ιδίου φίλου. Το
Σύμφωνο Συμβίωσης σήμερα ισχύει μόνο για τα ετερόφυλα ζευγάρια.

KOYIZ
Ποιος υποψήφιος δήμαρ-

χος που κατεβαίνει με τη στή-
ριξη της ΝΔ, πήρε με το… ζόρι το
χρίσμα από τον Αντώνη Σαμαρά;

Σαν να μην του έφτανε αυτό, ο
αρχηγό της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης του επέβαλε να
παραιτηθεί και από το

βουλευτικό αξίωμα!
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Η μεγάλη Ατλέτικο υπο-
χρεώθηκε να "υποκλιθεί".
Το πανέμορφο γκολ του
Χαβίτο χάρισε μια σπου-
δαία νίκη στον Άρη, σε
μια μαγική ευρωπαϊκή
βραδιά. 

Με μια ενδεκάδα ανάγ-
κης, με σημαντικότατες
απώλειες οι "κίτρινοι"

κοίταξαν στα μάτια τους φημι-
σμένους τους αντιπάλους. Πί-
στεψαν στην νίκη, την
διεκδίκησαν και στο φινάλε από-
λυτα δίκαια την πανηγύρισαν.
Μια ομάδα με τσαγανό, χαλύ-
βδινη, με την στόφα και την νο-
οτροπία του σπουδαίου τεχνικού
που την κοουτσάρει. Σαράντα
δυο χρόνια το "κάστρο" παραμέ-
νει απόρθητο. Και με τέτοιες εμ-
φανίσεις θα μείνει για πολλά
χρόνια ακόμη. Ο Άρης πέτυχε
ένα πανέμορφο γκολ με τον Χα-
βίτο και δημιούργησε και έχασε
ευκαιρίες να "καθαρίσει" νωρί-
τερα το παιχνίδι. Στο τέλος κι
αυτοί οι Ισπανοί απέδωσαν τα
εύσημα στον Άρη για την προ-
σπάθεια και τη νίκη του. Λίγα
λεπτά νωρίτερα απαθανάτιζαν
με κάμερες και κινητά την απί-
στευτη ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
Το ίδιο έκαναν και τα ισπανικά
τηλεοπτικά συνεργεία. Μια
ακόμη μαγική βραδιά. Μια
ακόμη "οπαδική παράσταση". Η
Ευρώπη παραμιλά ξανά. Θα
γράφουν και θα μνημονεύουν
εκ νέου για τον Άρη του "δάσκα-
λου" Κούπερ, του απόρθητου
'Βικελίδης", του "καμινιού" που
έλιωσε και την κάτοχο του Γιου-
ρόπα Λιγκ. Και έπεται συνέ-
χεια...

Στην καλύτερη ενδεκάδα 
ο Ρονάλντο Γκιάρο

Ο Βραζιλιάνος συμπεριλή-
φθηκε στην καλύτερη εντεκάδα
της πρώτης αγωνιστικής του Γι-
ουρόπα Λιγκ, μετά τη χθεσινή
εμφάνιση του στη νίκη του Άρη
επί της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι υπόλοιποι παίκτες που
συμπληρώνουν την κορυφαία
11αδα: Ακινφέεφ (ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας), Γκασταντέλο (Σαμπτό-
ρια), Κιελίνι (Γιουβέντους),
Καμαρα (Παρί), Γκέτζε (Ντόρ-
τμουντ), Σίλβα (Βαλένθια),
Σαμίρ (Ζάγκρεμπ), Χέλμες (Λε-
βερκούζεν), Κερζακόφ (Ζενίτ).

Αν ληφθεί υπόψιν ότι χθες
διεξήχθησαν 24 αγώνες, το επί-
τευγμα του κεντρικού αμυντικού
των "κιτρίνων" της Θεσσαλονί-
κης, αποκτά ακόμα μεγαλύτερες
διαστάσεις.

Και τώρα ο Πανιώνιος
Μετά από όλα αυτά, οι ποδο-

σφαιριστές του Άρη θα πρέπει
να συγκεντρωθούν για τον αυ-
ριανό αγώνα πρωταθλήματος
στη Νέα Σμύρνη. Οι «κίτρινοι»
ταξιδεύουν στο λεκανοπέδιο
για να αντιμετωπίσουν τον Πα-
νιώνιο στο πλαίσιο της 3ης
αγωνιστικής της Super Lea-
gue. 

Πολύτιμο βαθμό πήρε ο
ΠΑΟΚ στη Μπριζ με γκολ
του Κατερινιώτη αμυντι-

κού στο 78΄ που διαμόρφωσε το
τελικό 1-1. Χωρίς δυνάμεις και
με κενά στην αμυντική λειτουργία
του έδωσε το δικαίωμα στους
Βέλγους να τον απειλήσουν με
ήττα. Ο "Δικέφαλος" πήρε τα
πάνω του στο τελευταίο δεκάλε-
πτο, όταν και έχασε τρεις σπου-
δαίες ευκαιρίες να κερδίσει τον
αγώνα. Θετικές εντυπώσεις από
τον Ελ Ζαρ στο ντεμπούτο του.

Πρώτος στόχος επετεύχθη.
Έστω και αν ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε
να δεχτεί το γκολ – σφαλιάρα από

τον Κουεμάχα για να συνέλθει,
κατάφερε να πάρει την ισοπαλία
με 1-1 στη Μπριζ και να διατηρή-
σει τις ελπίδες για πρόκριση στην
επόμενη φάση του Γιουρόπα
Λιγκ.

Δεν έκανε καλό παιχνίδι ο
ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε χωρίς δυνά-
μεις, ενώ είχε απέναντί του, δεν
υπήρχε κάποια ισχυρή ομάδα.
Ήταν φανερό πως ήθελε την ισο-
παλία γι’αυτό και αγωνίστηκε
πολύ παθητικά στην επίθεση.
Έχοντας μάλιστα σε μέτρια μέρα
τους Βιειρίνια, Σαλπιγγίδη και
Παπάζογλου ήταν ακίνδυνος.
Όλα αυτά μέχρι που ο Κουεμάχα

έκανε το 1-0.
Το πρώτο ημίχρονο άνηκε στα

σημεία στην Μπριζ. Η βελγική
ομάδα χωρίς να κάνει κάτι εντυ-
πωσιακό, δημιούργησε δύο –
τρεις καλές ευκαιρίες για να σκο-
ράρει εκμεταλλευόμενη τα λάθη
της άμυνας του ΠΑΟΚ αλλά και
την αδυναμία της μεσαίας γραμ-
μής να κρατήσει την μπάλα και να
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις
για αντεπιθέσεις. Οι Βέλγοι είχαν
δοκάρι, είχαν μια κεφαλιά του
Κουεμάχα από κοντά που πέρασε
άουτ αλλά δεν τρόμαξαν με την
απόδοσή τους δείχνοντας πως
έχουν αδυναμίες στην άμυνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο παίχτηκε
καλύτερο ποδόσφαιρο και αυτό
γιατί ο ΠΑΟΚ δέχθηκε ένα γκολ
από μεγάλο αμυντικό λάθος και
ανοίχθηκε για να ισοφαρίσει.
Πίεσε, έφτασε στο γκολ με την
κεφαλιά του Μαλεζά και είχε και
καλές ευκαιρίες, για να ισοφαρί-
σει. Το 1-1 θα μπορούσε να αλ-
λάξει στην τελευταία φάση του
αγώνα όταν ο Στίινεν απέκρουσε
εκπληκτικά το σουτ του Φωτάκη.
Η ισοπαλία δίνει στον ΠΑΟΚ τον
πρώτο του βαθμό αλλά δε συν-
δυάστηκε με καλό αποτέλεσμα
στον αγώνα του Ζάγκρεμπ όπου
η Ντιναμό νίκησε τη Βιγιαρεάλ.

Ο Μαλεζάς έσωσε την παρτίδα

ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ

«Έ λιωσε» την Ατλέτικο
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Γεύμα στον Πίνακα… 
για την Έλενα Γιαννούλη!

Ruide 99… 
το νέο στέκι 
στην Μηχανιώνα!

Πριν την παρουσίαση δίσκου η Έλενα Γιαννούλη γευμάτισε στο στέκι
των καλοφαγάδων που βρίσκετε στην πλατεία Άθωνος στο «Ούζο
στον Πίνακα» παρέα με το γνωστό μοντέλο Μαριέλα Βρακά, τον συν-

θέτη και τραγουδιστή Βασίλη Αλεξάνδρου και τον ιδιοκτήτη Ηλία Ακριτίδη!

Άνοιξε και αυτομάτως κέρδισε τους πάντες. Ο λόγος για το γερμανι-
κού τύπου ρεστοράν Ruide 99, που βρίσκετε στην παραλία της
Mηχανιώνας και θα σας κερδίσει από την πρώτη επίσκεψη με το

καλό φαγητό, τις πολύ καλές τιμές, αλλά και το υπέροχο σέρβις της κ. Λί-
τσας. Στην φωτο παρέα με την παρουσιάστρια Λουκία Περόνε, η οποία δη-
λώνει φαν της κουζίνας.

Γράφει ο Κώστας Μιναρετζής
Για δελτία τύπου - προσκλήσεις
επικοινωνήστε στο
inoutcity@e-tower.gr
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Ψητοπενιές στην Τούμπα

Πολλές οι προτάσεις για καλό φαγητό, αλλά μια νέα πρόταση άνοιξε
στην περιοχή της Τούμπας. Σίγουρα θα σας συναρπάσει το φαγητό
αφού όλα είναι στη σούβλα, από κοτόπουλο μέχρι κοκορέτσι. Καθώς

περνούσα, σταμάτησα για φαγητό και με κέρδισε αμέσως. Εξάλλου τώρα που
οι σούβλες άρχισαν να γυρνάνε στις ψητοπενιές, εσείς θα περιμένετε το
Πάσχα; Στην φωτο ο ιδιοκτήτης, ο Γιαννης, με τον υπογράφοντα τη στήλη, το
μοντέλο και παρουσιάστρια Μαριέλα Βρακά και τον συνθέτη και τραγουδι-
στή Βασίλη Αλεξάνδρου.



To ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκαλύπτει:

• H καυτή κατάθεση της κυρίας

Πελέκη στο «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»

• Αποκάλυψη: 
Έκρηξη βόμβας έριξε το Σινούκ

• Η Αγία Σοφία κρίνει το μέλλον

της Τουρκίας

• Πόρισμα σοκ: Μια κατσαρόλα με

κόλλυβα απανθράκωσε 37 ψυχές στη

μισή Ηλεία



Αφιέρωμα στον 
Σταύρο Κουγιουμτζή
19/9 - Μουσική:  Θέατρο Κήπου /
«Κάτι παιδιά που αγαπάνε το τραγούδι» -
Μια βραδιά με τραγούδια του Σταύρου
Κουγιουμτζή με τον Ανδρέα Καρακότα.
20/9 - Εικαστικά: Δημοτική Πινακο-
θήκη/ «Κριτικός ρεαλισμός» - Αναδρομική
έκθεση ζωγραφικής Λουκά Βενετούλια
(έως 22 Οκτωβρίου).
22/9 - Θέατρο: Θέατρο Άνετον / «Η
Γυναίκα της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά
με την Ελένη Κοκκίδου σε σκηνοθεσία
Λένας Κιτσοπούλου (έως 26 Σεπτεμ-
βρίου)
22/9 - Χορωδία: ΙΝ Αγίου Δημη-
τρίου / Χορωδία Αγοριών της Εσθονικής
Εθνικής Όπερας / Σε συνεργασία με την
Πρεσβεία της Εσθονίας.
25/9 - Μουσική: Μέγαρο Μουσικής
/ «Ludwig van Beethoven, 9η Συμφωνία»
με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονί-
κης υπό τη διεύθυνση Νίκου Αθηναίου
και τη χορωδία Singakademie Frankfurt
Oder / Σε συνεργασία με το Γερμανικό Ιν-
στιτούτο «ΓΚΑΙΤΕ».
25/9 - Street events:  Βαλαωρί-
του  - Συγγρού - Πλ. Εμπορίου / Dimitria
Street Fest 1 - Ο ομφαλός της πόλης χθες
σήμερα / Σε συνεργασία με ιδιωτικούς
φορείς της περιοχής.
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ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ

ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΝΤΖΗΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΕ

Eνα ταξίδι στο χωρο-
χρόνο, στο ελληνικό κυ-
ρίως πολιτιστικό αρχιπέ-

λαγος, απόλαυσε ο επισκέ-
πτης που βρέθηκε στο περί-
πτερο του υπουργείου
Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε
αντίθεση με τις στατικές και
ολοκληρωτικές εκθεσιακές
αντιλήψεις του παρελθόντος,
η παρουσία του συγκεκριμέ-
νου υπουργείου στη φετινή
ΔΕΘ είχε μία ειδική λειτουρ-
γία και ένα μη συμβατικό προ-
γραμματικό χαρακτήρα.

Οι εξωτερικές λαμαρίνες
του περιπτέρου με φράσεις
του Πινδάρου, του Πεντζίκη,
του Σερτό, ελκύουν το φιλότε-
χνο μάτι του επισκέπτη. Μπαί-
νοντας στο χώρο μπορεί
κανείς να ακολουθήσει τις
επιδαπέδιες αεροφωτογρα-
φίες, «ξεκινώντας» από τον
Μαραθώνα. Έτσι ο επισκέ-
πτης σαν ένας άλλος Φειδιπ-
πίδης, καλείται να
ακολουθήσει τη συγκεκριμένη
διαδρομή, περνώντας από εν-
τυπωσιακές και πρωτότυπες
θεματικές «νησίδες» και να
καταλήξει στο συμβολικό κα-
τασκεύασμα του Καλλιμάρμα-
ρου αναφωνώντας το ιστορικό

«νενικήκαμεν». 
Κατά τη διάρκεια αυτού του

«ταξιδιού» με δέος στέκονται
οι δυο Κούροι καθώς και άλλα
αντικείμενα πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, τα οποία αφαιρέθη-
καν από αρχαιοκάπηλους και
τελικά επαναπατρίστηκαν. 

Λίγα μέτρα πιο κάτω ο επι-
σκέπτης μπορεί να παρακο-

λουθήσει προβολές ταινιών
μικρού και μεγάλου μήκους
Ελλήνων σκηνοθετών. Τέλος,
δύσκολα κάποιος μπορεί να
αντισταθεί στις «νησίδες χα-
λάρωσης και μόρφωσης», εμ-
πνευσμένες από βιβλιοθήκες
της Αμερικής, οι οποίες δημι-
ουργούν ένα οικείο περιβάλ-
λον μη αναγκαστικής

παιδείας. Έτσι μέσα σε μια
ενιαία εγκατάσταση- τοπίο, σε
ένα εν εξελίξει εργαστήριο, ο
επισκέπτης μπορεί να «πλεύ-
σει» στο αρχιπέλαγος της πο-
λιτιστικής παράδοσης, του
αθλητισμού, του τουρισμού
και της επικοινωνίας.

Μ. Μ.

«Κολυμπώντας»
στο πολιτιστικό 
αρχιπέλαγος

Μουσικό ταξίδι επί σκηνής
Δυο μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού δίνουν

ραντεβού με τους Θεσσαλονικείς σήμερα στο Παλέ Ντε
Σπορ. Ο λόγος για τη Χαρούλα Αλεξίου και τη Μάρθα

Φριντζήλα, που ενώνουν τις φωνές τους, για να μας παρου-
σιάσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, με τραγούδια από
τις προσωπικές τους δισκογραφικές δουλειές, αλλά και δια-
σκευές κομματιών από γνωστούς Έλληνες συνθέτες. 
Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του Disc Festival, στο
οποίο καθόλη την διάρκεια της ΔΕΘ, γνωστοί καλλιτέχνες,
εμφανίστηκαν στην σκηνή δίνοντας τον καλύτερο εαυτό
τους. 
Η Χαρούλα Αλεξίου έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην
σκηνή, την δεκαετία του ’70 και το πρώτο βήμα στην δισκο-
γραφία το ’72, συμμετέχοντας στον δίσκο «Μικρά Ασία» των
Απόστολου Καλδάρα και Πυθαγόρα, μαζί με τον Γιώργο Ντα-
λάρα. Στην συνέχεια η Χαρούλα Αλεξίου γίνεται γνωστή και
η καριέρα της απογειώνεται. 
Η Μάρθα Φριντζήλα είναι ερμηνεύτρια, στιχουργός, σκη-
νοθέτης και ηθοποιός. Με μεγάλη πορεία στον καλλιτεχνικό
χώρο, που φέτος θα την απολαύσουμε μαζί με την Χαρούλα
Αλεξίου, μαγεύοντας μας με τις υπέροχες φωνές τους. Η
συναυλία έχει προγραμματιστή για τις 21.30 σήμερα το
βράδυ, στο Παλαι Ντε Σπορ, με τιμή εισόδου 15 ευρώ.

Οι Prodigy στο
ΠΑΟΚ ΑΡΕΝΑ

Οι Prodigy έρχονται στην Ελλάδα με ανεβασμένη διάθεση, για να δώσουν στους
θαυμαστές τους, μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία. Είδη από τις πρώτες ημέρες
της προπώλησης των εισιτηρίων, έχει εξαντληθεί ένα μεγάλο μέρος τους και με

την πρώτη ανακοίνωση της εμφάνιση τους στην Αθηνά, η συναυλία έγινε sold out από
τις πρώτες κιόλας ημέρες. Οι Prodigy θα εμφανιστούν στην Θεσσαλονίκη, σήμερα το
βράδυ στις 21.00, στο ΠΑΟΚ Αρένα. 
Μέχρι στιγμής ένα μεγάλο τμήμα των εισιτηρίων για την συναυλία έχει εξαντληθεί. Η
προπωλήσει των εισιτηρίων συνεχίζεται, στο Tickethouse, στο Public και στο www.tick-
etarena.gr.

45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ
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Οι Γ. Γιαννιάς, Δ. Χρυσοχοϊ-
δης και Χρ. Παπαδάκη στα

ΑSTRA. Στο πρόγραμμα που ξε-
κίνησε χθες, συμμετέχει και ο
Υποχθόνιος.

Ηχειμερινή σαιζόν ξεκίνησε
στο Ρεμπέτ Ασκέρ (Τομ-

πάζη 4, περιοχή Δελφών - Μπό-
τσαρη, Θεσσαλονίκη). Έντεχνο,
λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα
σε ένα. Τρίτη – Σάββατο: ζων-
τανή μουσική, ροκ, έντεχνο,
λαϊκό, ρεμπέτικο. Τρίτη: φοιτη-
τική βραδιά με 8€ (τρώτε πίνετε
όσο και ότι θέλετε χωρίς περιο-
ρισμό). Τετάρτη: lady's night (οι
γυναίκες δωρεάν κρασί, ή 1+1
ποτό). Πέμπτη: special nights με
8€ (αφιερώματα ροκ - έντεχνο -
ρεμπέτικο). Kαθημερινές: φιάλη
50€, φιάλη κρασί 25€, ποτό 5€.

Τραγούδια του Σταύρου Κου-
γιουμτζή με τον Ανδρέα Κα-

ρακότα στο Θέατρο Κήπου. Στα
πλαίσια των 45ων Δημήτριων.
Την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
στις 21.00 στο θέατρο Κήπου.

ΗΠολιτική Κωμωδία του
Αριστοφάνη «Αχαρνής»

του   Κρατικού   Θεάτρου   Βο-
ρείου Ελλάδος έρχεται στο Βασι-
λικό Θέατρο τη Θεσσαλονίκη.
Παραστάσεις: Παρασκευή 24/9,
Σάββατο 25/9, Κυριακή 26/9,
Τετάρτη 29/9, Πέμπτη 30/9,
Παρασκευή 1/10, Σάββατο
2/10, Κυριακή 3/10 στις 9.00
μμ. Τιμές εισιτηρίων €20 και
€15 (φοιτητικό, oμαδικό).

ΟΓιάννης Πλούταρχος που
έχει κυκλοφορήσει το νέο

του album «Προσωπικά δεδο-
μένα» ο οποίος έχει γίνει σε
χρόνο ρεκόρ 6 φορές πλατινέ-
νιο συνεχίζει τις εμφανίσεις του
στο Odeon της Θεσσαλονίκης.
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο.
Είσοδος με ποτό στο μπαρ 15 €,
φιάλη 150 € (απλή/4 ατ.),
φιάλη κρασί 75€ (απλή/2 ατ.).

σημειωματάριο

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (16.40, 18.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.30, 14.30, 16.40, 18.40) / Οι
κυνηγοί (20.50, 23.00)
Αίθουσα 2: Toy Story 3 (15.40, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 11.50, 13.50, 15.40)
/ Inception (17.30, 20.20) / Οι αναλώ-
σιμοι (23.10)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(15.30, 17.20, Σάββατο και Κυριακή:
11.20, 13.20, 15.30, 17.20) / Inception
(19.30, 22.20)
Αίθουσα 4: Salt (16.30, 18.50, 21.30,
23.50, Σάββατο και Κυριακή: 12.20,
14.20, 16.30, 18.50, 21.30, 23.50,
Δευτέρα: 14.20, 16.30, 18.50, 21.30,
23.50)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(Σάββατο και Κυριακή: 11.00, 13.00,
15.00, 17.00) / Step up (15.00, 17.00,
19.00, 21.10, 23.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 19.00, 21.10, 23.20)
Αίθουσα 6: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(16.10, 18.10, Σάββατο και Κυριακή:
12.10, 14.10, 16.10, 18.10) / Salt
(20.10, 22.40, 01.00)
Αίθουσα 7: Μαρμαντιουκ (Σάββατο και
Κυριακή: 11.10, 13.10, 15.10) / Από
μακριά και αγαπημένοι (15.10, 17.10,
19.40, Σάββατο και Κυριακή: 17.10,
19.40) / Inception (21.50, 00.40)
Αίθουσα 8: Karate kid (16.00, 19.10,
22.00, 00.50, Σάββατο και Κυριακή:
12.50, 16.00, 19.10, 22.00, 00.50)
Αίθουσα 9: Salt (20.10, 22.40, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 17.40, 20.10, 22.40)
Αίθουσα 10: Karate kid (Σάββατο και
Κυριακή: 19.10) / Inception (22.30)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)

Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(17.00, Σάββατο: 15.00, 17.00, Κυ-
ριακή: 12.30, 15.00, 17.00) / Step up
(19.00, 21.30, 24.00)
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(18.00, Σάββατο: 16.00, 18.00, Κυ-
ριακή: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00) /
Από μακριά και αγαπημένοι (20.00,
22.10, 00.20)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(Σάββατο: 15.30, Κυριακή: 13.20,
15.30) / Salt (17.40, 19.50, 22.00,
00.10)
Αίθουσα 4: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (Κυριακή: 12.15, 14.30) /
Karate kid (18.10, 21.00, 23.50)
Αίθουσα 5: Salt (18.50, 21.00, 23.10,
Σάββατο και Κυριακή: 16.40, 18.50,
21.00, 23.10)
Αίθουσα 6: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (18.20, Τετάρτη καμία προβολή)
/ Οι κυνηγοί (20.30, 22.50, Τετάρτη
καμία προβολή) / Karate kid (Τετάρτη:
17.20, 20.10, 23.00) 
Αίθουσα 7: Karate kid (17.20, 20.10,
23.00, Τετάρτη καμία προβολή) / Το μυ-
στικό του χαμένου βασιλείου (Τετάρτη:
18.20) / Οι κυνηγοί (Τετάρτη: 23.30)
Αίθουσα 8: Step up (18.00, 20.20) /
Inception (22.40)

STER CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Salt (16.00, 18.00, 20.00,
22.00, Παρασκευή: 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 24.00, Σάββατο: 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, Κυ-
ριακή: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(17.10, 19.10, Σάββατο και Κυριακή:
13.00, 15.10, 17.10, 19.10) / Inception
(21.20, Παρασκευή και Σάββατο: 21.20,
00.10)
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(16.30, Σάββατο και Κυριακή: 14.30,
16.30) / Karate kid (18.30, 21.10) / Οι

κυνηγοί (23.50)
Αίθουσα 5: Toy Story 3 (17.15, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 14.50, 17.15) / In-
ception (19.20, 22.20)
Αίθουσα 7: Karate kid (16.50, 19.30,
22.10, Σάββατο και Κυριακή: 14.10,
16.50, 19.30, 22.10)
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(17.40, 19.40, Σάββατο και Κυριακή:
13.40, 15.40, 17.40, 19.40) / Step up
(21.40, 23.40)
Αίθουσα 9: Salt (17.30 19.30, 21.30,
23.30, Σάββατο και Κυριακή: 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30)
Αίθουσα 10: Το μυστικό του χαμένου
βασιλείου (16.50, 18.40, Σάββατο και
Κυριακή: 13.10, 15.00, 16.50, 18.40) /
Salt (20.30, 22.30, Παρασκευή και
Σάββατο: 20.30, 22.30, 00.30)
Αίθουσα 11: Από μακριά και αγαπημέ-
νοι ( 16.45, Σάββατο και Κυριακή:
14.20, 16.45) / Salt (19.00, 21.00,
23.00)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Salt (16.00, 18.00, 20.00,
22.00, Παρασκευή: 16.00, 18.00,
20.00, 22.00, 24.00, Σάββατο: 14.00,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, Κυ-
ριακή: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
22.00)
Αίθουσα 2: Salt (17.00, 19.00, 21.00,
23.00, Σάββατο και Κυριακή: 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(17.30, Σάββατο και Κυριακή: 13.30,
15.30, 17.30) / Salt (19.30, 21.30,
23.30)
Αίθουσα 4: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (17.20, 19.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 13.20, 15.20, 17.20, 19.20) /
Step up (21.10) / Οι κυνηγοί (23.20)
Αίθουσα 5: Toy Story 3 (Σάββατο και
Κυριακή: 14.30) / Karate kid (17.00,
19.40, 22.20)
Αίθουσα 6: Karate kid (16.00, 18.40,
21.20, Σάββατο και Κυριακή: 13.15,
16.00, 18.40, 21.20) / Από μακριά και

αγαπημένοι (Παρασκευή και Σάββατο:
24.00)
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς καλυτέρα
(17.10, Σάββατο και Κυριακή: 13.10,
15.10, 17.10) / Inception (19.10,
22.10)
Αίθουσα 8: Salt (20.30, 22.30, Παρα-
σκευή και Σάββατο: 20.30, 22.30,
00.30)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403,
2310265884) Inception (21.15)
ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642) Το τε-
λευταίο τανγκό στο Παρίσι (Πέμπτη έως
Κυριακή: 20.30, 22.45) / Ωραίος και
σέξι (Δευτέρα έως Τετάρτη: 20.45,
22,45)
ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) Από μακριά
και αγαπημένοι (20.45) / 22 σφαίρες
(22.30)
ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα στο
Βελλίδειο τηλ.2310292304) Ondine
(20.30, 22.30)
ΝΑΤΑΛΙ: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) Salt (21.00, 23.00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720) Incep-
tion (21.00)

XEIMEPINOI

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310-233665) Αί-
θουσα 1: Coco before Chanel (19.00,
21.00) / 22 σφαίρες (23.00) 
Αίθουσα 2: Baaria (20.00, 22.30)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) Σιω-
πηλός γάμος (19.30, 21.15) /  Incep-
tion (23.00)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404): Αί-
θουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Η νύφη της θάλασ-
σας (21.00, 22.45) / Αίθουσα «Παύλος
Ζάνας»: Τέσσερις Ταινίες του Αλφρεντ
Χιτσκοκ (20.15, 22.30)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310261727) Τα
κόκκινα παπούτσια (18.30, 20.45,
23.10)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Λα Πουπέ» /
Έως και τις 10
Οκτωβρίου, στο
Δημοτικό Θέα-
τρο Καλαμαριάς  

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ Παράσταση: «H Γυ-
ναίκα της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά /
Ερμηνεύει η Ελένη Κοκκίδου / 22 έως 26
Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Παράσταση: «Λα Πουπέ» / Παίζει και σκη-
νοθετεί η Άννα Κοκκίνου / Έως και τις 10
Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Παρά-

σταση: «Το τάβλι» / Ηθοποιοί: Βασίλης
Νανάκης, Γιάννης Παπαϊωάννου / Έως
και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση: «Αχαρ-
νής» / Παίζουν: Σταμάτης Κραουνάκης,
Γρηγόρης Βαλτινός, Κώστας Βουτσάς ,
Δημήτρης Κοντός, Θεοδώρα Βουτσά, Πο-
λυξένη Σπυροπούλου κ.α. / Από τις 24 Σε-
πτεμβρίου
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Π. ΜΕΛΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-Π. ΜΕΛΑ
Λ. ΝΙΚΗΣ-ΣΤΡ. ΚΑΛΑΡΗ
Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
(ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΡΜΟΥ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΜΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΡΜΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Π. ΜΕΛΑ-Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ (ΚΑΜΑΡΑ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΝΑΝΤΙ Ο.Σ.Ε.
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Υ.Μ.Α.Θ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΦΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΣΟΦΟΥΛΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7-9 ΠΑΛΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 202
Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΣΤΑΣΗ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΙΑΣΟΝΙΔΗ – ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΛΕΩΦ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ( ΚΑΠΗ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24)
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
(Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ( Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 
Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Κ.Ε.Π. – Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
ΟΣΕ  - ΚΤΕΛ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Που μπορείτε να βρείτε την Karfitsa / Αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 10.000 αναγνώστες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310551525 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EYROTAXI 2310866866

χρήσιμα τηλ. ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 
BRITISH AIRWAYS 8011156000 
EASY JET 2103530300
ALITALIA 2310471372 
MALEV 2310475740 
VIMAVIA 2310519289
CYPRuS AIRWAYS 2310272531
SWISS AIRLINES 2310471 481
JATAIRWAYS 2310282 695

αερογραμμές



Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ 2310 472372
Κ.Υ. ΙΩΝΙΑΣ 2310 781840
Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 23940 23549
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 
Για ραντεβού σε οποιοδήποτε πολυϊατρείο: 184
(Όλες οι ειδικότητες):
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αγγελάκη 37 2310 283907

2310-283295 (για ραντεβού)
ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ: Πολυτεχνείου 1 2310 543560

2310 544082, 2310 544130
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Αγλαΐας Σχινά 4 2310 810490 

2310 810492
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δραγούμη 61, 2310 540713
ΤΟΥΜΠΑΣ: Γρ. Λαμπράκη  2310 913166 

2310 912507

ΙΚΑ

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠAΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακική, καρδιοχει-
ρουργικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογι-
κά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά,
ωρλ, νευροχειρουργικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναι-
κολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, παι-
δοψυχολογικά
• ΠΑΝΑΓΙΑ Β’ ΙΚΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολο-
γικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

εφημερεύοντα νοσοκομεία

• ΜΑΡΤΙΟΥ    Π.Γρηγορίου Ε΄&Μακεδονίας

• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Κολωνιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη

• ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Στεφάνου

• ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανία(περιοχή Γηροκομείου,Α.Τούμπα)

• ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σιατίστης-Πάρκο Ειρήνης&Φιλίας

• ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακροχωρίου(περιοχή εκκλ.Αγ.Νικόλαος)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Ιθάκης, κοντά στην Περ/κή Οδό

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Πλάτωνος 3-Εγνατία-Αγ. Σοφίας, Πέτρου Συνδίκα 3, Κωσταντίνου Καραμαν-

λή 71-Ελευθέριο Κορδελιό, Τσιμισκή 102-Διαγώνιος, Α. Παπανδρέου 140-Συ-
κιές, Σόλωνος 36-38 Κάθετος Μ. Μπότσαρη, Ελευθερίας 61-Ευριπίδου 3-Αμ-
πελόκηποι, Αγίου Δημητρίου 2 πλησίον Οδού Λαγκαδά, Α. Παπαναστασίου 140
Πλ. Χαριλάου, Βενιζέλου 68-Κέντρο, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 6, Κερασούντος
11-Τάκη Οικονομίδη 86-Καλαμαριά, Πόντου 65-Καλαμαριά, Κάναρη 30-
Μπότσαρη-Παπαναστασίου, Φλέμινγκ 37-Γαμβεττά, Β. Όλγας 79 Γερμανική
Σχολή

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Πέτρου Συνδίκα 3, Ελευθερίας 61-Ευριπίδου 3-Αμπελόκηποι, Βενιζέλου 68-

Κέντρο, Πόντου 65-Καλαμαριά, Κάναρη 30-Μπότσαρη-Παπαναστασίου, Φλέ-
μινγκ 37-Γαμβεττά

εφημερεύοντα φαρμακεία

Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία 14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 2310531530
Ανοιχτή συμβουλευτική AIDS 2310422021
Στρατονομία 2310894646
Ερυθρού Σταυρού 2310531536
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 2310531505
Τροχαία Θεσσαλονίκης 2310566200
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 109
ΚΤΕΟ 1525
Βλάβες ΔΕΗ Κεντρικού τομέα 10502
Βλάβες ΔΕΗ Ανατολικού τομέα 10503
Βλάβες ΔΕΗ Δυτικού τομέα 10501
Βλάβες ΕΥΑΘ 2310203979
ΟΣΕ 1110
Αεροδρόμιο Μακεδονία 2310473212
Αερολιμένας 2310475858
Τουριστική αστυνομία 2310554871
ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595408
ΕΚΠΟΙΖΩ 2310257776
Έκτακτη επέμβαση της ΕΠΑ 8001187878
Υποστήριξη παιδιών SOS 1056
Δημοτική αστυνομία 2310251 900 
Καθαριότητα 15192
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2310530997
ΚΕ.Π.ΚΑ. 2310233333
ΙΘΑΚΗ 2310515150
ΙΝΚΑ 2310535263
Νομαρχία 2310409609
ΕΛΠΑ 10400

ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595400
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2310 595491
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2310 595425 
ΑΡΤΑΣ 2310 595406 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2310 595413
ΑΧΑΪΑΣ 2310 595425 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2310 595485
ΔΡΑΜΑΣ 2310 595420 
ΕΒΡΟΥ 2310 595439 
ΕΥΒΟΙΑΣ 2310 595409 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2310 595416
ΗΛΕΙΑΣ  2310 595409 
ΗΜΑΘΙΑΣ 2310 595432
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2310 595491
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 500111, 595444
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2310 595416 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2310 595442
ΚΑΒΑΛΑΣ 2310 595422 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2310 595440 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2310 595440
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2310 595409 
ΚΙΛΚΙΣ 2310 595433
ΚΟΖΑΝΗΣ 2310 595445, 595484 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2310 595405
ΛΑΡΙΣΑΣ 2310 595430
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2310 595439
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2310 595424
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2310 595406
ΞΑΝΘΗΣ 2310 595423 
ΠΕΛΛΑΣ 2310 595435
ΠΙΕΡΙΑΣ 2310 595428 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  2310 595406 
ΡΟΔΟΠΗΣ 2310 595414
ΣΕΡΡΩΝ 2310 595446
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2310 595405 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2310 595416 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2310 595418
ΦΩΚΙΔΑΣ 2310 595491
ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2310 595491
ΚΤΕΛ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 316555, 316565

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
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Ζωολογικός Κήπος, Κέδ. Λόφος / τηλ. 2310-219980
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι / τηλ. 2310-566716
Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 3 / τηλ. 2310-893731, 2310-249803
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Αγ. Δημητρίου 159 / τηλ. 2310-991610

Μουσεία

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: www.maktv.gr, TV100: www.thessaloniki-

city.gr, MEGA: www.megatv.com, ANT1: www.antenna.gr,
ALPHA: www.alphatv.gr, STAR: www.star.gr, ALTER:
www.alter.gr, ET1-NET: www.ert.gr, ET3: www.ert3.gr

ΠΙΑΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!
87.6 Λαϊκός FM, 88.00 88 μισό, 88.7 Sohos Fm, 89.00
Rainbow, 89.7 Imagine 89,7, 90.8 ZooRadio, 91.4 Όλα
FM, 91.7 RSO, 92.8 Aris Fm Αθλητικά, 93.1 Heart fm,
93.4 Μύθος ...στα FM, 94.5 Ράδιο Θεσσαλονίκη, 94.8
Ερωτικός, 95.1 Κοσμοράδιο, 95.5 Metropolis, 96.1 Σ'
αγαπώ, 95.8 ΕΡΑ Β' Πρόγραμμα, 96.5  Παλμός, 96.8
Velvet, 97.1 Star FM, 97.5 Αντέννα FM, 98  Oasis, 98.4
Πανόραμα, 98.7 Αθλητικά Νέα, 99.00 Ράδιο 1, 100
FM100, 101 FM101, 100.3 Republic, 102  ΕΡΑ Α΄ Πρό-
γραμμα, 102.3  Ράδιο Ακρίτες, 102.6  Plus Radio, 103
Sport Fm, 104.7 RockRadio, 104.9 Ράδιο ΔΕΘ, 105.5
1055Rock, 107.4 Libero, 107.7 Πειρατικός
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ET1

08.00- Εκπαιδευτική τηλεόραση
10.00- Ημερολόγιο καταστρώ-
ματος
10.30- Mediterraneo
11.00- Ελλάδα: οι τελευταίοι φυ-
σικοί παράδεισοι
11.30- Τα επαγγέλματα της θά-
λασσας
12.30- Παρασκήνιο
13.30- 'Eλληνες γελοιογράφοι
14.00- Συνέντευξή τύπου του
κόμματος των Οικολόγων Πρασί-
νων
15.00- Τσίτα γκερλς
16.40- Υιέ μου υιέ μου
18.10- Λειψοί ,στα μέτρα της
Καρδιάς
19.00- Ημερολόγια
20.00- Στα μονοπάτια της Ασίας
21.00- Ο Εγγλέζος που ανέβηκε
ένα Λόφο, αλλά κατέβηκε ένα
βουνό
22.30- Inter-rives, Μεσόγειος
και άνθρωποι της τέχνης
23.00- Ειδήσεις
00.00- Διαβολικά μυαλά
01.00- Crime and investigation
network

ΝΕΤ 

07.00- Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ
10.00- Νταγκ (Disney hour)
11.00- Ηρακλής (Disney Festi-
val)
12.00- Ειδήσεις
12.30- Ο Μίκυ και η παρέα του
13.00- Παπιοπεριπετειες (Dis-
ney Festival)
13.30- Το κοτοπουλάκι (ο θαυ-
μαστός κόσμος του Disney)
15.00- Ειδήσεις
16.00- Στα άκρα
18.00- Ειδήσεις
18.30- Το κοροϊδάκι της δεσποι-
νίδος
20.00- Ομιλία του προέδρου της
Ν.Δ. Αντώνη Σαμαρά
21.00- Ειδήσεις
22.00- Σχεδόν έρωτας (Θερινό
σινεμά)
00.15- Υποθαλάσσιο σύμπαν
(History channel-ιστορία )

ΕΤ3

08.00- Η διάσωση της Αφρικανι-
κής τσίτα
08.30- Από Καρδίας
09.00- Αρπακτικά
10.00- Δεύτερη ανάγνωση
12.00- Γίνε ένα με τα πλάσματα
13.00- Ειδήσεις
13.30- Διασπορά
15.00- Κυριακή στο χωριό
18.00- Φτωχαδάκια και λεφτά-
δες
20.00- Διεθνής έκθεση Θεσσα-
λονίκης - ομιλία αρχηγού αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης στις πα-
ραγωγικές τάξεις
21.00- Ο Πύργος της Βαβέλ
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ο Αχόρταγος
00.40- Για όλους υπάρχει ελπίδα

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί
07.00- MEGA Σαββατοκύριακο
10.00- Επτά θανάσιμες πεθερές
12.50- 'Eνας μήνας και κάτι
14.00- Μεσημβρινό δελτίο ειδή-
σεων
14.50- Το κόκκινο δωμάτιο
17.00- Μπαμπά μην τρέχεις
18.00- Γλυκές αλχημείες
19.00- Είσαι το ταίρι μου
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων
21.00- Τα μυστικά της Εδέμ
23.15- Απρόσμενος έρωτας
00.50- Τελευταία γεγονότα

ΑΝΤ1

06.00- Λίφτινγκ
07.00- Οι μεν και οι δεν
08.00- Το πιο γλυκό μου ψέμα
09.00- Δεληγιαννειο Παρθενα-
γωγείο
10.00- Ιδιαίτερα για κλάματα
11.00- Θα βρεις τον δάσκαλό
σου
12.00- Λίτσα.COM
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
13.25- 'Aκρως οικογενειακον
17.00- Kyle xy
18.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
18.10- Kismet
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1

21.00- Miss universe 2010
23.00- Mοιραία βλάβη
01.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
01.10- Ιστορίες από την απέ-
ναντι όχθη

ALPHA

07.00- Θα σε δω στο πλοίο
09.00- Εντιμότατοι... Κερατάδες
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Η Κουζίνα της μαμάς
12.00- Μια νύφη για το γιο μου
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ει-
δήσεων
13.15- Extreme Sommer
14.00- Mad video Music
awards 2010
17.00- Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα
17.05- Robinson crusoe
19.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων
20.00- Νταντά άμεσου δράσης
21.00- Η κόρη μου η σοσιαλί-
στρια
23.00- Η ένατη πύλη (The Ninth
Gate)
01.30- Νόμος και τάξη
STAR
06.20- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ει-
δήσεων
13.30- Timeline
15.45- Τα φιλαράκια
16.45- Gossip girl - 2ος κύκλος
17.45- Ειδήσεις στη νοηματική
17.50- Φίλοι για πάντα (one tree
Hill) - 7ος κύκλος
18.50- Ιατρικές υποθέσεις
(house M.D.) - 6ος κύκλος

19.45- Κεντρικό δελτίο
21.00- Κορίτσια από σπίτι 
22.45- Το ημερολόγιο 
01.15- Αμφι... μπερδέματα

ALTER

06.30- Alter KIDS
13.00- Tv Weekend
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Alter - ειδήσεις
21.00- Κορίτσια ο Μάρκουλης
22.00- Ο τελευταίος επιζών
00.05- Καλημέρα best of
02.00- Εκδίκηση μέχρι θανάτου

ΣΚΑΙ

06.45- Η πραγματική Ατλαντίδα
07.45- Πριν να είναι αργά
08.45- Πριν την καταστροφή
10.00- Παρά τρίχα
10.30- Eco News
11.00- 6 βαθμοί θα αλλάξουν
τον κόσμο
12.00- Γκολ χωρίς σύνορα
14.00- American Chopper
15.00- Παγκόσμιο πρωτάθλημα
moto gp
16.00- Μύθος η πραγματικότητα
17.00- Doctor who
18.00- Αυτοκίνητά του μέλλον-
τος
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Τα μυστικά του yellow-
stone
23.00- Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ
Μαδρίτης

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

08.00- Τηλεαγορές
09.30- Wacky world of TEX Av-
ery
10.00- Muchachitas Como tu
11.00- Bajo las riendas del
amor
13.30- Τηλεαγορές
16.30- Puzzle ομορφιάς
17.00- Τηλεαγορές
19.50- Muchachitas Como tu
21.30- Ειδήσεις
22.00- STARGATE Atlantis
00.00- Birth stories
00.30- Τηλεαγορές

TV100

08.00- Ταξίδι στον πλανήτη γη
09.00- Αποστολή στην Αρκτική
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
11.30- Ταινία κινουμένων σχε-
δίων
12.00- Έκφραση με νόημα
12.30- Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
13.30- Ρίζες Ευρωπαϊκής μαγει-
ρικής τέχνης
14.00- Στο αμφιθέατρο
15.00- Αρπακτικά ζώα
16.00- Με παρέα την Ελλάδα
18.00- Cinepolis
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.30- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
20.30- Δ-ή-γμα Δωρεάν
21.25- Γιατί γεννήθηκα φτωχή
23.00- Τηλεφημερίδα
23.45- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης

δείτε στην tv

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Ακούσατε, ακούσατε!
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιλέγει η NOVA
για να παρουσιάσει το φετινό πρό-
γραμμα της σε ειδική εκδήλωση,
τη Δευτέρα που μας έρχεται. Εν-
δεικτικό των ισχνών αγελάδων που
έχουμε αυτήν την εποχή είναι το
γεγονός ότι από τα ιδιωτικά κανά-
λια υπάρχει απροθυμία για φιέ-
στες παρουσίασης τηλεοπτικού
προγράμματος. Εξαίρεση το
MEGA που θα το παρουσιάσει
στις 28 Σεπτεμβρίου ενώ ο Alpha
ανακοίνωσε ότι φέτος θα απέχει
τέτοιων εκδηλώσεων. 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ της Ευανθίας Ρεμπού-
τσικα στον ιστορικό χώρο της
Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλ-
κης θα μεταδώσουν σε απευθείας
σύνδεση τη το Σάββατο 18 Σεπτεμ-
βρίου 2010, στις 19.30, ο 9.58fm
και το Γ΄ Πρόγραμμα-Βραχέα του
Ραδιοφωνικού Σταθμού Μακεδο-
νίας της ΕΡΤ3. Η ιστορική Σχολή
ανοίγει τις πύλες της στο κοινό,
μετά από χρόνια, με τη συναυλία
που θα πραγματοποιηθεί στο προ-
αύλιο με τη συμμετοχή Ελλήνων
και Τούρκων ερμηνευτών και τελεί
υπό την αιγίδα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινούπο-
λης.

«ΛΟΥΚΕΤΟ» στο ραδιόφωνο που
ανήκει στον Γ. Καρατζαφέρη στην
Αθήνα, το «ράδιο Αστυ 90.6 FM»,
στο πλαίσιο της εκκαθάρισης όσων
σταθμών δεν έχουν άδεια λειτουρ-
γίας. Κλείσιμο είχαμε και στον
HOT FM. Η ΕΕΤΤ προχώρησε στο
κλείσιμο του ύστερα από από-
φαση του ΣτΕ και μετά από καταγ-
γελία του Θ. Φιλιππόπουλου. Η
ακροαματικότητα του HOT FM
στην τελευταία μέτρηση 3μηνου
ήταν στο 8,4%. 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ μπαίνουν τελικά και
για τη σύμβαση ΕΤ3 -ΟΠΑΠ. Οι
ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης
θα ασχοληθούν και με τη σύμ-
βαση της ΕΤ3 με τον ΟΠΑΠ για τη
μετάδοση των κληρώσεων του
ΛΟΤΤΟ.  

Ο Τελάλης



Απορία: Περαίωση δικαιούνται 
μόνο όσοι είναι από την Περαία;

➽ Είναι από εκείνες τις φορές τις λίγες
που η παρουσία του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ έχει σχε-
δόν την ίδια βαρύτητα, την ίδια σημασία
με εκείνη του πρωθυπουργού. 

➽ Είναι ο χειμώνας που έρχεται και φέρ-
νει πολλά ερωτηματικά για τη καθημερι-
νότητα της πάλαι ποτέ «μεσαίας τάξης»,
την οποία οι κυβερνήσεις και τα μνημόνια
φρόντισαν να την «φτωχύνουν», να την
εξαφανίσουν…

➽ Είναι κι ότι το πολιτικό σκηνικό μοιάζει
μοιάζει να κρατιέται από μια κλωστή
λεπτή, έτσι που μια «λάθος» κίνηση μπο-
ρεί να αποδειχθεί πιο σωστή από ποτέ και
ν’ αλλάξει τα πάντα…

➽ Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα
που έφερε τη Μεταπολίτευση, δεν είναι
πια αυτό που ξέραμε έως χθες…

➽ Είναι ότι κι αυτή η Μεταπολίτευση
που πολλά καλά έφερε στον τόπο αλλά
και μας οδήγησε στη σημερινή κρίση, έχει
κλείσει τον κύκλο της, όπως πρώτος είπε
εδώ και 15 χρόνια ο Αντώνης Σαμαράς…

➽ Θα πρέπει σε πολλά να απαντήσει ο
πρόεδρος κατά την παραμονή του στη
ΔΕΘ, είτε ερωτηθεί είτε όχι, γιατί είναι
απαντήσεις που τις χρωστά στην Ιστορία
που ρέει…

➽ Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν περι-
μένουμε εξαγγελίες, ούτε αντιπολιτευτικό
πρέσινγκ. Περιμένουμε να ακούσουμε
λόγια που θα δίνουν ελπίδα ότι υπάρ-
χουν και πολιτικοί που βλέπουν αλλιώς
τα πράγματα, όχι ξύλινα, όχι ξεπουλη-
μένα. 

➽ Ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλούν
για την πατρίδα όπως μιλούσαν οι ποιητές
μας, που βλέπουν την Ελλάδα όπως τη
βλέπανε οι ζωγράφοι μας…  

➽ Ότι υπάρχουν πολιτικοί στους οποίους
ο απλός πολίτης μπορεί να εμπιστευτεί τις
θυσίες του, τη ζωή τη δική του και των
παιδιών του. 

➽ Κατά τα άλλα, καλημέρα μ’ ένα στίχο
δανεικό… Ελύτικο: «Όμορφη και παρά-
ξενη πατρίδα / Ωσάν αυτή που μου 'λαχε

δεν είδα / Ρίχνει να πιάσει
ψάρια       πιάνει φτερωτά
/ Στήνει στη γη καράβι
/ κήπο στα νερά /
Κλαίει φιλεί το χώμα /
ξενιτεύεται / Μένει

στους πέντε δρό-
μους / αντρει-

εύεται». 

✱ Πριν από δύο εβδομάδες είχε αρνηθεί να συ-
ναντήσει τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα
Λυκουρέντζο με το αιτιολογικό ότι είναι «υπερ-
κομματικός υποψήφιος». Ο λόγος για τον Κώστα
Γκιουλέκα, που χθες ωστόσο συναντήθηκε με
τον πρόεδρο της ΝΔ Αντ. Σαμαρά σε καφέ της
πόλης και αντάλλαξαν τα δέοντα. Όμως είχε δι-
καιολογία να το κάνει…

✱ Θέλοντας να αποφύγει τις κακοτοπιές
και την αρνητική κριτική (μέρες που
είναι), φρόντισε προ ημερών να βγάλει
ανακοίνωση με την οποία ζητούσε συ-
νάντηση με όλους τους πολιτικούς αρ-
χηγούς- με την ευκαιρία της παρουσίας
τους στη ΔΕΘ - για να συζητήσει μαζί
τους τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης.
Τυχαίο; Δε νομίζω�

✱ Έ βγαλε ουσία η συνάντηση του Σαμαρά με
τους παραγωγικούς φορείς. «Οι παραγωγικές δυ-
νάμεις της πόλης οφείλουν να αναζητήσουν από
κοινού τις προσφορότερες λύσεις για την ανα-
πτυξιακή προοπτική της περιοχής μας μέσα σε
πνεύμα συναίνεσης και συστράτευσης στην
κοινή προσπάθεια» έδωσε το στίγμα ο αναπλη-
ρωτής Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της
ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος. Εμένα, πάντως, μου
άρεσε το άλλο ανάδειξη της «ελληνικής αξίας»
σε κεντρικό άξονα εξόδου από την κρίση, όπως
πρότεινε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελ-
λάδος.

✱ Με την έννοια του Κώστα Καραμανλή
κοιμούνται και ξυπνούν οι παραπολιτι-

κές στήλες των εφημερίδων. Θα «ανέ-
βει» ή όχι στη Θεσσαλονίκη μετά τις αιχ-
μές που άφησε εις βάρος του η Κατερίνα
Πελέκη; Συνεργάτες του… προειδοποι-
ούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν συ-
νηθίζει να κρύβεται στα δύσκολα και
σημειώνουν ότι στη δική του πολιτική
ζυγαριά δεν τίθεται θέμα «νόμι-
μου» ή «ηθικού». 

✱ Παρόλα αυτά ορισμένοι
στο ΠΑΣΟΚ βρήκαν την
ευκαιρία να τροφοδοτή-
σουν-και πάλι- σενάρια
περί κλήτευσής του
στην αρμόδια εξετα-
στική επιτροπή της
Βουλής. Η ανακοίνωση
που εξέδωσε η ΝΔ πάντως
δεν αφήνει περιθώρια πα-
ρερμηνείας, ούτε «σύννεφα»
στις σχέσεις Καραμανλή-Σαμαρά. 

✱ Ορθά το είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος:
«Την πολιτική καταξίωση την αποδίδει
ο λαός και όχι οι αρμοδιότητες». Το…
καρφί του πέτυχε διάνα και «πόνεσε»
ορισμένα νεόκοπα μέλη του υπουργι-
κού συμβουλίου που σήκωσαν ψηλά
τη… μύτη μόλις έραψαν υπουργικό κου-
στούμι και άλλους που «ψήλωσαν»
ακόμα περισσότερο μόλις αντιλήφθη-
καν ότι μπορούν να λειτουργούν ως
αντ’ αυτού του Γιώργου Παπανδρέου� 

✱ Σύντομα θα τα πουν από κοντά οι Γιάννης
Μπουτάρης και Τάσος Τζήκας. Η συνεργασία
τους θεωρείται δεδομένη και θα ανακοινωθεί
επίσημα μόλις διευθετηθούν ορισμένες «ενδο-
οικογενειακές» εκκρεμότητες. Αυτοί ξέρουν!

✱ Και ο Στάθης Αβραμίδης για δημοτι-
κός σύμβουλος με την παράταξη Μπου-
τάρη; Το διαβάσατε -και αυτό- πρώτοι

στην «Karfitsa». Για να μη μας
λέτε μετά Χριστόν Προφήτες�

✱ Τσίπρας και Κουβέλης, εκτός του
ότι βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη τις
ίδιες μέρες, κοιμήθηκαν και στο
ίδιο ξενοδοχείο! Θυμήθηκα την
ταινία «Μακρυκωσταίοι και Κον-
τογιώργηδες»!

✱ Την ερχόμενη Δευτέρα θα
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση

ιδρυτικής διακήρυξης του νυν
δημάρχου και εκ νέου υποψηφίου,

Ν. Μπάτου σε γνωστό χώρο εκδηλώ-
σεων στο Παλαιόκαστρο. Ο κ. Μπάτος
δεν επέλεξε τυχαία τον συγκεκριμένο
χώρο, καθώς ο ιδιοκτήτης του εν λόγω
καταστήματος θα συμμετέχει στο ψηφο-
δέλτιό του. Μάλιστα, ο κ. Μπάτος δεν
έχει ανακοινώσει ακόμη το όνομα του
υποψηφίου και περιμένει να το κάνει
την ημέρα της εκδήλωσης, καθώς για
πολλούς είναι έκπληξη ότι τελικά ο νε-
αρός ιδιοκτήτης είπε το πολυπόθητο
«ναι». 

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Ο αληθινός σταρ της εποχής μας Sakis Ρουβάς σε μια επίδειξη «δύναμης».
Λέτε να τον δούμε υποψήφιο σε κανένα ψηφοδέλτιο; Με τέτοια κρίση που περνά η πολιτική…

KOYIZ
Ποιος δήμαρχος δήμου

της δυτικής Θεσσαλονίκης
δικάζεται την ερχόμενη
εβδομάδα και σε περί-

πτωση που χάσει τη δίκη
δεν θα μπορέσει να
είναι εκ νέου υπο-

ψήφιος; 
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