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Toυ Νίκου Καραμανλή

Π
ολύ προχωρημένο το

σχέδιο του υπουργείου

Οικονομικών για τον

έλεγχο της φοροδιαφυγής. Σύν-

τομα, λέει, θα εφοδιαστούμε

όλοι με μια ηλεκτρονική κάρτα,

κάτι σαν τις γνωστές μας πιστω-

τικές, με βάση τον αριθμό φορο-

λογικού μητρώου μας, το γνωστό

ΑΦΜ, και θα συναλλασσόμαστε

μόνο μ’ αυτήν. Μετρητά τέλος!

Ούτε ψιλά, ούτε ρέστα. Αυτά που

ξέραμε θα τα ξεχάσουμε. Θα

αποφύγει έτσι το υπουργείο Οι-

κονομικών τον έλεγχο των απο-

δείξεων, που εκ των πραγμάτων

είναι δυσχερής. Το μέτρο αυτό

μπορεί να μοιάζει εντυπωσιακό

αλλά η εφαρμογή του είναι εξαι-

ρετικά δύσκολη πρακτικά. 
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Το βραβείο... του
ανοιχτοπάλαμου!

Η είδηση…
Με την απονομή του πο-
λιτικοκοινωνικού βρα-
βείου Quadriga - το
οποίο απονέμεται από το
2003 - στον πρωθυ-
πουργό Γιώργο Παπαν-
δρέου ασχολείται άρθρο
της Süddeutsche Zeitung
του Μονάχου. Την ημέρα
που οι Γερμανοί γιορτά-
ζουν τα 20 χρόνια από
την επανένωση, στις 3
Οκτωβρίου ο Παπαν-
δρέου θα παραλάβει το
βραβείο για τη «δύναμη
της ειλικρίνειάς» του�

Ο σχολιασμός…
Οφείλουμε να πούμε ότι
αυτό το βραβείο ο κ. Πα-
πανδρέου το παίρνει με
το σπαθί του μια και φά-
νηκε απόλυτα συνεπής
και ειλικρινής απέ-
ναντι  στην κ. Μέρκελ�
Όπως είναι γνωστό οι
καλοί μας φίλοι οι Γερμα-
νοί (και όχι μόνο) αντα-
ποκρίθηκαν στην
ανάγκη μας και για χάρη
μας δανείστηκαν με 2%
και 2,5% που εν συνεχεία
μας έδωσαν για να σω-
θούμε. 
Τώρα το ότι εμείς θα τα
επιστρέψουμε με 5% και
6% αυτό είναι μια λεπτο-
μέρεια που φαντάζει

ασήμαντη μπροστά στην
έννοια και την αγάπη
τους για μας�
Κάνω έκκληση λοιπόν
και προκειμένου να εκτι-
μήσουν ακόμα περισσό-
τερο την φιλαλήθεια του
πρωθυπουργού μας κά-
ποιοι να μεταφράσουν

στα Γερμανικά τις προ-
εκλογικές του υποσχέ-
σεις για να τις παίξουν
σαν τρέιλερ πριν την
συγκεκριμένη τελετή�
Εμείς πάντως εδώ στην
Ελλάδα αναγνωρίζοντας
τη «δύναμη της ειλικρί-
νειάς» και βιώνοντας τα

αποτελέσματα της κυ-
βέρνησης που  ηγείται
σε κάθε ευκαιρία που θα
έχουμε θα τους απονέ-
μουμε ομαδικά το βρα-
βείο του
ανοιχτοπάλαμου�
Σχολιάζει ο Γιάννης Πρεβενιός,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Και φυσικά δεν

είναι εύκολο να

αντιληφθούμε

όλες τις συνέ-

πειες μιας τέ-

τοιας κίνησης. 

Φυσικά, το

πρόβλημα της

αγοράς δεν θα

λυθεί με μια ηλεκτρονική κάρτα.

Το μεγάλο ερώτημα είναι πως θα

ενεργοποιηθεί η μηχανή παρα-

γωγής, ώστε η Ελλάδα να πάρει

μπροστά, ν’ αρχίζει να παράγει

ξανά και να σταθεί στα πόδια

της. Γιατί καλή είναι η βοήθεια

από την Ευρώπη και το ΔΝΤ,

όμως κι αυτά δανεικά είναι, δεν

λύνουν το πρόβλημα. Αύριο θα

το βρούμε ξανά μπροστά μας

και πιθανότατα πιο οξυμένο. Με

τους Έλληνες φτωχότερους, με

τον εμποράκο… πεθαμένο,

χωρίς δυνάμεις ανάκαμψης. 

Γι’ αυτό είναι επιτακτική

ανάγκη η κυβέρνηση να εξετάσει

το θέμα της αναπτυξιακής προ-

οπτικής, να δώσει άμεση λύση,

για να αρχίσει να δουλεύει η

μηχανή. Να ρίξει χρήμα στην

αγορά, όχι κάρτες και περαι-

τέρω δεσμεύσεις για καταναλω-

τές και επιχειρηματίες. Γι’ αυτό

λέμε ότι καλό το μέτρο της ηλε-

κτρονικής κάρτας για τη φορο-

διαφυγή, αλλά απαιτούνται πιο

επιθετικές δράσεις. Πρέπει να

δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη,

για πρωτοβουλίες ικανές να ανα-

στρέψουν το ψυχολογικό κλίμα.

Εδώ και τώρα. Πριν είναι πολύ

αργά και μας καταπιεί η εσω-

στρέφεια.    

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Κίνητρα 
ανάπτυξης
εδώ και τώρα
Συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
«Δεν χρειάζεται να γνωρίζει όλος ο κό-
σμος για την προσωπική μου ζωή»
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
εγεώνες από απελπι-
σμένους πολίτες ανά τα
σούπερ μάρκετς. Όχι

δεν πρόκειται για εκείνους που προμηθεύον-
ται λάδι και αλεύρι, επειδή -σύμφωνα με μια
ανυπόστατη φήμη- τάχα εμφανίστηκε ο
Πατήρ Παΐσιος σε μοναχούς της ρωσικής
μονής Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, κα-
λώντας τους να προετοιμαστούν για πόλεμο. 

Είναι οι ορδές των εξαθλιωμένων κατανα-
λωτών που ψάχνουν… χαρτί υγείας. Γιατί, η
συνεχιζόμενη απεργία των –τελούντων υπό
επίταξη, θυμίζουμε- φορτηγατζήδων, έχει εμ-
ποδίσει την προμήθεια αυτού του βασικού
καταναλωτικού είδους, μαζί φυσικά με χιλιά-
δες άλλα. 

Εκτιμώ κι εγώ την προσπάθεια τους συμ-
παθούς κλάδου των ιδιοκτητών φορτηγών
μεταφορών να μας εξαναγκάσουν να περικό-
ψουμε τη δαπάνη του χαρτιού υγείας. Εκτιμώ
τη σπουδή τους να οδηγηθούμε σε εναλλα-
κτικούς –μήπως πιο οικολογικούς;- τρόπους
κάλυψης των παράπλευρων επιπτώσεων της
αφόδευσης. Όμως θα πρέπει να διατρανώ-
σουμε ότι του Έλληνα ο πισινός, ζυγό δεν
υπομένει. 

Αλήθεια, όμως έχουμε σκεφθεί τι εικόνα
δίνουμε εδώ και κάποιους μήνες στον υπό-
λοιπο κόσμο; Εικόνα κράτους, στο οποίο οι
αγρότες παραλύουν τις οδικές – σιδηροδρο-
μικές μεταφορές, οι οδηγοί βυτιοφόρων στα-
ματούν τη ροή βενζίνης ακινητοποιώντας όλα
τα οχήματα, οι φορτηγατζήδες «καταστρέ-
φουν» εξαγωγές – εισαγωγές και συνδικαλι-
στές εμποδίζουν κρουαζερόπλοια. Με ποια
λογική θα έρθω να επενδύσω στην Ελλάδα,
όταν αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα μπορώ να
διακινήσω χωρίς καθυστερήσεις εμπορεύ-
ματα, δηλαδή την πρωταρχική και κύρια ίσως
προϋπόθεση για μια επένδυση.

Το σχέδιο άμεσων επενδύσεων χωρίς γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες, επονομαζόμενο
και Fast Track, αποτελεί σίγουρα ανέκδοτο,
υπό αυτές τις συνθήκες. Να το πούμε Ta Zoa
Moy Arga, καθώς επιστρέφουν γαϊδούρια
και μουλάρια για το μεταφορικό έργο. Εκτός
κι αν απεργήσουν και οι… καραγωγείς! 

Τα ζώα μου αργά…

Κίμων Ηλιόπουλος «Ακάκιος» 

Εμείς και οι Φράγκοι...! 

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Οσημερινός τίτλος είναι
κλεμμένος από ένα βιβλίο
του αριστουργηματικού,

Νίκου Τσιφόρου, ο οποίος μέσα σ’ όλες τις
εξαιρετικές του δραστηριότητες, έγραφε και
ιστορία. Μια ιστορία, απλουστευμένη μεν, και
γραμμένη στην αγοραία γλώσσα των παιδιών
της πιάτσας, που τον έκανε τόσο δημοφιλή,
ακριβέστατη δε, μέχρι κεραίας!

Για να γράψει την ιστορία της Φραγκοκρα-
τίας στην Ελλάδα, η οποία κράτησε σχεδόν
τρεις αιώνες, ο Τσιφόρος ανέτρεξε σε πολλές
πηγές και βέβαια στο περίφημο «Χρονικόν του
Μορέως», μια έμμετρη, τεράστια ιστορία, που
αφηγείται την ιστορία των Φράγκων στην Ελ-
λάδα, και γραμμένη σαφώς υπέρ τους.

Επειδή οι… ελλαδίτες Βυζαντινοί ουδέποτε
γούσταραν τους Φράγκους κατακτητές, ούτε

και τους φοβόντουσαν σε αντίθεση με τους
Βυζαντινούς της Πόλης, που έτρεμαν τη σιδε-
ρόφρακτη εμφάνισή τους, οι ιστορίες που συν-
δέουν τους Φράγκους με την Ελλάδα είναι
ελάχιστες. Ακόμη και από λογοτεχνικής άπο-
ψης, μόνο ο Άγγελος Τερζάκης καταπιάστηκε
μ’ ένα θέμα εκείνης της εποχής κι έγραψε την
«Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ¨, όπου περιγράφει την
περιπετειώδη ζωή της τελευταίας ηγεμόνισσας
των Βιλλαρδουίνων, που ήταν οι αφέντες της
Πελοποννήσου κι είχαν χτίσει το περίφημο κά-
στρο στο Κατάκωλο, το Χλεμούτσι.

Από ελληνικές πηγές υπάρχει το «Χρονικόν
του Μορέως», που σας έλεγα και που διαβάζω
αυτόν τον καιρό.

Έτσι, βρίσκομαι σε μια διαρκή, νοερή παρέα
με ιππότες και βαρόνους και το μαρκήσιο των
Σαλώνων και τον δούκα της Καλαμάτας και τον
πρίγκηπα της Καρύταινας...Λέξεις, που δεν
κολλάνε με τίποτε η μία δίπλα στην άλλη και
που κάνουν το όλο πράγμα να μοιάζει σαν τσο-

λιάς με ημίψηλο καπέλο...Τόσο αταίριαστο...
Δεν ξέρω γιατί, αλλά αισθάνομαι, ότι αυτή η

ιστορία επαναλαμβάνεται τώρα δα...
Γιατί, τι άλλο ζούμε από μια νέα φραγκοκρα-

τία στην Ελλάδα;Τότε έφταιγαν οι Βυζαντινοί,
που ήταν φοβιτσιάρηδες και προληπτικοί κι
έβλεπαν τον Ούγκο ντε Μπρυγιέρ πάνω στ᾽
άλογο και νόμιζαν ότι ήταν ο Αϊ Γιώργης...

Τώρα κάποιοι άλλοι δικοί μας κι εκλεγμένοι,
άνοιξαν τις πόρτες διάπλατα και ξαναμπήκαν
μέσα οι Φράγκοι με άγριες διαθέσεις και το
...δάχτυλο σηκωμένο να μας μαλώσουν και να
μας στριμώξουν μέχρι εκεί που δεν παίρνει...

Κι αυτοί οι καινούργιοι ούτε τρόπους έχουν,
ούτε υποκλίσεις και χειροφιλήματα κάνουν,
όπως εκείνοι του «Χρονικού του Μορέως»...

Τα καλά νέα είναι, ότι εκείνοι οι Φράγκοι κά-
ποια στιγμή γκρεμίστηκαν κι έφυγαν απ᾽ την
Ελλάδα. Τους πήρε βέβαια καμιά διακόσια
τόσα χρόνια...Οι δικοί μας οι τωρινοί, ας βια-
στούν λίγο παραπάνω, παρακαλώ..

ΕΚΤΟΣ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πήραν πίσω την αθλιότητα
με τα πλαστά τιμολόγια�
Απαράδεκτη χαρακτήρισε

την διαγραφή εγκλημάτων
εικονικών και πλαστών τι-

μολογίων ο «Νέστωρ» της πολιτι-
κής, πρώην υπουργός και πρώην
πρόεδρος της Βουλής Απόστολος
Κακλαμάνης. Η διαγραφή των εγ-
κλημάτων γίνεται με απίστευτα
τρυκ εξαιρέσεων των… εξαιρέ-
σεων στο νόμο για την περαίωση
που ψηφίζεται στη Βουλή σήμερα
(Πέμπτη) το απόγευμα. Ο κ. Κα-
κλαμάνης θύμισε την σκληρή κα-
ταγγελτική θέση του ΠΑΣΟΚ όταν
το 2004 η ΝΔ ως πρώτο νομο-
σχέδιο στη Βουλή είχε εισάγει πα-
ρόμοια διαγραφή εγκλημάτων
εικονικών και πλαστών τιμολογίων
με τα οποία ξεπλύθηκαν τερά-
στιες ποσότητες βρώμικου χρή-
ματος.

Παρόμοιες θέσεις με αυτές του
κ. Κακλαμάνη εξέφρασαν με δη-
μόσιες τοποθετήσεις τους κι άλλοι
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όπως ο κ.
Γείτονας, η κ. Τσόνογλου, ο κ.
Αντωνακόπουλος, ο κ. Αλευράς
κλπ. Η διαγραφή των αδικημάτων
αφορά κυρίως τον γνωστό κανα-
λάρχη και επιχειρηματία Γιώργο
Κουρή, τον πιο γνωστό κατηγο-
ρούμενο τέτοιας υπόθεσης, ο
οποίος κατάφερε να πετύχει την
διάταξη με ενεργοποίηση «ομίλου

ΜΜΕ» και κυρίως του καναλιού.
Όταν έγινε γνωστό το τρυκ ξε-

σηκώθηκε θύελλα από την αντι-
πολίτευση και βουλευτές όπως ο
Δημ. Παπαδημούλης, ο Θ. Καρά-
ογλου, ο Κ. Αϊβαλιώτης έκαναν
λόγο για χαριστικές διατάξεις και
φωτογραφικές εξυπηρετήσεις.
Χαρακτηριστική ήταν η παρέμ-
βαση του κ. Παπαδημούλη στην
αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο
οποίος τόνισε: «Ορίζονται εξαιρέ-
σεις και υπάρχουν και εξαιρέσεις
στις εξαιρέσεις. Αναφέρομαι σε
επιχειρήσεις με πλαστά και εικο-
νικά τιμολόγια. Επιχειρήσεις για
τις οποίες ελληνικό δημόσιο κα-
τέφυγε στα δικαστήρια. Αντί να

επικαλείται ενδεχόμενες ποινικές
ευθύνες οφείλει να μας πει γιατί
μπήκε η ρύθμιση. Ποιους αφορά
και με πόσα θα καθαρίσουν οι κύ-
ριοι αυτοί…»

Από την πλευρά του ο κ. Καρά-
ογλου (ΝΔ) τόνισε: «Όχι απλώς η
διάταξη είναι φωτογραφική αλλά
είναι σκάνδαλο. Υπάρχουν υπό-
νοιες σκανδάλου. Να την πάρετε
πίσω. Τους κλείνετε το μάτι και
τους λέτε ό,τι κάνατε, κάνατε.
Πληρώστε κάτι να τελειώνουμε.
Αυτό προσβάλλει και αδικεί βά-
ναυσα τους συνεπείς πολίτες. Δεν
μπαίνανε (σε περαίωση) οι εκδό-
τες και λήπτες πλαστών και εικο-
νικών τιμολογίων και δεν φτάνει

αυτό αλλά τους εξαιρείται από
όριο 20 εκατ. ευρώ»

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου
αρχικά υποστήριξε ότι η διάταξη
είναι σύμφωνη με τις επιταγές
περί ισονομίας του Συντάγματος
αλλά όταν κατάλαβε καλά τι του
ετοίμασαν οι συνεργάτες του και
για πόσο θα τον ακολουθούσε
στην υπόλοιπη καριέρα του πήρε
πίσω τη διάταξη αργά χθες το
απόγευμα.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το
υπουργείο Οικονομικών πιεζόταν
μέχρι αργά να επαναδιατυπώσει
τη διάταξη η οποία αφορά πέραν
του κ. Κουρή και πολλούς άλλους
εκδότες και λήπτες και διακινητές
πλαστών και εικονικών τιμολο-
γίων, μεταξύ των οποίων σωρεία
επιχειρηματιών μικρότερου του κ.
Κουρή βεληνεκούς αλλά και εφο-
ριακούς.

Ο κ. Κακλαμάνης τόνισε (στο
«Ράδιο 9» και στους Γιάννη Ντά-
σκα και Χάρη Μπότσαρη) ότι η
υπόθεση της λεηλασίας του δημο-
σίου χρήματος ταλανίζει πολύ τη
Βόρειο Ελλάδα με τις γνωστές
υποθέσεις κυκλωμάτων μεταξύ
επιχειρηματιών και κάποιων εφο-
ριακών οι οποίοι είτε καταδικά-
στηκαν, είτε ακολουθούν δίκες
κακουργηματικού χαρακτήρα.
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➽ «Ο δήμος Θεσσαλονίκης όπως
και οι υπόλοιποι δήμοι του πολεο-
δομικού συγκροτήματος, θα πρέπει
να    έχουν μερίδιο στο μετοχικό κε-
φάλαιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. και να μετέ-
χουν στο διοικητικό συμβούλιο της
εταιρείας», τόνισε ο υποψήφιος δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης
Μπουτάρης, στις συναντήσεις που
είχε με τον δ/νοντα σύμβουλο της
εισηγμένης όπως και με μέλη των
δύο σωματείων εργαζομένων στην
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης της πόλης.

➽ Ο κ. Μπουτάρης, στη συνάν-
τηση που είχε με το δ/νοντα σύμ-
βουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκο
Παπαδάκη, είπε πως από τη στιγμή
που το δίκτυο    της εταιρείας διέρ-
χεται από δημοτικές εκτάσεις ,
δίχως μάλιστα να καταβάλλεται το
όποιο αντίτιμο, τότε ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης θα ζητήσει, στο πλαίσιο
μάλιστα της διαδημοτικής συνερ-
γασίας, συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρείας και στο διοικη-
τικό της συμβούλιο.

➽ Ο κ. Μπουτάρης , σε ότι αφορά
την πολυσυζητημένη ιδιωτικοποί-
ηση της εταιρείας, υπενθύμισε
την   πάγια θέση της Πρωτοβουλίας
, ότι «Το νερό ανήκει σε όλους.
Δεν είναι εμπόρευμα, δεν εκποιεί-
ται, δεν προσφέρεται για κερδο-
σκοπία».

στο δημαρχείο

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Της Χρύσας Κυριακού 

Ακόμη ένας υποψήφιος δή-
μαρχος για τον δημαρχιακό
θώκο Θεσσαλονίκης, ο

Νίκος Ευθυμιάδης αποχώρησε
χθες από τη μάχη των εκλογών
δηλώνοντας ωστόσο ότι παραμέ-
νει προσηλωμένος στον στόχο,
που είχε θέσει από την πρώτη
ημέρα που κατέθεσε την υποψη-
φιότητά του για αλλαγή σελίδας
στην πόλη.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια
συνέντευξης τύπου ο κ. Ευθυμιά-
δης, μετά από 20 ημέρες διαβού-
λευσης με τον επικεφαλής της
παράταξης «Πρωτοβουλία για τη
Θεσσαλονίκη», Γιάννη Μπουτάρη
δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία
μεταξύ τους. «Συναντήθηκα με
τον Γ. Μπουτάρη και δεν υπήρξε
όσμωση. Επί 20 ημέρες δεν
υπήρξε πραγματική βούληση για
συνεργασία από την πλευρά της
«Πρωτοβουλίας» και δεν επε-
τεύχθη κάποια συμφωνία, χωρίς
να φέρω φυσικά εγώ προσωπικά
την ευθύνη», ανέφερε ο κ. Ευθυ-
μιάδης, λέγοντας ότι υπήρξε
δείγμα αλαζονείας από την «Πρω-
τοβουλία» μετά τη στήριξη του
ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι αυτοσκοπός μου να
γίνω δήμαρχος

Ο επικεφαλής της  Κίνησης Πο-
λιτών «Θεσσαλονίκη - η πόλη
μπροστά» ανέφερε ότι από την
πρώτη στιγμή που ανακοίνωσε την
υποψηφιότητά του ήταν ανοιχτός
σε ενδεχόμενη συνεργασία,
καθώς αυτοσκοπός του δεν είναι
να γίνει δήμαρχος, αλλά να προ-

σφέρει στην πόλη, ένα μήνυμα -
όπως λέει ο ίδιος- το οποίο δεν
έλαβε η παράταξη του κ. Μπου-
τάρη. «Ήταν λάθος της «Πρωτο-
βουλίας» να μην θέλει να
αξιοποιήσει τις υπόλοιπες δημο-
κρατικές δυνάμεις της πόλης και
η συνεργασία μας δεν προχώρησε
για το λόγο ότι δεν πήραν το μή-
νυμα ότι αυτό πρέπει να κάνουν»,
υπογράμμισε ο κ. Ευθυμιάδης και
συνέχισε: «Επιδίωξα να είμαι στο
ψηφοδέλτιο του Μπουτάρη, αλλά
δεν το ήθελαν. Δεν με ενόχλησε
ποτέ να γίνω από δήμαρχος κλη-
τήρας». Παράλληλα, ο κ. Ευθυ-

μιάδης γνωστοποίησε και την
απόφασή του να αποχωρήσει από
την κούρσα διαδοχής για το δήμο
Θεσσαλονίκης μετά και από αυτήν
την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι δεν
κρατά κακία σε κανέναν.

«Δεν είμαι γεννημένος 
πολιτικός»

«Η κίνηση μας «Η πόλη μπρο-
στά» αποχωρεί από τη μάχη των
δημοτικών εκλογών, χωρίς να ση-
μαίνει ότι ακυρώνεται η δράση
μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο
κ. Ευθυμιάδης. Αναφερόμενος
στην υποψηφιότητα Μπουτάρη, ο

ίδιος σημείωσε ότι πρόκειται για
υπέρβαση του ΠΑΣΟΚ, καθώς
δεν αποτελεί μια καθαρά κομμα-
τική υποψηφιότητα. Ερωτηθείς
για το ποια από τις παρατάξεις
που θα διεκδικήσουν το δήμο θα
στηρίξει, απάντησε ότι: «Δεν είμαι
γεννημένος πολιτικός και δεν πι-
στεύω ότι μπορώ να δώσω
γραμμή για κάτι τέτοιο. Θα στη-
ρίξω όποιον φέρει την αλλαγή
στην πόλη. Ο νοών νοείτω».
Έσπευσε δε να συμπληρώσει ότι
«θα κρίνω τον Γιάννη Μπουτάρη
και μετά θα αποφασίσω, αν θα τον
στηρίξω».

ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου
για το ρέμα Λατομείου

Άμεση ήταν η αντίδραση του δημάρχου
Πολίχνης, Κώστα Θεοδωρίδη, στα  παρά-
πονα κατοίκων της περιοχής Λατομείου

στα Μετέωρα,  αναφορικά με την έν-
τονη δυσοσμία που αναδύεται από το
ρέμα Λατομείου. Με τη μηνυτήρια
αναφορά καλείται η Eισαγγελία
Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
να διερευνήσει σε βάθος τυχόν
ποινικές ευθύνες της ΕΥΑΘ Παγίων,
ΕΥΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων
Έργων), αλλά και οποιουδήποτε νομικού
προσώπου, ιδιώτη, υπαλλήλων ή εκπροσώπων
επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή Δημόσιας
Αρχής και Υπηρεσίας. Να σημειωθεί ότι η μη-
νυτήρια αναφορά έγινε καθώς σύμφωνα με το
νόμο ο δήμος δεν επιτρέπεται να επέμβει σε πε-

ριοχές που χαρακτηρίζονται ρέματα.  
Ο κ. Θεοδωρίδης κατέθεσε μηνυτήρια ανα-

φορά, προκειμένου να προστατευθεί η ποι-
ότητα ζωής, η οικονομική δραστηριότητα

των κατοίκων της περιοχής αλλά και
το ίδιο το περιβάλλον. «Επειδή κα-
νένας δεν μπορεί να παίζει και να
αδιαφορεί με την υγεία των πολι-
τών», όπως επισημαίνει ο δήμαρχος

Πολίχνης Κώστας Θεοδωρίδης,
«προχωρήσαμε στο έσχατο νόμιμο

μέσο που διαθέτουμε έναντι της εγκλημα-
τικής αδιαφορίας των αρμόδιων Υπηρεσιών,
δηλ στην κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς,
ώστε να υποχρεωθούν πλέον οι αρμόδιοι από
την ελληνική δικαιοσύνη να δώσουν λύση στο
πρόβλημα».

Ο Δ. ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Απέναντι σε 3 «πράσινους»

Με 3 υποψήφιους δημάρχους
που προέρχονται από το χώρο
του ΠΑΣΟΚ (Σ. Σερασίδης, Δ.

Παπαδόπουλος και Κ. Θεοδωρίδης)
έρχεται απέναντι στις εκλογές του ερ-
χόμενου Νοέμβρη ο Δημήτρης Δε-
μουρτζίδης, ο οποίος προέρχεται
από το χώρο της Νέας Δημο-
κρατίας. Ο κ. Δεμουρτζίδης
διεκδικεί το δημαρχιακό
θώκο του νέου δήμου Παύ-
λου Μελά με ένα πολυσυλλε-
κτικό ψηφοδέλτιο έχοντας στο
πλευρό του στελέχη από τις δη-
μοτικές παρατάξεις του πρώην δη-
μάρχου Πολίχνης Μ. Ξανθόπουλο, του
πρώην υπ. Δημάρχου Σταυρούπολης
Κ. Πάντση και του πρώην δημάρχου
Ευκαρπίας Γ. Νιγδέλη. 

Ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλου

Μελά βρίσκεται στην τελική ευθεία
της προεκλογικής του εκστρατείας με
το ψηφοδέλτιο της παράταξής του να
είναι σχεδόν έτοιμο. Όπως είπε και ο
ίδιος, έχει αποφασίσει για τα περισ-

σότερα πρόσωπα που θα στελε-
χώσουν το ψηφοδέλτιό του.

Όσον αφορά στο χρίσμα
από το κόμμα της ΝΔ, ο
επικεφαλής της παράτα-
ξης «Ευπόλις» τόνισε ότι
ποτέ δεν το ζήτησε, αλλά

και δεν το επιθυμεί.
«Προσδοκώ στις ψήφους

όλου του δήμου και όχι μόνο σε
γαλάζιες. Αυτό που μας ενδιαφέρει
είναι το καλό του τόπου μας. Τα κόμ-
ματα δεν έχουν θέση σε αυτό», τό-
νισε. 

Χ.Κ. 

Αποχώρησε και 
ο Ν. Ευθυμιάδης 
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➽ Επανεξετάζει η Νομαρχία Θεσ-
σαλονίκης προηγούμενη απόφαση
της για την κατασκευή εργοστα-
σίου παραγωγής βιοκαυσίμων σε
περιοχή της Μενεμένης. Με από-
φαση του Παναγιώτη Ψωμιάδη το
θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο
επόμενο νομαρχιακό συμβούλιο
όπου θα παραστούν οι δήμαρχοι
της περιοχής. Όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση της Νομαρχίας
«αν και γνώριζαν το θέμα, δεν πα-
ρακολούθησαν την προηγούμενη
συνεδρίαση λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων». 

➽ Σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η αρμόδια αντινο-
μάρχης Ιωάννα Τζάκη, η μονάδα
είναι δυναμικότητας 165 τόνων
βιοκαυσίμων την ημέρα και ετη-
σίως 54.500 τόνων. Τα βιοκαύ-
σιμα θα παράγονται από φυτικά
έλαια, όπως βαμβακέλαια, φοινι-
κέλαια, σογιέλαια, ηλιέλαια και
κραμβέλαια. Επίσης, θα παράγει
φαρμακευτική γλυκερίνη. Τα ακα-
τέργαστα λάδια θα παραλαμβά-
νονται μέσω δεξαμενοπλοίων ή
βυτιοφόρων οχημάτων. 

➽ Επαφές με πολίτες, συλλόγου
και φορείς του Θερμαϊκού, της
Επανομής και της Μηχανιώνας
έχει καθημερινά ο υποψήφιος δή-
μαρχος Θερμαϊκού Απόστολος
Οικονομίδης. Την Τρίτη συναντή-
θηκε με το σωματείο καταστημα-
ταρχών επισιτισμού του δήμου
Θερμαϊκού και συνομίλησε μαζί
τους για τα προβλήματα των
επαγγελματιών της περιοχής. «Η
πόρτα του δημάρχου είναι πάν-
τοτε ανοικτή για τον κάθε δημότη,
για τον κάθε επαγγελματία. Μπο-
ρούμε να πάμε μπροστά μαζί και
θα το πράξουμε», τόνισε ο Από-
στολος Οικονομίδης.

➽ Στο δημοτικό θεατράκι Χιλής
στην Καλαμαριά μίλησε το από-
γευμα της Τετάρτης ο υποψήφιος
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, συ-
νοδευόμενος από τον υποψήφιο
Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης
Απόστολο Τζιτζικώστα και υποψή-
φιους Περιφερειακούς συμβού-
λους. Ο κ. Ψωμιάδης δήλωσε ότι
δεν επηρεάζεται από τις δημοσκο-
πήσεις, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη ειλικρινούς
επικοινωνίας με τους ψηφοφό-
ρους. 

εν συντομία

«ΠΑΖΑΡΙ» ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηθέση του υποψήφιου αντιπεριφερει-
άρχη Θεσσαλονίκης και τα προβλή-
ματα που προκύπτουν σχετικά με το

πρόσωπο που θα επιλεγεί, αναγκάζουν τον
Μάρκο Μπόλαρη να καθυστερήσει μερικά
24ωρα την ανακοίνωση των ονομάτων. Η
αρχική… διαρροή ότι οι υποψήφιοι αντιπε-
ριφερειάρχες θα ανακοινώνονταν την Τε-
τάρτη δεν επαληθεύτηκε και οι στενοί
συνεργάτες του μας συνέστησαν υπομονή,
αποκαλύπτοντας ότι σύντομα θα γίνει γνωστό
και το όνομα του συνδυασμού. Σε αυτό, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνεται η
λέξη «ανάπτυξη». 

Το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Μπόλαρη
ακούει στο όνομα αντιπεριφέρεια Θεσσαλο-
νίκης. Ο πρώην υφυπουργός φέρεται να έχει
καταλήξει στον δήμαρχο Νεάπολης Ναθα-
ναήλ Λαδόπουλος επιλογή με την οποία δια-
φωνεί η πλειοψηφία των υψηλόβαθμων
τοπικών στελεχών του κόμματος. Η μόνη πε-
ρίπτωση να καμφθούν οι μέχρι τώρα αντιρ-
ρήσεις, είναι να πειστεί η Βασιλέως
Ηρακλείου ότι η κάθοδος Λαδόπουλου στις
περιφερειακές εκλογές θα αποσυμφορήσει
την υποψηφιότητα Δανιηλίδη στο δήμο Νεά-
πολης-Συκεών. Ως εναλλακτικές λύσεις προ-
βάλλονται τα ονόματα του επιχειρηματία

Γιώργου Μυλωνά, του πρώην ΓΓ του ΥΜΑ-
Θ Γιώργου Λυσαρίδη και του πρώην προ-
έδρου του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης Γιώργου Ιγνατιάδη. 

Φαβορί και αουτσάιντερ
Σε επίπεδο περιφερειακών συμβούλων

Θεσσαλονίκης τα ονόματα που θεωρούνται
«φαβορί» είναι του Νίκου Κριθαρίδη, του
γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Β΄
Θεσσαλονίκης Παντελή Κουκουλεκίδη, του
δικηγόρου και προέδρου της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Μπ.
Αποστολίδη και του καθηγητή του ΑΠΘ Χάρη
Χυντήρογλου. Συζητήσεις έχουν γίνει επίσης
με τους νομαρχιακούς συμβούλους Μαρία
Τούρτα και Κώστα Αβραμίδη, ενώ έντονα
ακούγεται και το όνομα της υποψήφιας βου-
λευτού στη Β΄ Θεσσαλονίκης Συλβάνας Κα-
ρασαββίδου. 

Τα είπε με Δανιηλίδη 
στις Συκιές

Το απόγευμα της Τετάρτης ο κ. Μπόλαρης
βρέθηκε στο περίπτερο 8 της ΔΕΘ και συνο-
μίλησε με ενεργούς πολίτες της Περιφέρειες
για τις δυνατότητες ανάπτυξης της Βόρειας
Ελλάδας. Το πρωί ο υποψήφιος Περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφθηκε
τις Συκιές και συναντήθηκε με τον δήμαρχο
Σίμο Δανιηλίδη. Ο κ. Μπόλαρης ενημερώ-
θηκε για τις κοινωνικές δράσεις του δήμου
και αποφάσισε να συμμετέχει στην εκστρα-
τεία ενημέρωσης των πολιτών για το δημο-
τικό πρόγραμμα αιμοδοσίας. Για αυτό το
λόγο, συνοδευόμενος από τους κυρίους Δα-
νιηλίδη και Βαρσάμη, επισκέφθηκε τη λαϊκή
αγορά της περιοχής και μοίρασε ενημερω-
τικά φυλλάδια για το έργο της δημοτικής τρά-
πεζας αίματος. 

Θέμα ημερών τα αποκαλυπτήρια του Μπόλαρη�

ΚΛΙΜΑ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΤΑΡΗ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

Ψηφοδέλτιο συστράτευσης για
το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

αναμένεται την Παρα-
σκευή, στις 11 το πρωί

στο συνεδριακό κέντρο της Τρά-
πεζας Πειραιώς, η ανακοίνωση
των ονομάτων που θα στελεχώ-
σουν το ψηφοδέλτιο του Γιάννη
Μπουτάρη. Οι επιτελείς του της
«Πρωτοβουλίας» εκτιμούν ότι η
συστράτευση δυνάμεων που θα
αποτυπωθεί, θα δώσει ακόμα με-
γαλύτερη ώθηση στην προσπά-
θεια για τη «μεγάλη ανατροπή»,
την αλλαγή της διοίκησης στο
δήμο Θεσσαλονίκης που ενισχύ-
θηκε μετά την τελευταία δημο-
σκόπηση της GPO που θέλει τον
υποψήφιος που στηρίζει το
ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει καθημερινά
και τη μάχη της Θεσσαλονίκης να
διεξάγεται στήθος με στήθος. 

Τα ονόματα 
του ψηφοδελτίου

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ολο-
κληρώνονται οι διεργασίες για τη
συμπλήρωση του ψηφοδελτίου
όπου βεβαίως θα «πρωταγωνι-
στούν» στενοί συνεργάτες του Γ.
Μπουτάρη Παναγιώτης Αβραμό-

πουλος και Ανδρέας Κουράκης.
Μεταξύ των ονομάτων που ακού-
γονται είναι αυτό του πολιτικού
μηχανικού Βασίλη Παππά, ενώ
από το χώρο του πολιτισμού το
«γερό χαρτί» που ακούει στο
όνομα Γιώργος Κορδομενίδης
(εκδότης του λογοτεχνικού περιο-
δικού Εντευκτήριο) αλλά και ο
γνωστός επιχειρηματίας με έν-
τονη ενασχόληση με τα πολιτι-
στικά Σπύρος Πέγκας. Ο
Μπάμπης Μπαρμπουνάκης που

τελικά έκανε πίσω φέρεται να
στελεχώνει το ψηφοδέλτιο, αν
και σύμφωνα με άλλες πηγές της
«Κ» το πιθανότερο είναι να τον
δούμε στο ψηφοδέλτιο της Περι-
φέρειας με τον Μ. Μπόλαρη.
Επίσης, ακούγεται το όνομα του
γραμματέα της Περιφερειακής
Επιτροπής Κεντρικής Μακεδο-
νίας Γιώργου Γεράκη, της ανα-
πληρώτριας γραμματέως της
Νομαρχιακής Επιτροπής, Χριστί-
νας Κομνηνακίδου. 

Η δημοσκόπηση
που τάραξε...

Την ίδια ώρα, προβληματισμός επι-
κρατεί στο επιτελείο της ΝΔ μετά
τη δημοσκόπηση της GPO, καθώς

μπορεί ο Γκιουλέκας να προηγείται με
μία μονάδα αλλά τα ποιοτικά στοιχεία
και η τάση δείχνουν ότι ο Μπουτάρης
έχει το προβάδισμα. Ειδικά στους
νέους ψηφοφόρους, ο Γ. Μπουτάρης
βρίσκεται ένα βήμα μπροστά. Αυτό
είχε σαν συνέπεια να σημάνει συνα-
γερμός στο επιτελείο της ΝΔ (μετά τον
Β. Κικίλια στην Αττική, τώρα και για τη
Θεσσαλονίκη) διότι αποτελεί μεγάλο
στοίχημα για τον Αντώνη Σαμαρά να
παραμείνει ο δήμος Θεσσαλονίκης στα
κεντροδεξιά χέρια. 
Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη δημο-
σκόπηση, ο Kώστας Γκιουλέκας παίρ-
νει 37% έναντι 36% του Γιάννη
Μπουτάρη, ενώ στο δεύτερο γύρο ο Κ.
Γκιουλέκας παίρνει 45,8% και ο
Μπουτάρης 44%. «Προμηνύεται
ντέρμπι» λένε από το επιτελείο του Γ.
Μπουτάρη, υποστηρίζοντας ότι «η δη-
μοσκόπηση αυτή σχεδόν ενάμιση μήνα
πριν από τις εκλογές δείχνει ότι ο κ.
Μπουτάρης καταγράφει μια δυναμική.
Ευελπιστούμε ότι οι επόμενες δημο-
σκοπήσεις θα μας φέρουν μπροστά».





Κατατέθηκε στη Βουλή (στο νο-
μοσχέδιο για την περαίωση) η
τροπολογία με την οποία λαμ-

βάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση
του προβλήματος από τις συνεχιζόμε-
νες κινητοποιήσεις των μεταφορέων
και καθορίζονται κυρώσεις. Προβλέ-
πεται πως τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών ετών όποιος, ενώ
τελεί υπό καθεστώς επίταξης προσω-
πικών υπηρεσιών, ή είναι ιδιοκτήτης,
ή νομέας, ή χρήστης πράγματος που
έχει επιταχθεί, αρνείται να συμμορ-
φωθεί, ή παραλείπει να εκτελέσει τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την
επίταξη. Σε περίπτωση που η άρνηση
συμμόρφωσης γίνεται κατ’ εξακολού-
θηση, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή
κάθειρξης.

Άρνηση συμμόρφωσης συνιστά η
μη εκτέλεση συγκεκριμένης εντολής
του αρμόδιου δημόσιου οργάνου, η
μη εκτέλεση μεταφορικού ή άλλου
έργου, κατά το συνήθη τρόπο λει-
τουργίας της οικονομίας, η εγκατά-
λειψη του επιταγμένου πράγματος ή
η χρησιμοποίησή του για την παρακώ-
λυση των συγκοινωνιών, ή για την
πρόκληση κοινής ανάγκης. Εφόσον
συντρέχουν τα προαναφερόμενα
πραγματικά περιστατικά, με απόφαση
του υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, μπορεί να αφαιρε-
θεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
η άδεια δημόσιας χρήσης του πράγ-
ματος. Η τροπολογία αναμένεται να
ψηφιστεί την Πέμπτη από τη Βουλή.

«Δεν είμαστε ανοχύρωτοι»
«Η πολιτεία δεν μπορεί να είναι ανο-

χύρωτη», διαμήνυσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος κ. Γ. Πεταλωτής, τονίζον-
τας ότι η τροπολογία που κατατέθηκε
στη Βουλή εμπλουτίζει το νομικό οπλο-
στάσιο της κυβέρνησης «για όσους δη-
μιουργούν προβλήματα και
παρεμποδίζουν την κυκλοφορία αγα-
θών». Ανέφερε ακόμη ότι μετά από
συνεννόηση με τον υπουργό Δικαιοσύ-
νης Χ. Καστανίδη, ο Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου Ιω. Τέντες έχει δώσει
την εντολή στους εισαγγελείς να σχη-
ματιστούν δικογραφίες, όπου αποδει-
κνύεται ότι ασκείται βία σε ανθρώπους
που θέλουν να δουλέψουν. «Η κυβέρ-

νηση του ΠΑΣΟΚ με την πολιτική της
βάζει δυναμίτη στα θεμέλια της κοι-
νωνικής ειρήνης», σχολίασε ο εκπρό-
σωπος της ΝΔ Π. Παναγιωτόπουλος.
Τέλος, ο εκπρόσωπος της ΝΔ απηύ-
θυνε έκκληση στους επαγγελματίες
«να μη δημιουργήσουν περισσότερα
προβλήματα με τις κινητοποιήσεις
τους στην καθημερινότητα εκατομμυ-
ρίων συμπολιτών μας». 

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για κυβερνητική
επιχείρηση κλιμάκωσης της καταστο-
λής, η οποία -όπως επισημαίνει- ως
στόχο δεν έχει μόνο τους ιδιοκτήτες
ΦΔΧ, αλλά συνολικά το λαϊκό κίνημα
και τους αγώνες κατά του μνημονίου,
γι αυτό τονίζει, πρέπει να καταδικαστεί
απ' όλο το λαό. 

«Το ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε το ακατόρ-
θωτο: να στρέψει τη μια κοινωνική
ομάδα εναντίον της άλλης», σχολίασε
ο εκπρόσωπος του ΛΑ.Ο.Σ, Κωστής
Αϊβαλιώτης για να συμπληρώσει:

«Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μπορεί
να συνθέσει αλλά είναι ικανή στην
αποσύνθεση». 

Αυταρχισμό καταλογίζει στην κυ-
βέρνηση ο Συνασπισμός σχολιάζοντας
τους χειρισμούς τους στο θέμα των κι-
νητοποιήσεων των μεταφορέων, με
αφορμή την κατάθεση πράξης νομο-
θετικού περιεχομένου με αυστηρότε-
ρες κυρώσεις για τους
αυτοκινητιστές.

Και πυροβολισμοί�
Ήδη το πρωτοφανές περιστατικό με

τους πυροβολισμούς κατά φορτηγών
που κινούνταν στην Εθνική Οδό στο
ύψος της Μαλακάσας, προκάλεσε την
παρέμβαση της προϊσταμένης της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Ελέ-
νης Ράικου. Η κ. Ράικου έδωσε
εντολή στην ΕΛ.ΑΣ. να σχηματιστεί δι-
κογραφία και να ασκηθεί ποινική
δίωξη κατ' αγνώστων για απόπειρα
ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, σε
βαθμό κακουργήματος. Ταυτόχρονα,
ζήτησε από την αστυνομία να γίνουν
πιο εντατικοί έλεγχοι για τη σύλληψη
των δραστών. Τα φορτηγά κινούνταν
σε κομβόι συνολικά είκοσι οχημάτων
με κατεύθυνση προς Αθήνα, όταν δέχ-
θηκαν επίθεση από αγνώστους παρότι
συνοδεύονταν από περιπολικά. 
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❱❱ Συνάντηση εργασίας για το πρό-
βλημα που έχει προκαλέσει στην διακί-
νηση των προϊόντων η απόφαση των
μεταφορέων να συνεχίσουν τις κινητο-
ποιήσεις, καλούν  την Παρασκευή 1
Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στο
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ο νομάρ-
χης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιά-
δης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου,
Μιχάλης Ζορπίδης. 
❱❱ Διάβημα διαμαρτυρίας στην ελληνική
πρεσβεία στη Σόφια επέδωσε ο Βούλγαρος
υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας
επιθέσεις που δέχθηκαν Βούλγαροι οδηγοί
από Ελληνες. Μάλιστα συνελήφθη και οδη-
γήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κα-
βάλας 41χρονος Ελληνας ιδιοκτήτης
φορτηγού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγο-
ρίες για παρακώλυση συγκοινωνιών,

φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απλή σωματική
βλάβη και παράνομη βία. Επεισόδια σημει-
ώθηκαν και σε άλλα σημεία του οδικού δι-
κτύου σε όλη τη χώρα, αποδεικνύοντας ότι
η κατάσταση έχει πλέον εκτραχυνθεί και οι
αντιδρώντες αυτοκινητιστές δεν ελέγχονται
πλέον. 
❱❱ Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και
εμπορικού κλάδου δηλώνουν πλέον ότι
θα προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά
των μεταφορέων. «Θα προσφύγουμε δι-
καστικά κατά των μεταφορέων αν συνε-
χιστεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε ο
πρόεδρος της Ενωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, Γιώργος Κασσιμάτης. 
❱❱ Οι Διαμεταφορικές Επιχειρήσεις κοινο-
ποίησαν, με επιστολή της Πανελλήνιας
Ένωσής τους προς την Κεντρική Συντονι-
στική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Ομο-

σπονδιών του Κλάδου Φορτηγών Αυτοκινή-
των Δ.Χ., την ομόφωνη απόφασή τους για
έναρξη των μεταφορικών δραστηριοτήτων
τους από την Πέμπτη 29/9. 
❱❱ Επιστολή στον πρωθυπουργό απέ-
στειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) υπογραμμίζοντας την
τραγική κατάσταση στην οποία έχουν πε-
ριέλθει οι επιχειρήσεις - μέλη του λόγω
της συνεχιζόμενης αποχής των ιδιοκτη-
τών φορτηγών δημόσιας χρήσης από την
εργασία τους. Μεταξύ άλλων, στην επι-
στολή του ο ΣΒΒΕ αναφέρει πως πολλές
επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει εδώ και
μέρες, στην παροχή υποχρεωτικής
άδειας στο σύνολο του προσωπικού τους,
μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, διότι
δεν έχουν πλέον πρώτες ύλες, ώστε να
υλοποιήσουν τις παραγγελίες τους.

FLASH NEWS

ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Στα άκρα η κόντρα 
με τους μεταφορείς

Ο Αντώνης Σαμαράς στη Δυτική Μακεδονία 

Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επισκέπτεται
από αύριο (Παρασκευή) ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, μετά τη χθεσινή

συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κόμ-
ματος, με τη συμμετοχή των βουλευτών συνδέσμων
στις εκλογικές Περιφέρειες με θέμα το πρόγραμμα
δράσης ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2010. 
Το πρωί της Παρασκευής θα φτάσει στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και αμέσως θα ανα-
χωρήσει για τα Γρεβενά και την Καστοριά, ενώ το Σάβ-
βατο θα επισκεφθεί το Αμύνταιο, τη Φλώρινα και την
Κοζάνη. Στόχος της επίσκεψης του προέδρου της ΝΔ

η ενίσχυση των υποψηφίων δημάρχων και του Περι-
φερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γ. Δακή.  Την ίδια
ώρα, το υπόμνημα Καραμανλή στην προανακριτική
επιτροπή φαίνεται ότι ανοίγει δρόμο επιστροφής στη
ΝΔ σε όσους βουλευτές διεγράφησαν εξαιτίας της εμ-
πλοκής τους στην υπόθεση του Βατοπεδίου.
Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αττικής Γ. Μανώ-
λης, υπογράμμισε πως εάν η υπόθεση του Βατοπεδίου
αποδειχθεί πως δεν είναι σκάνδαλο, τότε «θα πρέπει
να επιστρέψουν όσοι κατηγορήθηκαν γι’ αυτό, αλλά
όχι και όσοι έχουν προκαλέσει με τη συμπεριφορά
τους».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής Ευριπίδης
Στυλιανίδης, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση «στη-
μένη σκευωρία», που χρησιμοποιείται από την κυβέρ-
νηση, στο πλαίσιο στης επικοινωνιακής προπαγάνδας
εναντίον της ΝΔ.
Τέλος, ο η Γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Λυκουρέντζος
μιλώντας στο ραδιοσταθμό Real επιχείρησε να τρα-
βήξει χαλινάρι δηλώνοντας ότι «Αυτά είναι θέματα τα
οποία συζητούνται στα κομματικά όργανα και καλό
είναι να μη σπεύδουμε να κάνουμε δηλώσεις ιδιαίτερα
όταν αφορούν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα και
συναδέλφους».
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ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Άνοιξαν οι πόρτες του 
«Φόρουμ για την Ελλάδα»
«Στόχος του Φόρουμ για

την Ελλάδα είναι να
αποτελέσει δίαυλο αν-

ταλλαγής απόψεων στη προσπά-
θεια που κάνουμε να φανούμε
χρήσιμοι στη χώρα μας σε μια
κρίσιμη περίοδο». Με αυτήν τη
φράση η Ντόρα Μπακογιάννη εγ-
καινίασε τα γραφεία του νέου της
φορέα στον πρώτο όροφο επί της
Λεωφόρου Νίκης 11 στην παρα-
λία Θεσσαλονίκης. 

Η ανεξάρτητη βουλευτής, συνο-
δευόμενη από τον σύζυγο και στε-
νούς της συνεργάτες, έφτασε στο
χώρο των εγκαινίων στις 6.30 το
απόγευμα. Εκεί την υποδέχτηκαν
ο ανεξάρτητος βουλευτής Κιλκίς
Κώστας Κιλτίδης, ο πρώην ευρω-
βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Γκλα-
βάκης, ο πρώην βουλευτής Αδάμ
Ρεγκούζας, ο πρώην βουλευτής
της ΝΔ Χρήστος Κοσκινάς, ο νο-
μαρχιακός σύμβουλός Στάθης

Αβραμίδης, πολιτικοί της φίλοι και
μέλη της ΔΑΠ που την στήριξαν
στις εσωκομματικές εκλογές.

Στις πρώτες δηλώσεις η κυρία
Μπακογιάννη εξέφρασε τη χαρά
της που βρίσκεται στη Θεσσαλο-
νίκη και τόνισε ότι στη νέα της
προσπάθεια συμμετέχουν άνθρω-
ποι από όλα τα κόμματα και από
όλους τους πολιτικούς χώρους.
«Υπάρχουν δυνάμεις πολιτών που
θέλουν να ακουστούν οι απόψεις
τους. Αυτούς θέλουμε να εκφρά-
σουμε. Ο κόσμος πρέπει να ακου-
στεί» είπε. 

Σε άλλη ερώτηση για το πώς
έκρινε την επιστολή Καραμανλή
στην εξεταστική επιτροπή που
ερευνά την υπόθεση του Βατοπε-
δίου, η κυρία Μπακογιάννη υπο-
στήριξε ότι τα λεγόμενα του
πρώην πρωθυπουργού δεν διέφε-
ραν σε τίποτα από τις θέσεις που
έχει εκφράσει κατά καιρούς. 

Στιγμιότυπα
❱❱ Το δικό τους πηγαδάκι έστησαν οι Κώστας Κιλ-
τίδης και Γιάννης Γκλαβάκης όση ώρα περίμεναν
την άφιξη της Ντόρας Μπακογιάννη. Οι δυο τους
διατηρούν άριστες σχέσεις και όπως είχε γράψει
προ ημερών η «Karfitsa» είχαν συμφωνήσει να
συνεργαστούν στις περιφερειακές εκλογές. Αν ο
ανεξάρτητος βουλευτής Κιλκίς ήταν τελικά υπο-
ψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
ο πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ θα ήταν υποψή-
φιος Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης. 
❱❱ Με καθυστέρηση μισής ώρας έφτασε στα γραφεία
του Φόρουμ η Ντόρα Μπακογιάννη. Τα εγκαίνια ήταν
προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα
και ξεκίνησαν λίγο μετά τις 6.35 χωρίς κάποια ιδιαί-
τερη τελετή. 
❱❱ Στην είσοδο της πολυκατοικίας που στεγά-
ζονται τα γραφεία του «Φόρουμ για την Ελ-
λάδα» παρέμεινε για περίπου δέκα λεπτά ο
σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, Ισίδωρος
Κούβελος. Χαιρέτισε σχεδόν κάθε έναν που βρι-
σκόταν στο χώρο, ενώ είχε και σύντομο τετ-α-τετ
με τον Κώστα Κιλτίδη. 
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Χθες το πρωί η αποστολή
του Άρη αναχώρησε για
την Νορβηγία, έχοντας στις

αποσκευές της, την πίστη για
νίκη στον σημερινό αγώνα (Πέμ-
πτη, 22:05) με τη Ρόζενμποργκ.
Οι Τόνι Κάλβο και Χαβιέ Χαβίτο,
μίλησαν για το παιχνίδι έχοντας
συγκρατημένη αισιοδοξία. Αρ-
χικά μίλησε ο Τόνι Κάλβο, λέγον-
τας:  «Κοιτάμε κάθε παιχνίδι
ξεχωριστά. Έχουμε θετική
σκέψη για ένα καλό αποτέλε-
σμα».

Ερωτηθείς για την Ρόζενμ-
ποργκ, τόνισε: «Ήδη ο προπονη-
τής μας, μας έχει δώσει μερικές
πινελιές με τον τρόπο του παιχνι-
διού της Ρόζενμποργκ. Έχουμε
κάνει κάποιες ασκήσεις πάνω
στην τακτική που ακολουθεί ο
αντίπαλος. Από εκεί και πέρα, η
ομάδα μου, είναι έτοιμη από φυ-
σική κατάσταση και θεωρώ ότι
θα αποσπάσουμε ένα θετικό
αποτέλεσμα».

Για την προσωπική του από-
δοση, δήλωσε: «Δουλεύω πολύ
καλά. Στο προηγούμενο παιχνίδι

που αγωνίστηκε ένιωθα πολύ
καλά και στα πόδια αλλά και στο

κεφάλι μου. Έχει καθαρίσει το
μυαλό μου. Ελπίζω άμεσα να εγ-
κλιματιστώ ξανά και να παίξω κά-
ποια λεπτά στο σημερινό
παιχνίδι».

Από την πλευρά του ο Χαβιέ
Χαβίτο, σχολίασε: «Γνωρίζουμε
καλά ότι η αντίπαλη ομάδα θα
βγει για να πιέσει από την αρχή.
Παίζει εντός έδρας. Χρειάζεται
πάρα πολύ την νίκη. Γνωρίζουμε
κάποια στοιχεία από την Ρόζενμ-
ποργκ. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι
καιρικές συνθήκες που θα μας
περιμένουν θα είναι δύσκολες.
Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι
για να ανταπεξέλθουμε. Για μας
είναι ούτως ή άλλως, σημαντικός
παράγοντας το πάθος και η έν-
ταση στο παιχνίδι. Το έχουμε κα-
ταφέρει αυτό για τα εντός έδρας
παιχνίδια και το ίδιο πρέπει να το
κάνουμε και για τα εκτός».

Τέλος, ο Ισπανός, ευχή-
θηκε: «Μακάρι να σκοράρω και
στην Νορβηγία, ωστόσο σημασία
έχει να κερδίσει η ομάδα».

Από επαναφορά Τσιρίλο στο κέντρο της άμυ-
νας μέχρι και Σακελλαρίου στο αριστερό
άκρο περιελάμβαναν οι δοκιμές του προπο-

νητή του ΠΑΟΚ στη χθεσινή προπόνηση της ομά-
δας. Ο Παύλος Δερμιτζάκης έδειξε ολοφάνερα ότι
"ψάχνεται" ακόμη, σε ό,τι αφορά σε ενδεχόμενες
αλλαγές στο βασικό σχήμα της ομάδας, εν όψει
του σημερινού αγώνα με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ
(Πέμπτη, 22:05).

Ο προπονητής του "Δικέφαλου" ανακάτεψε αρ-
κετά την τράπουλα στην τακτική. Για παράδειγμα,
επανέφερε τον Τσιρίλο σε ρόλο κεντρικού αμυν-
τικού, δίπλα στον Κοντρέρας, τοποθέτησε τον Φω-
τάκη με τους βασικούς, δοκίμασε τον Σνάουτσενρ
αντί του Μπουσαϊντί και για κάποιο χρονικό διά-
στημα έβαλε τον Σακελλαρίου σε ρόλο αριστερού
μπακ, αντί του Λίνο.

Όλα αυτά, φυσικά, δεν σημαίνουν απαραίτητα
ότι ο Δερμιτζάκης σε αυτούς τους παίκτες θα κα-
ταλήξει (για τις συγκεκριμένες θέσεις) για τη βα-
σική ενδεκάδα στο παιχνίδι με τους Κροάτες. Είναι
δείγμα, όμως, ότι κάνει διάφορες σκέψεις, για το
πώς μπορεί να προχωρήσει το rotation που έχει
κατά νου.

Επίσης, από τη χθεσινή προπόνηση δόθηκε η
εντύπωση ότι ο Μουσλίμοβιτς θα συμπεριληφθεί
στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Ντι-
ναμό. Αν πάρει και χρόνο συμμετοχής, είναι άλλο
θέμα.    

Ειλικρινής και έτοιμος να κάνει με την Ντιναμό
Ζάγκρεμπ την «ζημιά» στον ΠΑΟΚ, για το Europa
League, είναι ο Βαχίντ Χαλίλχοζιτς. Ο Βόσνιος πα-

ραδέχτηκε πως μόνο η ατμόσφαιρα του γηπέδου
της Τούμπας μπορεί να τους φοβίσει και όχι η ποι-
ότητα των παικτών του Παύλου Δερμιτζάκη. Ανα-
φορικά με το αποψινό παιχνίδι είπε: «Το να
πάρουμε έναν βαθμό. θα ήταν κάτι πάρα πολύ
καλό, αλλά δεν θα στεναχωριόμουν αν παίρναμε
και τους τρεις της νίκης. Για να πάρουμε την ισο-
παλία, πρέπει να παίξουμε για τη νίκη. Αυτή είναι
η φιλοσοφία μου, αλλά αυτό δεν είναι και εύκολο.
Και αυτό γιατί, δεν με φοβίζει η ποιότητα των παι-
κτών του ΠΑΟΚ, αλλά η ατμόσφαιρα του γηπέδου
του. Πολλές έμπειρες ομάδες έχασαν εκεί μέσα.
Με φοβίζει η αφέλεια των παικτών μου και η όχι
και τόσο μεγάλη εμπειρία τους από τέτοιου είδους
παιχνίδια». 

Για τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα και εμείς
πρέπει να την εξουδετερώσουμε. Αυτός είναι ο
στόχος μας. Απέκλεισε την Φενέρμπαχτσε, απο-
κλείστηκε από τον Άγιαξ, χωρίς να χάσει. Ωστόσο,
έχει πολλές αδυναμίες. Τις έχω εντοπίσει και έχω
μερικές ιδέες στο πως θα πρέπει να παίξουμε».

Ανακατεύει την τράπουλα
ο Δερμιτζάκης

ΑΡΗΣ / ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22.00 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ

Πίστη για θετικό αποτέλεσμα

ΠΑΟΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ

«Θα έρθουν 
τα γκολ»

ΟΒικτοράς Γιάκομπ παραμένει
μέχρι στιγμής άσφαιρος, αλλά
αυτό είναι κάτι που δεν τον

ανησυχεί. "Μπορεί μέχρι στιγμής να
μην κατάφερα να σκοράρω, όμως
θεωρώ πως τα γκολ θα έρθουν στη
συνέχεια", ανέφερε ο Ρουμάνος φορ
στο περιθώριο της χθεσινής προπόνη-
σης.

Για το παιχνίδι της Κυριακής με την
Κέρκυρα, το οποίο θα διεξαχθεί στην
Πάτρα, ανέφερε: "Πρόκειται για ένα
αρκετά δύσκολο παιχνίδι, όμως η
ομάδα μας θα πρέπει να πάει για να
κερδίσει. Πρέπει να αποδείξουμε στο
γήπεδο πως ξέρουμε να αντιδρούμε
στα άτυχα αποτελέσματα και όχι απλά
το λέμε και να το περιμένουμε. Θα
δούμε μετά το παιχνίδι αν είναι θετικό
ή αρνητικό το γεγονός πως η Κέρκυρα
δεν αγωνίζεται στη φυσική της έδρα".

Σχετικά με το πότε θα είναι έτοιμος
ο Ηρακλής να αποδώσει σύμφωνα με
τις πραγματικές δυνατότητες της ομά-
δας, υποστήριξε ότι... "Δεν μπορώ να
είμαι σίγουρος για το πότε η ομάδα
θα είναι έτοιμη, όμως ελπίζω πως
μέσα σε 2-3 εβδομάδες θα είμαστε σε
θέση να αποδώσουμε αυτά που μπο-
ρούμε».
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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
Α. Παπανδρέου 156-Κύπρου-Συκιές, Ιων. Δραγούμη 42 Εγνατία, Γρ. Παλα-

μά 21-Πλ. Ναυαρίνου-Π. Μελά 30(Κέντρο), Μοναστηρίου 29 Ν. Σ. Σταθμός,
Ιθάκης 47 Β Νέα Πολιτεία Πάρκο-Εύοσμος, Ν. Πλαστήρα 15 Χαριλάου, Τσιμι-
σκή 7-Ιων. Δραγούμη-Κέντρο, Ιασονίδου 48-Ελ. Κορδελιό, Πόντου 130-Πα-
σαλίδη-Καλαμαριά, Φιλιππουπόλεως 13 έναντι εκκλησία Αγ. Παντελεήμονας-
Αμπελόκηποι, Αλεξάνδρειας 10 Ανάληψη Μπότσαρη, Εγνατία 102 Αγίας Σο-
φίας, Κλεάνθους & Πεστών 79 Κ. Τούμπα, Βας. Όλγας 193-Στάση Μαρτίου,
Κωσταντινουπόλεως, Κατσιμίδου 68 & Γρ. Λαμπράκη(Παπάφειο)

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
ΚΑ. Παπανδρέου 156-Κύπρου-Συκιές, Ιων. Δραγούμη 42 Εγνατία, Πόντου

130-Πασαλίδη-Καλαμαριά, Φιλιππουπόλεως 13 έναντι εκκλησία Αγ. Παντελεή-
μονας-Αμπελόκηποι, Κατσιμίδου 68 & Γρ. Λαμπράκη(Παπάφειο)

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παιδιατρικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακική, καρδιοχειρουρ-
γικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παθολογικά, καρδιοχειρουργικά, νευρο-
λογικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά, ωρλ, νευρο-
χειρουργικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναικολογικά, παι-
δοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, παιδοψυχολογικά
• ΠΑΝΑΓΙΑ Β’ ΙΚΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά,
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

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

• ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ     Αμισού(μπροστά στο παλιό Δημαρχείο)

• ΚΑΝΑΡΗ Aπό Αλ.Παπαναστασίου μέχρι Παπάφη

• ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρχαιοτήτων & Δεξαμενής 

• ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ Κων/νου Γκράτσιου(περιοχή Αγ.Δημητρίου)

• ΠΟΛΙΧΝΗ Aπό Δερβενεκίων & Παπάφη

• ΠΥΛΑΙΑ Παύλου Μελά, δίπλα στο Σχολείο

• ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ   Ηπείρου

• ΦΟΙΝΙΚΑΣ Στο πάρκο, δίπλα στις εργατικές κατοικίες

• ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Οδός Νεκταρίου

• ΝΙΚΟΠΟΛΗ Οδός Άρη Βελουχιώτη

• ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ωραιοκάστρου

λαϊκές αγορές
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Γράφει ο Κώστας Μιναρετζής
Για δελτία τύπου - προσκλήσεις
επικοινωνήστε στο
inoutcity@e-tower.gr

VENUS 91,1… το φρέσκο 
ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης�
Με ένα φαντασμαγορικό πάρτυ που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους γιορτάστηκε η έναρξη του
νέου ραδιόφωνου Venus 91.1 FM. Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε από νωρίς στην πλατεία για να γιορτά-
σουν την έναρξη του ραδιοφώνου. Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε ο κ. Κώστας Μιναρετζής.

«Οι Νόημα» έδωσαν το παρών στο αποκαλυπτήριο πάρτυ του νέου ραδιοφώνου

Χαμός έγινε στο
κοινό την ώρα
που δόθηκαν τα
δώρα από το
ράδιο Venus 91,1

Η Αλκμήνη Χατζη-
γιάννη κέρδισε
τις εντυπώσεις

Το νέο συγκρό-
τημα «Νίκος Α. Ε»
ξεσήκωσε το πλή-
θος

Ο Π.Ψωμιάδης με τον παρουσιαστή της εκδήλωσης Κ. Μιναρετζή

H Renault - Dacia Ρομπόπουλος 
στο 43ο ΡΑΛΛΥ Δ.Ε.Θ.

HRENAULT & DACIA ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ στήριξε την προσπάθεια του
Αυτοκινητιστικού Ομίλου Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση του
43ου ΡΑΛΛΥ Δ.Ε.Θ. που στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στον υπο-

δειγματικό και υψηλών προδιαγραφών αγώνα ράλλυ που διεξήχθη στην
Χαλκιδική, νικητές αναδείχθηκαν ο Δημήτρης Μίχος και ο Κώστας Χειρά-
κης, με το αυτοκίνητο EVO IX. Tο Renault Megane ήταν το πλοηγό αυτο-
κίνητο της διαδρομής ενώ το Dacia Duster 4x4 ήταν το ουραγό
αυτοκίνητο που έπονταν σε ολόκληρη τη διαδρομή. Θα θέλαμε να συγχα-
ρούμε τους νικητές για την επιτυχία τους.
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Το Public και το Studiο

Amid παρουσιάζουν

ζωντανά το best seller του

Όμηρου Αβραμίδη «Ο Δρό-

μος του Φεγγαριού» που

έγινε Audio Book με αφη-

γητή τον ίδιο το συγγραφέα,

την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου,

στις 19.00 το απόγευμα. Για

την έκδοση θα μιλήσει ο σκη-

νοθέτης και στιχουργός Γιώρ-

γος Κορδέλλας που έγραψε

και τους στίχους του ομότιτ-

λου τραγουδιού σε μουσική

Μιχάλη Αβραμίδη και το ερ-

μήνευσε η Φωτεινή Δάρρα.

Αποσπάσματα θα διαβάσουν

οι ηθοποιοί του Κ.Θ.Β.Ε.

Σπυρόπουλος Βασίλης, Ίτσιος

Κώστας, Γούναρης Μιχάλης,

Σπυροπούλου Πολυξένη, Χα-

τζησάββας Κωνσταντίνος, με

μουσική επένδυση από τα

πρωτότυπα θέματα του audio

book. 

Αύριο και μεθαύριο, θα

διεξαχθεί το 1ο Thessa-

loniki Latin Festival εντός

του Λιμανιού της πόλης,

Αποθήκη Γ’, δίπλα στο

Kitchen Bar.

Ηθεατρική ομάδα An-

gelus Novus παρουσιά-

ζει την θεατρική παράσταση

«Πώς να πω» στο Θέατρο ΣΟ-

ΦΟΥΛΗ (Τραπεζούντος 5 και

Σοφούλη), για περιορισμένο

αριθμό παραστάσεων, 1 έως

3 και 8 έως 10 Οκτωβρίου. 

Ηθεατρική παράσταση «Ο

Μυστηριώδης Mr Love»

της   Karoline Leach, έρχεται

στο Κολοσσαίον. Πρεμιέρα

στις 6 Οκτωβρίου 2010 στις

21.00 για λίγες μόνο παρα-

στάσεις. Τιμή εισιτηρίων 20

ευρώ κανονικό, 15 ευρώ φοι-

τητικό.

Σημειωματάριο

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ (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 ΔΟ-
ΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Προβολές: 19.00 –
21.20 – 23.40, Τρίτη: 22.50)
Αίθουσα 4: TOY STORY III – μεταγλωττισμένη
(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 Κυριακή:
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 Παρα-
σκευή: 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 (Πληροφορίες: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, Σάββατο
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 – μετα-
γλωττισμένη (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 ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ – μεταγλωττισμένη SALT (Προβολές:
19.50 – 22.20 – 00.30, Σάββατο και Κυριακή:
17.40 – 19.50 – 22.20 – 00.30)
Αίθουσα 4: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ (Προβολές: Σάββατο: 15.10 – 17.20,
Κυριακή: 13.00 – 15.10 – 17.20) / Ο ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΟΣ 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 ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ – 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 – μετα-
γλωττισμένη  (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, Παρασκευή
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, Σάββατο
και Κυριακή: 13.15 – 15.15 – 17.00 – 18.45)
/ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΜΟΥ (Προβολές:
20.30 – 22.20, Παρασκευή και Σάββατο:
20.30 – 22.20 – 00.10)
Αίθουσα 9: TOY STORY III – μεταγλωττισμένη
(Προβολές: Σάββατο και Κυριακή: 13.45) / ΟΙ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ (Προ-
βολές: 17.15 – 19.40 – 22.00, Παρασκευή
και Σάββατο: 17.15 – 19.40 – 22.00 – 00.20)
Αίθουσα 10: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – με-
ταγλωττισμένη (Προβολές: 16.40, Σάββατο και
Κυριακή: 14.40 – 16.40) / 13 (Προβολές:
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 ΠΕΘΑΙ-
ΝΕΙ (Προβολές: 21.00, Παρασκευή και Σάβ-
βατο: 21.00 – 00.00)
Αίθουσα 3: TOY STORY III – μεταγλωττισμένη
(Προβολές Σάββατο και Κυριακή: 15.00) / ΟΙ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΕΛ (Προ-
βολές: 17.15 – 19.15 – 21.15 – 23.15)
Αίθουσα 4: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙ-
ΛΕΙΟΥ – μεταγλωττισμένη (Προβολές: 16.15 –
18.00 – 19.45, Σάββατο και Κυριακή: 14.30 –
16.15 – 18.00 – 19.45) / SALT (Προβολές:
21.30 – 23.30)
Αίθουσα 5: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – μετα-
γλωττισμένη (Προβολές: 16.20 – 18.20, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 14.20 – 16.20 – 18.20) /
KARATE KID (Προβολές: 20.20) / SALT (Προ-
βολές: 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 – μετα-

γλωττισμένη (Προβολές: 17.10, Σάββατο και
Κυριακή: 13.00 – 15.10 – 17.10) / INCEP-
TION (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 (Προβο-
λές Μέχρι την Κυριακή:  21.15) 
ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ. 2310-828-642. Σαρανταπό-
ρου 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 Digital
EX): 
Αιθουσα 1: COCCO BEFORE CHANEL (Προβο-
λές: 19.15) / THANK YOU FOR SMOKING
(Προβολές: 21.15 - 23.00)
Αιθουσα 2: Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Προβο-
λές: 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 (Προβο-
λές: Παρασκευή έως Κυριακή 17.50) / ON-
DINE (Προβολές: 19.20) / SALT (Προβολές:
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) / INCEP-
TION (Προβολές: 23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

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

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
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: «Δον
Ζουάν» / Παίζουν: Deyan Donkov, Zahari
Baharov, Valeri Yordanov, Julian Vergov,
Reni Vrangova κ.α. / Στις 6 και 7 Οκτω-
βρίου

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

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση: «Αχαρ-
νής» / Παίζουν: Σταμάτης Κραουνάκης,
Γρηγόρης Βαλτινός, Κώστας Βουτσάς ,
Δημήτρης Κοντός, Θεοδώρα Βουτσά, Πο-
λυξένη Σπυροπούλου κ.α. / Στις 30 Σε-
πτεμβρίου, 1,2 και 3 Οκτωβρίου.
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΠΙΠΛΗΞΗ από την Ένωση Συντα-
κτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακε-
δονίας – Θράκης στον υποψήφιο
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη. Σε επιστολή της η ΕΣΗ-
ΕΜΘ, χαρακτηρίζει «υπερβολές και
ανακρίβειες» τις δηλώσεις και σχό-
λιά του σχετικά με τα δημοτικά
Μέσα Ενημέρωσης και τους εργαζό-
μενους σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό η
ΕΣΗΕΜ-Θ, απευθυνόμενη σε όλους
τους υποψήφιους δημάρχους Θεσ-
σαλονίκης, τονίζει ότι θεωρεί «εξαι-
ρετικά γόνιμη και αναγκαία τη
συζήτηση για την ανάδειξη του
ρόλου των συγκεκριμένων Μέσων
και τη βελτίωση των όρων με τους
οποίους λειτουργούν. Αρκεί βε-
βαίως η συζήτηση αυτή να γίνεται
με τις προϋποθέσεις υπευθυνότητας
και σοβαρότητας που επιβάλλει το
ίδιο το αντικείμενό της: η ενημέ-
ρωση. Για την ΕΣΗΕΜ-Θ, μάλιστα,
ευκταίο θα ήταν να διευρυνθεί το
ενδιαφέρον των υποψηφίων δημάρ-
χων στην ενίσχυση όλου του φά-
σματος των ενημερωτικών Μέσων
που λειτουργούν στη Θεσσαλο-
νίκη».

ΚΥΜΑ απεργιών σε εξέλιξη. Οι διοι-
κητικοί υπάλληλοι σε ΔΟΛ («Νέα»
κ.ά.) και «ΠΗΓΑΣΟ» (Έθνος κ.ά.),
σήμερα και αύριο σε 48ωρη απερ-
γία, ενώ 24ωρη απεργία στην ΕΡΤ
από τις 6.00 πμ της Δευτέρας 4
Οκτωβρίου κήρυξαν όλες οι ενώσεις
εργαζομένων για την μη υπογραφή
συλλογικής σύμβασης εργασίας για
το 2009.

AΝΑΖΗΤΗΣΗ του μίτου των λύ-
σεων κόντρα στο «Μινώταυρο των
συνεχών προκλήσεων» αποτυπώνε-
ται για έκτη τηλεοπτική χρονιά στην
εκπομπή της ΕΤ3 «Λαβύρινθος», με
τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και
τους καλεσμένους του. H αυλαία
της εκπομπής ανοίγει φέτος την Πα-
ρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010, στις
23.00, με τη συμμετοχή του κοινού
στο email: lavi@ert3.gr.

ΓΕΝΙΚΟΣ διευθυντής της ΕΡΑ είναι
πλέον ο συνθέτης και πρώην διευ-
θυντής του Τρίτου Προγράμματος
Δημήτρης Παπαδημητρίου στη
θέση του Αντώνη Ανδρικάκης, που
παραιτήθηκε.

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- Η χαρά και το γκουντουν
10.30- Στο βυθό της θάλασσας
11.00- Οι Έλληνες της διασπο-
ράς
11.30- Τα γεφύρια του Ιονίου
12.00- Κόσμος και κοσμάκης
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- Μαρτυρίες
20.00- Οι ανέγγιχτοι
21.00- Οι αγνοούμενοι (4ος
κύκλος)
22.00- Νοικοκυρές σε απόγνω-
ση
23.00- Ειδήσεις
00.00- Διαβολικά μυαλά

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- High school musical

18.00- Ειδήσεις
18.30- Φουσκοθαλασσιες
20.00- Ο έρωτας των πρώτων
πλάνων
21.00- Ειδήσεις
22.00- Πρωτοσέλιδος έρωτας
(Θερινό σινεμά)
00.15- Αρχαία ιστορία: σύγ-
κρουση θεών

ΕΤ3

09.00- Αποστολή στην Αρκτική
10.00- Παγκόσμια οικογένεια
10.30- Κιλιμάντζαρο: η κορυφή
της Αφρικής
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- Ταξίδια στην άκρη του
κόσμου με τον Αρτ Γουλφ
20.00- Ο θαυμαστός κόσμος
του Ωκεανού
20.30- Γίνε ένα με τα πλάσματα
21.00- Κλήρωση τζόκερ ΠΡΟΤΟ
21.05- Συνέχεια του ντοκιμαν-
τέρ
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Αληθινά σενάρια
00.00- Οι τελευταίοι ελεύθεροι
άνθρωποι

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- Safe sex

ANT1

06.00- Λίφτινγκ
07.00- Καλημέρα Ελλάδα
10.00- 10 με 1 μαζί
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
20.00- Zenit - AEK
22.05- ΠΑΟΚ - Ντιναμό Ζάγ-
κρεμπ
02.10- European poker tour

ALPHA
07.00- Πάνω στην ώρα
10.00- Kαφές με την Ελένη 
13.00- Ειδήσεις
13.15- Κους Κους το μεσημέρι
16.00- Δέστε τους!
17.00- Ειδήσεις
17.15- Δέστε τους!
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
21.00- Ο ωκεανός του τρόμου
23.00- 10η εντολή
00.00- Νόμος και τάξη
01.00- Ιατρικές έρευνες
02.00- Οι μονομάχοι
03.00- Κόκκινος κύκλος

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- Φώτης – Μαρία live
19.45- Ειδήσεις
21.00- Απλώς δεν σε γουστάρει 
23.30- Ομάδα NCSI
00.30- Ανεξιχνίαστες υποθέ-
σεις (Cold case) - 4ος κύκλος
01.30- Medium

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώρ-
γο Aυτιά
10.30- Εδώ και τώρα

12.30- Πολύ Μπλα Μπλα
16.00- Όσο υπάρχουν άνθρω-
ποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's life
18.45- Σήμερα
20.00- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Ζούγκλα
01.15- 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
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
14.30- Ten years younger
15.00- Top chef
16.00- America's Next top
model
17.00- How το Look Good
naked
18.00- Σκαι magazino
19.10- Σασουκι

19.40- Μύθος η πραγματικότη-
τα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- CSI: Miami iv
23.00- Biblical mysteries ex-
plained
23.55- Gangland

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
15.00- Σύντομο δελτίο ειδήσε-
ων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευ ζην
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις » &
σύντομο δελτίο ειδήσεων στη
νοηματική
19.30- Στη γη της Μακεδονίας
20.35- Αντίο για πάντα
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
01.00- Η πανίδα της Ιβηρικής
χερσονήσου

δείτε στην tv

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Δυο ενδιαφέρουσες προ-
σεγγίσεις της αρχαίας
τραγωδίας με μια εφη-

βική οπτική γωνία στην πόλη
μας. Σήμερα Πέμπτη 30 Σε-
πτεμβρίου 2010, στις
11.00,  στο   θέατρο Άνετον
και αύριο Παρασκευή 1 Οκτω-
βρίου 2010, στις 6.30 μμ, στο
Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς
Θεσσαλονίκης με το φως του
δύοντος ηλίου, στο πλαίσιο των
Σχολικών Δημητρίων, θα πα-
ρουσιαστεί το θεατρικό δρώ-
μενο  Οριακές στιγμές Ι, με
ελεύθερη είσοδο.

Πρόκειται για μια παράσταση
που υλοποιούν οι μαθήτριες
και μαθητές της Κατεύθυνσης
Θεάτρου της περσινής Γ’ Γυ-
μνασίου του Καλλιτεχνικού Γυ-
μνασίου – Λυκείου και των
καθηγητών τους Α. Μυλωνά
(φιλόλογος) και Ν. Πούλιου

(καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
και Χορού). Η παράσταση στη-
ρίζεται στην ενδέκατη κατά
σειρά διδακτική πρόταση Ορια-
κές στιγμές Ι – μια περιπλά-
νηση στον κόσμο της αρχαίας
ελληνικής τραγωδίας, η οποία
παρουσιάστηκε πρόσφατα στον
Ιανό Θεσσαλονίκης, στο πλαί-
σιο των Διδακτικών Προτά-
σεων- Παραδειγμάτων που

παρουσιάζει το Καλλιτεχνικό
Γυμνάσιο - Λύκειο  και εκπαι-
δευτικοί από σχολεία της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας με τη στήριξη της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε-
δονίας και των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανατολικής και Δυτικής Θεσ-

σαλονίκης.
Η πρόταση αυτή αποτελεί

μια σύγχρονη ερμηνεία ορια-
κών εμπειριών δραματικών
ηρωΐδων, της Αντιγόνης του
Σοφοκλή και της Ιφιγένειας
στην Αυλίδα του Ευριπίδη, που
προέκυψε από τη διερεύνηση
των δυνατοτήτων του μαθήμα-
τος Δημιουργικής Γραφής
μέσα από τη θεατρική πράξη.  

Οριακές στιγμές Ι  
στην Αρχαία Τραγωδία



«Δεν μαθαίνει κανένας παρά μόνο τη μισή αλήθεια, 
όταν ακούει τη μία παράταξη απ’ τις δύο.»

Αισχύλος

➽ Κι ενώ όλοι περίμεναν να μιλήσει ο
Καραμανλής με την ευκαιρία της κλήσης
του στην εξεταστική επιτροπή για την
υπόθεση Βατοπεδίου, ο πρώην πρωθυ-
πουργός τους την έφερε. Πάλι δεν μί-
λησε…

➽ Ή αν θέλετε είπε τα αναμενόμενα,
αυτά που λέει εδώ και τρία χρόνια, ότι
δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη, ότι
έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη –τι
είν’ αυτό το πράγμα;- για την οποία δίνει
και ερμηνεία. 

➽ «…χρέος του εκάστοτε Πρωθυπουρ-
γού να αναλαμβάνει την αντικειμενική πο-
λιτική ευθύνη για οτιδήποτε απασχολεί
το δημόσιο βίο, έστω και αν πιστεύει ότι
ούτε κατ’ ελάχιστον υφίστανται επιλήψι-
μες συμπεριφορές από πλευράς πολιτι-
κών προσώπων». Δεν σας θυμίζει
Θουκυδίδειο ύφος; Από κει και πέρα, βέ-
βαια, ποιητή φανφάρα…

➽ Αυτό λέει ο κόσμος, γαλάζια μου
γράμματα, εδώ και χρόνια. Η ίδια κα-
σέτα, η ίδια ρητορική, το ίδιο διδακτικό
ύφος, κι από κει και μετά το απόλυτο
κενό. Καμία πράξη αντίστοιχη του λόγου,
πλήρης απραξία. 

➽ Αλλά για να μην ξεφύγω από τον ορι-
σμό της πολιτικής ευθύνης, νομίζω ότι δεν
είναι ακριβώς έτσι όπως θέλει να τα βλέ-
πει ο Κ. Καραμανλής. Αυτό που λέει,
είναι το αυτονόητο. Το πρόβλημα όμως
δεν είναι η αντικειμενική πολιτική ευθύνη
για ό,τι συμβαίνει, αλλά τι γίνεται όταν
υπάρχει υποκειμενική πολιτική ευθύνη. 

➽ Όταν δηλαδή ένας πολιτικός διαπράτ-
τει πολιτικό σφάλμα ή αστοχία, με αποτέ-
λεσμα να πλήττεται το συλλογικό
συμφέρον. Μάλιστα, η πολιτική υποκει-
μενική ευθύνη συχνά δεν εξαρτάται από
την ποινική. 

➽ Είναι τότε που πρέπει να πει ο πρωθυ-
πουργός: «Κύριε τάδε παραιτήσου από
υπουργός διότι υπάρχουν ενδείξεις ότι
χρηματίστηκες». Όχι να τον αφήνει στη
θέση του και στις εκλογές να τον πετά
(μετά από ασφυκτικές πιέσεις) εκτός ψη-
φοδελτίων, υποκαθιστώντας τη λαϊκή

ψήφο.

➽ Γιατί τότε –κανονικά-
ο πρωθυπουργός ο
ίδιος έχει πια υποκειμε-
νική πολιτική ευθύνη.

Καλή σας μέρα και
καλή δύναμη! 

✱ Περισσότερα από 600 άτομα παρακο-
λούθησαν την ομιλία Ψωμιάδη στο ξενο-
δοχείο Γερακίνα της Νιγρίτας. Αν και η
αίθουσα βρισκόταν στο δεύτερο όροφο, το
συγκεντρωμένο πλήθος έφτανε
μέχρι την είσοδο του ξενοδο-
χείου. Η ομιλία ξεκίνησε με
καθυστέρηση μισής ώρας
καθώς κάτοικοι των γύρω
χωριών σταματούσαν το
αυτοκίνητο του υποψή-
φιου περιφερειάρχη για
να τον υποδεχτούν με
χειροκροτήματα και
επευφημίες. Και να φαν-
ταστεί κανείς ότι οι Σέρρες
αποτελούν την «έδρα» του
Μάρκου Μπόλαρη…

✱ Τη λύπη του για την αποχώρηση του
Ν. Ευθυμιάδη από τις δημοτικές εκλογές
εξέφρασε ο υποψήφιος δήμαρχος Χρή-
στος Μάτης, επισημαίνοντας ότι αποτε-
λεί μία προσωπικότητα που το επόμενο
Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  αξιο-
ποιήσει. Άλλωστε, σύμφωνα με τον ίδιο,
«η απόσυρση του κ. Ευθυμιάδη οδηγεί
στην κατάρρευση της διαπλοκής πολι-
τικής και οικονομικής εξουσίας». 

✱ Ως μια σημαντική και θετική υποψη-
φιότητα χαρακτήρισε την υποψηφιότητα
του Ν. Ευθυμιάδη ο υποψήφιος δήμαρχος
Κώστας Γκιουλέκας . Όπως τόνισε φωνές
και παρουσίες, όπως του Νίκου Ευθυμιάδη

προσθέτουν και προσφέρουν στην πόλη.
«Η απόφασή του σημαίνει την αποχώ-
ρηση από τον παρόντα προεκλογικό στίβο,
μιας σημαντικής και θετικής υποψηφιότη-

τας». Θα έλεγε το ίδιο αν ο κ. Ευθυ-
μιάδης πήγαινε με τον

Μπουτάρη; Μάλλον όχι…

✱ Όσοι  πάντως  θεω-
ρούν ότι ξεμπέρδεψαν
με  τον  Νίκο  Ευθυ-
μιάδη  είναι  πολύ  γε-
λασμένοι. Η παράταξη
του  θα  συνεχίσει  τη
δράση  της  ως  κίνηση

πολιτών και ο ίδιος αφή-
νει ανοικτό το ενδεχόμενο

να είναι εκ νέου υποψήφιος
δήμαρχος το 2014. 

✱ Ένας φεύγει, ένας έρχεται στις εκλογές
για το δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ευθυ-
μιάδης αποχώρισε, αλλά ο δικηγόρος
Ζήσης Κλεισάρης αποφάσισε να δοκιμάσει
τις δυνάμεις του. Το όνομα της παράταξης
του είναι «Θεσσαλονίκη της ανατροπής
κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ» και απευθύνεται σε
όσους «βρέθηκαν στους απεργιακούς αγώ-
νες ενάντια στην κυβέρνηση» και σε
όσους «θέλουν να υπερασπιστούν τη δη-
μόσια παιδεία, υγεία και την υπεράσπιση
των ελεύθερων χώρων».

✱ Δεν θα είναι τελικά μαζί με τον Ι. Καϊ-
τετζίδη η πρώην υποψήφια δήμαρχος
Πανοράματος Ε. Ταραλάικου. Η επικε-

φαλής  της  παράταξης  «Πανόραμα-
Μπροστά»  αποφάσισε  τη  συμμετοχή
της ίδιας προσωπικά αλλά και πολλών
στελεχών της παράταξης στο ψηφοδέλ-
τιο της ανεξάρτητης Δημοτικής Παρά-
ταξης  «Νέο  Πρόσωπο  για  το  δήμο
-Δημοτική Συσπείρωση Πολιτών» και
τον υποψήφιο δήμαρχο Νίκο Νυφούδη. 

✱ Μάλιστα η κ. Ταραλάικου αναμένεται
να ανακοινώσει σήμερα το μεσημέρι επι-
σήμως την απόφασή της, υποστηρίζοντας
παράλληλα ότι επιθυμεί να συμβάλει στην
αλλαγή σελίδας στο νέο Καλλικρατικό
δήμο Πυλαίας –Χορτιάτη και να προωθή-
σει τη λύση των χρόνιων προβλημάτων
της περιοχής.

✱ Τι απέγινε η περιβόητη στήριξη Κα-
ρατζαφέρη στη Βούλα Τεκτονίδου για το
δήμο  Αμπελοκήπων-Μενεμένης;  Ορι-
σμένοι φρόντισαν να συντηρούν εσκεμ-
μένα τη φημολογία, επένδυσαν πολλά
σε  αυτήν,  αλλά…  μάταια�  Δεν  τους
βγήκε�  Όποιος  είχε  σκεφτεί  πάντως
αυτό το σενάριο πρέπει να είχε πολλή
φαντασία. Ειδικά με τη Βούλα Τεκτονί-
δου ο ΛΑΟΣ δεν έχει πολλά σημεία επα-
φής... 

✱ Το «κόκκινο σπίτι» στην πλατεία Αγίας
Σοφίας λέγεται πως θα φιλοξενήσει το
εκλογικό κέντρο του Μάρκου Μπόλαρη, ο
οποίος παρεμπιπτόντως ακόμα να ανακοι-
νώσει το όνομα του συνδυασμού του. 

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Τα ελληνικά συνδικάτα είχαν χθες την ευκαιρία να συντονιστούν με τους Ευρωπαίους και να διαδηλώσουν μαζί, κατά της λιτότητας και των
επιλογών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Όμως, οι ηγεσίες όμως της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ είχαν διαφορετική άποψη…

KOYIZ
Ποιος υποψήφιος δήμαρχος

στο νομό Θεσσαλονίκης,
αφού περίμενε ματαίως επί μα-

κρόν να χτυπήσει το τηλέ-
φωνο για να του ανακοινωθεί

το πολυπόθητο χρίσμα, άλ-
λαξε ρότα και δηλώνει

πλέον «ανεξάρτη-
τος»;
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