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Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!

Σελ. 4, 5

Καιρός

16ο-23οC
Φθινοπώριασε 

για τα καλά

Συνέχεια στη σελ. 2

Ισονομία 
και λογική

Toυ Νίκου Καραμανλή

Η
απόφαση της Προανακριτι-

κής Επιτροπής της Βουλής

που διερευνά το σκάνδαλο

του Βατοπεδίου να καλέσει τον

πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-

μανλή για να καταθέσει ως μάρτυρας

προκάλεσε διαφορετικές αντιδρά-

σεις. Η μαρτυρία – καταπέλτης της

συζύγου Βουλγαράκη Κ. Πελέκη,

αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την κί-

νηση αυτή η οποία από πολλές πλευ-

ρές αναμενόταν, έστω και για

διαφορετικούς λόγους. 

Σύμφωνα με την απόφαση, «η επι-

τροπή έκρινε ομόφωνα ότι θα ήταν

χρήσιμο να συμβάλετε και με τη δική

σας μαρτυρία στη διερεύνηση αυτής

της υπόθεσης. Προς τούτο είμαστε

στη διάθεσή σας να προσδιορίσουμε

από κοινού τον προσφορότερο

τρόπο για τη συμβολή σας αυτή». 

Όλο το παρακήνιο
σε Συκιές - Νεάπολη

Κατεβαίνει 
στη Θέρμη με 

διαβούλευση για 
το πρόγραμμά του!

Μύδροι κατά 
Σαμαρά 

για έλλειμμα
και Σκυλακάκη

Σελ. 4

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Θύμωσε 
ο Γκρούεφσκι,

δεν πήγε 
Ν. Υόρκη…

Σελ. 8

ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Δέσμευση 
Παπανδρέου

για μη αύξηση 
του ΦΠΑ

Σελ. 7

ΣΤΟ REUTERS

ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Σελ. 9

✔ Κατενάτσιο… από τον Νάκη Λαδόπουλο εν αναμονή της ανακοίνωσης των αντιπεριφερειαρχών του Μ. Μπόλαρη 
✔ Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Στ. Συμεωνίδη
✔  Με Δ. Ζιγγερίδη προς το παρόν το γαλάζιο μέτωπο ΝΔ κατά του νυν δημάρχου Συκεών, ενώ «παίζει» 

και το όνομα του Γ. Καρακουλάκη
Σελ. 6

ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ – ΝΕΑΠΟΛΗΣ… 
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Προσοχή στους
μονόδρομους  

Αυτός ο Αλέκος Αλα-
βάνος έχει μετα-
βληθεί σε αγενή

πολιτικό! Θα συμφωνή-
σετε, νομίζω, πληροφο-
ρούμενοι την ατάκα του:
«όποιος λέει ότι το μνημό-
νιο είναι μονόδρομος,
είναι φασίστας». Ε, όχι και
φασίστας, απλώς ηγεμών!

Τι κάνει ένας σωστός
ηγεμόνας; Κατασκευάζει ή
παρεμβαίνει σε μια dis-
course, ας πούμε στην dis-
course της
δημοσιονομικής κρίσης
και ορίζει μονοδιάστατα
την κρίση (σημαίνον) ως
κρίση δανεισμού, απειλή
πτώχευσης δηλαδή (ση-
μαινόμενο). Μετά προκα-
λεί αναστάτωση στις
αγορές και στην ΕΕ, μέσω
μεταφορών όπως «ναυά-
για», «παγόβουνα»,
«άβυσσος» «εκχώρηση
εθνικής κυριαρχίας» κλπ,
αλλά επειδή αυτά από
μόνα τους δεν είναι αρ-
κετά (καθώς floating sig-
nifiers), συνεργάζεται με
τους έξυπνους ανθρώπους
του έξυπνου χρήματος και
καταστρώνουν ένα απλό
σχέδιο (στρατηγική). Δεν
ισχυρίζομαι ότι η ιδέα
ήταν της κυβέρνησης,
διότι δεν θα ήθελα στο ση-
μείο αυτό να σας απο-
σπάσω την προσοχή,

προκαλώντας μειδιάματα. 
Κατασκευάζουν, λοιπόν,

ένα μηχανισμό, τον οποίο
προβάλουν στον κόσμο ως
«μηχανισμό σωτηρίας»,
έτσι ώστε να εξαναγκά-
σουν, δήθεν, τις αγορές να
συνεχίσουν να δανείζουν
με λογικό επιτόκιο την
χώρα. Στην πραγματικό-
τητα όμως, με αυτό τον
μηχανισμό έτοιμο στο
τραπέζι, εάν οι αγορές δά-
νειζαν την Ελλάδα θα
ήταν ηλίθιες. Γιατί να μην
εκμεταλλευτούν τον μη-

χανισμό και όσο διάστημα
η χώρα θα βρίσκεται εκτός
των αγορών οι επενδυτές
ελληνικών ομολόγων να
μην κερδοσκοπήσουν,
δίχως μάλιστα, κίνδυνο;
Δώρο στους κερδοσκό-
πους δεν ήταν αυτός ο μη-
χανισμός; Δεν τα λέγαμε;
Ανεβαίνουν λοιπόν τα πε-
ρίφημα spreads, με ελάχι-
στες μάλιστα συναλλαγές,
και ο πρωθυπουργός μας,
δήθεν αιφνιδιασμένος
από την εξέλιξη, «αναγκά-
ζεται» να ζητήσει την

ενεργοποίηση του μηχα-
νισμού, όπως προέβλεπε
το σχέδιο, για να μην πτω-
χεύσει η χώρα. Να, ο μο-
νόδρομος!Ναι, αλλά ο
μηχανισμός (σημαίνον)
συνοδεύεται από το μνη-
μόνιο της φτωχοποίησης
(σημαινόμενο), επίσης μο-
νοδιάστατα. Να και ο
άλλος μονόδρομος! Ο ένας
μονόδρομος οδηγεί φυ-
σιολογικά και αναπόδρα-
στα στον άλλο. 
Γράφει ο  Δημ. Γιαννακόπουλος,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Η κίνηση αυτή
φαίνεται να ικανο-
ποιεί τα κυβερνη-
τικά στελέχη γιατί
βλέπουν τον
πρώην αρχηγό
του αντίπαλου
κόμματος να σύ-
ρεται στη Δικαιο-

σύνη, προς επίρρωση των
κατηγοριών για την υπόθεση Βα-
τοπεδίου. 

Τα στελέχη της αντιπολίτευσης
βγαίνουν στην αντεπίθεση πλασά-
ροντας την άποψη ότι διώκεται ένα
κορυφαίο ιστορικό στέλεχος του
κόμματός τους, ο πρώην πρωθυ-
πουργός. Δεν είναι τυχαίο ότι το
γαλάζιο μέλος της επιτροπής
Νίκος Δένδιας αντί άλλης απάντη-
σης έμπλεξε σε ένα παιχνίδι με πο-
λυκατοικίες και θυρωρούς,
επιχειρώντας να απαξιώσει την
κλήση προς τον Καραμανλή. 

Από την πλευρά του, ο πρώην
πρωθυπουργός εξακολουθεί να
σιωπά και δεν έχει πάρει ακόμη
επίσημα θέση. Ωστόσο, όλα συγ-
κλίνουν ότι ο Κ. Καραμανλής θα
τοποθετηθεί μέσω υπομνήματος,
δηλαδή δεν θα πάει ο ίδιος απο-
φεύγοντας έτσι να απαντήσει σε
κρίσιμες ερωτήσεις. 

Είναι όμως και ο λαός, οι πολί-
τες, που μάλλον δεν συμφωνούν
ούτε με τους κυβερνητικούς, ούτε
με την αντιπολίτευση, ούτε με τον
πρώην πρωθυπουργό. Οι πολίτες
–τουλάχιστον μια κρίσιμη μερίδα-
βλέπουν και θέλουν το λογικό:
ένας πολιτικός, ακόμη κι αν είναι
πρωθυπουργός, που αν μη τι
άλλο γνωρίζει τα πράγματα από
πρώτο χέρι, δεν είναι δυνατόν να
μην καλείται έστω ως μάρτυρας.
Γιατί οι πολίτες θέλουν δικαιο-
σύνη. Δικαιοσύνη και ισονομία.   

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Ισονομία 
και λογική
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λαλίστατη ήταν η κυρία
Μπιρμπίλη, παρουσιά-
ζοντας τα κυβερνητικά

σχέδια για τη Θεσσαλονίκη. Και ολίγον…
μαρτυριάρα, καθώς μας αποκάλυψε ότι σχε-
διάζουν να πεζοδρομήσουν την Τσιμισκή,
εις το εγγύς ή απώτερο μέλλον. Κι επειδή δεν
έχουμε εμπιστοσύνη στους εξ Αθηνών καρε-
κλοκένταυρους μανδαρίνους, μη έχοντες
γνώσιν για τα της πόλης μας, ιδού ορισμένες
επαναστατικές προτάσεις για να μεταμορφω-
θεί η Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΛΙΑ. Μετατροπή της νέας παραλίας
σε… πάρκο. Με πράσινο, πολύ πράσινο,
πάρα πολύ πράσινο. Χωρίς φωτιστικά, σχέ-
δια και κατασκευές. Μόνο πράσινο!

ΔΕΘ. Στη θέση των κτιρίων της ΔΕΘ θα κα-
τασκευαστεί παραδοσιακό «χωριό» (έτσι κι
αλλιώς θα έχουμε μπόλικο πράσινο στην πα-
ραλία, δεν θέλουμε άλλο). Με εργαστήρια κα-
τασκευής κουλουριών, υπαίθρια μπουγα-
τσατζίδικα και σεμινάρια εκμάθησης διατρο-
φικών όρων (καλαμάκι-σουβλάκι, μπουγάτσα
με κιμά και τα συναφή).  

ΚΑΜΑΡΑ: Κατασκευή του υπολοίπου τμή-
ματος της Καμάρας από γκρο μπετόν, πολιτι-
σμική γέφυρα της αρχαιότητας με το σήμερα.

ΣΥΚΙΕΣ: Δημιουργία πυκνών γραμμών
τραμ στα πρότυπα των λεωφορειακών γραμ-
μών. (Είδατε λεωφορεία στις Συκιές; Ούτε
τραμ θα δείτε…).

ΣΕΪΧ ΣΟΥ: Ενοικίαση του περιαστικού δά-
σους στο Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Θεσ-
σαλονίκης. Χανόμαστε, που χανόμαστε,
τουλάχιστο να απολαύσουμε τη Μικρή Άρκτο.

ΑΡΕΤΣΟΥ: Αντίστοιχη ενοικίαση της μαρί-
νας στο Σύλλογο Ερασιτεχνών Ψαράδων. Δεν
που δεν, τουλάχιστον δεν πάμε για ψάρεμα.

Φυσικά, προτάσεις παλαιότερες πολιτικών,
για τελεφερίκ, ανάμεσα σε Άνω Πόλη και λι-
μάνι και για αεροδρόμιο στα Κουφάλια είναι
ευπρόσδεκτες. Η Θεσσαλονίκη αντέχει σε όλα
τα σχέδια, εκπονημένα ή μη, βραχυπρόθε-
σμα ή μακροπρόθεσμα, λογικά ή παράλογα.
Έτσι κι αλλιώς κανένα δεν υλοποιείται… 

Θέλω 
κι άλλα σχέδια

Γιάννης Σταύρου «Πανσέληνος»

Εντυπωσιακό στιγμιό-
τυπο από αγώνα του
Τσάμπιονς Λιγκ που διε-
ξήχθη στην πόλη μας. Η
κορυφαία ποδοσφαιρική
διοργάνωση στην Ευ-
ρώπη έχει ‘άκρη» και
στην πόλη μας μέσω του
σχεδόν… ισόβιου πρω-
ταθλητή Ελλάδος γυναι-
κών, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος
μάλιστα νίκησε για τη
φάση των 32 την αυ-
στριακή Νόϊλενγκμπαχ!

Οι πυροσβέστες σβή-
νουν τις τελευταίες
εστίες φωτιάς που

απανθράκωσε φορτηγό
στην Άνω Ηλιούπολη.

Όχι, δεν επρόκειτο για
κίνηση διαμαρτυρίας,

λόγω της απελευθέρω-
σης των μεταφορών…

Γούντυ Άλλεν

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Το ομολογώ: Είμαι θαυμά-
στρια! Χρόνια τώρα και με
συνέπεια. Αν ήταν ποδοσφαι-

ρική ομάδα θα ήμουν πιστή του οπαδός... Ο
Γούντυ Άλλεν, βέβαια μισεί το ποδόσφαιρο. Αντι-
θέτως λατρεύει, άγνωστο γιατί, την πυγμαχία. Την
αγάπη του αυτή τη βάζει καμιά φορά και στις ται-
νίες του.

Επίσης, λατρεύει κάποιους παλιούς μουσικούς,
όπως ο Τζάγκο Ράινχαρτ. Κι αυτό το βάζει στις ται-
νίες του, όποτε μπορεί. Παίζει κλαρινέτο, κάνει
φανατικά ψυχανάλυση και λατρεύει τη Νέα
Υόρκη.

Αυτά τα τελευταία είναι και τα πιο πασίγνωστα
χαρακτηριστικά του. Κυρίως η Νέα Υόρκη, το φυ-
σικό του περίβλημα. Την έχει κινηματογραφήσει
και παρουσιάσει τόσο μοναδικά, που κάνει κάθε

ταινία του να μοιάζει με ερωτική εξομολόγηση του
δημιουργού προς την αγαπημένη του πόλη.

Μόνο που η τελευταία του ταινία δεν περιλαμ-
βάνει πια καθόλου Νέα Υόρκη... Όπως και η προ-
ηγούμενη...Και αρκετές ακόμη πριν...Και ο λόγος
δεν είναι κανένας άλλος από το οικονομικό.

Ακόμη και σκηνοθέτες εκτοπίσματος Γούντυ
Άλλεν τα βρίσκουν πλέον  μπαστούνια οικονομικά
και ξενιτεύονται για να γυρίσουν τις ταινίες τους...

Τί να πεις... Παντού τα πάντα...
Έτσι, ο Γούντυ γύρισε την τελευταία του ταινία

(όπου μέσα στο εντυπωσιακό καστ υπάρχει και το
όνομα της Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί) στην Ευ-
ρώπη. Παρίσι και Λονδίνο.

Η ταινία ονομάζεται "You will meet a tall, dark
stranger" (θα συναντήσεις έναν ψηλό, μελαχρινό
άγνωστο) και θα προβληθεί στην Ελλάδα περίπου
σ' ένα μήνα.

Είναι πραγματικά απολαυστικό να παρακολου-
θεί κανείς τον Γούντυ Άλλεν στο πόσο γλυκά κα-

τασταλάζει όσο μεγαλώνει.
Σε μία συνέντευξη που έδωσε στον Dave Itzkoff

και δημοσιεύθηκε στη "New York Times", λέει:
"Πως αισθάνομαι που μεγαλώνω; Είμαι αντίθε-

τος. Δεν το συστήνω σε κανέναν. Δεν κερδίζεις σε
σοφία όσο μεγαλώνεις. Καταρρέεις. Αυτό σου
συμβαίνει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να το εξω-
ραΐσουν και λένε πως και καλά ωριμάζεις.

Πως καταλαβαίνεις τη ζωή και αποδέχεσαι τα
πράγματα. Θα τα αντάλλαζα όμως όλα αυτά για να
ξαναγίνω 35 χρονών."

Όσο για την ταινία, που έχει σαν θέμα τις μετα-
φυσικές αναζητήσεις της ηρωίδας, που τρέχει στα
μέντιουμ για να σώσει τον καταρρέοντα γάμο της,
λέει: Χρειαζόμαστε κάποιες ψευδαισθήσεις για να
προχωρήσουμε στη ζωή. Κι εκείνοι που καταφέρ-
νουν να εξαπατούν τους εαυτούς τους, φαίνονται
πιο ευτυχισμένοι από τους υπόλοιπους".

Τί ωραίο αυτό το τελευταίο... Φθάνει να μην ξυ-
πνήσουμε απότομα...

M
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στο δημαρχείο
➽ Τη διακήρυξη αρχών και

θέσεων και την παρουσίαση

του ψηφοδελτίου του θα

πραγματοποιήσει τη Δευτέρα

27 Σεπτεμβρίου ο υποψήφιος

δήμαρχος Παύλου Μελά

Σάββας Σερασίδης. Η εκδή-

λωση είναι προγραμματι-

σμένη στις 7 το απόγευμα στο

δημοτικό θέατρο Πολίχνης

«Έλλη Παπαπαναγιώτου».

➽ Ευθείες βολές κατά της

υπουργού Περιβάλλοντος,

Τίνας Μπιρμπίλη, εξαπέλυσε

ο Στέλιος Παπαθεμελής με

αφορμή τις εξαγγελίες της για

τα τη Θεσσαλονίκη. «Με δύο

εβδομάδες καθυστέρηση, οι

Θεσσαλονικείς άκουσαν χτες

από την υπουργό Περιβάλ-

λοντος τις ίδιες μεγαλόσχημες

εξαγγελίες όπως συνήθισαν

να ακούν κάθε φθινόπωρο,

από τον εκάστοτε πρωθυ-

πουργό, στα εγκαίνια της

ΔΕΘ. Η κ. Μπιρμπίλη επανέ-

λαβε τα χιλιοειπωμένα  για

θαλάσσια συγκοινωνία, μεγά-

λες αναπλάσεις, χώρους πρα-

σίνου, απόδοση των

στρατοπέδων, μέχρι και δι-

πλασιασμό του δάσους του

Σέιχ Σου μας υποσχέθηκε,

χωρίς βέβαια να μας εξηγήσει

πώς ακριβώς θα γίνει αυτό»

ανέφερε ο υποψήφιος δήμαρ-

χος Θεσσαλονίκης. 

➽ Όπως τόνισε: «Η υπουρ-

γός έθεσε και το νέο «οραμα-

τικό στόχο», τα 100 χρόνια

από την απελευθέρωση της

Θεσσαλονίκης, όπως παλιό-

τερα η Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης και η

EXPO, με τις δεκαετίες να

περνούν και τις εξαγγελίες να

παραμένουν εξαγγελίες. Οι

πολίτες έχουν κουραστεί από

δεσμεύσεις, «οράματα» και

μεγαλεπήβολα σχέδια. Θέ-

λουν να δουν επιτέλους την

πόλη τους να αλλάζει στην

πράξη και όχι μόνο στα

λόγια. Υπάρχει τρόπος: στις

εκλογές της 7ης Νοεμβρίου

να στηρίξουν το Υπερκομμα-

τικό Δημοτικό Κίνημα Θεσσα-

λονικέων».

Επιμένει για τα «45άρια» ο Μιχάλης Τρεμόπουλος

Συνέχεια στο θέμα της απευ-
θείας ανάθεσης έργων,
μέσω συμβάσεων μίσθω-

σης, με επίβλεψη του ίδιου του
Παναγιώτη Ψωμιάδη, έδωσε την
Πέμπτη ο Μιχάλης Τρεμόπουλος.
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων
και υποψήφιος Περιφερειάρχης
Κ. Μακεδονίας έκανε λόγο για
«σοβαρό πρόβλημα κακοδιαχείρι-
σης και διαφάνειας» και κάλεσε

τη δικαιοσύνη και την ΓΓ της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
να διερευνήσουν μια σειρά συγ-
κεκριμένων υποθέσεων. 

«Βόλεμα ημετέρων»
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε,

μέσω αυτών των υποθέσεων η
νομαρχία πετύχαινε την ανανέ-
ωση συμβάσεων υπαλλήλων
που είχαν προσληφθεί για συγκε-

κριμένες εργασίες. «Η πρα-
κτική αυτή ήταν μόνο
ένας τρόπος για βό-
λεμα ημετέρων με
καταστρατήγηση της
νομοθεσίας και τη
δημιουργία προσωπι-
κού στρατού ή υπάρ-
χουν και άλλα ιδιοτελή
ωφελήματα;» αναρωτήθηκε ο κ.
Τρεμόπουλος. 

Σύμφωνα με τη νομαρχιακή
σύμβουλο Δήμητρα Γωγά-

κου, η Νομαρχία ακολου-
θεί αυτήν την πρακτική
κατά παράβαση των δια-
τάξεων αφού το έργο, το
οποίο δεν ολοκληρώνε-

ται ποτέ, παρακολουθείται
από τον κ. Ψωμιάδη και όχι

από τον διευθυντή της αρμόδιας
υπηρεσίας.

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Πολυσυλλεκτικό αναμένε-
ται να είναι το ψηφοδέλ-
τιο που θα παρουσιάσει

την Παρασκευή ο υποψήφιος
δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης Γα-
λαμάτης. Η ιδρυτική διακήρυξη
του συνδυασμού του θα ανακοι-
νωθεί στο Σταυρό, έδρα του νέου
«Καλλικράτειου» δήμου και έχει
συμβολικό χαρακτήρα. Σύμφωνα
με πληροφορίες η παράταξη θα
ονομάζεται «Νέος δήμος, Νέα
αρχή» και θα απαρτίζεται από
άφθαρτους, φιλόδοξους ανθρώ-
πους, που έχουν όρεξη και διά-
θεση για δουλειά και έχουν
«κολλήσει» ένσημα στην επαγ-
γελματική τους σταδιοδρομία. 

Στενοί του συνεργάτες σημει-
ώνουν ότι οι υποψήφιοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι θα διεκδικήσουν
και θα φέρουν πόρους στο δήμο
Βόλβης, αξιοποιώντας τις δυνα-
τότητες που τους παρέχει ο
«Καλλικράτης». Από τα ηχηρά
ονόματα του συνδυασμού  θα
είναι ο Θανάσης Κολιτσιδάκης. Ο
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κα-
τάγεται από το Σταυρό και δηλώ-
νει αποφασισμένος να
επιστρέψει στα πάτρια εδάφη και
να προσφέρει στον τόπο του, δεί-
χνοντας τα μυστικά του αθλήμα-
τος στα νέα παιδιά. 

Και με τη στήριξη 
του τοπικού… ΠΑΣΟΚ

Πέρα από το «δυνατό» ψηφο-
δέλτιο, ο Δ. Γαλαμάτης προχωρά

έχοντας εξασφαλίσει την υποστή-
ριξη υψηλόβαθμων στελεχών του
ΠΑΣΟΚ της περιοχής. Μαζί του
έχει συνταχθεί σύσσωμο το δημο-
τικό συμβούλιο Αρέθουσας, ο
πρώην δήμαρχος Απολλωνίας
Γιώργος Μάγκος και η πλειοψη-
φία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ
στο Σταυρό. 

Στο δρόμο για τις εκλογές της
7ης Νοεμβρίου ο υποψήφιος δή-
μαρχος Βόλβης προχωρά με
πρόγραμμα. Όχι 100 ημερών,

όπως διευκρινίζει σε κάθε ευκαι-
ρία, αλλά βάσει συγκεκριμένου
πλάνου το οποίο εκτιμά πως θα
πετύχει το στόχο του. Μιλώντας
προ μηνών στους δημοσιογρά-
φους, είχε τονίσει πως οι βασι-
κές προτεραιότητες που έθεσε,
όταν αποφάσισε να «κατέβει»
στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
ήταν δυο. Πρώτον η αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού της
περιοχής, για το οποίο μιλά με τα
καλύτερα λόγια και δεύτερον η

αξιοποίηση του υπαρκτού πλού-
του ο οποίος πρέπει να αναδειχ-
θεί. «Ο νέος δήμος Βόλβης
διαθέτει “χρυσάφι” που πρέπει
να το αναδείξουμε και κατ’ επέ-
κταση να το αξιοποιήσουμε» είχε
σημειώσει την ημέρα που γνω-
στοποιούσε την υποψηφιότητα
του και αυτό συνεχίζει να πι-
στεύει ακόμα και σήμερα. Συμ-
πλήρωσε δε πως ο νέος δήμος
«μπορεί να αποτελέσει πρότυπο
ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα
με πολιτικές εναλλακτικών και
αλληλοϋποστηριζόμενων μορ-
φών τουρισμού (ιαματικός, θρη-
σκευτικός, αγροτουρισμός κλπ)».

Υπεράνω κομμάτων
Το ψηφοδέλτιο του Δημήτρη

Γαλαμάτη θα είναι πολυσυλλε-
κτικό και δεν θα περιορίζεται από
κομματικά στεγανά. Χωρούν όλοι
όσοι έχουν τα ίδια όνειρα με
εκείνον για την ανάπτυξη του
τόπου τους, πέρα από πολιτικές
απόψεις και πιστεύω. Όπως ανα-
μένεται να πει «είναι ώρα ευθύ-
νης για όλους» και θα απευθύνει
κάλεσμα συστράτευσης ενόψει
του δύσκολου ταξιδιού που θα
ολοκληρωθεί το βράδυ της 7ης
Νοεμβρίου.

Υπερκομματικό το 
ψηφοδέλτιο Γαλαμάτη

«Προθέσεις» και όχι έργα
προς υλοποίηση χαρα-
κτήρισε ο Παναγιώτης

Ψωμιάδης τις εξαγγελίες της Τίνας
Μπιρμπίλη για το «πρόγραμμα
2012» που αφορά στη Θεσσαλονίκη.
Ο νομάρχης ζήτησε από την υπουργό
Περιβάλλοντος να αποκαλύψει ευ-
θέως το σχέδιο της για το μέλλον της
λίμνης Κορώνεια αλλά και για τη
διαχείριση των αστικών απορριμμά-
των και να αφήσει στην άκρη τις
ανέξοδες υποσχέσεις. 
«Η κ. Μπιρμπίλη με τις ακριβές προ-

θέσεις της υποσχέθηκε έργα ύψους
2 δισ. ευρώ. Ο Υπουργός Υποδομών
Δ. Ρέππας με ένα αντίστοιχο μάστερ
πλαν «έφερε» στη Θεσσαλονίκη 8,4
δισεκατομμύρια ευρώ. Η τότε
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Μπατζελή υποσχέθηκε κι εκείνη
7,75 εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλονίκη.
Όλα αυτά όλως τυχαίως τους τελευ-

ταίους τρεις μήνες, εν μέσω προ-
εκλογικής περιόδου» τόνισε ο κ.
Ψωμιάδης.
«Είμαι βέβαιος ότι μέχρι τις 7 Νοεμ-
βρίου θα βρεθούν, στα λόγια, κι άλλα
χρήματα για την περιφέρεια. Ελπίζω,
πάντως οι επισκέψεις της κ. Μπιρμ-
πίλη στη Θεσσαλονίκη να συνεχι-
στούν και μετά τις εκλογές, χωρίς

μικροκομματισμό, με διάθεση για ου-
σιαστική συνεργασία πέρα από κομ-
ματικές ταμπέλες, για το καλό του
τόπου και όχι του κόμματος. Είκοσι
χρόνια εξαπάτησης δεν αναπληρώ-
νονται με εξαγγελίες… προθέσεων
ατάκτως ερριμμένων» πρόσθεσε, κα-
λώντας την υπουργό να μην «κοροϊ-
δεύει άλλο» τους Θεσσαλονικείς. 

ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΟΛΕΣ ΨΩΜΙΑΔΗ ΚΑΤΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

«Όχι άλλες εξαγγελίες… προθέσεων»
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ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Ο Ν. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- «ΤΑ ΠΗΡΑΝ» ΣΤΗ ΝΔ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ- ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

Των Γ.Θ. Κεσσόπουλου - 
Χρ. Κυριακού 

Ενάμιση μόλις μήνα πριν
από τις αυτοδιοικητικές
εκλογές και στο νέο καλλι-

κράτειο δήμο Νεάπολης - Συκεών
όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά
όσον αφορά στα ηχηρά ονόματα.
Μόνο ο νυν δήμαρχος Συκεών, Σ.
Δανιηλίδης έχει ήδη πάρει το
πράσινο χρίσμα και βρίσκεται
πλέον στην τελική ευθεία για την
κατάρτιση του ψηφοδελτίου του.
Οι επίσημες υποψηφιότητες δεν
ξεπερνούν τις τέσσερις αλλά
υπάρχουν και άλλες τόσες που
ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Επίσημες υποψηφιότητες έχουν
καταθέσει επίσης οι ανεξάρτητοι
υποψήφιοι Ε. Κιουρτζίδης και Σ.
Σιωμάδης καθώς και ο Χ. Βελλής,
ο οποίος έχει τη στήριξη του ΚΚΕ. 

«Κατενάτσιο» ο Νάκης
Ο Ν. Λαδόπουλος, νυν δήμαρ-

χος Νεάπολης, δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει τη θέση του για το τι θα
πράξει στις εκλογές του ερχόμε-
νου Νοέμβρη. Το όνομά του έχει
πέσει στο τραπέζι με τους υποψη-
φίους για τη θέση του αντιπεριφε-
ρειάρχη με τον συνδυασμό του
Μάρκου Μπόλαρη, αλλά τον τε-
λευταίο λόγο έχει η Ιπποκράτους,
η οποία σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, είναι δυσαρεστημένη από τη
συμπεριφορά του στο θέμα του
Καλλικράτη. Φαίνεται ότι δεν ξε-
χνούν ότι ο κ. Λαδόπουλος αντέ-
δρασε έντονα όταν ο δήμος του
συνενώθηκε τελικά με τους δή-
μους Συκεών, Αγ. Παύλου και
Συκεών και διοργάνωσε ακόμη
και διαμαρτυρία στην κεντρική
πλατεία του δήμου. Ωστόσο, για
τη θέση του αντιπεριφερειάρχη ο
κ. Λαδόπουλος έχει τη στήριξη

16 «πράσινων» δημάρχων της
Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν
στείλει σχετική επιστολή στα γρα-
φεία του κόμματος. Αυτοί που
γνωρίζουν πράγματα και καταστά-
σεις στην περιοχή τονίζουν ότι η
αθρόα αυτή στήριξη δεν είναι τυ-
χαία και ευνοεί τις επιθυμίες του
Σ. Δανιηλίδη, ο οποίος σε καμία
περίπτωση δεν θα ήθελε μια υπο-
ψηφιότητα Λαδόπουλου στα
πόδια του... 

Το σκέφτεται 
ο Λαδόπουλος; 

Το βράδυ της Τρίτης και σε
αναμονή της απάντησης από το
επίσημο ΠΑΣΟΚ ο δήμαρχος Νε-
άπολης συναντήθηκε με τα μέλη

της δημοτικής του ομάδας με τα
οποία και συζήτησε το μέλλον της
παράταξής του. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο κ. Λαδόπουλος ζή-
τησε από τον καθένα την
προσωπική του άποψη εάν θα
πρέπει ή όχι να διεκδικήσει το δη-
μαρχιακό θώκο. Οι περισσότεροι
φαίνεται πως απάντησαν ότι θα
πρέπει η παράταξη να κατεβεί
στις ερχόμενες εκλογές ενώ
υπήρξαν και ορισμένοι που θεω-
ρούν πως θα πρέπει να κάνουν
πίσω, καθώς υπάρχει ήδη μια επί-
σημη υποψηφιότητα από το κυ-
βερνόν κόμμα. Βέβαια, αυτοί που
συμφωνούν στην κάθοδο του κ.
Λαδόπουλου, ευελπιστούν στις
ψήφους των Νεαπολιτών και των

δυσαρεστημένων από τη διοίκηση
του κ. Δανιηλίδη.

Δυσαρέσκεια 
στη ΝΔ για Συμεωνίδη

Την ίδια ώρα, το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει
μείνει στα κρύα του λουτρού μετά
την απόφαση του γαλάζιου δη-
μάρχου Πεύκων Στ. Συμεωνίδη
να κάνει πίσω και να μην διεκδι-
κήσει το δημαρχιακό θώκο. Μά-
λιστα, έχει ήδη αποσύρει το
ενδιαφέρον του για στήριξη από
το κόμμα της ΝΔ. Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα τοπικά στελέχη
του κόμματος είναι δυσαρεστη-
μένα από τη στάση του κ. Συμεω-
νίδη, ο οποίος μόλις 1,5 μήνα
πριν από τις εκλογές τους αφή-
νει… ξεκρέμαστους. Ο Δ. Ζιγκε-
ρίδης, ο οποίος είχε αποσύρει την
υποψηφιότητά του προς χάρη του
δημάρχου Πεύκων μένει… στον
αέρα και κανείς δεν γνωρίζει εάν
τελικά κατεβεί ο ίδιος ως υποψή-
φιος. Ο ίδιος πάντως μιλώντας
στην «K» δηλώνει παρών και το-
νίζει ότι σε περίπτωση που έχει τη
στήριξη του κόμματος θα διεκδι-
κήσει το δημαρχιακό θώκο. «Θα
συνεδριάσω με τους συνεργάτες
μου και θα αποφασίσω», είπε χα-
ρακτηριστικά. Σε περίπτωση που
ο κ. Ζιγκερίδης κατεβεί ως υπο-
ψήφιος θα έχει και τη στήριξη του
Στ. Συμεωνίδη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, οι δύο άνδρες συναν-
τήθηκαν και συμφώνησαν. Τις
τελευταίες ώρες βολιδοσκοπή-
θηκε και ο επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης, Γ.
Καρακουλάκης, έμπειρο στέλεχος
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο
οποίος ωστόσο κατά το παρελθόν
είχε υποστηρίξει ότι δεν επιθυμεί
την κάθοδό του στις ερχόμενες
εκλογές.

➽ Τον Βρετανό πρέσβη στην
Ελλάδα συνάντησε στο γραφείο
ο Κώστας Γκιουλέκας. Ο υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
δήλωσε ότι σκοπός της «Ομάδας
Δημιουργίας» είναι να βάλει την
πόλη στο δίκτυο των μεγάλων
ευρωπαϊκών πόλεων. «Η Θεσσα-
λονίκη αξίζει και μπορεί να βρί-
σκεται στο επίκεντρο των
εξελίξεων και των τάσεων στην
Ευρώπη. Προτεραιότητες στο
σχέδιο μας είναι μια σειρά από
ενέργειες εξωστρέφειας για την
προβολή της Θεσσαλονίκης στο
εξωτερικό, αλλά και η αναζή-
τηση συνεργασίας με  δημάρ-
χους ευρωπαϊκών μητροπόλεων
για την μεταφορά τεχνογνωσίας
και την ανάληψη κοινών πρωτο-
βουλιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης».

➽ Η συνεργασία δήμου Θεσσα-
λονίκης και Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου ήταν το βασικό θέμα
συζήτησης στη συνάντηση του
υποψήφιου δήμαρχου, Γ. Μπου-
τάρη με το νέο πρύτανη του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου, Γ.
Μυλόπουλο. Ο κ. Μπουτάρης κα-
τέθεσε τη θέση της «Πρωτοβου-
λίας για τη Θεσσαλονίκη» για
ουσιαστική συμμετοχή του δήμου
σε θέματα σύνδεσης του Πανεπι-
στημίου με την πόλη, πρόταση
που ο κ. Μυλόπουλος θεώρησε
ως θετική βάση συζήτησης.

➽ Στη συνάντηση επίσης συζητή-
θηκε το οξυμμένο πρόβλημα
στάθμευσης στην περιοχή της πα-
νεπιστημιούπολης και η πιθανή
αντιμετώπισή του με τη δημιουρ-
γία υπόγειων πάρκινγκ. Νωρίτερα
ο κ. Μπουτάρης συναντήθηκε με
τον Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα,
Ντέιβιντ Λάντσμαν και συζήτησαν
για θέματα αστικού και φυσικού
περιβάλλοντος.

➽ Τον Πρέσβη Μεγάλης Βρετα-
νίας στη χώρα μας, Dr David
Landsman, συνάντησε χθες το με-
σημέρι και ο υποψήφιος Περιφε-
ρειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
Μάρκος Μπόλαρης. Στη διάρκεια
της συνάντησης έγινε ενημέρωση
για το θεσμό της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης και ανταλλάχθη-
καν απόψεις για θέματα ανάπτυ-
ξης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. 

εν συντομία

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

«Στους πολίτες θα πούμε την αλήθεια» 

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους
τους πολίτες του νέου δήμου
Θέρμης να συμμετέχουν στη

διαβούλευση των προγραμματικών
θέσεων της δημοτικής παράταξης
«Δημοκρατική Ενότητα» απηύθυνε ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεόδωρος Πα-
παδόπουλος κατά την ομιλία του στην
εναρκτήρια προεκλογική συγκέν-
τρωση της παράταξης στο ανοιχτό θέ-
ατρο της κεντρικής πλατείας της
Θέρμης.
Σημειώνεται ότι η δημοτική παράταξη
διαβουλεύεται με τους πολίτες και
των 17 οικισμών του νέου δήμου
Θέρμης το προγραμματικό πλαίσιο

της παράταξης, όπως αυτό διαμορ-
φώθηκε από τις επιτροπές της.
Οι προτάσεις και οι παρατη-
ρήσεις των πολιτών θα
αξιολογηθούν προκειμέ-
νου να διατυπωθεί το τε-
λικό πρόγραμμα της
παράταξης, το οποίο και
θα τεθεί στην κρίση των
πολιτών στις δημοτικές
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

«Θέλουμε να βλέπουμε
τους πολίτες στα μάτια»
«Στους πολίτες θα πούμε την αλή-
θεια, γιατί θέλουμε να βλέπουμε τους

πολίτες στα μάτια και μετά τις εκλο-
γές, όπως τους βλέπουμε και

τώρα» επισήμανε ο κ. Πα-
παδόπουλος και σημείωσε

ότι δεν είναι δυνατόν σε
μία δημοτική περίοδο
να λυθούν όλα τα προ-
βλήματα που θα αντιμε-

τωπίσει ο νέος δήμος
Θέρμης. Ο υποψήφιος δή-

μαρχος Θέρμης αναφέρθηκε
επίσης στις διαδικασίες για τη συγ-
κρότηση της δημοτικής παράταξης
«Δημοκρατική Ενότητα» και υπο-
γράμμισε ότι η παράταξη είναι ανοι-
κτή στην κοινωνία και λειτουργεί με

δημοκρατία και διαφάνεια. Τόνισε
επίσης ότι η παράταξη είναι καθαρά
αυτοδιοικητική και δε ζήτησε ούτε θα
ζητήσει το χρίσμα ή τη στήριξη κανε-
νός πολιτικού κόμματος. Ανέφερε
ακόμη ότι η δημοτική παράταξη θέλει
«να σπάσει όλες τις διαχωριστικές
γραμμές και θέλει όλους τους πολίτες
μαζί της».
Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι
«ο μόνος αντίπαλος είναι τα προβλή-
ματα και μοναδικό μέλημα η προ-
οπτική και η ανάπτυξη του νέου
δήμου». Στην εκδήλωση παραβρέ-
θηκε μεταξύ των άλλων ο βουλευτής
Β΄ Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γερανίδης.

Ζητείται 
αντίπαλος 
για το Σίμο…



➽ Έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονί-
κης συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη συμ-
βασιούχοι, μόνιμοι και εργαζόμενοι με
συμβάσεις αορίστου χρόνου στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποί-
ησης τους, με αφορμή τη συζήτηση
προσφυγής συμβασιούχων στον Άρειο
Πάγο. Όπως κατήγγειλαν με τον «Καλ-
λικράτη» προωθούνται απολύσεις
συμβασιούχων, μόνιμου προσωπικού
και αορίστου χρόνου ενώ παράλληλα
περικόπτονται μισθοί και ασφαλιστικά
δικαιώματα.

➽ Οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας
χρήσης εξακολουθούν να διατηρούν
σταθμευμένα τα οχήματά τους στα δυ-
τικά της Θεσσαλονίκης, μετά και τις κι-
νητοποιήσεις που προκάλεσαν
αλλεπάλληλα προβλήματα στις μετα-
κινήσεις.

➽ Σύμφωνα με τις αρμόδιες αστυνομι-
κές αρχές, παρατεταγμένα υπάρχουν
135 φορτηγά στη διασταύρωση της

Λαχαναγοράς, 75 οχήματα στη δια-
σταύρωση Γέφυρας, 14 στο Δερβένι
και 20 στην πύλη 16 του ΟΛΘ. Τα
φορτηγά είναι σταθμευμένα στους πα-
ραπάνω οδικούς κόμβους, χωρίς να
δημιουργούν, για την την ώρα, πρό-
βλημα στην κίνηση των οχημάτων.

➽ Επιστολή στον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα
Σκανδαλίδη, έστειλε ο νομάρχης Θεσ-
σαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης,
σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκι-
δικής λόγω των υπερβολικά χαμηλών
τιμών πώλησης της πράσινης βρώσιμης
ελιάς. 

➽ Δωρεάν αξιολόγηση της σύστασης
του σώματος, λιπομετρήσεις αλλά και
πληροφορίες για τους τρόπους επίτευ-
ξης ευεξίας και σωματικής υγείας θα
παρέχουν επιστήμονες διαιτολόγοι -
διατροφολόγοι, καθηγητές φυσικής
αγωγής και ψυχολόγοι στις 26 Σεπτεμ-
βρίου από τις 9.30 το πρωί έως τις
5.00 το απόγευμα στην Πλατεία Αρ-
χαίας Αγοράς πίσω από το άγαλμα
του Βενιζέλου. 

μικρά μικρά
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ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης
του ΦΠΑ ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπαν-
δρέου, σε συνέντευξή του στο Reuters Ιnsi-

der, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναζητεί
άλλους τρόπους αύξησης των εσόδων.

«Εγιναν πολλές συζητήσεις σχετικά με το εν-
δεχόμενο αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ σε κά-
ποια καταναλωτικά αγαθά, αλλά αναζητούμε
άλλους τρόπους εισροής εσόδων, αντί της αύξη-
σης του ΦΠΑ», δήλωσε ο Πρωθυπουργός και
επανέλαβε ότι ο ΦΠΑ δεν θα αυξηθεί.

Την ικανοποίησή του για την αναφορά του
πρωθυπουργού εξέφρασε ο Σύνδεσμος Ελληνι-
κών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μείωση
των τουριστικών εισπράξεων κατά 9% στο διά-

στημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2010 σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 είναι χαρα-
κτηριστική της μειωμένης τιμολογιακής ανταγω-
νιστικότητας του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος για την παρούσα χρονική περίοδο.
Κατά συνέπεια, σημειώνει ο ΣΕΤΕ, η οποιαδήποτε
αύξηση θα ήταν καταστροφική για την τουριστική
οικονομία με άμεσες συνέπειες την περαιτέρω
μείωση των εσόδων και αύξηση της ανεργίας. 

Όσον αφορά εξάλλου τις συγχωνεύσεις στον
τραπεζικό τομέα, ο κ. Παπανδρέου, αφού ανέ-
φερε πως η ύπαρξη ισχυρών και μεγαλύτερων
τραπεζών θα αποδεικνυόταν πολύτιμη για την
Ελλάδα, δήλωσε ότι προσδοκά να υπάρχει μια
ισχυρή κρατική τράπεζα και δύο ή τρεις ιδιωτι-
κές.

Σκληρή προσωπική επίθεση στον πρωθυ-
πουργό Γ. Παπανδρέου εξαπέλυσε ο πρό-
εδρος της ΝΔ Αντώνης Σαμαράς και

προειδοποίησε ότι όταν το κόμμα του κερδίσει τις
εκλογές θα συγκροτήσει Εξεταστική Επιτροπή για
το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο.

Ο κ. Σαμαράς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
ότι κάνει Εξεταστικές Επιτροπές γιατί αλλιώς δεν
μπορεί να κυβερνήσει. «Νομίζει ότι κρατά τη ΝΔ
σε ομηρία, ας κάνει όσες Εξεταστικές θέλει.
Εμείς θα κάνουμε μόνο μία για το πώς
φτάσαμε στο μηχανισμό στήριξης και
στο μνημόνιο», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο πρόεδρος της ΝΔ.

Συνεχίζοντας την επίθεση στον
πρωθυπουργό ανέφερε ότι έχει
εγκατασταθεί στο εξωτερικό για
εβδομάδες, ενώ ακόμη δεν έχουν
ξεκαθαριστεί οι αρμοδιότητες των
υπουργών του. «Το πιο σύντομο ανέκδοτο
σήμερα στη χώρα είναι ο συντονισμός της κυβέρ-
νησης», είπε ο κ. Σαμαράς.

Ο πρόεδρος της ΝΔ είπε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ
ετοιμάζει Εξεταστική Επιτροπή για την οικονομία,
μόνο που την περιορίζει στην περίοδο 2004-
2009, ούτε πριν, ούτε μετά. «Έχουν ξεχάσει το
Χρηματιστήριο που ήταν το μεγαλύτερο σκάν-
δαλο από όλα», ανέφερε ο πρόεδρος της ΝΔ.
Απάντησε δε και στη φράση του αντιπροέδρου
της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου, ο οποίος είπε ότι

τα λεφτά τα φάγαμε όλοι μαζί. «Εμείς έχουμε πει
ότι ευθύνεται το πολιτικό σύστημα το οποίο δημι-
ούργησε το ΠΑΣΟΚ, έχουμε και εμείς τις δικές
μας ευθύνες, αλλά ακριβώς είναι το σύστημα
που πρέπει να ανατρέψουμε. Εάν είναι έτσι, γιατί
δεν κάνουνε μια Εξεταστική για να καθίσουν
μόνοι τους στο εδώλιο;».

Η «πράσινη πολυκατοικία» 
Ο κ. Σαμαράς επιτέθηκε στην κυβέρνηση,

στον ΛΑΟΣ και στην κ. Μπακογιάννη,
χαρακτηρίζοντάς τους «συμμαχία

των προθύμων, των εξαπτέρυγων
και των παπαγάλων». Ανέφερε
ακόμη ότι από τη Θεσσαλονίκη
και μετά έσπασε το φράγμα της
σιωπής και γι΄ αυτό οι αντίπαλοι

της ΝΔ διαστρεβλώνουν πια την
πρότασή της για την έξοδο από την

κρίση που συναντά ευρύτερη απήχηση
στην κοινωνία.

Απάντησε στην κατηγορία ότι με μαγικά η πρό-
ταση της ΝΔ εξαλείφει το έλλειμμα, λέγοντας ότι
μαγικά κάνει η κυβέρνηση. Πρώτον, είπε, μας
οδήγησε στο μνημόνιο χωρίς λόγο και αιτία. Δεύ-
τερον ανεβάζουν τους φόρους χωρίς να ανεβαί-
νουν τα έσοδα και τρίτο μαγικό, έχουμε βαθιά
ύφεση και όμως οι τιμές ανεβαίνουν. «Φαίνεται
ότι ο Χάρι Πότερ εγκαταστάθηκε για τα καλά στην
πράσινη πολυκατοικία».   

Γ. Παπανδρέου: 
Δεν θα αυξηθεί ο ΦΠΑ

Εξεταστική για το μνημόνιο 
προανήγγειλε ο Α. Σαμαράς
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➽ Να γεμίσει τα κρατικά ταμεία
του προσπαθεί το οικονομικό επιτε-
λείο, το οποίο ζήτησε  εντατικοποί-
ηση των προσωρινών φορολογικών
ελέγχων με σκοπό την είσπραξη του
ΦΠΑ. Με εγκύκλιό του ο υπουργός
Οικονομικών δίνει εντολές προς το
φορολογικό μηχανισμό και ζητά
από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέν-
τρα στο διάστημα των επόμενων
δυο μηνών, να ασχοληθούν απο-
κλειστικά με τη διενέργεια προσω-
ρινών ελέγχων ΦΠΑ.

➽ Στην εγκύκλιο μάλιστα σημει-
ώνεται, οι έλεγχοι να επικεντρω-
θούν στις καταστάσεις που έχουν
λάβει οι ΔΟΥ και θα παραλάβουν
και τα ελεγκτικά κέντρα με επιχει-
ρήσεις Α, Β και Γ κατηγορίας, που
ενώ υπέβαλαν εκκαθαριστικές δη-
λώσεις ΦΠΑ για τα έτη 2008 και
2009, δεν υπέβαλαν περιοδικές δη-
λώσεις. 

➽ Το πάγωμα των εργασιών της
Προανακριτικής που διερευνά εν-
δεχόμενες ποινικές ευθύνες πέντε
υπουργών της ΝΔ για την υπόθεση
της Μονής Βατοπεδίου, ζητά η
Αξιωματική Αντιπολίτευση, τουλά-
χιστον έως ότου κριθεί κατά τρόπο
αναμφισβήτητο αν υπήρξε ζημιά
του Δημοσίου. Οι βουλευτές υπεν-
θυμίζουν ότι από την πρώτη ημέρα
της Εξεταστικής Επιτροπής της Βου-
λής για την υπόθεση, η Αξιωματική
Αντιπολίτευση είχε ζητήσει τη διε-
νέργεια νέας έκθεσης αποτίμησης
της περιουσίας που αντηλλάγη.

➽ Να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο
γύρω από τα ενδεχόμενα αύξησης
του ΦΠΑ και εξίσωσης των φόρων
πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης,
ζητά με επιστολή προς τον
υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Πα-
πακωνσταντίνου, η Ομοσπονδία
Επαγγελματιών Εμπόρων Νομού
Θεσσαλονίκης (ΟΕΕΘ).

➽ Την υποψηφιότητα του βου-
λευτή Αχαΐας, Αλέξανδρου Χρυ-
σανθακόπουλου, για την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ανα-
κοίνωσε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ,
Γιώργος Καρατζαφέρης. «Την ώρα
που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αρ-
νούνται στον Γ.Παπανδρέου να κα-
τέβει στις αυτοδιοικητικές εκλογές,
ο ΛΑΟΣ κατεβάζει πέντε βουλευτές
ως υποψήφιους για αυτοδιοικητικά
αξιώματα» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά.

εν συντομία

Με τροποποιήσεις το σ/ν για την περαίωση 

Με αρκετές τροποποιήσεις θα
κατατεθεί την επόμενη εβδο-
μάδα στην Βουλή το σχέδιο

νόμου για την περαίωση ανέλεγκτων
φορολογικών υποθέσεων της περιό-
δου 2000-2009. Θα προηγηθεί συ-
ζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο

την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη. Κατά
τη διαβούλευση του σχεδίου νόμου
στο υπουργείο Οικονομικών, την Τε-
τάρτη, διαπιστώθηκε πως η πλειονό-
τητα των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων , των επιμελητηρίων
και των επιστημονικών φορέων τάσ-

σεται υπέρ της ρύθμισης. Κατά, τάχ-
θηκε το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγε-
σία του υπουργείου Οικονομικών
έλαβε σοβαρά τις επισημάνσεις- αι-
τήματα των φορέων και ήδη προχω-

ρεί σε τροποποιήσεις στο σχέδιο
νόμου για την περαίωση, κυρίως στο
σκέλος της μείωσης της προκαταβο-
λής φόρου, της αύξησης του αριθ-
μού των δόσεων και της μείωσης των
ελάχιστων ποσών φόρου για κάποιες
κατηγορίες βιβλίων.

Αίσθηση προκάλεσαν στην Κύπρο οι απο-
καλύψεις Τούρκου στρατηγού, ο οποίος
στο παρελθόν υπήρξε επικεφαλής της Δι-

ευθύνσεως Ειδικού Πολέμου, ότι ο τουρκικός
στρατός προέβη συστηματικά στην Κύπρο σε
προβοκατόρικες ενέργειες, μεταξύ των οποίων
και ο εμπρησμός τεμένων.

Εξηγώντας στο τουρκικό δίκτυο Haberturk
τη δράση της υπηρεσίας του, ο απόστρατος σή-
μερα στρατηγός Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου πα-
ραδέχτηκε: «Στις Ειδικές Επιχειρήσεις υπάρχει
ένας κανόνας: Για να ενισχύσεις το αντιστα-
σιακό φρόνημα του λαού κάνεις δολιοφθορές
σε συμβολικούς στόχους δίνοντας την εντύ-
πωση ότι πρόκειται για έργο του εχθρού. Για
παράδειγμα βάζεις φωτιά σε ένα τζαμί. Εμείς
κάψαμε τζαμιά στην Κύπρο».

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι η αποκά-
λυψη του Τούρκου στρατηγού έγινε στην προ-

σπάθεια του ιδίου να διαψεύσει προηγούμενη
δημόσια ομολογία του, το 2006, ότι το πογκρόμ
των Σεπτεμβριανών το 1955 εις βάρος των Ελ-
λήνων της Κωνσταντινούπολης ήταν έργο της
Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου. «Το 1971 ανέ-
λαβα επιτελάρχης της Διεύθυνσης Ειδικού Πο-
λέμου. Τα Σεπτεμβριανά έγιναν το 1955.
Άλλωστε την εποχή εκείνη δεν υπήρχε αυτή η
διεύθυνση. Υπήρχε το Συμβούλιο Αξιολόγησης
Στρατιωτικής Κινητοποίησης» δήλωσε.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κύπρου, η
οποία έφερε στη δημοσιότητα τις αποκαλύψεις
του Τούρκου στρατηγού ε.α., το εν λόγω Συμ-
βούλιο ιδρύθηκε το 1953 στην Άγκυρα από
τρεις αξιωματικούς του τουρκικού στρατού και
ότι τροφοδότησε την τουρκοκυπριακή οργά-
νωση Volkan και στην συνέχεια την TMT με
όπλα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος τoυ Συμ-
βουλίου ήταν η ένοπλη αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ. 

ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ 

«Εμείς κάψαμε τεμένη στην Κύπρο» 
παραδέχεται απόστρατος Τούρκος στρατηγός

Για πολλοστή φορά ο Σκοπιανός πρωθυπουργός
έδωσε παράσταση αδιαλλαξίας. Ο Νίκολα
Γκρούεφσκι έδειξε «απροθυμία» να μεταβεί στη

Νέα Υόρκη και να συναντηθεί με τον Γ. Παπανδρέου
στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ. Τελικά, ύστερα από αίτημα των Σκοπίων,
με τον Ελληνα πρωθυπουργό συναντήθηκε εθιμοτυ-
πικά ο πρόεδρος της FYROM, Γκεόργκι Ιβανόφ. 

Σύμφωνα με σκοπιανές πηγές, ο κυριότερος λόγος
που ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ αποφάσισε να μη
μεταβεί στη Νέα Υόρκη, σχετίζεται με την «αποτυχη-
μένη προσπάθεια» να εξασφαλίσει κάποια συνάντηση
με κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης
των ΗΠΑ. Όλο το προηγούμενο διάστημα, ο
Γκρούεφκσι επιχείρησε να κλείσει ραντεβού τόσο με
τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης Τζο
Μπάιντεν όσο και με την επικεφαλής του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, Χίλαρι Κλίντον, αλλά η Ουάσιγκτον του εξα-
σφάλιζε συνάντηση μόνο με τον αναπληρωτή
υπουργό Τζέιμς Στάινμπεργκ. 

Βέβαια οι Σκοπιανοί ισχυρίζονται ότι η ματαίωση
της μετάβασης Γκρούεφσκι στη Νέα Υόρκη οφείλεται
κυρίως στις «αποθαρρυντικές, σκληρές και πολιτικά

μη ορθές δηλώσεις του πρωθυπουργού Γ. Παπαν-
δρέου και του υπουργού Εξωτερικών Δ. Δρούτσα, οι
οποίες χρησιμεύουν και για εσωτερική πολιτική κα-
τανάλωση στην Ελλάδα, εν όψει των εκλογών της το-
πικής αυτοδιοίκησης»... 

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Δη-
μήτρης Δρούτσας διατύπωσε επικρίσεις κατά των
Σκοπίων για απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων, που
δεν συμβάλλουν καθόλου στην επίλυση του Σκοπια-
νού. «Αν η σκοπιανή πλευρά, όλο αυτό τον χρόνο και

όλη αυτή την ενέργεια, που καταναλώνει στην προ-
σπάθειά της να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις σε
λάθος κατεύθυνση, τα επένδυε για την επίλυση του
προβλήματος της ονομασίας, θα βρισκόμασταν σε
διαφορετικό σημείο» σημείωσε χαρακτηριστικά, σχο-
λιάζοντας την άρνηση του κ. Γκρούεφσκι να επισκε-
φθεί τη Νέα Υόρκη.

Με Μπάιντεν 
Η συνάντηση Παπανδρέου με τον αντιπρόεδρο των

ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τους αναλυτές, ση-
ματοδότησε την έναρξη νέου κύκλου πιέσεων για
άμεση λύση του θέματος της ονομασίας των Σκοπίων.
O κ. Μπάιντεν αν και είναι φιλικά διακείμενος προς
την Ελλάδα λόγω των σχέσεών του με την ομογένεια,
δεν φαίνεται να έχει  πεισθεί ότι είναι η «αδιαλλαξία»
του κ. Γκρουέφσκι υπεύθυνη για την στασιμότητα στο
Σκοπιανό.

** Την Τετάρτη ο Γ. Παπανδρέου συναντήθηκε
αργά το απόγευμα με τον πρόεδρο της Κύπρου
Δημήτρη Χριστόφια και το βράδυ  με τον Τούρκο
πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιουλ. 

Στον Παπανδρέου «φορτώνει»
αδιαλλαξία ο Γκρούεφσκι!
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ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΑ ΣΑΜΑΡΑ

Η Ντόρα πήρε τ’ όπλο της
Κέφια και 
μαγικά στη ΝΔ�

Ευδιάθετος και «ανεβασμένος» από την Κυριακάτικη
εμφάνιση του στη ΔΕΘ εμφανίστηκε στη συνεδρίαση
της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας ο Αντώνης

Σαμαράς. «Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να επιτύχει τρία μαγικά»
είπε στην αρχή της ομιλίας του και εξήγησε: «Πρώτον,
έφερε το Μνημόνιο χωρίς να είναι απαραίτητο, δεύτερον
αυξάνει τη φορολόγηση εν μέσω ύφεσης και τρίτον κατα-
φέρνει να μην πέφτουν οι τιμές παρά την κρίση. Φαίνεται
ότι ο Χάρυ Πότερ εγκαταστάθηκε στην πράσινη πολυκα-
τοικία». Εξίσου… πλακατζής αποδείχτηκε και ο γραμμα-
τέας της ΚΟ της ΝΔ, Κώστας Τασούλας, όταν καλώντας τον
Αντώνη Σαμαρά του είπε: «Κύριε πρόεδρε, η κοινοβου-
λευτική ομάδα είναι παρούσα και σφύζουσα υγείας». 
Από τους πρώτους που έφτασαν στην αίθουσα όπου συνε-
δρίασε η ΚΟ της ΝΔ ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Μπήκε
σε αυτήν στις 11.30 το πρωί και όταν διαπίστωσε ότι δεν
είχε έρθει κανείς, ξαναβγήκε. Επέ-
στρεψε στις 12.10 και κάθισε
δίπλα στην Όλγα Κεφαλογιάννη,
στον Δ. Σιούφα, στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και στον Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη. Παρά την
κλήτευση στην εξεταστική για τη
Siemens, ο πρώην
πρωθυπουργός ήταν
ιδιαίτερα κεφάτος αφού
άκουσε για πολλοστή
φορά τον Αντώνη
Σαμαρά να τον
στηρίζει.  

Νέα επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά
εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακο-
γιάννη, κατηγορώντας τον ότι

«κοροϊδεύει» τον ελληνικό λαό όταν
ισχυρίζεται ότι μπορεί να μηδενίσει το
έλλειμμα σε 12 μήνες. Επίσης κάλεσε
τον Θ. Σκυλακάκη να κρατήσει την έδρα
στην Ευρωβουλή, ενώ αναφερόμενη
στη δική της διαγραφή από τη ΝΔ  δή-
λωσε ότι «διέγραψαν με μια παρά-
γραφο 25 χρόνια προσφοράς στην
παράταξη». 

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η
κ. Μπακογιάννη είπε: «Ο κ. Σαμαράς
αποδεικνύεται εξίσου αναξιόπιστος με
τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος δήλωνε
πέρυσι στη ΔΕΘ ότι λεφτά υπάρχουν».
Αναφερόμενη στον Θόδωρο Σκυλα-
κάκη, είπε ότι δεν έχει λόγο να παρα-
δώσει την έδρα του, αφού όταν
εξελέγη με τη ΝΔ συνεισέφερε μαζί με

όλους τους ευρωβουλευτές στην
εκλογική απήχηση του κόμματος.
Σχολιάζοντας πάντως τη διαγραφή

του σε συνδυασμό με τη δική της, είπε
ότι η ΝΔ «μπορεί να κρεμάσει μία ταμ-

πέλα που να λέει ‘όποιος έχει άποψη,

παρακαλώ να εξέλθει του κόμματος’».
Επίσης, συμφώνησε με τις δηλώσεις Σπη-

λιωτόπουλου ότι η παραπομπή Παπανδρέου
στο Ειδικό Δικαστήριο το 1989 «ήταν λάθος».
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι εάν ζούσε ο Παύλος
Μπακογιάννης «η συγκεκριμένη εξέλιξη θα
είχε αποφευχθεί».

Η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε τέλος την
πικρία για την απομάκρυνσή της από τη ΝΔ.
«Διέγραψαν με μία παράγραφο 25 χρόνια
προσφοράς στην παράταξη. Τώρα λένε ότι εγώ
έφυγα μόνη μου. Γι' αυτό έχω ζητήσει από τον
κ. Τραγάκη να μου στείλει την απόφαση δια-
γραφής μου, να την... κορνιζώσω.

«Τιμωρείστε τους!»

Την τιμωρία του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στις εκλογές του
Νοεμβρίου και την ενίσχυση των ποσοστών των
υποψηφίων που στηρίζει το ΚΚΕ ζήτησε η γενική

γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Αλέκα Παπαρήγα, κατά
την ομιλία της στο ορυχείο λιγνίτη «Κύριο Πεδίο» της ΔΕΗ
στην Κοζάνη. «Η ψήφος μετράει μόνο που τη ρίχνεις. Δεν
μετράει το αν τη ρίχνεις βλαστημώντας ή βρίζοντας ή
λέγοντας "άντε, σου δίνω άλλη μια ευκαιρία"», ανέφερε η
κ. Παπαρήγα, σημειώνοντας πως ούτε η αποχή από τις
εκλογές είναι λύση. 

«Πέτυχε το πείραμα»
Την ικανοποίησή του για την επιτυχία των εκδηλώ-
σεων, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 22 Σε-
πτεμβρίου, στο ιστορικό κέντρο της  Θεσσαλονίκης,
με αφορμή την «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», εξέ-
φρασε ο υφυπουργός Μεταφορών Σπύρος Βούγιας.
«Η στροφή των πολιτών στις μαζικές μετακινήσεις,
λόγω και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αποτελεί
ευκαιρία για τέτοιου είδους παρεμβάσεις, οι οποίες ενισχύουν
το ρόλο των ΜΜΜ, αλλά και υπογραμμίζουν την ευθύνη της Πολιτείας, την ευ-
θύνη μας, για δημόσιες συγκοινωνίες με μεγαλύτερη αξιοπιστία, ευελιξία και
αποτελεσματικότητα», σημείωσε ο κ. Βούγιας, οποίος πλέον φαίνεται ότι «κο-
λυμπά» σε απολύτως γνώριμα «νερά», αυτά των Μεταφορών. Δυναμικό το ξε-
κίνημα στο νέο του πόστο. Για να δούμε, θα συνεχιστεί;

Λογοτεχνικά σενάρια
«Λογοτεχνικό σενάριο» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής, τις κατηγορίες του κ. Σα-
μαρά περί εγκατάστασης του πρωθυπουργού στο

εξωτερικό και διαμονής του σε πανάκριβο ξενοδοχείο
και τόνισε ότι προφανώς «πρωθυπουργικό πρό-

τυπο του αρχηγού της ΝΔ» αποτελεί εκείνο της
«ατολμίας», «ακινησίας» και «κούρασης» του
κ. Καραμανλή. Λίγο αργότερα απάντησε ο Π.
Παναγιωτόπουλος από τη ΝΔ, ο οποίος κά-
λεσε τον κ. Πεταλωτή «αντί να επιτίθεται
στον κ. Σαμαρά, να εξηγήσει γιατί ο πρωθυ-
πουργός λείπει διαρκώς από τη χώρα,
έχοντας αφήσει χωρίς αρμοδιότητες τους
μισούς υπουργούς του και την κυβέρνησή
του σε πλήρη ασυνεννοησία».



To ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκαλύπτει:

• ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: 

Από πρωτοβουλία Κακλαμάνη και την κατα-

κραυγή για τα προκλητικά «πόθεν έσχες», 

έρχεται: Νόμος κατάσχεσης περιουσίας

• ΒΑΤΟΠΕΔΙ:
Ο Καραμανλής χλευάζει τη Βουλή για το 

Βατοπέδι και η Πελέκη λέει τη μισή αλήθεια.

• Ισλάμ και άνοδος της Ακροδεξιάς 

στην Ευρώπη: Σύμμαχος ή Εχθρός; 
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«Πρέπει να το δείχνετε
στο γήπεδο�». Αυτό
είναι το μήνυμα που

προσπαθεί να περάσει στους
ποδοσφαιριστές του καθημερινά
ο Παύλος Δερμιτζάκης. Στη…
βιντεοθεραπεία του αγώνα με
τον Ολυμπιακό Βόλου, ο τεχνι-
κός του ΠΑΟΚ ανέλυσε τα λάθη
των παικτών του, αλλά εξέ-
φρασε την αισιοδοξία του ότι
δεν θα επαναληφθούν στο μέλ-
λον. 

«Θεωρώ ότι είστε οι καλύτεροι
παίκτες που είχε ο ΠΑΟΚ στο
ρόστερ του τα τελευταία χρόνια.
Αυτή η ευκαιρία που έχετε να
διακριθείτε ατομικά και ομα-
δικά, δεν πρέπει να πάει χα-
μένη. Μπορείτε να πετύχετε
πολλά, γιατί έχετε δυνατότητες
αλλά περιμένω να μου τις δεί-
ξετε. Θέλω να δείχνετε μεγαλύ-
τερο πάθος» ήταν τα λόγια του
Δερμιτζάκη, σε μια προσπάθεια
να τονώσει το ηθικό των ποδο-
σφαιριστών του «δικεφάλου του
Βορρά». 

Πάντως, δεν αποκλείεται ο
Έλληνας τεχνικός να σκέφτεται

πιο σοβαρά πλέον, να «βάλει
στο παιχνίδι» και τους υπόλοι-
πους που έχει η ομάδα στο ρό-
στερ της. Και δεν είναι λίγοι
εκείνοι που δεν αγωνίζονται.
Έντεκα στον αριθμό, εκ των
οποίων οι εφτά δεν έχουν πάρει
ούτε λεπτό συμμετοχής. Πρόκει-

ται για τους Ζουέλα, Σαβίνι,
Μπαλάφα, Κριστιάνο και τους
νεαρούς Αθανασιάδη, Γεωρ-
γίου, Σακελλαρίου. 

Αν υπολογίσουμε και τον ελά-
χιστο χρόνο συμμετοχής που
παίρνουν οι Κουτσιανικούλης,
Φωτάκης, Τσιρίλο, τότε καταλα-

βαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα
έχει την απαιτούμενη φρεσκάδα
στα υπόλοιπα ματς, ενώ θα είναι
πολύ δύσκολο να συνδυάσει τις
εγχώριες με τις ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις, αν το ροτέισον γί-
νεται μεταξύ 14-15 ποδοσφαι-
ριστών. 

ΠΑΟΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ

«Γλυκιά πίεση η πρωτιά…»
M
OT
IO
NT
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M

«Είστε οι καλύτεροι, αλλά…»
ΑΡΗΣ

Ο Κάλβο
είναι εδώ��

Πιο έτοιμος και
αποφασισμέ-
νος από ποτέ

δείχνει ο Τόνι Κάλβο,
που επέστρεψε στη
Θεσσαλονίκη, έπειτα
από 12 μέρες παραμο-
νής στην Ισπανία. «Σε
υπολογίζω» φέρεται
να του είπε ο Έκτορ
Ραούλ Κούπερ στο χθε-
σινό τετ α τετ που
είχαν. Ο Ισπανός ήταν
ο μόνος που δεν… αντι-
μετώπισε την οργή
του Αργεντινού, αφού
οι υπόλοιποι τα άκου-
σαν για την εμφάνιση
στη Νέα Σμύρνη. 

Αναγεννημένος επα-
νήλθε στη συμπρω-
τεύουσα ο Τόνι Κάλβο,
όπου και ξεπέρασε το
προσωπικό πρόβλημα
που αντιμετώπιζε, ενώ
παράλληλα δεν έχει
πρόβλημα με τον
αστράγαλό του. Ο
Ισπανός ενσωματώ-
θηκε στις προπονήσεις
του Άρη και είναι έτοι-
μος (από κάθε άποψη)
για να προσφέρει τις
υπηρεσίες του, αρχής
γενομένης από το
εντός έδρας παιχνίδι
με τον Εργοτέλη. 

Θεωρείται δεδομένο
ότι ο Κούπερ θα τον
συμπεριλάβει στην
αποστολή του αγώνα,
αν και δεν είναι σί-
γουρο ότι θα βρίσκεται
στους πρώτους έντεκα.
Ο τεχνικός των «κίτρι-
νων» υπολογίζει τον
Κάλβο, κάτι που του
έδωσε να καταλάβει
στο τετ α τετ που
είχαν. Ο Κούπερ επι-
χείρησε να του «ανε-
βάσει» ακόμα
περισσότερο την ψυ-
χολογία και του κατέ-
στησε σαφές πως τον
υπολογίζει. 

ΟΗρακλής βρίσκεται στην πρώτη
θέση της βαθμολογίας μετά από
τρεις αγωνιστικές και στη σημερινή

συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του, Μα-
ρίνος Ουζουνίδης, ζήτησε από τους παίκτες
του να εκμεταλλευτούν τη δύναμη της
έδρας κόντρα στην Καβάλα το Σάββατο. 

«Ετοιμαζόμαστε για έναν πολύ δύσκολο
αγώνα, από πολλές πλευρές. Η Καβάλα
είναι μία πολύ καλή ομάδα και αυτό φάνηκε
στα παιχνίδια που έδωσε. Από την άλλη
εμείς καλούμαστε για δεύτερο συνεχόμενο
παιχνίδι μέσα στην έδρα μας, να πάρουμε
το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι δύσκολο
να το πετύχεις αυτό, αφού τα παιχνίδια της
Σούπερ Λίγκας είναι εξαιρετικά δύσκολα.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να εκ-
μεταλλευτούμε την έδρα και τον κόσμο
μας. 

Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφή-
σουμε χώρους στον αντίπαλο, αφού η Κα-
βάλα έχει γρήγορους παίκτες. Ταυτόχρονα
πρέπει να έχουμε υπομονή, όταν θα είμα-
στε με την μπάλα στα πόδια, προκειμένου

να δημιουργήσουμε τις φάσεις και τις προ-
ϋποθέσεις που θέλουμε για γκολ. Τα παιδιά
έχουν αντιληφθεί τη δυσκολία του αγώνα
με την Καβάλα και αυτό το βλέπω και στις
προπονήσεις μας καθημερινά. Θα δώσουμε
τον καλύτερό μας εαυτό και για ακόμα μία
φορά περιμένουμε δίπλα μας τον κόσμο. 

Το μυστικό θα είναι κόντρα σε μία γρή-
γορη μεσοεπιθετικά ομάδα, να μην αφή-
σουμε τους αντιπάλους να το
εκμεταλλευτούν Σήμερα θα δω αν και κατά
πόσο θα είναι σε θέση να αγωνιστούν οι
Γιάκομπ, Σολτάνι και Παπαστεργιανός.
Είμαι αισιόδοξος. Ανάλογα με τους τρεις
αυτούς παίκτες θα κάνω και τις υπόλοιπες
επιλογές μου.

Υπάρχει μία γλυκιά πίεση, ωστόσο δεν
είμαι άνθρωπος που κοιτάει τον βαθμολο-
γικό πίνακα. Ξέρω ότι θέλουμε ακόμα δου-
λειά, προκειμένου να δέσουμε σαν ομάδα
και κάποιοι παίκτες να φτάσουν στα επί-
πεδα φυσικής κατάσταση που θέλω. Παι-
χνίδι με παιχνίδι θα είμαστε όλο και
καλύτεροι», ήταν τα λόγια του 42χρονου
προπονητή. 
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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

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

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EuROTAXI 2310866866, 551525

χρήσιμα τηλ.

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

ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

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

αερογραμμές



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

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

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

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

2310 912507

ΙΚΑ

εφημερεύοντα νοσοκομεία

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Aγ. Δημητρίου 57 Διοικητήριο, Π. Π. Γερμανού 6-Τσιμισκή, Χειμάρας 27-Μ.

Μπότσαρη 98, Α. Παπαναστασίου 174 Παλιό Τέρμα Χαριλάου, Πασσαλίδη 61-
Μ. Χρύσανθου 15-Καλαμαριά, Μάρκου Μπότσαρη 41, Αναλήψεως 14 εκκλη-
σία Αναλήψεως, Ανδ. Παπανδρέου 33(πρώην Β. Γεωργίου)-Νεάπολη, Θ. Να-
τσίνα 45(ενάντια Μαρινόπουλου Χαριλάου), Ιθάκης 83-Δημοκρατίας Ν. Πολι-
τεία-Εύοσμος,  Ιπποκράτους 3-Κηφισίας 44-Καλαμαριά, Εγνατία 142-Καμά-
ρα, Αν. Θράκης 48-Κ. Τούμπα, Γράβιας 51-Θερμοπυλών Μαρτίου, Κύπρου 28
& Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι-Συκιές, Εγνατία 45-Ιων. Δραγούμη, Φιλιππουπό-
λεως 2-Αμπελόκηποι

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Χειμάρας 27-Μ. Μπότσαρη 98, Ιπποκράτους 3-Κηφισίας 44-Καλαμαριά, ,

Γράβιας 51-Θερμοπυλών Μαρτίου, Εγνατία 45-Ιων. Δραγούμη, Φιλιππουπόλε-
ως 2-Αμπελόκηποι

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας,
νευρολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά,
θωρακική, καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργι-
κά, ψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χει-
ρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά ουρολογικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναι-
κολογικά, παιδοχειρυργικά, παιδοορθοπεδικά, παιδοψυχολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα και για περιστατι-
κά παθολογικά
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

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

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

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

• ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ      Ορτανσίας

• ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Χαλκιδικής(περιοχή Μπότσαρη)

• ΚΗΦΙΣΙΑ Καπαδοκίας & τμήμα της Ζηργάνου

• ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μεσολογγίου&Βενιζέλου

• ΕΥΟΣΜΟΣ Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος

• ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Καυτατζόγλου, στο πάρκο Στρατηγείου

• ΜΕΤΕΩΡΑ Μ.Αλεξάνδρου,Γρανικού & Κυριακοπούλου

• ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Ευόσμου

λαϊκές αγορές



Karfitsa 13Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010 ΣΤΟΡΥΘΜΟΤΗΣΠΟΛΗΣ

Η Karfitsa στην 75η ΔΕΘ Νέα σεζόν 
για τη NovaTo Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης Δήμαρχος Αθηναίων και ο κ. Κων-

σταντίνος Γκιουλέκας υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκαν το περί-
πτερο της εφημερίδας «Karfitsa», ενόψει της 75ης ΔΕΘ. Εκεί συναντήθηκαν με τον κ.

Ηλία Κουσκουβέλη, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και τον κ. Νίκο Καρα-
μανλή, εκδότη της εφημερίδας «Karfitsa». Την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010, στο Yacht Restaurant

στη Θεσσαλονίκη, έγινε η παρουσίαση του νέου προ-
γράμματος της Nova, για τη σεζόν 2010-11. Η πρώτη ψη-

φιακή πλατφόρμα στην Ελλάδα ξεκινά δυναμικά τη νέα
σεζόν και μία δεύτερη δεκαετία πρωτοπορίας στον τομέα της
ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας με το σύνθημα «Nova: Τηλε-
οπτικό Υπερθέαμα».

O κ. Νικήτας Κα-
κλαμάνης Δήμαρ-
χος Αθηναίων,
μαζί με τον κ.
Κωνσταντίνο
Γκιουλέκα υπο-
ψήφιο Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης και
τον κ. Ηλία Κου-
σκουβέλη πρώην
Πρύτανη Πανεπι-
στημίου Μακεδο-
νίας, περπάτησαν
παρέα στην 75η
ΔΕΘ. 

Η κυρία Κατερίνα Κασκα-
νιώτη(Διευθύντρια Ψη-
φιακής Πλατφόρμας
Nova), παρουσίασε ανα-
λυτικά  το πρόγραμμα της
νέας σεζόν. Στη συνέχεια
ο κύριος Γρηγόρης Κα-
τσογιάννης (Διευθυντής
Marketing Nova), παρου-
σίασε τις καινούργιες
αθλητικές εκπομπές λέ-
γοντας: «Η Nova, επεν-
δύει σε μεγάλα αθλητικά
γεγονότα»

Στο περίπτερο 15,
χειραψία του εκ-
δότη της εφημε-
ρίδας κ. Νίκου
Καραμανλή με
τον κ. Νικήτα Κα-
κλαμάνη.

Ο κ. Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας μαζί
με τον κ. Νικήτα
Κακλαμάνη και
τον κ. Νίκο Καρα-
μανλή στο περί-
πτερο της
εφημερίδας
«Karfitsa».

Η κυρία Κατερίνα Κασκανιώτη(Διευθύντρια Ψηφιακής Πλατφόρμας Nova), παρου-
σίασε αναλυτικά  το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Στη συνέχεια ο κύριος Γρηγόρης
Κατσογιάννης (Διευθυντής Marketing Nova), παρουσίασε τις καινούργιες αθλητι-
κές εκπομπές λέγοντας: «Η Nova, επενδύει σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα»

Ο κύριος Πάνος Παπαδό-
πουλος(Αναπληρωτής Δι-
ευθυντής Σύμβουλος του
Ομίλου Forthnet), σχο-
λίασε τις δυσκολίες της
σημερινής εποχής και
εξήγησε τους τρόπους με
τους οποίους ο όμιλος
Forthnet σχεδίασε την αν-
τιμετώπισή τους. 
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ΗΠολιτική Κωμωδία του   Αρι-
στοφάνη «Αχαρνής», σε με-

τάφραση Κ.Χ. Μύρη, σκηνοθεσία
Σωτήρη Χατζάκη και τον Σταμάτη
Κραουνάκη σε πρωταγωνιστικό
ρόλο, ανεβαίνει απόψε στο Βασι-
λικό Θέατρο στις 21.00. Οι τιμές
των εισιτηρίων είναι 20€ η γε-
νική είσοδος και 15€ το φοιτη-
τικό/ ομαδικό. Σημεία
προπώλησης: Βασιλικό Θέατρο
(από 9.30-13.30 και 17.30-
21.00). Πληροφορίες στο
2310288000

Ηπαράσταση «Η γυναίκα της
Πάτρας» του Γιώργου Χρονά,

με την ερμηνεία της Ελένης Κοκ-
κίδου, ανεβαίνει απόψε στο Θέα-
τρο Άνετον στις 21.15, ενόψει των
45ων Δημητρίων. Τιμή Εισιτη-
ρίου: 20 ευρώ. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 2310271116

Ηπαράσταση «Το τάβλι» του Δ.
Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία

Άρη Ρέτσου ανεβαίνει απόψε στο
Θέατρο «Έξω από τα Τείχη», στις
21.30. Τιμή εισιτηρίων: 15 ευρώ
και 10 ευρώ το φοιτητικό. Πληρο-
φορίες: 2310210308 

ΗΙροντίνα και ο Παναγιώτης

Ηλιάδης τραγουδάνε απόψε
στο café-gallery «Παράλληλος».

Ομάδες Διακοπής Καπνίσμα-
τος λειτουργούν για έκτη συ-

νεχή χρονιά στη ΧΕΝ
Καλαμαριάς. Στις ομάδες αυτές
μπορούν να συμμετέχουν όσοι
έχουν αποφασίσει να απαλλαγούν
από το κάπνισμα, βοηθούνται
ώστε να οργανώσουν ένα κατάλ-
ληλο για τον καθένα σχέδιο δια-
κοπής, να πετύχουν τη διακοπή
και τέλος να υποστηριχθούν στο
αποτέλεσμα. Το πρόγραμμα ξεκι-
νάει τον Οκτώβριο, ολοκληρώνε-
ται σε δέκα δίωρες εβδομαδιαίες
συναντήσεις και προσφέρεται δω-
ρεάν. Πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής στα τηλ: 2310411720
και 6976452714 

Σημειωματάριο

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ (Προβολές: 16.10 – 18.10, Σάββατο
και Κυριακή: 11.50 – 13.50 – 16.10 –
18.10) / 13 (Προβολές: 20.20 – 22.30 –
00.30)
Αίθουσα 2: ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ (Προβολές: 16.20 – 18.40 –
21.00 – 23.10, Σάββατο και Κυριακή: 12.10
– 14.10 – 16.20 – 18.40 – 21.00 – 23.10)
Αίθουσα 3: SALT (Προβολές: 16.50, Σάββατο
και Κυριακή: 12.30 – 14.40 – 16.50) / Ο
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Προβολές: 19.00
– 21.20 – 23.40, Τρίτη: 22.50)
Αίθουσα 4: TOY STORY III – μεταγλωττι-
σμένη (Προβολές: Σάββατο και Κυριακή
12.20) / ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές: 17.10 – 20.00 –
22.40, Σάββατο και Κυριακή: 14.20 – 17.10
– 20.00 – 22.40)
Αίθουσα 5: ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 2:
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙ ΓΚΑΛΟΡ (Προβολές:
16.00 – 18.00, Σάββατο και Κυριακή: 12.00
– 14.00 – 16.00 – 18.00) / STEP UP 3D: Η
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Προβολές: 19.50 – 22.00 –
00.20)
Αίθουσα 6: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ μετα-
γλωττισμένη 3D (Προβολές: 15.20 – 17.20,
Σάββατο και Κυριακή: 11.20 – 13.20 –
15.20 – 17.20) / SALT (Προβολές: 19.20 –
21.40 – 00.00)
Αίθουσα 7: KARATE KID (Προβολές: 15.30 –
18.20 – 21.10 – 23.50, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.50 – 15.30 – 18.20 – 21.10 –
23.50)
Αίθουσα 8: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ μετα-
γλωττισμένη (Προβολές Σάββατο: 14.30, Κυ-
ριακή: 12.40 – 14.30) / INCEPTION
(Προβολές: 16.40 – 19.30 – 22.20)
Αίθουσα 9: ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές:  Πέμπτη και Πα-
ρασκευή: 22.40, Σάββατο και Κυριακή: 17.10
– 20.00 – 22.40, Δευτέρα εως Τετάρτη:
20.00 – 22.40)
Αίθουσα 10: SALT (Προβολές: 19.20 –
21.40, Παρασκευή και Σάββατο: 19.20 –
21.40 – 00.00, Κυριακή: 16.50 – 19.20 –
21.40)
Αίθουσα 11: INCEPTION (Προβολές: 20.40)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατήσεις:8011160000)
Αίθουσα 1: ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ (Προβολές: Κυριακή

12.00) / ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 2: Η
ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙ ΓΚΑΛΟΡ – μεταγλωττι-
σμένη 3D (Προβολές: 18.00 – 20.00, Σάβ-
βατο 16.00 – 18.00 – 20.00, Κυριακή:
14.00 – 16.00 – 18.00 – 20.00) / STEP UP
3D: Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Προβολές: 22.00 –
00.20)
Αίθουσα 2: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – με-
ταγλωττισμένη (Προβολές: 18.10, Σάββατο:
16.10 – 18.10, Κυριακή: 12.10 – 14.10 –
16.10 – 18.10) / 13 (Προβολές: 20.10 –
22.10 – 00.10)
Αίθουσα 3: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ – μεταγλωττισμένη SALT (Προβολές:
19.50 – 22.20 – 00.30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17.40 – 19.50 – 22.20 – 00.30)
Αίθουσα 4: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ (Προβολές: Σάββατο: 15.10 –
17.20, Κυριακή: 13.00 – 15.10 – 17.20) / Ο
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Προβολές: 19.20
– 21.40 – 00.00)
Αίθουσα 5: ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές: 17.10 – 20.00 –
22.50)
Αίθουσα 6: KARATE KID (Προβολές: 17.20 –
20.10) / ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ (Προβολές: 23.00)
Αίθουσα 7: ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ (Προβολές: 18.00 – 20.20 –
22.40)
Αίθουσα 8: SALT (Προβολές: 18.50 – 21.00,
Σάββατο και Κυριακή: 16.40 – 18.50 –
21.00) / INCEPTION (Προβολές: 23.10)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές: 17.20 – 20.20 –
23.20, Σάββατο και Κυριακή: 14.20 – 17.20
– 20.20 – 23.20)
Αίθουσα 3: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ – μεταγλωττισμένη (Προβολές:
17.10 – 19.00, Σάββατο και Κυριακή: 13.20
– 15.20 – 17.10 – 19.00) / ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ (Προβολές: 20.50
– 23.10)
Αίθουσα 4: KARATE KID (Προβολές: 18.20,
Σάββατο και Κυριακή: 13.00 – 15.40 –
18.20) / SALT (Προβολές: 21.00 – 23.00)
Αίθουσα 5: INCEPTION (Προβολές: 18.10 –
21.10, Σάββατο και Κυριακή: 15.10 – 18.10
– 21.10) / SALT (Προβολές: Παρασκευή και
Σάββατο: 00.00)
Αίθουσα 6: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – με-
ταγλωττισμένη  (Προβολές: 17.30, Σάββατο
και Κυριακή: 13.30 – 15.30 – 17.30) / SALT
(Προβολές: 19.30 – 21.30 – 23.30)
Αίθουσα 7: KARATE KID (Προβολές: 17.00 –

19.45, Σάββατο και Κυριακή: 14.10 – 17.00
– 19.45) / SALT (Προβολές: 2.30, Παρα-
σκευή και Σάββατο: 22.30 – 00.30)
Αίθουσα 8: ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 2:
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙ ΓΚΑΛΟΡ – μεταγλωττι-
σμένη 3D (Προβολές: 17.00 – 18.45, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 13.15 – 15.15 – 17.00 –
18.45) / Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Προβο-
λές: 20.30 – 22.20, Παρασκευή και Σάβ-
βατο: 20.30 – 22.20 – 00.10)
Αίθουσα 9: TOY STORY III – μεταγλωττι-
σμένη (Προβολές: Σάββατο και Κυριακή:
13.45) / ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΕΛ (Προβολές: 17.15 – 19.40 – 22.00,
Παρασκευή και Σάββατο: 17.15 – 19.40 –
22.00 – 00.20)
Αίθουσα 10: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ –
μεταγλωττισμένη (Προβολές: 16.40, Σάββατο
και Κυριακή: 14.40 – 16.40) / 13 (Προβο-
λές:  19.10 – 21.20 – 23.45)
Αίθουσα 11: ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές: 18.50 – 21.45,
Σάββατο και Κυριακή: 15.50 – 18.50 –
21.45)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ
ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές: 16.30 – 19.30 –
22.30, Σάββατο και Κυριακή: 13.30 – 16.30
– 19.30 – 22.30)
Αίθουσα 2: ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 2:
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙ ΓΚΑΛΟΡ – μεταγλωττι-
σμένη (Προβολές: 17.20 – 19.10, Σάββατο
και Κυριακή: 13.40 – 15.30 – 17.20 –
19.10) / ΓΟΥΟΛ ΣΤΡΙΤ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ
ΠΕΘΑΙΝΕΙ (Προβολές: 21.00, Παρασκευή και
Σάββατο: 21.00 – 00.00)
Αίθουσα 3: TOY STORY III – μεταγλωττι-
σμένη (Προβολές Σάββατο και Κυριακή:
15.00) / ΟΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΝΤΕΛ (Προβολές: 17.15 – 19.15 – 21.15 –
23.15)
Αίθουσα 4: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΥ – μεταγλωττισμένη (Προβολές:
16.15 – 18.00 – 19.45, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 14.30 – 16.15 – 18.00 – 19.45) /
SALT (Προβολές: 21.30 – 23.30)
Αίθουσα 5: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – με-
ταγλωττισμένη (Προβολές: 16.20 – 18.20,
Σάββατο και Κυριακή: 14.20 – 16.20 –
18.20) / KARATE KID (Προβολές: 20.20) /
SALT (Προβολές: 23.00)
Αίθουσα 6: KARATE KID (Προβολές: 16.40 –
19.20, Σάββατο και Κυριακή: 14.00 – 16.40
– 19.20) / SALT (Προβολές: 22.00, Παρασκ.
& Σάββατο: 22.00 - 00.00)
Αίθουσα 7: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – με-
ταγλωττισμένη (Προβολές: 17.10, Σάββατο

και Κυριακή: 13.00 – 15.10 – 17.10) / IN-
CEPTION (Προβολές: 19.15 – 22.15)
Αίθουσα 8: SALT (Προβολές: 20.30 – 22.30)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310-269-403, 2310-265-884
Αγίας Σοφίας - Ολύμπου): INCEPTION (Προ-
βολές Μέχρι την Κυριακή:  21.15) 
ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ. 2310-828-642. Σαραντα-
πόρου 4): ΩΡΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΕΞΥ (Προβολές Μέχρι
την Κυριακή: 20.45 – 22.45)
ΑΥΡΑ: (τηλ. 2310-454-525 Πλαζ Αρετσους,
Καλαμαριά): ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ
(Προβολές Μέχρι την Κυριακή: 20.45) / 22
ΣΦΑΙΡΕΣ (Προβολές Μέχρι την Κυριακή:
22.30)
ΕΛΛΗΝΙΣ: (τηλ. 2310-292-304 Πλατεία
Χ.Α.Ν.Θ. Δίπλα στο Βελλίδειο): ONDINE (Προ-
βολές: 20.30 – 22.30)
ΝΑΤΑΛΙ: (τηλ. 2310-829-457 Μεγ. Αλεξάν-
δρου 3): SALT (Προβολές: 21.00 – 23.00)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310-233-665. Dolby Digi-
tal EX): 
Αιθουσα 1: COCCO BEFORE CHANEL (Προ-
βολές: 19.15) / THANK YOU FOR SMOKING
(Προβολές: 21.15 - 23.00)
Αιθουσα 2: Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Προ-
βολές: 19.00 – 21.00) / BAARIA (Προβολές:
23.00) 
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ: (τηλ. 2310-834-996, 2310-
844-415 Dolby Digital  Βας. Ολγας): ΣΡΕΚ ΚΙ
ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – μέταγλωττισμένη (Προ-
βολές: Παρασκευή έως Κυριακή 17.50) /
ONDINE (Προβολές: 19.20) / SALT (Προβο-
λές: 21.10 – 23.10)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310-261-727 Φιλ.
Εταιρίας – Δημ. Μαργαρίτη. Dolby Stereo) Ο
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Προβολές: 18.45
– 21.00 – 23.00)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378-404 Dolby
Stereo): 
Αιθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: ΒΟΡΕΙΑ (Προβολές:
21.00 – 22.45)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ
ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ (Προβολές: 21.00) / Ο ΠΑΤΕ-
ΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥ (Προβολές: 22.45)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 – 960 - 063 Dolby
Stereo S.R.): ΕΝΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΑ ΤΙ ΠΡΟ-
ΦΗΤΗΣ  (Προβολές: 19.30 – 21.15) / IN-
CEPTION (Προβολές: 23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

Sex and the city 2, του Michael Patrick King, 
(κωμωδία-Αμερικανικής παραγωγής)

«H Γυναίκα της
Πάτρας» / Έως
26 Σεπτεμ-
βρίου, στο Θέα-
τρο Άνετον

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση: «Αχαρ-
νής» / Παίζουν: Σταμάτης Κραουνάκης,
Γρηγόρης Βαλτινός, Κώστας Βουτσάς ,
Δημήτρης Κοντός, Θεοδώρα Βουτσά, Πο-
λυξένη Σπυροπούλου κ.α. / Από σήμερα το
βράδυ

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

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ Παράσταση: «H Γυ-
ναίκα της Πάτρας» του Γιώργου Χρονά /
Ερμηνεύει η Ελένη Κοκκίδου / Έως και τις
26 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Παρά-
σταση: «Το τάβλι» / Ηθοποιοί: Βασίλης
Νανάκης, Γιάννης Παπαϊωάννου / Έως
και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΠΙΣΤΟΛΗ διαμαρτυρίας στέλ-
νει στη Νέα Δημοκρατία η Ένωση
Συντακτών Ημερησίων Εφημερί-
δων Μακεδονίας Θράκης, για τη
στάση του εκπροσώπου της Π.
Παναγιωτόπουλου να αγνοήσει
με προκλητικό τρόπο τα μέσα
ενημέρωσης της Βόρειας Ελλάδας
στην πρόσφατη συνέντευξη Σα-
μαρά στη ΔΕΘ. Για πρώτη φορά
δεν ρώτησε η ΕΡΤ3, το Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η
«Θεσσαλονίκη» σε μια… τρίωρη
συνέντευξη, ενώ «Μακεδονία» και
«Αγγελιοφόρος» ρώτησαν μετά
από 2,5 ώρες μετά. 

ΑΣΤΡΑΨΕ και βρόντηξε η ΕΣΗ-
ΕΜΘ και για δυο περιπτώσεις δη-
μοσιογράφων που συμμετέχουν
στο ψηφοδέλτιο Π. Ψωμιάδη. Αρ-
χικά ζητά από τον Γαβρίλο Αβρα-
μίδη να μην ισχυρίζεται ότι είναι
μέλος της, ενώ δεν είναι (!) και
από την Άντζελα Πεϊτση να εξη-
γήσει γιατί υπέβαλε ερώτηση στη
συνέντευξη τύπου Σαμαρά για
τον νομάρχη Θεσσαλονίκης (ενώ
σε λίγες μέρες ανακοινωνόταν η
συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο
του).

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ φέρεται να
ετοιμάζει η ΕΣΗΕΜΘ και στο
Ράδιο Θεσσαλονίκη, όπου εκδη-
λώθηκε η πρόθεση της ιδιοκτη-
σίας να περικόψει μισθούς
δημοσιογράφων. Μπαρούτι μυρί-
ζει…

ΕΙΝΑΙ η τελευταία χρονιά που
θα κάνω το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»
και θα μείνω ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα μακριά από την τηλεό-
ραση”, δηλώνει στην “Athens
Voice” που κυκλοφορεί ο Λάκης
Λαζόπουλος.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 θα
αρχίσει η μετάδοση αθλητικών
τηλεοπτικών προγραμμάτων σε
εικόνα 16:9 (ευρεία οθόνη), με
τους αγώνες της δεύτερης αγωνι-
στικής του Champions League .
Με το σύστημα ευρείας οθόνης
θα μεταδίδονται πλέον όλα τα με-
γάλα αθλητικά γεγονότα, όπως ο
αγώνας Παναθηναϊκού – Κοπεγ-
χάγης της 29ης Σεπτεμβρίου
2010.

Ο Τελάλης

MEGA CHANNEL

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

ΑΝΤ1

06:00 - LOVE BITES
07:00 - ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10:00 - 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
12:50 - ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13:00 - ANT1 NEWS 
13:25 - ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
14:15 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
15:15 - ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
16:15 - ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ

17:40 - ANT1 NEWS
17:50 - LOVE BITES
19:00 - ΚΑΡΜΑ
20:00 - ANT1 NEWS 
21:00 - ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ
22:00 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
23:00 - ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
00:00 - TRUE BLOOD
01:15 - ANT1 NEWST1 NEWS
01:20 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
02:30 - EUROPEAN POKER TOUR
03:30 - ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
05:00 - MOBILE FUN
05:30 - ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ

STAR CHANNEL

06:00 - ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΟΤΗΣ (SMALLVILLE) - 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
06:45 - ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ (CAP-
TAIN FLAMINGO)
07:15 - ΠΟΚΕΜΟΝ (POKEMON)
07:45 - ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
10:15 - ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
11:15 - ΚΟΡΙΝΑ Η ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ (GATA
SALVAJE)
12:30 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
13:30 - * SUPER STAR *
16:45 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:45 - ΦΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΑ LIVE
19:45 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (HOUSE
M.D.) - 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
21:00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEXANDER)
00:30 - ΠΛΑΤΟΥΝ (PLATOON)
03:00 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ : ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (LAW AND ORDER:
CRIMINAL INTENT) - 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
04:00 - INVASION - 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ALPHA 

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

NET

06:00 - ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10:00 - ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13:00 - ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
15:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
16:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
18:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
19:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
20:45 - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20Ο
ΑΙΩΝΑ     
21:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 - ΕΞΑΝΤΑΣ
23:00 - ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ 
01:00 - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΕΡΑΤΑ (HIS-

TORY CHANNEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  
EPT3

05:30 - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
07:00 - Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟΥ  
07:30 - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     
08:00 - Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΥ 
08:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  (E)
09:30 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11:00 - Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΤΑ
11:30 - ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ     
12:00 - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ
13:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ 
14:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  
15:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ     
16:00 - Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
16:30 - ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
17:00 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:55 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
18:05 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ     
18:15 - ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ     
18:30 - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ     
19:30 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ
20:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΦΩΝΕΣ      
21:00 - ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ      
21:05 - SHAMWARI : ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ
ΖΩΗ      
21:40 - ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ     
22:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ      
23:00 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ     
00:30 - Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΙΑΣ ΜΑΣ  (E)    
01:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ  (E)    
01:30 - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ  (E)    

02:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ  (E)    
03:00 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΓΚ     
04:40 - 5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – CIRCOM      

ET1

08:15 - ΧΑΝΤΙ ΜΑΝΙ: Ο
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ      
08:45 - Η ΚΟΥΝΕΛΟΥΠΟΛΗ (1ΟΣ ΚΎ-
ΚΛΟΣ)      
09:15 - ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ – ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑ-
ΘΑΙΝΩ (DISNEY’S ZONE)      
09:45 - ΟΔΟΣ ΦΤΕΡΩΝ     
10:00 - ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ   
11:30 - ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ     
12:00 - ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ      
14:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙ-
ΡΟΣ      
14:30 - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ      
15:00 - ΦΙΝΕΑΣ ΚΑΙ ΦΕΡΜΠ      
15:30 - Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΚΙΜ      
16:00 - ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ  (E)    
16:30 - ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  (E)    
17:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ      
19:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
ROLAND GARROS      
21:00 - ΡΙΜΕΪΚ     
22:00 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
(5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Α' ΜΕΤΑΔΟΣΗ)      
23:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΑ- ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ- ΚΑΙΡΟΣ    
00:00 - Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ      
01:00 - CRIME AND INVESTIGATION
NETWORK  (E)    

ALTER

06:00 - "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΥΤΙΑ

10:30 - ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
15:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:45 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS
18:00 - THAT’S LIFE
18:45 - ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟ-
ΠΟΥΛΟ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
21:30 - AUTO ALTER
21:45 - ΖΑΜΑΝΦΟΥ
01:15 - HIT PARADE (Ε)
01:45 - AUTO ALTER
02:00 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΟΥ
04:15 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
05:30 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (Ε)

ΣΚΑΙ

05:00 - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
05:30 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ
06:00 - ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
10:00 - ΣΚΑΪ ΤΏΡΑ
13:00 - ΝΤΑΝΤΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ
14:00 - ΕΓΏ Η Ο ΣΚΎΛΟΣ
15:00 - THE "F" WORD
16:00 - AMERICA'S NEXT TOP MODEL
17:00 - ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΣΠΊΤΙΑ
17:30 - ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΚΕΣΙ
18:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 18:00
19:05 - ΕΚΤΟΣ ΟΡΊΩΝ
20:10 - ΤΑ ΠΙΟ ΑΣΤΕΊΑ ΒΊΝΤΕΟ
20:45 - ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
21:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 21:00
22:00 - ΔΗΛΗΤΗΡΙΏΔΗ ΕΝΤΟΜΑ
23:00 - CSI ΜΑΪΑΜΙ
00:00 - HARPER'S ISLAND
01:00 - MOST SHOCKING...
02:00 - LIFE ON MARS
03:00 - HOW TO BEAT YOUR KIDS
ASTHMA

ET1

08.30- Χαντί Μανι: ο Μαστορά-
κος
09.00- Μίκυ Μάους - παίζω και
μαθαίνω (Disney s zone)
09.30- Οι μικροί Αϊνστάιν
10.00- Εκπαιδευτική τηλεόρα-
ση
11.00- Οι Έλληνες της διασπο-
ράς
11.30- Τα γεφύρια του Ιονίου
12.00- Η σφραγίδα του Θεού
14.00- Μπουρμπουλήθρες
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Φινεας και φερμπ
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, σκανδα-
λιές στο ξενοδοχείο
16.30- Ζακ και Κόντι, εν πλω
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Αστροφεγγιά
19.00- Εξιστορειν και ιστορειν
20.00- Το οικοσύστημα της νή-
σου κλιππερτον
21.00- Οι αγνοούμενοι (4ος
κύκλος)
22.00- Φαντάσματα
23.00- Ειδήσεις
00.00- 33ο φεστιβάλ ελληνι-
κών ταινιών μικρού μήκους
Δράμας

ΝΕΤ

06.00- Πρωϊνή ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 

15.00- Ειδήσεις
16.00- Αναγκαστική προσγεί-
ωση
18.00- Ειδήσεις
18.30- Κολωνάκι διαγωγή μη-
δέν
20.00- Ο έρωτας των πρώτων
πλάνων
21.00- Ειδήσεις
22.00- Οι ωραίοι δεν πεθαίνουν
στο Ντένβερ(Θερινό σινεμά)
00.15- Αρχαία ιστορία: η εσχάτη
αντίσταση των τριακοσίων

ΕΤ3

09.00- Το ψάρεμα
10.00- Παγκόσμια οικογένεια
10.30- Οι οικολογικές μάχες
11.30- Λησμονημένες φωνές
12.30- Η ελληνική μου Κουζίνα
13.00- Ειδήσεις
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Η χαρά της ζωγραφικής
16.00- Μαγικός κόσμος
16.30- 'Eνας πανέμορφος
άγνωστος κόσμος
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.30- Προστατεύοντας τη φύ-
ση
19.30- 'Eνα ταξίδι στην άγρια
Αφρική
20.00- Shamwari : μια άγρια
ζωή
20.30- Γίνε ένα με τα πλάσματα
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Τι κάνει ο άνθρωπος για
να ζήσει
00.30- Εγκλήματα

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα MEGA
10.00- Επτά θανάσιμες πεθε-
ρές
13.10- Η ζωή της άλλης (E)
14.00- Ειδήσεις
15.00- Μαζί σου
16.00- Λάκης ο Γλυκούλης
16.50- Ματιές στα γεγονότα
17.00- Singles
18.00- Patty, η πιο όμορφη
ιστορία
19.00- Τα μυστικά της Εδέμ
20.00- Ειδήσεις
21.00- Η ζωή της άλλης
21.50- Πενήντα πενήντα
22.50- Μαύρα μεσάνυχτα
00.00- Τελευταία γεγονότα
00.15- End GAME

ANT1

06.00- Λίφτινγκ
07.00- Εlatte (Ψυχαγωγική Εκ-
πομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- 40 κύματα (Ε)
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών
(E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης (Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
16.50- Τα νέα του Ant1
17.00- Kismet
19.00- Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Eurovoice 2010

23.30- Gray's anatomy
00.30- Οι στάβλοι της Εριέτας
Ζαΐμη
01.30- Τα νέα του ΑΝT1
01.40- Κάρμα

ALPHA

07.00- Πάνω στην ώρα
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Αν μ' αγαπάς 
13.00- Ειδήσεις
13.15- Κους Κους το μεσημέρι
16.00- Δέστε τους
17.00- Ειδήσεις
17.05- Δέστε τους
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
21.00- Τσάκι Τσαν: new Police
Story
23.30- 10η εντολή
00.30- Νόμος και τάξη
01.30- Ιατρικές έρευνες

STAR

06.45- Παιδικό πρόγραμμα
07.30- Πρωϊνή μελέτη
10.15- Νηστικοί πράκτορες on
The road
11.15- Κορίνα η αγριόγατα 
12.30- Ειδήσεις
13.30- Super Star
15.45- Αξίζει να το ζεις 
17.45- Ειδήσεις στη νοηματική
17.50- Τα φιλαράκια 
18.50- Numbers
19.45- Ειδήσεις
21.00- Πιάσε με, αν μπορείς 
00.00- Απόδραση από το Λος

Άντζελες 
02.00- Οι νόμοι του Μπρούκλιν

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώρ-
γο Αυτιά
10.30- Εδώ και τώρα
12.30- Πολύ Μπλα Μπλα
16.00- 'Oσο υπάρχουν άνθρω-
ποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's life summer
18.45- Σήμερα
20.00- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Η ώρα του καταναλωτή
23.00- Φως στο τούνελ
02.00- Auto Alter

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Gumus
12.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del
amor
15.30- Τηλεαγορές
18.40- Birth Days
19.00- Ειδήσεις
19.50- Birth Days
20.30- Gumus
22.30- Surgeons
23.30- Intelligence
00.30- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- Σκαι τώρα
13.00- Νταντά πρώτων Βοηθει-
ών

14.00- Το σπίτι της Καρδίας μας
15.00- Top chef
16.00- America's Next top
model
17.00- Πως να ξαναβρείτε το
στυλ σας
17.30- Σασουκι
18.00- Σκαι magazino 
19.05- Μύθος η πραγματικότη-
τα
20.10- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Ειδήσεις
22.00- CSI: Miami iv
23.00- Υπερκατασκευές

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Παίξε μπουζούκι μου
γλυκό
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσε-
ων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ρίζες Ευρωπαϊκής μα-
γειρικής τέχνης
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις » &
σύντομο δελτίο ειδήσεων στη
νοηματική
19.30- Θηλαστικά
20.30- Στο αμφιθέατρο
21.30- Κοσμήματα του βυθού
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Θα τα πούμε στο ρεφρέν

δείτε στην tv

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ – ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά το «δέσιμο» τους
τον χειμώνα που μας πέ-
ρασε και σε συνδυασμό
με τις καλοκαιρινές τους
εμφανίσεις σε όλη την
Ελλάδα, οι Θεσσαλονι-
κείς θα έχουν την χαρά
να απολαύσουν τις δυο
πολυαγαπημένες καλλι-
τέχνιδες, Δήμητρα Γα-
λάνη και Ελένη
Τσαλιγοπούλου, στη
σκηνή του Stage. 

Από σήμερα το βραδύ και
κάθε Παρασκευή και
Σάββατο έως τα τέλη

Οκτωβρίου (για περιορισμένο
αριθμό εμφανίσεων), η Δήμη-
τρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγο-
πούλου θα ενώσουν τις φωνές
τους σε ένα διαφορετικό πρό-
γραμμα, το οποίο γνώρισε με-
γάλη επιτυχία τον περασμένο
χειμώνα, στις εμφανίσεις τους
στην Αθήνα. 

Τραγούδια όπως το «Στερεό-
τυπα», «Δεν μας συγχωρώ»,
«Δυο μέρες μόνο», «Χίλιες

σιωπές», «Ατομική μου ενέρ-
γεια», «Θέλω να αλλάξω το ει-
σιτήριο», είναι τραγούδια που
αγαπήσαμε όλα αυτά τα χρόνια
από τις δυο ερμηνεύτριες, που
θα μας ταξιδέψουν στο παρελ-

θόν, με σύμμαχο την καλή ποι-
οτική μουσική. 

Η Δήμητρα Γαλάνη και η
Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα συ-
νεργασθούν με το συγκρότημα
Imam Baildi, ενώνοντας τους

ήχους της παράδοσης με τους
ηλεκτρικούς ήχους. 

Κάθε Παρασκευή και Σάβ-
βατο στο Stage, με ώρα έναρξης
στις 23.30, (για περιορισμένο
αριθμό εμφανίσεων).

Βραδιές… αλλιώτικες 
από τις άλλες



«Εμείς θα κάνουμε Σέιχ Σου μέχρι το Ωραιόκαστρο»
«Κι εμείς Σέιχ Σου όλη μέρα!»

➽ Επισημαίνει η φίλη Δ.Χ. ότι ενώ η υπουρ-
γός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη ανακοί-
νωνε το μεγαλόπνοο σχέδιό της για τη
Θεσσαλονίκη, η στήλη ήταν αφιερωμένη σ’
αυτό ακριβώς: ότι κανένα κόμμα, ακόμα κι
όταν είναι κυβερνητικό, δεν έχει παρουσιάσει
ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τη Θεσσαλο-
νίκη…

➽ …ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει π.χ.
δέκα έργα - θεμέλια για την ανάπτυξη και
άλλες τόσες θεσμικές δράσεις, που υλοποι-
ηθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και
θα οδηγήσουν τη Θεσσαλονίκη επιτέλους
κάπου…

➽ Δεν θα έγραφα το συγκεκριμένο κείμενο
εάν πίστευα πράγματι ότι το… ζεμπίλι της
Μπιρμπίλη δεν είναι προσχηματικό. Αν πί-
στευα ότι δεν είναι μια από τα ίδια που
ακούμε εδώ και δεκαετίες και έχουν καταχω-
ρηθεί στο συλλογικό υποσυνείδητο ως υπο-
σχέσεις χωρίς αντίκρισμα. 

➽ Ξέρετε τι πιστεύω; Ότι η υπουργός Περι-
βάλλοντος ήρθε για δεύτερη φορά στη Θεσ-
σαλονίκη σε διάστημα δύο μηνών, όπως και ο
υπουργός Υποδομών ο κ. Ρέππας (μία νο-
μίζω), για να ανανεώσει την ελπίδα των εξα-
πατημένων ιθαγενών. 

➽ Είχαμε την Διεθνή Έκθεση με το γνωστό
καυτό της βήμα και τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, τώρα έχουμε μόνο τις εκλογές. Τι να πεις
πια από το βήμα της ΔΕΘ, όταν επί τριάντα
χρόνια το κόμμα σου έχει πρωτοστατήσει στα
ψέματα και τα κούφια λόγια; Τι να υποσχεθείς
άλλο στους ταλαίπωρους ιθαγενείς όταν τα
‘χεις τάξει όλα και έκανες ελάχιστα;

➽ Έρχεσαι, λοιπόν, και ανακατεύεις την τρά-
πουλα. Την ανακατεύσεις τόσο ώστε όλα μοι-
άζουν καινούρια, ελπιδοφόρα και αισιόδοξα.
Ακόμη και η πεζοδρόμηση της Τσιμισκή δεί-
χνει εφικτή, ενώ η… επέκταση του Σέιχ Σου
μοιάζει ό,τι πιο φυσιολογικό στον κόσμο. Μην
ξεχνάμε και την νέα μεγάλη υποθαλάσσια
ζεύξη Καλοχωρίου – Αγγελοχωρίου…

➽ Τι κι αν το μετρό δεν προχωράει, τι κι αν
το αεροδρόμιο δε λέει να μεγαλώσει, τι κι αν
η θαλάσσια συγκοινωνία έχει αναχθεί σε μεί-
ζον πρόβλημα; Τέσπα…

➽ Ονειρευτείτε ότι ζείτε σε άλλη πόλη κι ας
είστε στη Θεσσαλονίκη. Δεν

πειράζει… Εξάλλου, δυο
φορές κόπιασε η Τίνα για
να μας πείσει. Καλή σας
μέρα!  

✱ Σε στέκι υποψηφίων…  υποψηφίων δημοτι-
κών συμβούλων έχει μετατραπεί το καφέ, που
διατηρεί σε κεντρικό σημείο της Νεάπολης, ο
Γρηγόρης Χατζησάββας. Όλοι όσοι επιθυμούν
να μπουν σε κάποιο ψηφοδέλτιο περνούν μια
βόλτα και από εκεί… ε κάποιος θα τους δει…
τόσοι περνάνε!!! Άλλωστε ο καφές όπως μά-
θαμε δεν κοστίζει και πολύ και έτσι μπορεί κά-
ποιος να το επισκεφτεί και παραπάνω από μία
φορά την ημέρα!!!

✱ Μπορεί ο Κ. Θεοδωρίδης της Πολί-
χνης να τα έχει βρει με τον Χ. Παντα-
ζόγλου  της  Ευκαρπίας  και  να
κατεβαίνουν με κοινό ψηφοδέλτιο,
ωστόσο το προξενιό των δημοτικών
συμβούλων του τελευταίου δεν πέ-
τυχε�  Τα  περισσότερα  στελέχη  της
δημοτικής ομάδας του Μπάμπη κλεί-
νουν «πονηρά» το μάτι στον ανεξάρ-
τητο υποψήφιο (και αυτός πράσινος
βέβαια)  Διαμαντή  Παπαδόπουλο.
Μάχη  προμηνύεται  εκεί  στα  δυ-
τικά���

✱ Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κυριάκος Βελό-
πουλος μετά την απόφαση πέντε στελεχών
του ΛΑΟΣ να είναι υποψήφιοι περιφερειακοί
σύμβουλοι με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. «Κά-
ποιοι εξέφρασαν την πικρία τους εφόσον δεν
τους προτάθηκε υποψηφιότητα από τον κ. Βε-
λόπουλο, με επιλογή αλεξιπτωτιστού. Ενίοτε,
οι πικραμένοι κάνουν άλματα στο κενό» ήταν
η απάντηση του υποψήφιου Περιφερειάρχη, ο
οποίος συνεχίζει τις συζητήσεις για τη στελέ-
χωση του συνδυασμού του. 

✱ Στα βήματα του Κώστα Σημίτη βα-
δίζει ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώ-
τος είχε αποκλείσει, καθόλου
ευγενικά  είναι  η  αλή-
θεια,  να  παραστεί
ενώπιον οποιασδή-
ποτε  εξεταστικής
επιτροπής. «Είναι
προσβλητικό για
έναν  πρώην
πρωθυπουργό»
είχε  διαμηνύσει
τότε  το  περιβάλ-
λον του. Το ίδιο σκέ-
φτηκε πρόσφατα και ο
πρώην  πρόεδρος  της  ΝΔ
και επέλεξε να ακολουθήσει την ίδια
τακτική. Τουλάχιστον αυτός δεν τους
έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα αλλά
αποφάσισε  να  δώσει  τόπο  στην…
οργή και να απαντήσει με υπόμνημα
στα ερωτήματα των μελών της εξετα-
στικής. Όταν θέλουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ
βρίσκουν σημεία επαφής…

✱ Κοντός ψαλμός αλληλούια για τον Νίκο Ευ-
θυμιάδη. Από Δευτέρα τα νεότερα, για να μην
πούμε τα οριστικά. Η επικοινωνία με τον
Γιάννη Μπουτάρη είναι καθημερινή και αυτά
που τους χωρίζουν δεν μοιάζουν ικανά να χα-
λάσουν τη… δουλειά. Μαθαίνω ότι ο Ν. Ευθυ-
μιάδης περιμένει απλά μια απάντηση.

✱ Χέρι-χέρι θα πορευτούν στις δημο-
τικές εκλογές του Νοεμβρίου οι Σάβ-
βας Σερασίδης και Όλγα Μυρίδου. Η
δημοτική  σύμβουλος  Πολίχνης  τα

έχει βρει σε όλα με τον υποψήφιο δή-
μαρχο Παύλου Μελά και θα προλογί-
σει  την  εκδήλωση  όπου  θα

παρουσιαστούν  οι  δημοτικοί
σύμβουλοι  της  παράταξης

«ανθρώπινη πόλη».

✱ Το ξέρατε ότι τη δεκαετία του
1970 ο Παναγιώτης Ψωμιάδης
ήταν ποδοσφαιριστής στην
ομάδα της Νικήτης Χαλκιδικής;
Το αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας

το απόγευμα της Τετάρτης σε
ανοικτή συγκέντρωση στην πε-

ριοχή. Τότε ένας από τους παρευρι-
σκόμενους του φώναξε πως είναι

καλύτερος από τον… Σισέ, για να του απαντή-
σει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης: «Ο Σισέ δεν
πιάνει μία μπροστά μου». 

✱ Ωραία τα είπε η Τίνα Μπιρμπίλη.
Μας υποσχέθηκε πεζοδρόμηση της
Τσιμισκή,  επέκταση  του  Σέιχ  Σου
μέχρι το Ωραιόκαστρο και άλλα τέ-
τοια… επιστημονικής φαντασίας. Το
μόνο που δεν μας είπε είναι πότε θα
υλοποιηθούν  όλα  αυτά,  γιατί  από
υποσχέσεις άλλο τίποτα… Φαίνεται
πως  η  κ.  Μπιρμπίλη  έμαθε  από  το
πάθημα του Κώστα Λαλιώτη ο οποίος
στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 είχε
ανακοινώσει  αναλυτικά  χρονοδια-
γράμματα  για  κάθε  έργο  του  προ-
γράμματος «Θεσσαλονίκη 2000». Αν
ψάχνετε  ποιο  από  αυτά  ολοκληρώ-
θηκε, μην κάνετε τον τόπο. Θα μας τα
ξανατάξουν του χρόνου…

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Μέρα χωρίς αυτοκίνητο και το βράδυ της Τετάρτης η Θεσσαλονίκη ήταν μια άλλη
πόλη. Με πολύ… ποδήλατο, πολλή μουσική και πολλή πολλή τρέλα!

KOYIZ
«Ό,τι έχεις βάλε»!Ποιο

«πράσινο» αυτοδιοικητικό
στέλεχος άκουσε αυτήν την…

ατάκα όταν ζήτησε από το
κόμμα του να βάλει οικονο-

μική πλάτη στην προ-
εκλογική του
εκστρατεία;
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