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Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!

Σελ. 4, 5

Καιρός

17ο-18οC
Καιρός 

λονδρέζικος

Συνέχεια στη σελ. 2

Επικοινωνιακά
παιχνίδια και

πραγματικότητα

Toυ Νίκου Καραμανλή

Μ
ιλούσαμε χθες για την
επικοινωνιακή κολοκυ-
θιά «ποιον εννοούσε ο

Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ», η οποία
μονοπώλησε το ενδιαφέρον των
ελληνικών ΜΜΕ και της πολιτι-
κής μας σκηνής τις τελευταίες
ημέρες. Το διά ταύτα αυτής της
υπόθεσης είναι μια ακόμα μα-
χαιριά στην πληγωμένη βαριά
αξιοπιστία του ελληνικού πολιτι-
κού συστήματος, το οποίο κατ’
άλλους πνέει τα λοίσθια. Και όλο
αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι
στην πλάτη του ελληνικού λαού,
με προφανή σκοπό τον αποπρο-
σανατολισμό της κοινής γνώμης,
ιδιαίτερα τώρα που επίκεινται
και εκλογές. Ένα παιχνίδι από
μια ελίτ δημοσιογραφική, πολι-
τική και οικονομική με στόχο τον
έλεγχο της κατάστασης...

Σελ. 5

• ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«Όχι στη λογική του 
κομματικού μαντριού»

Σελ. 8

Η συναίνεση 
στα… έγκατα

✔ Παρόντες μόνο οι τρεις από τους επτά υποψηφίους δημάρχους
✔ Γιατί ακύρωσε την παρουσία του ο Γιάννης Μπουτάρης
✔ Τι δήλωσαν απόντες και παρόντες

• Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Εγκαίνια εκλογικού
με υπόσχεση για 
αλλαγή της πόλης 

Σελ. 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

❱ Μπόλαρης 
Πάσχεις από 
κρίση μεγαλείου…

❱ Ψωμιάδης
Χάνεις την 
ψυχραιμία σου…

Σελ. 4

• ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κανονικά η διανομή
από την Παρασκευή

Σελ. 9
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blog buster
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Είμαστε όλοι
διεφθαρμένοι;   

«Ζητάω ένα ρουσφέτι, σημαί-
νει πουλάω την ελευθερία
μου» - Publilius Syrus 1ο μ.Χ.
Αιώνα

(…) Σύμφωνα με τον
διασημότερο θεωρητικό,
τον καθηγητή Harold
Dwight Lasswell :«Δια-
φθορά είναι η παραβίαση
του κοινού συμφέροντος
μιας κοινωνίας προς ίδιο
όφελος». Ο ίδιος  συνδέει
τη διαφθορά με το πολι-
τικό σύστημα, με τους θε-
σμούς και τις δομές
εξουσίας. Η Μη Κερδο-
σκοπική Οργάνωση
«Transparency Interna-
tional» ( Διεθνής Διαφά-
νεια) χρησιμοποιεί τον
ίδιο ορισμό με εκείνον
του Lasswell : «Corrup-
tion is operationally de-
fined as the misuse of
entrusted power for pri-
vate gain». 

Κανείς δε γεννιέται διε-
φθαρμένος. Διεφθαρμένο
τον κάνουν οι συνθήκες,
που του επιτρέπουν τη
χρήση τρόπων «παραβία-
σης του κοινού συμφέ-
ροντος προς ίδιο όφελος».
Έχω ζήσει 22 χρόνια στη
Γερμανία και διαπίστωσα,
ότι, σύμφωνα με την Παγ-
κάλειο θεωρία, «όπου
τους παίρνει», είναι και οι

Γερμανοί σαν λαός εξίσου
«διεφθαρμένοι». Το πρό-
βλημα για τους δυνάμει
διεφθαρμένους Γερμα-
νούς, βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι, πρώτον, το
σύστημα δεν τους το επι-
τρέπει και δεύτερον, δεν
υπάρχουν πολλοί αφε-
λείς. Υπάρχει ένας κανό-
νας που λέει: «όπου
υπάρχουν πολλοί αφε-
λείς, εκεί χορεύουν οι
απατεώνες». Η γενικευ-
μένη διαφθορά καλλιερ-
γείται εκεί, όπου
υπάρχουν πολλοί εύπι-

στοι και αφελείς και οι πε-
ρισσότεροι Έλληνες είμα-
στε αφελείς κι ας κάνουμε
τους δήθεν ξύπνιους.  

Η θεωρία ότι κουβαλάμε
400 χρόνια Οθωμανικής
κυριαρχίας, είναι ένα
ανόητο άλλοθι των διε-
φθαρμένων. Και η Κύπρος
ήταν κάτω από την Οθω-
μανική κυριαρχία, ενώ η
Σικελία και η Νότια Ιταλία
(Μεγάλη Ελλάδα) δεν την
γνώρισαν καν και όμως δε
γίνεται καμία σύγκριση
της Κύπρου με Ελλάδα
και Νότια Ιταλία.

Ας σταματήσει επιτέ-
λους αυτή η κυνική και
άκρως παραπλανητική
θέση του «όλοι είμαστε
διεφθαρμένοι». Ακόμη κι
αν είναι έτσι, είναι το ίδιο
διεφθαρμένος ο γονιός
που τρέμει για την υγεία
του παιδιού του και δίνει
το φακελάκι στον εκβια-
στή-γιατρό, που του λέει,
«αν θες να πάει καλά η
εγχείρηση»; Κανείς δε
γεννιέται διεφθαρμένος. 

Γράφει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



...τη συγκράτηση

του κατεστημένου

και την διατήρηση

της συγκέντρωσης

του πλούτου.  

Την ίδια ώρα, ο

λαός αρχίζει να

νοιώθει στο πετσί

του το μνημόνιο

περασμένου Μαΐου. Το πετρέλαιο

θέρμανσης φέτος θα ξεκινήσει με

τιμή 25% πάνω από ό,τι έκλεισε

πέρσι. 

Τα λουκέτα μπαίνουν το ένα

πίσω από το άλλο, τα κλειστά κα-

ταστήματα πλέον σε όλο το μήκος

της Βασιλίσσης Όλγας και στην

κραταιά Τσιμισκή προκαλούν

θλίψη και φόβο, φόβο για το αύριο

που φαντάζει ακόμη πιο δύσκολο. 

Η ανεργία χτυπάει πια κόκκινο

και γίνεται γάγγραινα πια για τις

οικογένειες, με παιδιά και γονείς

συχνά να αδυνατούν να βρουν

δουλειά έστω και για τα προς το

ζην. Ολόκληρες πόλεις βιώνουν

πια ως μια συλλογική αρρώστια

την ανεργία, με εργαζόμενους

απλήρωτους για πάρα πολλούς

μήνες τώρα πια. 

Η ψυχολογία παραμένει σε

«ιστορικά χαμηλά» όχι μόνο για

την αγορά αλλά και για τον βιοπο-

ρισμό. Η μετανάστευση έχει ήδη

ξεκινήσει κι ας κάνουν οι πολιτικοί

μας ότι δεν την βλέπουν. Ένα κομ-

μάτι ψωμί με αξιοπρέπεια αξίζει

σίγουρα περισσότερο από μισό

κομμάτι ψωμί χωρίς αυτήν. 

Ας αφήσουν, λοιπόν, τα πολιτικά

παιχνίδια κατά μέρος κι ας ασχο-

ληθούν με τον κόσμο και τα πραγ-

ματικά προβλήματα πριν είναι

πολύ αργά. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Επικοινωνιακά
παιχνίδια και
πραγματικότητα

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΒΑΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑ
«Με ενδιαφέρει να νιώσω μια χρησιμότητα του να
μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους που έχουν ανάγκη»

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή



Για να μην νομίσετε ότι
και οι διαμαρτυρίες

είναι αγόγγυστες, αντι-
λαμβάνεστε από τη φω-

τογραφία ότι θέλει
κόπο και συντονισμό

για να ανεβάσεις ένα
τεράστιο πανό στην

πρόσοψη της πρυτα-
νείας του ΑΠΘ.
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
αγούμι της Χιλής σε νι-
κήσαμε… Η παγκόσμια
συγκίνηση για τη σωτη-

ρία των 33 ανθρακωρύχων, καταγράφεται σε
όλη την υφήλιο. Ας μην σταθούμε στο συγ-
κλονιστικό γεγονός, που αποτελεί φάρο ελ-
πίδας για όλη την ανθρωπότητα και σύμβολο
πανανθρώπινης αλληλεγγύης.

Αίσθηση προκαλεί η επιβλητική δύναμη
της τεχνολογίας. Η ισχύς της παγκοσμιοποι-
ημένης επικοινωνίας, διατρέχει μέσω του
διαδίκτυου όλον τον πλανήτη. Οι εικόνες της
διάσωσης των εγκλωβισμένων, τα δάκρυα
χαράς των παιδιών και των συζύγων τους, οι
κραυγές ικανοποίησης των ίδιων, οι ιαχές
του συγκεντρωμένου πλήθους. Όλα ξεδιπλώ-
νονται μπροστά στα μάτια εκατομμυρίων αν-
θρώπων, μέσω του Ίντερνετ. 

Δεν απαιτείται πλέον να έχεις δορυφορική
τηλεόραση, να είσαι στημένος μπροστά από
τους τηλεοπτικούς δέκτες περιμένοντας τις ει-
δήσεις. Ο διαδικτυακός ιστός, απέδειξε με
τον πιο περίτρανο τρόπο, για πρώτη ίσως
φορά σε τέτοιο βαθμό, τον επερχόμενο «θά-
νατο» της μικρής οθόνης. Όπως τα χιλιάδες
βιντεάκια των κινητών τηλεφώνων από το
τσουνάμι, έδειξαν τον μελλοντικό «θάνατο»
της βιντεοκάμερας. 

Εθελοτυφλούν όσοι μιλούσαν χθες για
«ρεκόρ τηλεθέασης». Το γεγονός ήταν σε
απευθείας σύνδεση σε εκείνες τις μικρές
οθονίτσες σε χιλιάδες ιστοσελίδες. Μέσα σε
δευτερόλεπτα είχες τη συγκλονιστική εικόνα
από το μακρινό Σαν Χοσέ της Χιλής στο δω-
μάτιο του σπιτιού στη Θεσσαλονίκη. 

Έχω την αίσθηση ότι η σημερινή ημερο-
μηνία, θα περάσει στην ιστορία της ανθρώ-
πινης επικοινωνίας, ως η αρχή του τέλους
της τηλεοπτικής ενημέρωσης όπως την γνω-
ρίζαμε. Δεν μπορώ να γνωρίζω την εξέλιξη,
το είδος ή τη μορφή που θα πάρει αυτό το
είδος. Ξέρω, ωστόσο, ότι από σήμερα, όταν
θα θέλω να ενημερωθώ άμεσα για κάτι που
συμβαίνει τώρα, κάπου στον κόσμο, σίγουρα
δεν θα πιάσω το τηλεκοντρόλ για να δω το
CNN…

Ο «θάνατος» 
της τηλεόρασης

Van Gogh «Woman Miners Carrying Coal», 1882

Ανθρώπινη αλυσίδα δια-
μαρτυρίας σχημάτισαν
γονείς και μαθητές έξω
από το 1ο δημοτικό σχο-
λείο Πεύκων, αγκαλιά-
ζοντας συμβολικά το
σχολικό κτίριο, διαμαρ-
τυρόμενοι γιατί τα παι-
διά στοιβάζονται είτε σε
αίθουσα χωρίς θέρ-
μανση, παράθυρ, θρανία
και πίνακα(!), είτε στο
υπόγειο, δίπλα στο λε-
βητοστάσιο, σε αίθουσα-
αποθήκη...

Η σημασία του να είσαι ζωντανός!

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Χθες στον πλανήτη Γη, συν-
τελέστηκε ένα θαύμα!
Τριαντατρείς άνθρωποι

επέστρεψαν στην επιφάνεια του κόσμου μετά
από δύο μήνες και βάλε, που επέζησαν θαμ-
μένοι στα τρίσβαθά του...

Νομίζω ότι δεν υπήρξε άνθρωπος στη γη,
που να μην παρακολούθησε με την ανάσα κομ-
μένη τη διάσωση των μεταλλωρύχων της Χιλής,
που ήθελαν να ζήσουν και τα κατάφεραν!

Όλες οι λεπτομέρειες της ιστορίας είναι συγ-
κλονιστικές! Από τις συνθήκες που έγινε το
ατύχημα κι εγκλωβίστηκαν σε 622 μέτρα
βάθος, το πώς μπόρεσαν κι επικοινώνησαν κι
έδωσαν το στίγμα τους, το πόσο τεράστια
υπήρξε η κινητοποίηση της κυβέρνησης της
Χιλής κι όλων των αρχών, του στρατού, του
ναυτικού, κάθε δυνατού σωστικού μέσου...

Συγκλονιστικός ήταν ακόμη και ο τρόπος,

που οργάνωσαν τη ζωή τους κάτω από τη γη,
επιλέγοντας αρχηγό και πειθαρχώντας στους
κανόνες, που οι ίδιοι έθεσαν στους εαυτούς
τους προκειμένου να επιβιώσουν. Και περίμε-
ναν υπομονετικά τη σωτηρία τους...

Από τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία της διά-
σωσης ήταν κι αυτή η σκληρή δίαιτα στην
οποία υποβλήθηκαν μερικοί από τους εγκλω-
βισμένους, προκειμένου να χάσουν από καμιά
15αριά κιλά ο καθένας για να χωρέσουν στη
στενή κάψουλα, που θα τους οδηγούσε πίσω
στη ζωή...

Κι άρχισαν να βγαίνουν ένας ένας στην επι-
φάνεια...Εκείνη η ώρα, η ώρα που οι πρώην
θαμμένοι αντίκριζαν και πάλι το φως και οι δια-
σώστες τους χειροκροτούσαν και τους επευφη-
μούσαν σαν ήρωες, ξεφεύγει πια από τις
περιγραφές...Συναισθήματα πολύ πάνω από
την συγκίνηση! Την αισιοδοξία, τη χαρά, την
ελπίδα, την αναγέννηση, την ευγνωμοσύνη...

Αισθανθήκαμε, ότι υπήρξαμε αυτόπτες μάρ-
τυρες μιας μάχης πανανθρώπινης! Παρακο-

λουθήσαμε το πώς ο άνθρωπος ξεφεύγει από
τα όριά του και εξυψώνεται ως τον ηρωισμό!

Πώς η αλληλεγγύη, η συμπόνια, η συμπα-
ράσταση, η αλληλοβοήθεια συντελούν θαύ-
ματα!

Το πώς ένας 19χρονος εγκλωβισμένος, που
έπασχε από σοβαρή μορφή κλειστοφοβίας, όχι
μόνο άντεξε επί 69 ημέρες σε μια τρύπα κάτω
από τη γη, αλλά και κατάφερε ν´ αντέξει επί
20 λεπτά στην κάψουλα διάσωσης χωρίς να
πάθει κρίση πανικού, που θα μπορούσε ν´
αποβεί μοιραία...

Όλα τ´ αντέχει ο άνθρωπος. Το έγραψε ο
Ευριπίδης στον ̈ Ορέστη ̈ και το αποδεικνύουν
οι άνθρωποι κάθε μέρα...Όλοι οι άνθρωποι,
που τα καταφέρνουν να βγαίνουν τελικά στην
επιφάνεια και ν´ αναπνέουν, οι άνθρωποι που
θέλουν να ζήσουν και διεκδικούν το δικαίωμά
τους στη ζωή!

Και κερδισμένος στη ζωή, είναι αυτός που
τελικά επιβιώνει...Η τεράστια σημασία, του να
είσαι ζωντανός!

M
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Κόντρα για μνημόνιο, 
πρόγραμμα και έργα

στο δημαρχείο
➽ Το ψηφοδέλτιο του συνδυα-

σμού του «καθαρές χέρια, καθα-

ρές ιδέες, καθαρές λύσεις» για την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας θα ανακοινώσει στις 12 το με-

σημέρι της Παρασκευής ο

Κυριάκος Βελόπουλος. Τα… απο-

καλυπτήρια θα πραγματοποι-

ηθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο της

πόλης και θα παρουσιαστούν

όλοι οι υποψήφιοι που θα συμμε-

τέχουν στο συνδυασμό. 

➽ Τα ονόματα των υποψήφιων

Περιφερειακών Συμβούλων του

συνδυασμού «Κεντρική Μακεδο-

νία, Μέτωπο Ανάπτυξης» στο νομό

Κιλκίς, παρουσίασε ο Μάρκος

Μπόλαρης στο εκλογικό κέντρο

του υποψήφιου Αντιπεριφερει-

άρχη Χρήστου Ανθρακίδη. 

➽ Πρόκειται για τους Ελένη Αδα-

μίδου-Μίτση, Αντωνία Κέζου, Δη-

μήτρη Περπερίδη, Κύρο

Πιστοφίδη και Αθανάσιο Τσιραμ-

πίδη. Ο υποψήφιος Περιφερειάρ-

χης Κεντρικής Μακεδονίας

ευχαρίστησε όσους συντάσσονται

μαζί του «σε ένα μέτωπο κατά της

ανεργίας, σε ένα μέτωπο κατά της

υπανάπτυξης, κατά της αποβιομη-

χάνισης, κατά της απαξίωσης των

βιομηχανικών περιοχών». 

➽ Τη Βέροια επισκέφθηκε την Τε-

τάρτη ο υποψήφιος Περιφερειάρ-

χης Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ψωμιάδης. Στην ομι-

λία του τόνισε πως η νέα Περιφέ-

ρεια που ξεκινά τη «δύσκολη

πορεία» της την 1η Ιανουαρίου,

«έχει ανάγκη από ανθρώπους που

ξέρουν και μπορούν να προσφέ-

ρουν, από πολιτικούς που έχουν

μάθει να είναι στο πεζοδρόμιο,

κοντά στον πολίτη και όχι κλει-

σμένοι στα παλάτια τους, αποκομ-

μένοι από την πραγματικότητα».

➽ Εφ’ όλης της ύλης συζήτηση

επί των θεμάτων του πρωτογενή

τομέα στην Κεντρική Μακεδονία

και την καθοριστική συμβολή του

Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στα

αναπτυξιακά θέματα,  είχε με τα

μέλη της διοικούσας επιτροπής

του Επιμελητηρίου  η υποψήφια

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-

δονίας Ασημίνα Ξηροτύρη.

Πρόσωπο με πρόσωπο
βρέθηκαν το πρωί της
Τετάρτης οι δυο βασι-

κοί υποψήφιοι Περιφερειάρ-
χες Κεντρικής Μακεδονίας,
Μάρκος Μπόλαρης και Πανα-
γιώτης Ψωμιάδης, στην κοινή
τους παρουσία στην εκπομπή
του ΣΚΑΙ «Πρώτη Γραμμή». Ο
κ. Μπόλαρης επιχείρησε να
αποδομήσει το προφίλ του
επιτυχημένου Νομάρχη που
προσπαθεί να χτίσει την τε-
λευταία 8ετία ο Παναγιώτης
Ψωμιάδης, ενώ ο δεύτερος
θέλησε να ταυτίσει τον πρώην
υφυπουργό Οικονομίας με την
Τρόικα και το μνημόνιο. 

Για το θέμα του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου ο κ.
Μπόλαρης υποστήριξε ότι ο
ανθυποψήφιος του αποτελεί
μέρος που προβλήματος. «Ο
Ψωμιάδης είναι μέρος του συ-
στήματος που έφερε την
Τρόϊκα στην Ελλάδα. Κάποιοι
είχαν συγκεκριμένες πολιτικές
που έφτασαν τη χώρα στο χεί-
λος του γκρεμού και στο με-
γάλο δανεισμό» είπε. Από την
πλευρά του ο Π. Ψωμιάδης
υποστήριξε ότι οι ευθύνες βα-
ραίνουν όλες τις κυβερνήσεις
από το 1981 μέχρι σήμερα,
κατηγόρησε όμως το ΠΑΣΟΚ
ότι προσπαθεί να εξαπατήσει

τον ελληνικό λαό. «Είμαι
υπεύθυνος στο κομμάτι που
μου αναλογεί γιατί το πρό-
βλημα ξεκίνησε το 1981 όταν
η χώρα έδινε, έδινε, έδινε.
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν
ευθύνη. Από εκεί και πέρα
αυτοί που επιχειρούν να ρί-
ξουν τα βάρη στην 5ετία Κα-
ραμανλή προσπαθούν να
εξαπατήσουν τον ελληνικό
λαό. Όπως τον εξαπάτησαν
προεκλογικά, τον εξαπατούν
και τώρα. Δεν γίνεται με πα-
ρελθοντολογία να συνεχί-
σουμε και να πάμε μπροστά.
Το λαό δεν μπορούμε να τον
κοροϊδεύουμε άλλο».

«Έωλες οι υποσχέσεις
Ψωμιάδη»

Όταν η κουβέντα περιστρά-

φηκε γύρω από το πρόγραμμα
των δυο υποψηφίων, ο κ.
Μπόλαρης υποστήριξε ότι ο κ.
Ψωμιάδης είναι ο απερχόμε-
νος Νομάρχης και ότι το έργο
του είναι μηδενικό. «Ο Π.
Ψωμιάδης θα πρέπει να εξη-
γήσει στους πολίτες πως έχει
περάσει ένα πρόγραμμα το
οποίο για να υλοποιηθεί θα
πρέπει η Ελλάδα να ξαναπά-
ρει δάνειο ίσο με αυτό που
χρειάστηκε για να μπει στο
μνημόνιο.  Σε μια περίοδο
κρίσης θα πρέπει να υπάρξει
υπευθυνότητα για να αναδειχ-
θούν συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα του τόπου. Οι
υποσχέσεις Ψωμιάδη είναι
έωλες και δεν έχουν αντίκρι-
σμα γιατί έτσι έμαθε να πολι-
τεύεται». 

«Μιλάει το έργο μου»
Απαντώντας στην ίδια

ερώτηση ο Νομάρχης Θεσ-
σαλονίκης υπενθύμισε ότι
επί των ημερών του έχουν
γίνει περισσότερα από
1000 έργα. Όπως είπε:
«Δεν περίμενα ότι υπάρχει
υπουργός ή υφυπουργός ο
οποίος δεν γνώριζε τα πε-
πραγμένα στην Κεντρική
Μακεδονία. Το πρόγραμμα
μας κόστισε 1 δισεκατομμύ-
ριο ευρώ που πήραμε από
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ. Κάναμε 1000 έργα,
125 νέα σχολεία, 2500
σχολικές αίθουσες, 350
αθλητικά έργα. Σε 8 χρόνια
θητείας δεν άκουσα κανένα
δήμαρχο ή φορέα να με κα-
ταγγείλει». 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΠΟΛΑΡΗ - ΨΩΜΙΑΔΗ

Επί τω έργω…
Κάνοντας έναν απολογισμό της 8ετίας Ψωμιάδη, ο κύριος Μπόλαρης τον άφησε… με-
τεξεταστέο. «Πάμε να κάνουμε κάτι καινούργιο γιατί η Περιφέρεια θα ευθύνεται για
τη διακυβέρνηση της Κεντρικής Μακεδονίας. Ποιόν θα πείσει ο κ. Ψωμιάδης ότι
μπορεί να διαχειριστεί τα  θέματα της Περιφέρειας; Όταν κανείς «κόβεται» στα
μικρά, δεν προβιβάζεται στα μεγάλα» είπε. Από την πλευρά του ο κ. Ψωμιάδης  επα-
νέλαβε ότι προτιμά να βρίσκεται κοντά στους πολίτες, παρά να ψηφίζει υπέρ του
μνημονίου. 
«Ο κ. Μπόλαρης, τον οποίο θεωρώ σοβαρό πολιτικό, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να
ρίχνει λάσπη στο πρόσωπο μου. Διασκεδαστή με ανεβάζει, διασκεδαστή με κατεβά-
ζει. Προτιμώ να τραγουδώ παρά να γίνω δήμιος του λαού» ήταν η απάντηση του. 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

«Υπόλογος στο λαό
όποιος λέει ότι 
η Ελλάδα είναι 
διεφθαρμένη»
Του Χρήστου Τσαλικίδη

«Διεφθαρμένες χώρες δεν
υπάρχουν. Υπάρχουν διεφθαρ-
μένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν
βρίσκονται τόσο ανάμεσα στους
απλούς καθημερινούς ανθρώ-
πους, όσο ανάμεσα σε αυτούς
που ήταν στην εξουσία την
πενταετία 2004-2009» δήλωσε
ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης, Μάκης
Στεργίου, σε συνάντηση που
είχε με εκπροσώπους των εκ-
παιδευτικών της πόλης.  «Η
χώρα μας είναι ευλογημένη και
υπερήφανη και όποιος ισχυρί-
ζεται διεθνώς ότι είναι διεφθαρ-
μένη, είναι υπόλογος στο λαό,
εκτός εάν έχει το θάρρος να
αποκαλύψει όλη την αλήθεια»
συμπλήρωσε.
Την Τρίτη ο κ.  Στεργίου παρα-
βρέθηκε στα εγκαίνια του Κέν-
τρου Νοτιοανατολικής
Ευρώπης για την εξαφάνιση και
εκμετάλλευση παιδιών, που
λειτουργεί σε συνεργασία με το
σύλλογο «το χαμόγελο του παι-
διού». Ο επικεφαλής του συν-
δυασμού «Εξουσία Πολιτών»
σημείωσε ότι «η λειτουργία του
Κέντρου είναι ιδιαίτερα σημαν-
τική για την πρόληψη των φαι-
νομένων εξαφάνισης, αρπαγής,
απαγωγής, εκμετάλλευσης και
παράνομης διακίνησης ανηλί-
κων, κυρίως αν αναλογιστεί κα-
νείς ότι η χώρα μας αποτελεί
ουσιαστικά την «πόρτα» της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, από την
οποία μπορούν να διακινηθούν
παιδιά από γειτονικά κράτη,
όπως η Αλβανία, η ΠΓΔΜ, η
Τουρκία, η Σερβία, η Κροατία, η
Μολαδαβία, η Βουλγαρία, η Ου-
κρανία, η Ρουμανία». 

Η ασυνενοησία χάλασε 
τη συνάντηση
Των Γιάννη Κεσσόπουλου 
και Χρύσας Κυριακού

Χάθηκε τελικά χθες ίσως η
μοναδική ευκαιρία να
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι

όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι
της Θεσσαλονίκης. Η συνάν-
τηση με θέμα τον πολιτικό πο-
λιτισμό κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου, την
οποία είχε ζητήσει ο Κ. Γκιου-
λέκας, πραγματοποιήθηκε με 4
απουσίες, των Γ. Μπουτάρη,
Σ. Ζαριανόπουλου, Μ. Στερ-
γίου και Τρ. Μηταφίδη ενώ πα-
ρόντες ήταν οι Κ. Γκιουλέκας,
Στ. Παπαθεμελής και Χρ.
Μάτης. 

Όσον αφορά στην απουσία
του κ. Μπουτάρη, επικράτησε
μια σύγχυση. Αρχικά, δημοσιο-
γράφος υποστήριξε στον Κ.
Γκιουλέκα ότι το επιτελείο του
Γ. Μπουτάρη ενημέρωνε ότι ο
υποψήφιος της «Πρωτοβου-
λίας» ήταν πρόθυμος να συμ-
μετέχει στην πρόσκληση αλλά
κάποιος από το γραφείο του Κ.
Γκιουλέκα τον ενημέρωσε το
προηγούμενο βράδυ ότι η συ-
νάντηση ματαιώνεται. Αυτό
προκάλεσε την οξύτατη αντί-
δραση του Κ. Γκιουλέκα που
μίλησε για υποψηφίους που
θέλουν να κάνουν εκστρατεία
κρυπτώμενοι και όχι παρουσιά-
ζοντας τις θέσεις τους. Και μά-
λιστα χρησιμοποιώντας
αστειότητες και γελοιότητες ως
δικαιολογίες, όπως είπε. Αργά
το βράδυ, το γραφείο τύπου
της «Πρωτοβουλίας» εξέδωσε
δελτίο τύπου, όπου αναφερό-
ταν ότι «δεν συμμετείχε ο Γιάν-
νης Μπουτάρης ούτε άλλο
μέλος της «Πρωτοβουλίας για
τη Θεσσαλονίκη», μετά από τη-
λεφωνική επικοινωνία που είχε
ο υπεύθυνος προεκλογικού
αγώνα του συνδυασμού, Νάσ-
σος Γεωργιάδης, με τον κ. Δη-
μήτρη Καραμπέτσο του
συνδυασμού «Ομάδα Δημιουρ-
γίας για τη Θεσσαλονίκη», ο
οποίος τον πληροφόρησε ότι η
προγραμματισμένη συνάντηση
έβαινε προς ακύρωση». Κάτι
που διαψεύδει η παράταξη
Γκιουλέκα.

Ανδ. Κουράκης: 
«Είχαμε θέσει όρους» 

Ωστόσο νωρίτερα, σε δηλώ-
σεις του στην «K» ο υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος της
«Πρωτοβουλίας», Ανδρέας
Κουράκης τόνισε ότι η παρά-
ταξη Μπουτάρη είχε θέσει ως
προϋπόθεση να συμμετάσχει
τη συμμετοχή όλων των υπο-
ψηφίων, κάτι που δεν έγινε.
«Είχαμε ήδη ενημερωθεί ότι
δεν θα πάει στη συνάντηση ο
κ. Ζαριανόπουλος», είπε ο κ.
Κουράκης. Ένας δεύτερος
λόγος απουσίας της παράταξης
Μπουτάρη, σύμφωνα με τον κ.
Κουράκη ήταν ότι δεν υπήρχε
καθορισμένη ατζέντα ενώ δεν
υπήρχε και λόγος να συζητή-
σουν οι επικεφαλής των παρα-
τάξεων θέματα διαδικασίας,
που θα έπρεπε να συζητήσουν
οι επικεφαλής των διαπαρατα-
ξιακών οργάνων.  

Στο στίβο της πολιτικής
αρένας

Αμέσως μετά τη συνάντηση
ο Κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι
πήρε αυτή την πρωτοβουλία
για να συζητηθούν κανόνες
προεκλογικής ευπρέπειας.
«Κάνουμε ένα αγώνα χωρίς
απαραίτητα να θεωρούμε ότι
είναι μία πολιτική αρένα που
πρέπει να ματώσει ο καθένας,
να χυθεί πολιτικό αίμα», δή-
λωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα
θέματα, που θα πρέπει να απα-
σχολούν το σύνολο των υπο-
ψηφίων στο δήμο
Θεσσαλονίκης είναι η ηχορύ-

πανση, η αφισορρύπανση, το
ανακυκλωμένο χαρτί του δια-
φημιστικού υλικού, καθώς και
ο τρόπος που διεξάγονται οι
προεκλογικές συγκεντρώσεις
χωρίς να εμποδίζουμε την
ομαλή κυκλοφορία των πολι-
τών. «Στις προεκλογικές περιό-
δους, οι αυτοδεσμεύσεις είναι
πιο ισχυρές από τις δεσμεύσεις
εξαιτίας τρίτων» δήλωσε από
την πλευρά του ο υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Χρή-
στος Μάτης, υποστηρίζοντας
ότι «εμείς εμμένουμε πεισμα-
τικά στη μηδενική ηχορύ-
πανση, τη χρήση ελάχιστου
χαρτιού και μάλιστα ανακυκλω-
μένου, αλλά και την καθαριό-
τητα των δημόσιων χώρων που
χρησιμοποιούνται προεκλογικά
από τους ίδιους τους χρήστες».
«Αυτές είναι οι αυτοδεσμεύ-
σεις μας», πρόσθεσε ο υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
με το συνδυασμό «Υπερκομμα-
τικό Δημοτικό Κίνημα Θεσσα-
λονικέων» Στέλιος Παπαθεμε-
λής. «Εφόσον δεν παρέστησαν
και οι άλλοι δε μπορούμε να
έχουμε μια γενική δέσμευση»,
κατέληξε. 

Οι κύριοι Γκιουλέκας, Παπα-
θεμελής και Μάτης, αναφέρ-
θηκαν, επίσης, στο θέμα της
προβολής τους στα δημοτικά
μέσα της Θεσσαλονίκης. Συμ-
φώνησαν ότι η δημοτική τηλε-
όραση TV100 και ραδιοφωνία
FM100 είναι οι δημοσιογραφι-
κές φωνές της Θεσσαλονίκης
και θα έπρεπε να υπάρξει ένας
πιο σωστός προγραμματισμός

για να ακούσουν οι ψηφοφό-
ροι της Θεσσαλονίκης τις θέ-
σεις όλων των υποψηφίων
δημάρχων της πόλης. Μάλι-
στα, συμφώνησαν να στείλουν
μια κοινή επιστολή στο δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης και πρό-
εδρο της Δημοτικής Εταιρείας
Πληροφόρησης, Βασίλη Πα-
παγεωργόπουλο, σχετικά με
την προβολή όλων των υποψη-
φίων δημάρχων Θεσσαλονί-
κης, στο επόμενο διάστημα της
προεκλογικής περιόδου. 

Οι απόντες 
Από την πλευρά του ο Μ.

Στεργίου μιλώντας στην «Κ»
τόνισε ότι ο λόγος της απου-
σίας του οφειλόταν στον κόσμο
που βρισκόταν στο εκλογικό
του κέντρο. «Είχα πολύ κόσμο
στο εκλογικό μου κέντρο. Δεν
μπορούσα να τους αφήσω και
να φύγω», είπε. Ο Τριαντά-
φυλλος Μηταφίδης είχε ξεκα-
θαρίσει από την αρχή ότι δεν
θα δώσει το παρών, λόγω υπο-
χρέωσής του στα δικαστήρια.
Ενώ, ο Σωτήρης Ζαριανόπου-
λος με ανακοίνωσή του νωρίς
χθες το πρωί υποστήριξε ότι
είναι αναγκασμένος να αρνη-
θεί μια τέτοια συνάντηση γνω-
ρίζοντας εκ των προτέρων ότι
δεν πρόκειται να τηρηθεί τί-
ποτα, κάτω από τη πίεση των
προεκλογικών αναγκών. Είναι
«εξ ορισμού» επικοινωνιακή
πολιτική, στην οποία δεν μπο-
ρούμε να συμπράξουμε», είπε
χαρακτηριστικά στην ανακοί-
νωση του. 

ΜΟΝΟ ΟΙ 3 ΕΚ ΤΩΝ 7 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
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➽ Διαχειριστική Επάρκεια

απέκτησε η ΤΕΔΚ νομού Θεσ-

σαλονίκης, ενώ είναι η πρώτη

σε όλη τη χώρα που ολοκλή-

ρωσε με επιτυχία τη σχετική

διαδικασία σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΛΟΤ1429.

➽ Η λειτουργία Συστήματος

Διαχειριστικής Επάρκειας

είναι απαραίτητη προκειμένου

η ΤΕΔΚ να μπορεί να διεκδικεί

την ένταξη της σε χρηματοδο-

τούμενα προγράμματα του

ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα η Ένωση

έχει πλέον τη δυνατότητα να

συμβάλλεται με δήμους που

δε διαθέτουν Επάρκεια, με

στόχο την από κοινού αξιοποί-

ηση ευρωπαϊκών προγραμμά-

των, δεδομένης της

δημοσίευσης προ ημερών

προσκλήσεων υποβολής προ-

τάσεων σε συγκεκριμένες δρά-

σεις από τους δήμους κι

αφορούν την ύδρευση, την

αποχέτευση, τις κοινωνικές

δομές, την πρωτοβάθμια υγεία

κ.α. 

➽ Η Επάρκεια αποκτήθηκε

μετά από εσωτερικές διαδικα-

σίες (εκσυγχρονισμός λει-

τουργίας, έγκριση

κανονισμών, εσωτερικές επιθε-

ωρήσεις κ.α.) που διήρκησαν

περίπου ένα χρόνο και περι-

λαμβάνεται στο Επιχειρησιακό

Σχέδιο της ΤΕΔΚ 2009-2013.

➽ Το πιστοποιητικό θα είναι

η καλύτερη «προίκα» που θα

εισφέρει η ΤΕΔΚ νομού Θεσ-

σαλονίκης στην Περιφερειακή

Ένωση Δήμων Κεντρικής Μα-

κεδονίας, που θα συσταθεί τη

νέα χρονιά, σε εφαρμογή του

«Καλλικράτη», ώστε η νέα

δομή να είναι έτοιμη από

1/1/11 για την αξιοποίηση

κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

➽ Η εμπειρία της ΤΕΔΚ

νομού Θεσσαλονίκης από την

υλοποίηση ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων στο πλαίσιο του Γ’

ΚΠΣ τα τελευταία χρόνια θα

συμβάλει περαιτέρω στην

αποτελεσματικότερη αξιοποί-

ηση του ΕΣΠΑ από τους δή-

μους της Περιφέρειας.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ

Τη μόνιμη συνεργασία μεταξύ του δήμου
Θεσσαλονίκης του Οργανισμού Λιμένα
Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και των φορέων των

επαγγελματιών και επιχειρηματιών της πόλης
πρότεινε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Γιάννης Μπουτάρης, στον πρόεδρο και δι-
ευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΘ Στέλιο
Αγγελούδη, ενώ συμφώνησε με την πρότασή
του για τη δημιουργία ενός οργάνου, σε συ-
νεργασία με τα Επιμελητήρια, για την ανάπτυξη
του τουρισμού της κρουαζιέρας. 

Ο επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας» επισκέ-
φθηκε την Τετάρτη τον ΟΛΘ, συνοδευόμενος
από υποψηφίους συμβούλους. Αρχικά συναν-
τήθηκε με συνδικαλιστές, εκπροσώπους των
εργαζομένων στο λιμάνι, επισκέφθηκε τον
χώρο συγκέντρωσης των χειριστών μηχανημά-
των και στη συνέχεια είχε συνάντηση εργασίας
με τον κ. Αγγελούδη, ο οποίος τον ενημέρωσε
αναλυτικά για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της
διοίκησης. 

Ο Γιάννης Μπουτάρης επανειλημμένα τό-
νισε ότι θα πρέπει το Λιμάνι, ειδικά ο 1ος προ-
βλήτας, να ενταχθεί στη ζωή της πόλης με έναν
σχεδιασμένο τρόπο και όχι με τον μερικό και
αποσπασματικό που γίνεται σήμερα. Επίσης,
υποστήριξε τη δημιουργία μαρίνας για πλοία
αναψυχής, κάτι που θα μπορούσε να προσελ-
κύσει χρήσεις εμπορικές εντός του λιμανιού,
αλλά και να συμβάλλει στο να αναβαθμιστεί η
περιοχή των Λαδάδικων. 

Κατά τη συνάντηση ενημέρωσης με τον
πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε., ο κ. Αγγελούδης  είπε
ότι η παρούσα διοίκηση προωθεί την κατασκευή
της α� και β� φάσης  του έργου του 6ου προ-
βλήτα, του πιο σημαντικού έργου υποδομής για
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, χωρίς να εξετάζει
την παραχώρηση σε ιδιώτη. Εκτιμά, όμως, ότι
θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ιδιωτών για τη
δημιουργία logistics center στη βάση του 6ου
προβλήματα.  Η συνολική ανάπτυξη του λιμα-
νιού θα γίνει στη βάση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου ( master plan) που θα επεξεργαστεί
σύμβουλος, μετά από διεθνή διαγωνισμό. 

Στο μεταξύ, ο ΟΛΘ  από τον επόμενο μήνα
αρχίζει να υλοποιεί ήπιες παρεμβάσεις στον 1ο
προβλήτα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άμεση
πρόσβαση των πολιτών, να υπάρχει συνέχεια
του λιμανιού με το παραλιακό μέτωπο και να

αναδειχθεί η ιστορία και η παραδοσιακή σχέση
της πόλης με το λιμάνι. Σε αυτό το πνεύμα εν-
τάσσεται και η δημιουργία Ναυτικού – Λιμενι-
κού Μουσείου. 

Οι εργαζόμενοι, στη συνάντησή τους με τους
υποψήφιους της «Πρωτοβουλίας», απέδωσαν
τις καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα υποδομών

στη βούληση των προηγούμενων κυβερνήσεων
να περάσει ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γι’ αυτό, όπως
είπαν, από το 1995 έως σήμερα το έργο της
επέκτασης του 6ου προβλήτα εξαγγέλθηκε 10
φορές και θεμελιώθηκε 3 , αλλά δεν προχώ-
ρησε.

Οι εργολήπτες 
θέλουν διαφάνεια

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Μπουτάρης επι-
σκέφθηκε τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Θεσσα-
λονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας ( ΣΠΕΔΕΘ
& ΚΜ), συνοδευόμενος από τους υποψηφίους
συμβούλους Άννα Αγγελίδου, Δήμητρα Αγ-
καθίδου, Πάνο Ερμείδη, Ορέστη Καλογήρου
και τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Κουράκη. 

Οι εργολήπτες  ζήτησαν την αναδιοργά-
νωση και εκσυγχρονισμό της Πολεοδομίας ,
που με τον ΄Καλλικράτη΄ περνάει πλέον στην
ευθύνη του Δήμου, όπως επίσης διαφανείς
διαδικασίες στο πρόγραμμα έργων του Δήμου
Θεσσαλονίκης, κάτι που μπορεί να γίνει με
την αναδιοργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας
και την ηλεκτρονική ανάρτηση της ταυτότητας
όλων των έργων, σε όλες τις φάσεις τους ,από
την προκήρυξη μέχρι την περαίωση και
πέραν του 20ημέρου ενημέρωσης που ισχύει
σήμερα. 

Ο Γιάννης Μπουτάρης ζήτησε συνεργασία
με τον Σύνδεσμο, προκειμένου να συμφωνη-
θεί ένας κώδικας  καλών πρακτικών για τα
έργα του Δήμου και που θα επιλύει θέματα
καθυστερήσεων στις πληρωμές , εκπτώσεων,
ποιοτικής αξιολόγησης των έργων και προκη-
ρύξεων με εφικτά χρονοδιαγράμματα στις
προδιαγραφές.

στο δημαρχείο

Συνεργασία δήμου με ΟΛΘ
προτείνει ο Μπουτάρης

«Από σήμερα αλλάζουμε το δήμο»

Τη βεβαιότητά του ότι η «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» θα κερδίσει
τις εκλογές του ερχόμενου Νοέμβρη εξέφρασε ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα

εγκαίνια του εκλογικού κέντρου στην οδό Τσιμισκή. «Τον δήμο θα τον
αλλάξουμε, τον αλλάξαμε από σήμερα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως
«εμείς θα αλλάξουμε την πόλη, εμείς θα φροντίσουμε τον πολίτη». 
Ο Γιάννης Μπουτάρης τόνισε επίσης ότι «τον πρώτο χρόνο δεν θα κάνουμε
έργα, θα βάλουμε το δήμο σε τάξη, θα βάλουμε τάξη στην πόλη, στο παράνομο
κέρδος, θα αποκαταστήσουμε το αίσθημα αξιοπρέπειας στους εργαζόμενους
του δήμου. Τέρμα στους Φαρισαϊσμούς στην πόλη. Σε όλα διαφάνεια, η ΤV100
θα γίνει κανάλι υποδειγματικό», για να καταλήξει «θα κάνουμε την πόλη πιο
ανθρώπινη, πιο βιώσιμη, αυτό είναι υπόσχεση, δεν είναι λόγια».
Ο κ. Μπουτάρης εξαπέλυσε επίθεση στον συνυποψήφιό του Κ. Γκιουλέκα, τον
οποίο δεν κατονόμασε, χαρακτηρίζοντάς τον βελτιωμένη έκδοση της
σημερινής διοίκησης και τόνισε πως βρίσκεται σε αμηχανία. «Δεν απαντούν
στις ερωτήσεις μας. Για τη μαύρη τρύπα και τα οικονομικά. Για το ότι στο
ψηφοδέλτιό τους συμμετέχει ο κ. Καζαντζίδης με δεδομένο το πρόβλημα που
δημιουργήθηκε στην καθαριότητα της πόλης, για την ομηρία των
συμβασιούχων», είπε.

Ο Σπύρος Σταματάκης στο διαδίκτυο

Τις δυνατότητες που παρέχει το ίντερνετ για
«οικολογική» ενημέρωση και ηλεκτρονική επι-
κοινωνία με τους πολίτες και τους δημοσιογρά-

φους χρησιμοποιεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο
υποψήφιος δήμαρχος Δέλτα, Σπ. Σταματάκης. 
Η διαδραστική ιστοσελίδα www.mellongiaolous.gr,

η οποία ανανεώνεται συνεχώς, περιέχει τις θέσεις
του συνδυασμού «Μέλλον για Όλους» για το δήμο
Δέλτα, την προεκλογική δραστηριότητα του κ. Στα-
ματάκη, ημερολόγιο με τις προγραμματισμένες εκ-

δηλώσεις του, photo gallery, καθώς και τη δυνατό-
τητα άμεσης επικοινωνίας με τον πολίτη
μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής ερωτή-
σεων και απαντήσεων.
Μέσω της ιστοσελίδας του συνδυασμού
μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με το
προφίλ του κ. Σταματάκη στο facebook
(Spyros Stamatakis) και την ηλεκτρονική
ομάδα – group «Μέλλον για Όλους», αλλά και στον
ηλεκτρονικό του λογαριασμό στο Twitter (spirosta-

matakis).  «Η χρήση των νέων τεχνολογιών και του
διαδικτύου είναι επιβεβλημένη για τη σύγχρονη

δημοτική αρχή και την εφαρμογή των υπηρε-
σιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στην
πρόταση μας για το δήμο Δέλτα περιλαμβά-
νεται η παροχή δωρεάν ασύρματου ίντερνετ

για όλους τους πολίτες καθώς και η επέ-
κταση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης και μετάδο-

σης πληροφοριών σε όλο το δήμο Δέλτα», είπε ο κ.
Σταματάκης.  



Μετά τα μεσάνυκτα του Σαββάτου, σε
μη κατοικημένες περιοχές είναι ο
«χειρότερος» συνδυασμός για πι-

θανό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, που
παρατέθηκαν στη διάρκεια του 3ου Εθνικού
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, με θέμα "Η
Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Ιστό". Στο σύ-
νολο των ατυχημάτων, τα περισσότερα συ-
νέβησαν σε μη κατοικημένη περιοχή
(5.704), την ημέρα (5.721), το Σάββατο
(2.353) και μεταξύ των ωρών 24.00' -
04.00' (1.968).

Από το σύνολο των ατυχημάτων την πρω-
τεύουσα θέση κατέχει η απόσπαση της προ-
σοχής του οδηγού (1.502) (ενοχοποιείται η
χρήση του κινητού και η ύπαρξη άλλων στοι-

χείων-παραστάσεων κατά μήκος των δρό-
μων) και ακολουθούν η οδήγηση σε κατά-
σταση μέθης (1.148) και η παραβίαση της
προτεραιότητας (1.319).

Για το 9μηνο Ιανουρίου-Σεπτεμβρίου
2010, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2009, παρουσιάζεται μικρή αύ-
ξηση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά
αισθητή μείωση του αριθμού των νεκρών.
Ειδικότερα, ο αριθμός των νεκρών στο συγ-
κεκριμένο διάστημα έφτασε τους 959,
έναντι 1.119 το 2009, παρουσιάζοντας ση-
μαντική μείωση της τάξης του 14,3%. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των
τροχαίων ατυχημάτων αυξήθηκε κατά 3,2%,
ενώ αύξηση κατά 1,8% παρουσιάζουν οι
βαριά τραυματισθέντες και κατά 4,1% οι

ελαφρά τραυματισθέντες. 
Η μεγαλύτερη αριθμητική μείωση των νε-

κρών σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (-37) και ακολουθούν η Αττική (-
26), η Στερεά Ελλάδα (-23), η Ανατολική
Μακεδονία-Θράκη (-20) και η Πελοπόννη-
σος (-16). Τα περισσότερα θανατηφόρα
ατυχήματα σημειώθηκαν στο Λοιπό Οδικό
Δίκτυο (41,8%)· ακολουθούν οι κατοικημέ-
νες περιοχές (28,2%) και το Λοιπό Εθνικό
Δίκτυο (21,9%).

Τα λιγότερα θανατηφόρα σημειώθηκαν
στην Αττική Οδό (0,6%) και ακολουθούν η
Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (1,1%) και η
Εγνατία Οδός (1,4%), ενώ στο σύνολο των
ατυχημάτων σημειώθηκε τεράστια αύξηση
(72%) σε κατοικημένες περιοχές.
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Παζάρι παιδικών 
μεταχειρισμένων 
αντικειμένων 
στο δήμο Συκεών 

Παιδικά μικροέπιπλα, παιχνίδια,
ρούχα, παπούτσια και βιβλία είναι
ορισμένα από τα αντικείμενα που θα

μοιραστούν δωρεάν, σε όσους τα έχουν
ανάγκη, στο παζάρι παιδικών μεταχειρισμέ-
νων που διοργανώνει η αντιδημαρχία Κοι-
νωνικής Πολιτικής του δήμου Συκεών
Θεσσαλονίκης.

Το bazaar θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο, 16 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως
τις 2 το μεσημέρι, στα 1ο και 5ο δημοτικά
σχολεία Συκεών. Γίνεται για δεύτερη συνεχή
χρονιά σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόλη-
ψης ΠΥΞΙΔΑ και την ομάδα εθελοντών ΘΕ-
ΜΕΛΙΟ.

Στο πλαίσιο του bazaar θα πραγματοποι-
ηθεί εργαστήρι με κατασκευές για παιδιά,
ενθαρρύνοντάς τα να δουν μιαν άλλη
πλευρά της κατανάλωσης αγαθών, αυτήν
της προσφοράς. 

Εισαγγελική παρέμβαση
για τις καταλήψεις 
σχολείων 

Eγγραφο προς τις δύο διευθύνσεις δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού
Θεσσαλονίκης, διαβίβασε ο προϊστάμε-

νος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλο-
νίκης, Ευάγγελος Μπακέλας, με αφορμή τις
συνεχιζόμενες καταλήψεις γυμνασίων και
λυκείων στην περιοχή. 

«Οι διευθυντές των σχολείων και οι καθη-
γητές οφείλουν να παρέμβουν συμβουλευ-
τικά προς τους μαθητές, ώστε αυτοί να
αντιληφθούν ότι η συμπεριφορά τους αυτή
(κατάληψη σχολικών συγκροτημάτων και
διακοπή της λειτουργίας των σχολείων) συ-
νιστά αξιόποινη πράξη», αναφέρει το έγ-
γραφο που έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα.

Ταυτόχρονα, καλεί τους συλλόγους γο-
νέων και κηδεμόνων να ενημερώσουν τους
γονείς των καταληψιών ότι σε περίπτωση
που παραλείπουν να αποτρέψουν τα παιδιά
τους από την διάπραξη των παραπάνω αξιό-
ποινων πράξεων τελούν την αυτεπαγγέλτως
διωκόμενη πράξη της παραμέλησης επο-
πτείας ανηλίκων.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο αριθμός
των υπό κατάληψη σχολείων ανέρχεται σε
33. Τα ξημερώματα εξωσχολικοί μετέβησαν
σε δύο υπό κατάληψη σχολεία που συστεγά-
ζονται στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, προκα-
λώντας φθορές σε καρέκλες και σε
υαλοπίνακες της κεντρικής εισόδου. Όπως
έγινε γνωστό, μέσα στο σχολικό συγκρό-
τημα βρισκόταν πέντε μαθητές. Μάλιστα,
ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών
λόγω ταχυκαρδίας, χωρίς να έχει τραυματι-
στεί.

ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΟ 2010

Προσοχή στα Σαββατόβραδα
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➽ Η κυβέρνηση πρέπει να μην βγει
αλώβητη από τις εκλογές αλλά να αμ-
φισβητηθεί από την Αριστερά, δή-
λωσε ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη
από την Πάτρα. Προχώρησε μάλιστα
στην εκτίμηση ότι «μετά τις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές θα έλθουν νέα
μέτρα». Νωρίτερα είχε επίσης δηλώ-
σει ότι «η κυβέρνηση και η τρόικα
κάποτε θα λογοδοτήσουν ενώπιον του
ελληνικού λαού». 

➽ Τη λειτουργία 17 νέων μονάδων
του ΟΚΑΝΑ σε νοσοκομεία όλης της
χώρας ανακοίνωσε ήμερα ο υπουρ-
γός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, υπο-
γραμμίζοντας μεταξύ άλλων τη
ζοφερή πραγματικότητα που επικρα-
τεί στο κέντρο της Αθήνας σε σχέση
με τη χρήση τοξικών ουσιών. Ο κ. Λο-
βέρδος δεσμεύθηκε ότι μέσα στους
επόμενους έξι μήνες θα λειτουργή-
σουν οι 17 αυτές νέες μονάδες, από
τις οποίες τέσσερις στην Αθήνα, στα
νοσοκομεία Αττικό, Ελπίς, ΚΑΤ και
Τζάνειο. Επίσης, στους επόμενους έξι
μήνες αναμένεται να λειτουργήσουν
δύο μονάδες στη Θεσσαλονίκη και
απο μία σε Κομοτηνή, Καστοριά,
Ιωάννινα, Κοζάνη, Βέροια, Σέρρες,
Τρίπολη, Καλαμάτα, Ρέθυμνο και
Μυτιλήνη.

➽ Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται
να ταξιδεύσει στη Γερμανία η αντι-
προσωπεία των βουλευτών που συμ-
μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή
για τη Siemens προκειμένου να λη-
φθούν καταθέσεις από τους εμπλεκό-
μενους στη μητρική εταιρεία και το
Μιχάλη Χριστοφοράκο. Ωστόσο,
στην αποστολή δεν θα συμμετέχει τε-
λικά εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Δ. Πα-
παδημούλης, καθώς, όπως είπε, «το
ταξίδι στη Γερμανία δεν θα βγάλει τί-
ποτα, γιατί γίνεται με όρους που βο-
λεύει τη Siemens».

➽ Η μεγάλη αύξηση που παρουσία-
σαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγου-
στο 2010 κατά 18,7%, σύμφωνα με
τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), ναι μεν αφήνουν ένα
στίγμα αισιοδοξίας για την ανάκαμψη
των ελληνικών εξαγωγών, ωστόσο
απαιτείται ακόμα σημαντική προσπά-
θεια για να καλυφθεί το χαμένο έδα-
φος έτσι ώστε οι ελληνικές εξαγωγές
να επανέλθουν στα επίπεδα πριν την
αρχή της οικονομικής κρίσης. Συγκε-
κριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές ου-
σιαστικά έχουν επανέλθει στα
επίπεδα του Αυγούστου 2008, ενώ
υπολείπονται κατά 7% από την εξα-
γωγική επίδοση του 2007.

εν συντομία «Όχι» στη λογική των
κομματικών μαν-
τριών στις εκλογές

του Νοεμβρίου είπε η Ντόρα
Μπακογιάννη από τα Χανιά, κα-
λώντας το εκλογικό σώμα να πο-
λεμήσει τον «εθνικό κυνισμό».
Οι δηλώσεις της ανεξάρτητης
βουλευτού θεωρήθηκαν ως νέο
προειδοποιητικό μήνυμα προς τη
Ρηγίλλης, μερικά 24ωρα μετά
τον θόρυβο που προκάλεσε η
συνέντευξη του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη στο Mega. 

Επισήμως, η ΝΔ θεωρεί ληξάν

το θέμα και εκτιμά ότι η… «καλη-
νύχτα» που έστειλε στον επίτιμο
πρόεδρο είναι η καλύτερη απάν-
τηση στα λεγόμενα του πρώην
πρωθυπουργού. Αν και η ανακοί-
νωση της Ρηγίλλης θεωρήθηκε
ως «άτυπη» διαγραφή, συνεργά-
τες του κ. Σαμαρά εισηγούνται
στον αρχηγό της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης να επισημοποιήσει
το διαζύγιο με τον επίτιμο πρό-
εδρο του κόμματος. Από την
πλευρά του ο Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης αποφεύγει να σχολιάζει
το θέμα που προκλήθηκε και επι-

φυλάσσεται να απαντήσει μετά τις
αυτοδιοικητικές εκλογές.

Που το πάει ο επίτιμος;
Από τις μέχρι τώρα αντι-

δράσεις στελεχών του
κόμματος, φαίνεται πως η
αναθέρμανση της κόν-
τρας Σαμαρά-Μητσοτάκη
θα έχει πολλά επεισόδια
ακόμα. Κεντρικό ρόλο, άθελα του,
θα παίξει ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Ο γιος του πρώην πρωθυ-
πουργού βρίσκεται εν μέσω
διασταυρούμενων πυρών και προ-

σπαθεί να κρατήσει αποστάσεις
ασφαλείας. Ο ίδιος δήλωσε ότι
δεν συμφωνεί με την άποψη του

πατέρα του  και επανέλαβε
ότι θα παραμείνει στέλεχος
της ΝΔ. Η απάντηση του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
ωστόσο περιέπλεξε τα

εσωκομματικά της ΝΔ.
«Στην οικογένειά μας ποτέ δεν

ήταν απαγορευμένη η διαφορε-
τική γνώμη και τυχόν διαφορετι-
κές απόψεις δεν επηρέασαν ποτέ
τις μεταξύ μας σχέσεις» είπε. 

X.T.

ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ‘93 ΞΑΝΑΖΕΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο επίτιμος, ο πρόεδρος και ο… Κυριάκος�

Οι τιμές στην αγορά θα
έχουν πέσει μέχρι τα Χρι-
στούγεννα, εκτιμά o

υπουργός Ανάπτυξης, Μιχάλης
Χρυσοχοϊδης. Μιλώντας σε ρα-
διοφωνικό σταθμό, ο υπουργός
είπε ότι «δυστυχώς έχει διαμορ-
φωθεί στη χώρα ένα πολύ υψηλό
επίπεδο τιμών και αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι για πάρα πολλά
χρόνια, λειτουργούμε με έναν
τρόπο ως οικονομία και ως κοι-
νωνία, γιατί δεν υπάρχει κατανα-
λωτικό κίνημα, αλλά κυρίως
λειτουργούν οι μηχανισμοί της
αγοράς με ένα τρόπο που είναι
άναρχος, με αποτέλεσμα να δια-
μορφώνει ο καθένας τις τιμές με
έναν τρόπο που τελικώς είναι πα-
ράνομος. Έχουμε ένα ζήτημα
εφαρμογής των νόμων. Η δική
μου αποστολή, ως πολιτικός,
είναι να προσπαθήσω να εφαρ-
μόσω τους νόμους». 

Ο κ. Χρυσοχοϊδης σημείωσε ότι
το υψηλό επίπεδο των τιμών στο
καλάθι της νοικοκυράς, «οφείλε-
ται στο γεγονός ότι κυρίως πο-
λυεθνικές επιχειρήσεις που
δρουν στην Ελλάδα αλλά κι σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, πω-
λούν τα προϊόντα τους υπερτιμο-
λογημένα από 20-30%. Αυτό
έγινε ανεκτό από την Πολιτεία για
πάρα πολλά χρόνια και δεν μπο-
ρεί να συνεχίσει. Σε αυτό το ζή-
τημα, πρέπει να εφαρμοστούν οι
νόμοι». 

Σύμφωνα με τον υπουργό,
πρέπει να υπάρξει εθνική εκ-
στρατεία διαφήμισης και προβο-
λής των ελληνικών προϊόντων,
προκειμένου να στηριχθούν και

να ενισχυθούν οι εξαγωγές των
ελληνικών προϊόντων. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης, εξέ-
φρασε την ανησυχία του για την
αύξηση του τιμάριθμου, η οποία
σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις
αυξήσεις σε ΔΕΗ, συγκοινωνίες,
κρατικές και ημικρατικές ΔΕΚΟ,
καθώς, όπως ανέφερε, από το
5,5% του πληθωρισμού το 4%
και επιπλέον οφείλεται σε αυτούς

τους φόρους και τις αυξήσεις
των τιμολογίων.

Σχολιάζοντας τέλος τα λουκέτα
που μπαίνουν στην αγορά και
τους τρόπους αντίδρασης της
Πολιτείας, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης τόνισε πως ένα μεγάλο πο-
σοστό επιχειρήσεων, περίπου
25% θα κλείσει και το ίδιο διά-
στημα θα ανοίξει ένα ποσοστό
10-15%.

Χρυσοχοΐδης: «Οι τιμές θα έχουν 
πέσει μέχρι τα Χριστούγεννα»

588.000 
οι άνεργοι
στα μητρώα
του ΟΑΕΔ

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ
φθάνουν το Σεπτέμβριο

τους 587.213. Ο αριθμός αυτός
παρουσιάζει αύξηση κατά 3,16%
σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα. Αυξημένες κατά 13,20%
ήταν το Σεπτέμβριο οι απολύσεις
(καταγγελίες συμβάσεων
αορίστου χρόνου) και λήξεις
συμβάσεων ορισμένου χρόνου
(72.568) σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα πέρυσι (64.106),
σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ Το 56,50% οφείλεται σε
αποχωρήσεις από την αγορά
εργασίας λόγω λήξεων
συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
«Η νέα εκτίναξη της ανεργίας
προς τα επάνω, που
καταγράφεται και για τον
περασμένο Σεπτέμβριο, δείχνει
ότι πολλαπλασιάζονται τα
αδιέξοδα, τα οποία δημιουργεί η
πολιτική της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ. Ενώ, την ίδια στιγμή, ο
πρωθυπουργός συσκέπτεται με
τους υπουργούς του, χωρίς να
αποφασίζει και να εφαρμόζει τα
απαραίτητα μέτρα για την τόνωση
της οικονομικής δραστηριότητας,
όπως αυτά που του προτείνει ο
πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης
Σαμαράς», δήλωσε σχετικά ο
εκπρόσωπος της ΝΔ Πάνος
Παναγιωτόπουλος. 



Karfitsa 9Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

Διανέμεται από αύριο 
το πετρέλαιο θέρμανσης
Κανονικά αρχίζει από αύριο Πα-

ρασκευή η διανομή πετρελαίου
θέρμανσης στην αγορά, μετά τη

συμφωνία στην οποία κατέληξαν κατά
τη χθεσινή τους συνάντηση, ο υφυ-
πουργός Οικονομικών Δημήτρης. Κου-
σελάς και η διοίκηση της Ομοσπονδίας
Βενζινοπωλών Ελλάδας. 

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι επι-
στροφές φόρου προς τους βενζινοπώ-
λες για τις ποσότητες πετρελαίου
θέρμανσης που διαθέτουν στην κατα-
νάλωση, θα γίνονται σε διάστημα δυο
ημερών, ενώ από 1ης Ιανουαρίου θα
καταργηθεί η προκαταβολή του φόρου
από τους πρατηριούχους. 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζι-
νοπωλών Μιχάλης Κιούσης, επεσήμανε
ότι η μείωση των ελάχιστων αποστά-
σεων μεταξύ πρατηρίων και χώρων συ-
νάθροισης κοινού, που προωθείται με
νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφο-
ρών, δημιουργεί ζητήματα ασφαλείας.
Με τη μείωση των αποστάσεων ανοίγει

ο δρόμος για την ίδρυση πρατηρίων
καυσίμων από σουπερμάρκετ. 

«Σ' αυτή τη φάση μπορούμε να είμα-
στε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιώργος
Πεταλωτής ερωτηθείς σχετικά.

Χαρακτήρισε ακόμη σημαντικό το γε-
γονός ότι υπάρχει δέσμευση των εμπό-
ρων υγρών καυσίμων για πώληση του
πετρελαίου θέρμανσης στα 0,67 ευρώ
ανά λίτρο και σημείωσε ότι αυτή η αύ-
ξηση του πετρελαίου βασίζεται στις ση-
μερινές τιμές πετρελαίου - στην
παγκόσμια αγορά υπάρχει διεθνώς αύ-
ξησή του -και στην αύξηση του ΦΠΑ. 

«Αυτό που έχουμε να κάνουμε,
επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε
όσο το δυνατό τα εισοδήματα του πο-
λίτη, είναι να μπορούμε να δεσμεύουμε
ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή,
ότι δεν θα υπάρχει αισχροκέρδεια. Κι
αυτό γίνεται με τους απανωτούς και
διασταυρούμενους ελέγχους», υπο-
γράμμισε. 

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟ «ΟΧΙ» ΠΕΤΑΛΩΤΗ

Καμία συζήτηση για 
παράταση του δανείου 

«Δεν συζητάμε για παρατάσεις, εμείς συζη-
τάμε για απαρέγκλιτη τήρηση των στόχων
μας, γιατί αυτή είναι που μας βγάζει από

την κρίση, είναι αυτή που αποδεικνύεται ότι φέρνει
αποτελέσματα. Εάν υπάρξει τέτοια επίσημη συζή-
τηση και τέτοια απόφαση σαφώς και δεν θα υπάρ-
χουν νέοι όροι και νέα μέτρα», υπογράμμισε εκ
νέου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πετα-
λωτής, ερωτηθείς εάν ενδεχόμενη παράταση του
χρόνου αποπληρωμής του ελληνικού δανείου θα
συνοδευτεί με «νέο μνημόνιο» και νέα μέτρα.

Ταυτόχρονα, ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «υπάρχει
μια συζήτηση που γίνεται στο ΔΝΤ, υπάρχει μια συ-
ζήτηση οικονομικών παραγόντων στις διεθνείς αγο-
ρές» και επισήμανε ότι «πάντως εμείς ούτε κάποιο
τέτοιο αίτημα έχουμε υποβάλλει, ούτε συμμετέ-
χουμε σε αυτή τη συζήτηση, επίσημα μάλιστα».

«Από εκεί και πέρα αυτό που κάνουμε είναι να
τηρούμε τους στόχους μας», συμπλήρωσε, ενώ ση-
μείωσε ότι με τις αποφάσεις που έχει πάρει έως
τώρα η κυβέρνηση, βλέπει ότι πηγαίνει καλά, ότι οι
στόχοι της τηρούνται, κάτι που, όπως υποστήριξε,
επιβραβεύεται και από τους εταίρους, τους διεθνείς
οικονομικούς παράγοντες, τους διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει ότι
η προσπάθεια της κυβέρνησης και οι θυσίες του ελ-
ληνικού λαού, πιάνουν τόπο.
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Παγκόσμια συγκίνηση
για τους μεταλλωρύχους

Με επιτυχία ολοκλη-
ρώνεται ο απεγκλω-
βισμός των 33

μεταλλωρύχων του ορυχείο
Σαν Χοσέ, στην έρημο Ατα-
κάμα της Χιλής. Οι μεταλλω-
ρύχοι βρίσκονταν
παγιδευμένοι από τις 5 Αυ-
γούστου στο ορυχείο. Στις
06:15 ώρα Ελλάδας απεγκλω-
βίστηκε μέσω της ειδικής κά-
ψουλας, σώος και αβλαβής, ο
πρώτος μεταλλωρύχος, Φλο-
ρένσιο Αβάλος. Στην συνέχεια
στις 07:10 εξήλθε και ο δεύτε-
ρος μεταλλωρύχος, o 39χρο-
νος Μάριο Σεπουλβέδα, ο
οποίος με το που είδε το φως
του ηλίου είπε την φράση:
«Ήμουν με τον Θεό και με τον
διάβολο». Μέχρι και τις πρώ-
τες απογευματινές ώρες, 12
μεταλλωρύχοι είχαν απεγ-
κλωβιστεί, ενώ η επιχείρηση
διάσωσης θα διαρκέσει συνο-
λικά περίπου 36 ώρες. 
Η κάψουλα έβγαλε από τα έγ-
κατα της γης και τον 19χρονο

μεταλλωρύχο Jimmy
Sanchez,  που πάσχει από
κλειστοφοβία, εισπράττοντας
τα χειροκροτήματα από την
οικογένεια του και από τον
κόσμο που βρισκόταν στο ση-
μείο.
Μετά από την διάσωση των
πρώτων μεταλλωρύχων, ένα
ελικόπτερο αναχώρησε από
την περιοχή για το νοσοκο-
μείο, όπου μεταφερθήκαν οι
μεταλλωρύχοι, για τις απαραί-
τητες ιατρικές εξετάσεις, λίγο
πριν επιστρέψουν στα σπίτια
και στις οικογένειες τους. Η
υγεία των μεταλλωρύχων που
μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί
από το ορυχείο Σαν Χοσέ είναι
«αρκετά καλή», δήλωσε ο Xι-
λιανός υπουργός Υγείας
Τζέιμι Μάναλιχ, ενώ σε γενι-
κές γραμμές οι διασωθέντες
πάσχουν από αύξηση της αρ-
τηριακής πίεσης και της καρ-
διακής συχνότητας, χωρίς
όμως να συντρέχει καμιά ανη-
συχία. 

Δεκαεπτά νεκροί και ένας τραυματίας,
είναι ο τραγικός απολογισμός
τροχαίου, που σημειώθηκε κοντά στη
Βαρσοβία. Το δυστύχημα συνέβη όταν
φορτηγό συγκρούστηκε με μικρό
λεωφορείο που μετέφερε δεκαοκτώ
ανθρώπους στην δουλειά τους. Τα
αίτια του δυστυχήματος σύμφωνα με
την Αστυνομία οφείλονται στην ομίχλη
και στην υπερβολική ταχύτητα.  

Η υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χί-
λαρι Κλίντον, επισκέφτηκε το Βελι-
γράδι, στο πλαίσιο της περιοδείας της
στα Δυτικά Βαλκάνια. Την κ. Κλίντον
υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Σερβίας,
Μπόρις Τάντιτς, οι οποίοι συνομίλησαν
στο Προεδρικό Μέγαρο. 
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Όλοι στον ΠΑΟΚ είναι
αποφασισμένοι ν’ αφή-
σουν πίσω το κακό ξεκί-
νημα της ομάδας και να
μην επιτρέποντας στο
κλίμα εσωστρέφειας που
δείχνει να επικρατεί, να
φέρει την ομάδα σε
ακόμη δυσχερέστερη
θέση. 

ΟΘοδωρής Ζαγοράκης δεν
φαίνεται να πτοείται από
τα γεγονότα των τελευ-

ταίων ημερών, τις αποδοκιμα-
σίες προς το πρόσωπο του από
μεγάλη μερίδα των οργανωμέ-
νων οπαδών και τα λαϊκά δικα-
στήρια έξω από το γήπεδο της
Τούμπας, που είχαν αποκορύ-
φωμα την παραίτηση του αντι-
προέδρου της ομάδας  Ηλία
Βιολίδη. Στη συνεδρίαση που
έγινε μεταξύ του προέδρου της
ομάδας και των τεσσάρων
μελών του συμβουλίου, αναλύ-
θηκαν οι αρμοδιότητες του κάθε
τμήματος, το τι πρέπει δηλαδή
να κάνει οποιοσδήποτε αναλά-
βει υπεύθυνος του αγωνιστικού,
του οικονομικού, του τμήματος

οργάνωσης γραφείων, του τμή-
ματος marketing, του επικοινω-
νιακού, του θέματος των
γηπεδικών  εγκαταστάσεων της

Μεσημβρίας καθώς και όλων
των τμημάτων που αφορούν στη
λειτουργία της ΠΑΕ. 

Παρ’ όλα αυτά βέβαια, ο Δι-

κέφαλος του Βορρά συνεχίζει
να βρίσκεται σ’ ένα πολύ κρί-
σιμο σταυροδρόμι κι αυτή τη
στιγμή όλοι βρίσκονται πραγμα-

τικά σε αναμονή. Γιατί, κανείς
δεν παραγνωρίζει το γεγονός
πως αυτή είναι η μεγαλύτερη
κρίση που αντιμετωπίζει ο Δικέ-
φαλος στην τριετή θητεία του
Θοδωρή Ζαγοράκη στην προ-
εδρεία της ομάδας. Όλα αυτά
βέβαια δεν ξεκίνησαν από το
πουθενά, ως αφορμή τουλάχι-
στον είχαν το κακό αγωνιστικό
ξεκίνημα. 

Η ομάδα του Παύλου Δερμι-
τζάκη έχει κάνει ένα πολύ κακό
ξεκίνημα τη φετινή χρονιά που
λογικό ήταν να φέρει αυτό το
γενικό κλίμα δυσαρέσκεια που
επικρατεί καθώς αναμενόμενες
ήταν και οι αντιδράσεις από τον
κόσμο της ομάδας. 

Η μεγάλη ατυχία βέβαια για
την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πως
μετά από την κρίση των τελευ-
ταίων ημερών και τα γεγονότα
που όλοι παρακολουθήσαμε,
καλείται να την ξεπεράσει απέ-
ναντι σ’ ένα πολύ ισχυρό αντί-
παλο, παίζοντας μάλιστα στην
έδρα  του. Αυτό σε συνδυασμό
με το ματς της Πέμπτης στην
Ισπανία απέναντι  στη Βιγια-
ρεάλ, αναμλενεται ίσως να δρο-
μολογήσει νέες εξελίξεις στις
τάξεις του συλλόγου.  

ΠΑΟΚ

Όχι Ολυμπιακού σε Άρη για φιλάθλους

Μία νέα
αρχή

Αρνητική  ήταν η απάντηση του
Ολυμπιακού στον Άρη , για
χίλια εισιτήρια εν όψει του παι-

χνιδιού της εβδόμης αγωνιστικής  ανά-
μεσα στις δυο ομάδες .Οι κίτρινοι μετά
τον Ντεϊβίντας Τσεζνάουσκις υποδε-
χτηκαν και τους υπόλοιπους διεθνείς
τους και πιο συγκεκριμένα τους Μι-
χάλη Σηφάκη, Κρίστι Βανγκέλι και
Μεντί Ναφτί. Ο Κούπερ είναι διατεθει-
μένος να περιμένει τον Κάρλος Ρουίζ
με τον διεθνή επιθετικό από την Γουα-
τεμάλα να προσπαθεί για να είναι έτοι-
μος την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΚ.

Βραβεύτηκε ο Χαβίτο
Στις 14:00 έγινε η βράβευση του

Ισπανού ποδοσφαιριστή του Άρη ,
Φρανσίσκο Χαβίτο στο ARIS MEGA-
STORE ,που ψηφίστηκε ως ο πολυτι-
μότερος παίχτης  για την 5η
αγωνιστική του πρωταθλήματος της
Super League για την εμφάνισή του
στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το  βραβείο
του το απένειμε το στέλεχος και πρώην
ποδοσφαιριστής του  Άρη Αγαπητός
Αμπελάς.Ο κ.Αμπελάς ευχήθηκε στον
Ισπανό άσσο :"Να πραγματοποιήσει
κάθε του φιλοδοξία και να εκπληρώσει
κάθε στόχο που έχει μέσα από τον
Άρη. Να συνεχίσει να βάζει τέτοια κρί-

σιμα γκολ όπως έχει κάνει μέχρι τώρα
και φέτος θα είναι η χρονιά του. Στο
τέλος θα το δούμε αλλά νομίζω ότι θα
είναι ένα από τους πιο σημαντικούς
παίκτες". Ενώ  ο ακραίος επιθετικός
του Άρη αφού πήρε το βραβείο σχο-
λίασε :"Σίγουρα πάντα προσπαθώ για
το καλύτερο και δίνω το μέγιστο στον
αγωνιστικό χώρο. Το πρωτάθλημα έχει
ακόμη πολύ δρόμο αλλά νομίζω ότι η
χρονιά θα συνεχιστεί το ίδιο καλά για
την ομάδα .  Όπως πάντα θέλω να το
αφιερώσω στις κόρες μου, στην γυ-
ναίκα και στην οικογένειά μου αλλά

και στον κόσμο του Άρη που πάντα με
στηρίζει αλλά και φυσικά στους συμ-
παίκτες μου". "Τέλος  σε ερώτηση που
του έγινε για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
,τόνισε: " Οι τρεις βαθμοί είναι σημαν-
τικοί και θα κοιτάξουμε να τους κερδί-
σουμε κοιτώντας και την συνέχεια".    

Στο μεταξύ έντονες ενοχλήσεις
ένιωσε  ο Ρονάλντο Γκιάρο αφού επα-
νήλθαν οι πόνοι στο διάστρεμμα . Ο
Βραζιλιάνος αμυντικός του Άρη ,
όπως όλα δείχνουν , θα είναι έτοιμος
για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι
στην ΑΕΚ.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Νέο συμβόλαιο 
στον Βέλλιο

Έτοιμη να «δέσει» τον Απόστολο Βέλλιο
εμφανίζεται η διοίκηση του Ηρακλή.
Στον «Γηραιό» θέλουν να κόψουν την

όρεξη σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ,
οι οποίοι παρακολουθούν την περίπτωση του
19χρονου επιθετικού.  Οι διοικούντες την
«κυανόλευκη» ΠΑΕ θα προσπαθήσουν να πεί-
σουν την πλευρά του παίκτη με αγωνιστικά
κριτήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με την πο-
δοσφαιρική εξέλιξη και ανέλιξή του. Την ερ-
χόμενη εβδομάδα οι Θεσσαλονικείς θα
καλέσουν τον Βέλλιο, τον εκπρόσωπό του και
τον πατέρα του για να συζητήσουν μαζί τους
την υπογραφή νέου συμβολαίου. «Θέλουμε
να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε τι σκέφτεται,
τι θέλει, να εξετάσουμε τι τον συμφέρει και
ποια είναι η καλύτερη προοπτική γι' αυτόν τη
δεδομένη χρονική στιγμή», ανέφερε ο πρό-
εδρος της προσωρινής διοίκησης, Γιάννης
Τάκης. Πάντως, εκείνο που προκύπτει είναι
πως θα κατατεθεί μια άκρως «δελεαστική»
πρόταση στον 19χρονο παίκτη, η οποία δεν
θα έχει καμία σχέση με εκείνη του καλοκαι-
ριού. «Αν ο Βέλλιος θέλει πραγματικά να μεί-
νει στον Ηρακλή, θα μείνει», συμπληρώνει ο
κ. Τάκης, με προφανή στόχο να τονιστεί από
την πλευρά της ΠΑΕ ότι πρόθεση πώλησης
του παίκτη δεν υπάρχει.
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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
Γ. Λαμπράκη 218-220 Τέρμα Άνω Τούμπα-Πυλαία, Τερψοχόρης 5-ΔΕΗ-

Lidl-Εύοσμος, Πόντου 9-Καλαμαριά, Αναλήψεως 18-Πατρών-Ανάληψη, Γρ.
Παλαμά 21-Πλ. Ναυαρίνου-Π. Μελά 30(κέντρο), 25ης Μαρτίου 56-Καρακάση
22, 28ης Οκτωβρίου 39-Αμπελόκηποι, Γαμβεττά 86-28ης Οκτωβρίου-Ιππο-
κράτειο, Α. Παπανδρέου 177-Νεάπολη, Κίμωνος Βογά 56 Μαρτίου, Α. Θράκης
10-Κάτω Τούμπα, Εγνατία 102 Αγίας Σοφίας, Λώρη Μαργαρίτη 7-Διαγώνιος-
όπισθεν Βιοκλινικής Γαληνός, Μουτάφη 8 πλησίον Νταλίπη-Καλαμαριά, Ίω-
νος Δραγούμη 69, Λ. Ιασονίδου 3 Καμάρα Εγνατία, Α. Παπαναστασίου 159 Γή-
πεδο Άρεως Χαριλάου, Εδ. Ροστάν 11 ΟΤΕ Φαλήρου, Α. Παπαναστασίου 93
Μπότσαρη Αλυσίδα

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Αναλήψεως 18-Πατρών-Ανάληψη, Α. Παπανδρέου 177-Νεάπολη, . Θράκης

10-Κάτω Τούμπα, Εγνατία 102 Αγίας Σοφίας, Λώρη Μαργαρίτη 7-Διαγώνιος-
όπισθεν Βιοκλινικής Γαληνός, Μουτάφη 8 πλησίον Νταλίπη-Καλαμαριά, Α. Πα-
παναστασίου 159 Γήπεδο Άρεως Χαριλάου

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευρολο-
γικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική, καρδιο-
χειρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά,
ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά ουρολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδο-
ορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολογικά,
παιδοψυχολογικά
• 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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Μυστηριώδης Mr Love 
στο Κολοσσαίον

Με μεγάλη επιτυχία άνοιξε η αυλαία της αποκάλυ-
ψης του Μυστηριώδους Mr Love στο θέατρο Κο-
λοσσαίον. Ο Mr Love «πολιόρκησε, γοήτευσε και

κατέπληξε» τους θεατές που παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα
του έργου και καταχειροκρότησαν την παράσταση. 

«Ενός λεπτού σιγή…» 

στο Α.Π.Θ.

Τραγούδια του Ντίνου Χριστιανόπουλου με
τον Δημήτρη Νικολούδη, στη συναυλία με
τίτλο «Ενός λεπτού σιγή…» απόλαυσε το

κοινό της Θεσσαλονίκης στην Αίθουσα Τελετών
του Α.Π.Θ., στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα
45α Δημήτρια.

Νίκος Ψαρράς, Νικολέττα Βλαβιανού

Νίκος Βαχαβιόλος αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού
του Δήμου Καλαμαριάς, η Χριστίνα Κανατάκη και ο Λεφτέρης
Πλακίδας

Λεφτέρης Πλακίδας, Μαρία Πουρνάρη, Αλεξάνδρα Πολιτάκη,
Άρης Ρουπίνας

Νίκος Παναγιωτίδης, Νίκος Ψαρράς, Σουζάννα Δούδου, Μαρία Ταρασούδη Νικολέττα Βλαβιανού, Παναγιώτης Φανταγμας, Μαρία Τσακάλου

Έκθεση φωτογραφίας 
«Αισθάνομαι...»

Η ομαδική έκθεση φωτογραφίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των
Πνευματικών Δικαιωμάτων των Φωτογράφων «ΦΟΙΒΟΣ», με τίτλο «Αισθάνο-
μαι...», η οποία περιλαμβάνει 75 έργα ισάριθμων μελών του, παρουσιάστηκε
στην Αίθουσα ΚΟΙΤΩΝΕΣ του στρατοπέδου ΚΟΔΡΑ του Πολιτιστικού Οργανι-

σμού του Δήμου Καλαμαριάς.
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Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελ-

λάδος παρουσιάζει   την παρά-

σταση, «Η ώρα της κρίσεως», ένα

μουσικό-θεατρικό θέαμα από την

ομάδα νέων του ΚΘΒΕ,   ΜΠΑΝΤΑ-

ρισμένοι, στην Πειραματική Σκηνή

της Μονής Λαζαριστών, στις 21.00.

Οι παραστάσεις, που θα διαρκέσουν

μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, θα είναι

Τετάρτη ως Κυριακή. Συγκεκριμένα

Τετάρτη & Κυριακή στις 19.00 ενώ

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις

21.00. Τιμή εισιτηρίων 10€. Πληρο-

φορίες: 2310266039, 2310288000

ΟΔημήτρης Κοργιαλάς, η Ευρυ-

δίκη και η Σαλίνα θα είναι

απόψε στο Club του Μύλου, στις

21.00. Τιμή εισιτηρίου 15€ και 10€

το φοιτητικό. Τηλέφωνο κρατήσεων:

2310 510081

Σήμερα και κάθε Πέμπτη οι
Cabaret Balkan θα εμφανίζον-

ται στη σκηνή του GaiAlive.

Απόψε στο Ρόδον live στις 22.30

εμφανίζονται οι No Name. Τη-

λέφωνο κρατήσεων 2310513400. 

Έκθεση ζωγραφικής μελών του

Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστι-

κών Τεχνών Βόρειας Ελλάδας πα-

ρουσιάζεται στο Βαφοπούλειο, ενώ

παράλληλη έκθεση έργων του

ΣΚΕΤΒΕ και στην Πινακοθήκη

ΕΜΣ.

Μουσική παράσταση αφιερω-

μένη στο ισπανικό τραγούδι

με τη σοπράνο Beatriz Jimenez και

τον Ricardo Estrada στο πιάνο θα

πραγματοποιηθεί στο Φουαγιέ του
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης,

σε συνεργασία με το Ελληνοϊσπα-

νικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονί-

κης «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα».

Μουσείο Φωτογραφίας «Θεσσα-

λονίκη (Re)visions»: ένας

ανοιχτός διαγωνισμός Video Art

που απευθύνεται σε νέους δημιουρ-

γούς από 18 έως 35 χρονών αρχίζει

σήμερα μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. 

Σημειωματάριο

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Toy Story 3 (Σάββατο και
Κυριακή: 12.40, 14.40) / Βρικόλακες για
κλάματα (17.10, 19.10, 21.00, 22.50,
00.40, Παρασκευή έως Κυριακή: 16.40,
18.30, 20.20, 22.30, 00.20)
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(15.50, Σάββατο και Κυριακή: 11.50,
13.40, 15.50) / Inception (17.50) /
Γουόλ Στριτ, το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει
(20.50) / Splice (23.30)
Αίθουσα 3: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (15.00, 16.50, 18.40,
Σάββατο και Κυριακή: 11.00, 13.00,
15.00, 16.50, 18.40) / Salt (20.30,
22.40, 00.50)
Αίθουσα 4: Eat, pray, love (16.20,
18.50, 21.30, 00.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 13.50, 16.20, 18.50, 21.30,
00.10)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(16.10, 18.20, Παρασκευή: 15.10,
17.00, Σάββατο και Κυριακή: 11.10,
13.10, 15.10, 17.00) / Step up (Παρα-
σκευή έως Κυριακή: 19.00) / Πιράνχας
(20.40, 22.30, 00.30, Παρασκευή έως
Κυριακή: 21.10, 23.00, 00.50)
Αίθουσα 6: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(16.00, 18.00, Σάββατο και Κυριακή:
12.10, 14.10, 16.00, 18.00) / Buried
(19.50, 21.50, 23.50)
Αίθουσα 7: Karate Kid (17.20, Σάββατο
και Κυριακή: 11.40, 14.30, 17.20) / Δω-
ρητής σπέρματος (20.10, 22.20, 00.40)
Αίθουσα 8: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (15.30, 17.30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.30, 13.30, 15.30, 17.30) /
Δόλωμα γένους θηλυκού (19.30, 22.10,
00.30)
Αίθουσα 9: Eat, pray, love (18.50,
21.30, Παρασκευή: 18.50, 21.30, 00.10,

Σάββατο: 16.20, 18.50, 21.30, 00.10,
Κυριακή: 16.20, 18.50, 21.30)
Αίθουσα 10: Δόλωμα γένους θηλυκού
(19.30, 22.10, Παρασκευή και Σάββατο:
19.30, 22.10, 00.30)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή:
12.00) / Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(17.10, Κυριακή: 15.00, 17.00) / Step
up (19.00) / Πιράνχας (21.30, 23.40)
Αίθουσα 2: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (17.20, 19.10, Κυριακή:
11.50, 13.40, 15.30, 17.20, 19.10) /
Splice (21.00, 23.20)
Αίθουσα 3: Eat, pray, love (17.00,
20.00, 23.00, Κυριακή: 12.30, 17.00,
20.00, 23.00)
Αίθουσα 4: Βρικόλακες για κλάματα
(18.00, 20.15, 22.30, Κυριακή: 13.30,
15.50, 18.00, 20.15, 22.30)
Αίθουσα 5: Δόλωμα γένους θηλυκού
(17.40, 19.50, 22.00, 00.10)
Αίθουσα 6: Μια γυναίκα, ένα όπλο και
ένα noodle bar (19.30, 21.30, 23.30,
Σάββατο και Κυριακή: 17.20, 19.30,
21.30, 23.30)
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(Σάββατο και Κυριακή: 16.40) / Δωρητής
σπέρματος (18.50, 21.00, 23.10, Τε-
τάρτη: 18.50, 23.10)
Αίθουσα 8: Buried (17.30, 19.40,
21.50, 24.00)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Toy Story 3 (16.10, Σάββατο
και Κυριακή: 11.20, 13.50, 16.10) / Δό-
λωμα γένους θηλυκού (18.30, 21.00,
23.30)
Αίθουσα 3: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (17.40, 19.30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.10, 14.00, 15.50, 17.40,

19.30) / Buried (21.20, 23.40)
Αίθουσα 4: Karate Kid (18.15, Σάββατο
και Κυριακή: 12.00, 15.30, 18.15) / In-
ception (21.10, Παρασκευή και Σάββατο:
21.10, 24.00)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(16.40, 18.40, Σάββατο και Κυριακή:
12.30, 14.30, 16.40, 18.40) / Salt
(20.50, 23.00)
Αίθουσα 6: Γουόλ Στριτ, το χρήμα ποτέ
δεν πεθαίνει (13.10, 16.00, 18.45) /
Devil (21.30, 23.15)
Αίθουσα 7: Eat, pray, love (17.30,
20.10, 22.45, Σάββατο και Κυριακή:
12.15, 14.50, 17.30, 20.10, 22.45)
Αίθουσα 8: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(16.30, 18.20, 20.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.00, 12.50, 14.40, 16.30,
18.20, 20.10) / Πιράνχας (22.00) /
Splice (23.50)
Αίθουσα 9: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (17.00, 18.50, 20.40,
Σάββατο και Κυριακή: 11.30, 13.20,
15.10, 17.00, 18.50, 20.40) / Buried
(22.30, Παρασκευή και Σάββατο: 22.30,
00.50)
Αίθουσα 10: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(Σάββατο και Κυριακή: 11.10, 13.30,
15.40) / Eat, pray, love (19.10, 21.45,
Παρασκευή και Σάββατο: 19.10, 21.45,
00.20)
Αίθουσα 11: Μέχρι να σε βρω (17.20,
Σάββατο και Κυριακή: 12.40, 15.00,
17.20) / Δόλωμα γένους θηλυκού
(19.45, 22.15, Παρασκευή και Σάββατο:
19.45, 22.15, 00.40)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (16.30, 18.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.00, 13.10, 14.50, 16.30,
18.10) / Δόλωμα γένους θηλυκού
(19.50, 22.15)
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(16.40, Σάββατο και Κυριακή: 12.40,
14.40, 16.40) / Δόλωμα γένους θηλυκού

(18.40, 21.00, 23.30)
Αίθουσα 3: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (16.00, 17.45, 19.30,
Σάββατο και Κυριακή: 12.30, 14.15,
16.00, 17.45, 19.30) / Buried (21.20,
23.40)
Αίθουσα 4: Eat, pray, love (16.10,
18.50, 21.30, Σάββατο και Κυριακή:
13.30, 16.10, 18.50, 21.30)
Αίθουσα 5: Inception (16.20, 19.10,
Σάββατο και Κυριακή: 13.00, 16.20,
19.10) / Devil (22.00, 23.50)
Αίθουσα 6: Salt (16.30, 18.30, 20.30,
Σάββατο και Κυριακή: 12.00, 14.30,
16.30, 18.30, 20.30 / Buried (22.30)
Αίθουσα 7: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(17.30, 19.20, Σάββατο και Κυριακή:
11.30, 13.50, 15.40, 17.30, 19.20) / Πι-
ράνχας (21.10) / Splice (23.00)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Devil (19.00, 21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Μέχρι να σε βρω (18.30,
20.45, 23.00)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ: (τηλ. 2310 262051):
Χορεύοντας στο σκοτάδι (19.30, 22.00) 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727):
Eat, pray, love (18.00, 20.30, 23.00)

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404 Dolby
Stereo): 
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Είμαι ο έρωτας
(18.00, 20.30, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Ταξιδιάρα
ψυχή (19.00, 21.00, 23.00)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) Ευτυ-
χώς που είμαι γυναίκα (19.00, 21.00) / Ο
δολοφόνος μέσα μου (23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

«Ο Μυστηριώ-
δης Mr Love» /
Για λίγες μόνο
παραστάσεις,
στο Θέατρο Κο-
λοσσαίον

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }ΘΕΑΤΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΟΝΕΙΡΟΥ Παρά-
σταση: «Οι γαμπροί της Ευτυχίας»
των Τσιφόρου – Βασιλειάδη / Δια-
νομή: Μαρία Βούκα, Έφη Νικολούδη,
Νίκος Λαζαρίδης, Νίκος Βαλσαμάκης,
Χριστίνα Λιθοξοΐδου, Μαίρη Μυλωνά,
Χρήστος Τσαλκιτζής, Αλίκη Ροβέρτου
/ Σήμερα και στις 20, 21 Οκτωβρίου
και 3, 4, 10 και 11 Νοεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ Παρά-
σταση: «Ο Μυστηριώδης Mr Love»
της  Karoline Leach / Παίζουν: Νίκος
Ψαρράς και Νικολέτα Βλαβιανού / Για
λίγες μόνο παραστάσεις

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Παράσταση:
«Η Πριγκίπισσα και ο βάτραχος» /
Παίζουν: Στέλλα Μπονάτσου, Βασίλης
Θεοδωρίδης, Μαίρη Χρονοπούλου,
Γιώργος Μερτζιάνης, Δημήτρης Κο-
ράκης / Σάββατο 16 και 23 Οκτω-
βρίου και Κυριακή 17 και 24
Οκτωβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ Πα-
ράσταση: «Το τάβλι» / Ηθοποιοί: Βα-
σίλης Νανάκης, Γιάννης
Παπαϊωάννου / Έως και τις 17 Οκτω-
βρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή



Karfitsa 15Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 ΜΕDIALAND

Ακούσατε, ακούσατε!

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού ει-
σέπραξαν την Τρίτη το βράδυ, η Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και ο διάσημος

πιανίστας Κυπριανός Κατσαρής, υπό τη διεύ-
θυνση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Κ.Ο.Θ.,
αρχιμουσικού Μύρωνα Μιχαηλίδη, σε συναυλία
που πραγματοποιήθηκε στο Konzerthaus της
Γερμανικής πρωτεύουσας.

Το παρόν στην συναυλία έδωσαν σημαντικές
προσωπικότητες, όπως οι πρέσβεις Ελλάδας και
Κύπρου, πρόξενοι, μορφωτικοί ακόλουθοι, ο
πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού
στο Βερολίνο κ.ά..

Στο Βερολίνο ταξίδεψαν και μέλη του Συλλό-
γου Φίλων της Κ.Ο.Θ., για να παρακολουθή-
σουν και τη νέα σημαντική εμφάνιση της
Ελληνικής ορχήστρας στο εξωτερικό. Ο πρό-
εδρος του Συλλόγου, Κωνσταντίνος Ζέρβας δή-
λωσε, «Πάντα ακολουθούμε την Κ.Ο.Θ. σε
μεγάλες στιγμές της. Ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για την επόμενη έξοδό της».

Η συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας, πραγ-
ματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Πρεσβείας
της Ελλάδας στο Βερολίνο, της Ελληνικής Κοι-
νότητας Βερολίνου, του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού-Παράρτημα Βερολίνου και του Συλ-
λόγου Ελλήνων Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών
Βερολίνου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής».

Σπουδαία εμφάνιση στο Βερολίνο

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- Στα σταυροδρόμια της
ζούγκλας
10.00- Κάπου, κάπως, κάποτε
10.30- Φρουτοπία
11.00- Ελληνικοί παραδοσιακοί
οικισμοί
11.30- Ελλάδα, δέκα ζωγραφι-
κές εποχές
12.00- Δέκα μέρες στο Παρίσι
13.30- Το βλέμμα
14.00- Μπουρμπουλήθρες
14.15- Πιτσιρίκια
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Κικ Μπατόφσκι - Ο δια-
βολάκος των προαστίων
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζικ και Λούθερ
16.30- Ααρόν Στόουν
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Αστροφεγγιά
19.00- Μαρτυρίες
20.00- Αποστολή στον Άρη
21.00- Κλήρωση τζόκερ – προ-
το
21.10- Οι αγνοούμενοι 5ος κύ-
κλος
22.00- Νοικοκυρές σε απόγνω-
ση
23.00- Ειδήσεις
23.40- Σαν σήμερα τον 20ο αι-
ώνα
00.00- Διαβολικά μυαλά (3ος
κύκλος)

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Το καλοκαίρι της νιότης
μας
18.00- Ειδήσεις
18.30- Τα όνειρα που γίνανε
ζωή
19.10- Ο γαμπρός μου ο δικη-
γόρος
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ταξιδεύοντας με τη Μά-
για Τσόκλη
23.00- Το κουτί της Πανδώρας
00.00- Το σύμπαν (History
channel ιστορία )

ET3

09.00- Όταν η φύση εκδικείται
10.00- Κοσμήματα του βυθού
10.30- Η κουζίνα της μαμάς
11.00- Καθημερινά
12.00- Λησμονημένες φωνές
13.00- Ειδήσεις
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Μαγικός κόσμος
16.30- Η κουζίνα της μαμάς
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.30- Πλανήτης γη - Επείγον
19.00- Προστατεύοντας τη φύ-
ση
19.50- Οι κόρες του Μακ Λέοντ
20.50- Μακό - γρήγορος, έξυ-
πνος και θανατηφόρος

21.00- Κλήρωση τζόκερ ΠΡΟΤΟ
21.05- Συνέχεια του ντοκιμαν-
τέρ
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Αληθινά σενάρια
00.00- Cinemania

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα MEGA
10.00- Πρωινό mou
13.15- Η ζωή της άλλης (E)
14.00- Ειδήσεις
15.00- Singles 2
16.00- Η οικογένεια βλάπτει
16.50- Ματιές στα γεγονότα
17.00- Masterchef
18.00- Patty, η πιο όμορφη
ιστορία
19.00- Τα μυστικά της Εδέμ 
20.00- Ειδήσεις
21.00- Η ζωή της άλλης
21.50- Η γενιά των 592
23.00- Masterchef
00.00- Εμπόλεμη ζώνη
01.15- Τελευταία γεγονότα

ANT1

06.00- Και οι παντρεμένοι
έχουν ψυχή
07.00- Καλημέρα Ελλάδα
10.00- 10 με 1 μαζί
12.50- Με αγάπη
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών
(E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης (Ε)

15.30- To καφέ της χαράς (E)
16.50- Τα νέα του Ant1
17.00- Kismet
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του Ant1
21.00- Μέρα ανεξαρτησίας
00.00- Εγκλήματα
01.00- Τα νέα του Ant1
01.10- Με αγάπη
01.20- Κάρμα

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
17.15- Ειδήσεις
17.30- Δέστε τους
19.00- Ειδήσεις
20.00- Κάτι ψήνεται
21.00- Big Brother
22.00- Πάμε πακέτο
23.00- Βράδυ με τον Πέτρο
Κωστόπουλο
00.00- Sex and the city
01.00- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα
02.15- 10η εντολή

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- 300
23.15- Νόμος και τάξη
00.15- Ανεξιχνίαστες υποθέ-
σεις (Cold case) - 4ος κύκλος
01.15- 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- Married with children
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.30- Gumus
22.30- Police District
23.30- Corleone
01.00- 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- Gordon's great Escape
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- MEGA disasters

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 
19.30- Στη γη της Μακεδονίας
20.30- Ο βαφτιστικός
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
01.00- Η πανίδα της Ιβηρικής
χερσονήσου

δείτε στην tv

ΘΕΜΑ ωρών θεωρούνταν έως χθες το
απόγευμα η ανακοίνωση της προκήρυ-
ξης για την πρόσληψη συμβασιούχων
στην ΕΡΤ, καθώς έγινε γνωστό ότι η εγ-
κεκριμένη απόφαση βρίσκονταν στα
χέρια του προέδρου της ΕΡΤ κ. Παπα-
γεωργίου. Σύμφωνα με ότι έγινε γνωστό
θα αφορά 26 δημοσιογράφους της
ΕΡΤ3 (τηλεόραση και ραδιόφωνα) επί
συνόλου 48 και θα έχουν 8μηνη διάρ-
κεια. «Σκοτάδι» επικρατούσε για τον
τρόπο «μοριοδότησης» των παλαιότε-
ρων εργαζομένων, ενώ οι πληροφορίες
έλεγαν ότι μετά την ανακοίνωση θα
υπάρξει μια δεύτερη και έπειτα δεκαή-
μερο για την υποβολή των αιτήσεων, με
άγνωστο τον χρόνο αξιολόγησής τους.
Άντε να δούμε… 

ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ τα αθλητικά τμήματα
«Έθνους» και «Goal News», όπως ανα-
κοινώθηκε από το εκδοτικό συγκρότημα
και όσοι «περισσέψουν» θα ενισχύσουν
την ιστοσελίδα, καθώς ο όμιλος φαίνε-
ται ότι στρέφεται ολοένα και περισσό-
τερο στην ηλεκτρονική ενημέρωση. Στη
Θεσσαλονίκη επικεφαλής του ενιαίου
γραφείου θα είναι ο έγκριτος δημοσιο-
γράφος Περικλής Στέλλας.

ΠΡΟΤΑΣΗ για μηδενικές αυξήσεις στη
Συλλογική Σύμβαση του 2010 έκανε
σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος
της Ένωση Ιδιοκτητών Εφημερίδων
Αθηνών Σταύρος Ψυχάρης στη συνάν-
τηση με τους εκπροσώπους της
ΕΣΗΕΑ. Οι εκδότες έβαλαν στο τραπέζι
και θέμα μείωσης κατά 50% των κυ-
ριακάτικων   αμοιβών ως   μόνο τρόπο
για την επιβίωση των εφημερίδων. Τη
Δευτέρα αναμένεται η απάντηση των
δημοσιογράφων… 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του Αλέξη Τσίπρα στο
Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, επειδή
υποστηρίζει ότι προβάλλονται περισ-
σότερο κόμματα όπως η «Δημοκρατική
Αριστερά» και μίλησε για "την υποχρέ-
ωση των ιδιωτικών και δημόσιων κανα-
λιών που καταλαμβάνουν δημόσιες
συχνότητες να σέβονται τους κανόνες
της ισοτιμίας, της πλουραλιστικής ενη-
μέρωσης και της δεοντολογίας".. 

ΧΑΡΤΑΚΙ με αιτιολογημένο το λόγο της
απουσίας τους, ζήτησε η Διεύθυνση
Ειδήσεων του ALPHA στην Αθήνα, για
όσους απουσιάσουν από την ομιλία
του διευθύνοντα σύμβουλου Κρίστοφ
Μάινους που θα παρουσιάζει το νέο
πρόγραμμα του Alpha. Γιαβόλ κομαν-
τάτ…

Ο Τελάλης

4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ, ολοκληρώθηκε με πολλές επιτυ-
χίες για τις Ελληνικές συμμετοχές. Συγκεκρι-
μένα βραβεύτηκαν: «And me for myself» του

Georgis Grigorakis, «Day out» των Nikos Apostolo-
poulos και Katerina Gerothanasi, «Double fault»
της Elina Fessa, «Doza» του Erion Kovaci, «Mese-
cina» της Sofia Exarchou, «Mr. P» του Giorgos
Teltzidis, «OBLIVION» του Gabriel Tzafkas, «One
night together» της Eleftheria Astrinaki, «Re-
verse» του Giorgis Grigorakis, «STARFISH» της
Katerina Gkioulmichalaki, «Stiff a little love story»
του Chris Pitharas, «The dog» του Nikos Labot,
«Two times now» του Mihalis Konstantatos.

Από το 2009 το μέχρι πρότινος φεστιβάλ AZA, μετο-
νομάζεται σε Thess International Short Film Festi-
val τιμώντας την πόλη μας και φέρνοντας μερικές
από τις πιο εντυπωσιακές και πρωτοποριακές ται-
νίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο.
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«Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού: 
ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός» 

- Μάνος Χατζιδάκις

➽ Είναι μερικά πράγματα στη ζωή, μερικές
στιγμές ή καταστάσεις, που σε κάνουν να
συνειδητοποιείς το μεγαλείο του ανθρώπου,
να πλησιάζεις στην ουσία της ζωής, να επα-
ναφέρεις την τάξη στον προσωπικό σου μι-
κρόκοσμο, να νοιώθεις την ασημαντότητα
δεκάδων από όσα σε περιτριγυρίζουν καθη-
μερινά –και ασχολείσαι μ’ αυτά.  

➽ Ήδη οι μισοί από τους 33 μεταλλωρύ-
χους της Χιλής βλέπουν ξανά, μετά από δυο
και πλέον μήνες στα έγκατα, το φως της ημέ-
ρας. Κι αυτή η περιπέτεια του εγκλωβισμού
τους στα 700 (!!!) μέτρα κάτω από τη γη,
που έχει συγκινήσει ολόκληρη την υφήλιο,
παίρνει τέλος.

➽ Παράδειγμα προς μίμηση ο επικεφαλής
της ομάδας, που είναι αυτός που τους ορ-
γάνωσε και τους κράτησε ζωντανούς στο
σκοτάδι από την πρώτη στιγμή μέχρι σή-
μερα. Θα είναι αυτός, λέει, που θα ανεβεί
τελευταίος. 

➽ Έτσι είναι οι πραγματικοί αρχηγοί. Δί-
νουν το παράδειγμα. Βγαίνουν τελευταίοι
από τα έγκατα. Ο ηγέτης που μπορεί να
κρύβει μέσα του ακόμη κι ένας απλός με-
ταλλωρύχος… 

➽ Εννοείται ότι αυτή η συγκλονιστική περι-
πέτεια θα αλλάξει λιγάκι τη ζωή τους,
καθώς δεκάδες εταιρίες τους προσφέρουν
τα πάντα –πάτε στοίχημα ότι κάποια στιγμή
θα τους δούμε πρωταγωνιστές σε διαφή-
μιση;

➽ Για παράδειγμα ελληνική μεταλλευτική
εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καλύψει τα
έξοδα για μία εβδομάδα διακοπών κάθε ενός
από τους μεταλλωρύχους, καθώς και για
την οικογένειά τους. Ιταλικός τηλεοπτικός
σταθμός προσφέρεται να τους χαρίσει ταξί-
δια στην Ιταλία, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης τους
έχει ήδη προσκαλέσει να παρακολουθή-
σουν αγώνα της όπως και η Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ!

➽ Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια
«χορεύουν» στα πόδια τους από τηλεοπτι-
κούς σταθμούς για αποκλειστικές συνεντεύ-
ξεις, ενώ φυσικά οι προτάσεις για…
δουλειά ανέρχονται σε δεκάδες! 

➽ Βλέπεις πόσο λίγο απέχει η δυστυχία
από την ευτυχία; Βλέπεις τι

ανατροπές έχει η ζωή;
Μένει στον καθένα μας
να τις αντιμετωπίζει με
νηφαλιότητα και σοφία.

Καλή σας μέρα!

✱ Τελικά το «ποιος πήρε τηλέφωνο
ποιόν;» ήταν ράδιο αρβύλα για
τη συνάντηση των υποψη-
φίων του δήμου Θεσσαλο-
νίκης… Καλά είναι,
λοιπόν, να διασταυρώ-
νουμε τις πληροφορίες
μας. Δημοσιογράφοι εί-
μαστε, όχι μπλόγκερς (αν
και μερικοί μπλόγκερς τη-
ρούν με ευλάβεια τη δεοντο-
λογία). Πάντως, η ιστορία αυτή
είχε ως αποτέλεσμα να μάθουμε κι άλλα
ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά θα τα πούμε
άλλη μέρα. 

✱ Κι αυτή η πρακτική των υποψηφίων
να δίνουν μόνο γραπτές συνεντεύξεις…
Φοβούνται να τα πουν προφορικά ή αγ-
χώνονται μην τους ξεφύγει η «πατάτα»;

✱ Μπάτος – Σαραμάντος. Αυτό θα είναι,
σύμφωνα με δημοσκόπηση, το ζευγάρι
των υποψηφίων που θα προχωρήσει στο
δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στο
Ωραιόκαστρο. Οι Χριστίνα Αλίρη και Αστέ-
ριος Γαβότσης διεκδικούν την τρίτη θέση,
με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι
οριακή. 

✱ Η  δημοσκόπηση  διενεργήθηκε  σε
1002 κατοίκους από τη Μυγδονία, την
Καλλιθέα  και  το  Ωραιόκαστρο  και  τα
ποιοτικά της χαρακτηριστικά αναλύον-
ται ενδελεχώς και από τα τέσσερα επιτε-

λεία. Κι απ’ ό,τι μαθαίνουμε, για να
είμαστε και δίκαιοι, ήταν πα-
ραγγελιά  του  δημάρχου
Καλλιθέας.

✱ Λίγα ήταν και πάλι τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ Θεσ-
σαλονίκης που παραβρέ-
θηκαν στα εγκαίνια του

εκλογικού κέντρου του
Γιάννη Μπουτάρη. Μεταξύ

αυτών ξεχωρίσαμε τον υποψή-
φιο Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονί-

κης Γιώργο Πασχαλίδη, τη βουλευτή Εύα
Καϊλή, την πρώην ευρωβουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Τσαμπάζη και τον υπο-
ψήφιο δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη Νίκο
Νυφούδη. Παρούσα ήταν και η υποψήφια
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,
με τη στήριξη του Φώτη Κουβέλη, Αση-
μίνα Ξηροτύρη. 

✱ Φαίνεται πως τα στελέχη του τοπι-
κού ΠΑΣΟΚ μάλλον είχαν καλύτερες
δουλειές  να  κάνουν.  Τελικά  σύμ-
πτωση που  επαναλαμβάνεται,  παύει
να θεωρείται σύμπτωση.  

✱ Ο Δημήτρης Θεοδοσιάδης είναι ο έκτος
υποψήφιος Δήμαρχος Παύλου Μελά, με
βασικούς άξονες της προεκλογικής του εκ-
στρατείας όλα τα… αντί. Δηλώνει αντίθετος
στο μνημόνιο, αντίθετος στον «Καλλι-
κράτη» και γενικότερα αντιτάσσεται στις
επιταγές και τα «θέλω» των δυο μεγάλων

κομμάτων. Όπως θα αντιληφθήκατε έχει
τη στήριξη του ευρύτερου χώρου της Αρι-
στεράς και θεωρείται παλιά καραβάνα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο Δήμο Σταυ-
ρούπολης εκλέγεται από το 1986, ενώ τη
διετία 2007-2008 διετέλεσε αντιδήμαρχος
επί θητείας Σάββα Σερασίδη. 

✱ Το ξέρατε ότι ο Διονύσης Συντριβά-
νης,  κατά  κόσμον  Διονύσης  Μακρής,
έχει  στενές  σχέσεις  με  την  Εκκλησία,
ενώ ως παιδί συμμετείχε και στο κατη-
χητικό; Ούτε ο Μητροπολίτης Θεσσαλο-
νίκης,  Άνθιμος,  το  ήξερε,  αλλά  το
πληροφορήθηκε από τον ίδιο τον υπο-
ψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονί-
κης  σε  συνάντηση  που  είχαν  το
μεσημέρι  της  Τετάρτης  στην  Μητρό-
πολη. 

✱ Ο Γ. Πασχαλίδης πήρε πολύ
σοβαρά την αποστολή του. Να
ενισχύσει, δηλαδή, την υπο-
ψηφιότητα του Μάρκου Μπό-
λαρη για την Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι,
λοιπόν, πήγε χθες στη γενική συ-

νέλευση των ηθοποιών του Κρατικού Θε-
άτρου Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι ως
γνωστόν έχουν πρόβλημα με τη μισθοδο-
σία τους, λόγω της περικοπής στην κρα-
τική επιχορήγηση. Έκανε κι ένα τηλέφωνο
στη γ.γ. του ΥΠΠΟΤ Λ. Μενδώνη και πήρε
διαβεβαιώσεις ότι όλα θα πάνε καλά. 

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

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
Σε ποιο μεγάλο καλ-
λικράτειο δήμο του

πολεοδομικού οι δύο
υποψήφιοι δήμαρ-
χοι είναι ήδη στα

δικαστήρια;

Σ’ αυτά τα μάτια τα υγρά αποτυπώνεται η αγωνία, το άγχος, η χαρά συνάμα των συγγενών και φίλων για τους μεταλλωρύ-
χους οι οποίοι ένας ένας βγήκαν σώοι από το ορυχείο στη Χιλή. Η ιστορία αυτή ήταν από χθες το πρώτο θέμα παγκοσμίως.

Ένας ύμνος στη ζωή και στον άνθρωπο.   

και τσιμπάει... και πονάει
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