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ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΒΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ό,τι συμβαίνει 
στην αυτοδιοίκηση
9+1 μέρες πριν
τις εκλογές της
7ης Νοεμβρίου

Καιρός

7ο-11οC
Κρύο με βροχή

Συνέχεια στη σελ. 2

Αδικαιολόγητες
απουσίες

Toυ Νίκου Καραμανλή

Θ
α αξιοποιήσω σήμερα το

κύριο άρθρο της «Κ» για να

ευχαριστήσω τους χιλιάδες

φίλους της εφημερίδας μας που εδώ

και ένα χρόνο στήριξαν και στηρί-

ζουν την προσπάθειά μας για έγ-

κυρη και αξιόπιστη ενημέρωση,

χωρίς ακρότητες και με παρέμβαση

στα τεκταινόμενα της Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι μόνο ότι γίναμε μια καθη-

μερινή συνήθεια πολλών συμπολι-

τών μας, μια πρωινή ανάγκη για

ενημέρωση. Είναι και η επικοινωνία

που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του

μέσου και του αναγνώστη, η οποία

σε μέρες κρίσης για τον Τύπο μάλ-

λον είναι αξιοζήλευτη. Είναι ότι μια

προσπάθεια που ξεκίνησε με πολλά

ρίσκα επιχειρηματικά, κερδίζει κάθε

μέρα και περισσότερο την ανταπό-

κριση του κοινού και της αγοράς.
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ΚΑΠΗλεία
Προβόπουλου

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

✔ Για όλα φταίνε τα… ΚΑΠΗ, λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδας. Οι 13 προτάσεις του που προκαλούν αναταραχή
στην κοινωνία και αντιδράσεις ακόμη και σε κυβερνητικά στελέχη
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• Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

«Η αύξηση των εξαγωγών
απάντηση στην κρίση»

• Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ

«Να επενδύσουμε 
στην εξωστρέφεια»

• Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κριτική στο Μαξίμου
για το... μπλε φόντο
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• ΤΟΥΛΟΥΖ - ΛΩΤΡΕΚ

Άρωμα Παρισιού
στο Τελλόγλειο
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• Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

Προτάσεις για στήριξη 
της τοπικής οικονομίας
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• Μ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Οι πολίτες στηρίζουν
την «Εξουσία Πολιτών»

• Γ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

«Έχω αποδείξει ότι
τα καταφέρνω στα δύσκολα»
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
«Αν μία σχέση επηρεαζόταν από εκπομ-
πές, δεν θα υπήρχε λόγος να υφίσταται»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster
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Πόσο ανίκανοι Θεέ
μου ...   

«Ιδιωτικός φορέας,
πιθανότατα από
το εξωτερικό, θα

αναλάβει τη διαδικασία
προμήθειας υλικών και
φαρμάκων στα νοσοκο-
μεία» ανακοίνωσε ο
υπουργός Υγείας Ανδρέας
Λοβέρδος στους προμη-
θευτές.

Κατά τη συνάντηση που
είχε σήμερα ο υπουργός
Υγείας με τους προμηθευ-
τές προανήγγειλε ότι «ο
ιδιωτικός φορέας θα προ-
κύψει ύστερα από διαγω-
νισμό και αφού
υπογράψει σύμβαση με το
Δημόσιο, θα αναλάβει τη
διαδικασία προμήθειας
υλικών και φαρμάκων στα
νοσοκομεία».

Συνεχίζει η Κυβέρνηση
να μας αποδεικνύει ότι
δεν είναι ικανή να διαχει-
ριστεί μια διαδικασία που
κάθε σοβαρή επιχείρηση
στη χώρα μας έχει κατα-
φέρει να κάνει με απλές
κινήσεις.

Πόσο δύσκολο είναι
κύριε υπουργέ να οργα-
νώσετε εκεί στο υπουρ-
γείο σας μια υπηρεσία
προμηθειών που να συγ-
κεντρώνει τις ανάγκες
όλων των νοσοκομείων
και να φροντίζει τις προ-
μήθειες είτε απευθείας
από τους κατασκευαστές
Έλληνες η του εξωτερι-
κού, είτε από τους επίση-
μους αντιπροσώπους τους

κατά περίπτωση και στη
συνέχεια να προμηθεύει
αυτή η υπηρεσία τις μονά-
δες με έλεγχο και αιτιολό-
γηση της επί μέρους
διάθεσης τους;;; Μήπως
έχετε έλλειψη προσωπι-
κού;

Ακόμα και γι αυτό πρέ-
πει να το αναλάβει ιδιώ-
της από το εξωτερικό; Τότε
τι νόημα έχει η ύπαρξη

του Κράτους, της Κυβέρ-
νησης ακόμα - ακόμα και
η δική σας ύπαρξη;

Ομολογείτε δηλαδή ευ-
θαρσώς την ανικανότητά
σας;

Μήπως υπάρχει περί-
πτωση σε λίγο να ζητή-
σετε να συσταθεί και
υπουργικό συμβούλιο από
ιδιώτες του εξωτερικού;

Εκτός και αν «άλλοι»

λόγοι -πιθανώς τροϊκανοί-
σας επιβάλλουν αυτές τις
επιλογές και εσείς σαν
γνήσιος υποτακτικός υπο-
τάσσεσθε «τοις κείνων ρή-
μασι πειθόμενοι»,
προκειμένου να «εξυπη-
ρετηθούν» και κάποιοι
από δαύτους. 

Γράφει ο Δημήτρης Κακογιάννης,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Αυτό αποδείχθηκε

από τις ευχές που

έφτασαν στα γραφεία

μας για τον πρώτο

χρόνο κυκλοφορίας

αλλά και από την πα-

ρουσία, στην εκδή-

λωση γενεθλίων του

περασμένου Σαββάτου,

εκλεκτών μελών της πολιτικής, κοινωνικής,

οικονομικής, πολιτιστικής ζωής της Θεσσα-

λονίκης. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω

τον υφυπουργό Σπ. Βούγια, τους βουλευ-

τές Χρ. Αράπογλου, Θ. Ρομπόπουλο, Κ.

Γκιουλέκα, Στ. Καλαφάτη, Γ. Ιωαννίδη, Θ.

Καράογλου και Σ. Αναστασιάδη. Δυστυ-

χώς απουσίασαν ορισμένοι, χωρίς καν να

μπουν στον κόπο να ενημερώσουν για την

απουσία τους από την πρόσκληση ενός

ΜΜΕ όπως η «Κ» που έχει καλύψει ένα τε-

ράστιο κενό δημοσιότητας που είχε το το-

πικό πολιτικό προσωπικό. Είναι κάποιοι

που ονειρεύονται να γίνουν αρχηγοί στο

κόμμα τους ή πασχίζουν μάταια να γίνουν

υπουργοί της κυβέρνησης, είναι κάτι…

μηντιακές εθελόντριες που δεν έχουν μυ-

ρωδιά από πολιτική, είναι κάποιοι υπουρ-

γοί μεγαλόσχημοι αραχτοί στην καρέκλα,

που ξεχνούν την κοινωνία και θεωρούν ότι

τα ΜΜΕ είναι τσιράκια τους. 

Είναι και το άλλο. Φυσικά, η αναγνωσι-

μότητα της «Κ» ξεπερνά κατά πολύ τα αν-

τίστοιχα νούμερα των άλλων έντυπων

μέσων ενημέρωσης της πόλης, προβάλλον-

τας με τον καλύτερο τρόπο όσα συμβαί-

νουν γύρω μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα

να διοχετεύονται ουκ ολίγες κακοήθειες

για την «Κ», οι οποίες όμως αποδείχθηκαν

όλες χωρίς αντίκρισμα. Η δική μας απάν-

τηση είναι ξεκάθαρη: ήρθαμε και θα μεί-

νουμε! Εμείς δυναμώνουμε και

κατεβαίνουμε στην Αθήνα, παράλληλα με

την έκδοση της Θεσσαλονίκης. Ενημέρωση

free, με τη συνέπεια, το πάθος, το χιού-

μορ, την αξιοπιστία που διακρίνει την

«Karfitsa». Σας ευχαριστούμε και συνεχί-

ζουμε δυνατά για τη Θεσσαλονίκη!

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Αδικαιολόγητες
απουσίες

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ 
«Εικοσιπέντε λεπτά είναι αρκετός χρό-
νος ακόμη και για τον Χάρισον Φορντ»

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ακεδαιμόνιοι, Αθη-
ναίοι και οι υπόλοιποι
Έλληνες ήταν αυτοί

που σταμάτησαν τους Πέρσες, σε διάφορα
πεδία μάχης ανά τον ελλαδικό χώρο. Δεν
ήταν μια απλή μονομαχία Ελλήνων – Περ-
σών. Ήταν μάχες που ίσως άλλαξαν τη ροή
της παγκόσμιας ιστορίας, αν η περσική αυ-
τοκρατορία σταματούσε την πορεία της
ελεύθερης σκέψης, των επιστημών, της λο-
γοτεχνίας. 

Ωστόσο, με αφορμή την εθνική εορτή του
«ΟΧΙ», έχουμε την πικρή διαπίστωση, ότι
δεν έχουμε κανένα εθνικό τρόπο για να τι-
μήσουμε αυτές τις πράξεις. Τον ηρωισμό
των 300 στις Θερμοπύλες, που ακόμα και
το Χόλιγουντ «τίμησε» εμείς δεν το κάναμε.
Το ίδιο και για το έπος της Σαλαμίνας, του
Μαραθώνα, των Πλαταιών. Θα ήταν αλή-
θεια, δείγμα άκρατου εθνικισμού η καθιέ-
ρωση μιας εθνικής εορτής για ένα από αυτά
τα ιστορικά γεγονότα; Δεν θα ήταν μια
διαρκής υπενθύμιση προς εαυτούς και αλ-
λήλους ότι υπάρχουν στη μακραίωνη ιστο-
ρία στιγμές για τις οποίες δεν είμαστε μόνο
εμείς υπερήφανοι, αλλά αποτελούν και
δείγμα θαυμασμού όλης της ανθρωπότη-
τας;

Γιατί έχουμε στρέψει τόσο πολύ τα νώτα
μας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο; Χωρίς να
υπάρχει διάθεση σύγκρισης, η επέτειος του
Πολυτεχνείου έγινε άμεσα εθνική εορτή
και η Μάχη του Μαραθώνα δεν τίθεται καν
υπό συζήτηση;

Πράγματι, πρέπει να απεκδυθούμε το
μανδύα της αρχαιολατρείας ή της προγονο-
πληξίας, που δυνάστευσε επί αιώνες την
Ελλάδα. Οφείλουμε όμως να σεβαστούμε
στο μέγιστο, πράξεις που καθόρισαν την
μετέπειτα πορεία μας ως έθνους. Νομίζω,
ότι η ιστορική κληρονομιά επιβάλλει να
βρούμε τον τρόπο να τιμήσουμε σε εθνικό
επίπεδο, γεγονότα που έχουν καταγραφεί
ανεξίτηλα στην παγκόσμια ιστορία, αλλά –
αλίμονο- δεν μνημονεύονται παρά μόνο
στα σχολικά βιβλία…

Εθνική εορτή 
ο Μαραθώνας

Brian Palmer «Battle of Marathon»

Αχ, και να ξέραμε τι θέλαμε...! 

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Χθες το βράδυ έζησα
την...εξωσωματική εμπει-
ρία να συνδυάσω (χωρίς

να το θέλω) μια επίσκεψη στο σπίτι ενός εορ-
τάζοντα Δημήτρη, με μία τύπου προεκλογική
συγκέντρωση...Δηλαδή, στην εορταστική βεγ-
γέρα του αγαπημένου μου φίλου ήταν παρών
κι ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος...

Ο οποίος πολύ γρήγορα έγινε το κέντρο του
ενδιαφέροντος, γιατί ήταν και χαριτωμένος και
χαρισματικός.

Επειδή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν
ζεστή και φιλική, κάθισα κι άκουσα τα όσα
έλεγε στην προσπάθειά του να πείσει την ομή-
γυρη για το πόσο καλή και χρυσή είναι η πα-
ράταξή του κα το πόσο άχρηστες είναι οι
αντίπαλες...

Κι έλεγε, κι έλεγε...Και σταματημό δεν

είχε...Μετά από κάμποση ώρα, που...ξύ-
πνησα, έλεγε για τη γνωστή λίμνη, που χά-
σαμε και που δεν βρέθηκε κανείς να τη
σώσει...

Στη συνέχεια άρχισε να μας ταξιδεύει
ακόμη πιο μακριά. Στην Εγνατία, στο δάσος
του Καρά Ντερέ της Δράμας, κι όταν πια είχε
φθάσει στην Ιόνια οδό και στο πότε επιτέλους
θα γίνει, βρήκαμε το κουράγιο να τον σταμα-
τήσουμε...

Υπήρχαν απορίες...Κατ´ αρχήν, πως είναι
δυνατόν ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβου-
λος ενός συγκεκριμένου δημοτικού διαμερί-
σματος της Θεσσαλονίκης να αχταρμαδιάζει
σε μία προεκλογική του ομιλία τόσα θέματα,
μπερδεύοντας τραγικά το ακροατήριό του και
μάλιστα πιάνοντας θέματα, που καμία σχέση
δεν έχουν με το δήμο Θεσσαλονίκης. 

Οκ, όλοι είμαστε ενεργοί πολίτες, που ανη-
συχούμε σοβαρά για όλα τα περίεργα κι απα-
ράδεκτα, που συμβαίνουν γύρω μας, στην

πατρίδα μας και εν τη απουσία μας, αλλά όχι
στο πλαίσιο μιας προεκλογικής ομιλίας, που
αφορά κατά βάσιν μόνο τη γειτονιά μας...

Η οποία υποφέρει από πολλά
βάσανα...Διπλο τριπλοπαρκαρισμένα αυτοκί-
νητα ατάκτως παρκαρισμένα, σκουπίδια
σωροί, τραπεζοκαθίσματα σαν οδοφράγματα,
κι άλλα τέτοια.

Είμαστε άνθρωποι, που πιστεύω (τουλάχι-
στον, μέχρι αυτήν την επίσκεψη, έτσι πί-
στευα), ότι ξέρουμε τι θέλουμε για την πόλη
που ζούμε κι αγαπάμε. Και θέλουμε ν´ ακού-
σουμε κουβέντες στρογγυλές και πειστικές,
κουβέντες υπεύθυνες, προϊόντα σκέψης και
μελέτης κι όχι προεκλογικά πυροτεχνήματα,
εντυπωσιασμούς και φανφάρες...

Κι οπωσδήποτε όχι κατά τη διάρκεια μίας
επίσκεψης...Είναι θέμα αισθητικής...

Εκτός, αν μας περνάνε για αφελείς ιθαγε-
νείς...Ναι, είμαστε κι απ´ αυτό...Αλλά μόνο,
όταν θέλουμε...

ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΑΤΑ - ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Ολοκληρώνεται ο τριπλός εορτασμός
Με βροχή, αλλά και με
ένταση, πραγματοποι-
ήθηκε χθες η μαθητική
παρέλαση στη Θεσσαλο-
νίκη, ενώπιον εκπροσώ-
πων της πολιτικής,
εκκλησιαστικής και
στρατιωτικής ηγεσίας.
Μαθητές και μαθήτριες
σχολείων της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης,
παρέλασαν το πρωί στην
οδό Τσιμισκή - με αφε-
τηρία τη Διαγώνιο και
τερματισμό στην Ι. Δρα-
γούμη. 

Συμμετείχαν ένα τμήμα
της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, τμήματα ση-

μαιοφόρων της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και μαθητές Γυμνασίων και
Λυκείων από 17 σχολεία. Την
κυβέρνηση εκπροσώπησε ο
αναπληρωτής υπουργός Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, Σω-
κράτης Ξυνίδης, ο οποίος
δήλωσε ότι ο τριήμερος εορ-
τασμός στη Θεσσαλονίκη ενέ-
χει ισχυρούς συμβολισμούς
για την πόλη και ολόκληρη
την Ελλάδα. Σε όλη τη διάρ-
κεια της παρέλασης, δίπλα
από την εξέδρα επισήμων,
μέλη αριστερών συνδυασμών
που συμμετέχουν στις περιφε-
ρειακές και δημοτικές εκλο-

γές ανήρτησαν πανό κατά του
Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου, ενώ μετά την ολοκλή-
ρωση της παρέλασης,
πραγματοποίησαν πορεία δια-
μαρτυρίας στην Τσιμισκή.
Νωρίτερα το πρωί, έγινε κα-
τάθεση στεφάνων στο Γ’ Σώμα
Στρατού, από μαθητές που εκ-
προσώπησαν τα σχολεία της
πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Στεφά-
νια κατατέθηκαν επίσης στα
μνημεία των ηρώων, σε προ-
τομές και ανδριάντες στην
πόλη.

Παρέλαση 
χωρίς… άρματα

Η οικονομική κρίση, σύμ-
φωνα με το ΥΕΘΑ, έφερε το
«τέλος» των στρατιωτικών πα-
ρελάσεων όπως το ξέραμε,
καθώς για πρώτη φορά από
τη Θεσσαλονίκη, θα παρελαύ-
νουν μόνο πεζοπόρα τμή-
ματα, χωρίς άρματα μάχης
και άλλα μηχανοκίνητα τμή-
ματα, ενώ ούτε θα πετάξουν
ελικόπτερα και μαχητικά αε-
ροσκάφη και ούτε θα δούμε
πολεμικά πλοία στον Θερ-
μαϊκό.

Οι εκδηλώσεις ανήμερα της
28ης Οκτωβρίου θα ξεκινή-
σουν στις 10.30 το πρωί με
την κατάθεση στεφάνων στο
Ηρώο του Γ’ Σώματος Στρα-
τού, παρουσία και μελών του
υπουργικού συμβουλίου. 

Κατά τη στιγμή της κατάθε-
σης στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης θα τηρηθεί ενός λεπτού
σιγή, με το σύνθημα της έναρ-
ξης και της λήξης να δίδεται
με κανονιοβολισμούς. Στις
11.00 το πρωί θα ξεκινήσει η
στρατιωτική παρέλαση στην
παραλιακή λεωφόρο
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ΕΡΩΤΗΣΗ Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ
ΤΗΣ «ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Η μάχη του πίνακα στο
Μέγαρο Μαξίμου…

Έπρεπε να καταθέσει ερώτηση
στη Βουλή ο Κυριάκος Βελό-

πουλος για να πληροφορηθούμε
τι απέγινε ο πίνακας «Η Ελλάς ευ-
γνωμονούσα», που βρισκόταν
πίσω από το γραφείο του πρωθυ-
πουργού στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με την απάντηση που
έλαβε από τον υφυπουργό παρά
τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Πετα-
λωτή, ο πίνακας του Θεόδωρου
Βρυζάκη επέστρεψε στην Εθνική
Πινακοθήκη, όπου και ανήκει, η
οποία έχει την θεσμική ευθύνη και
για τη συντήρηση των έργων τέ-
χνης που διαθέτει προς χρήση σε
διάφορους τομείς, όποτε το κρίνει
απαραίτητο.   

Όπως σημειώνει ο κ. Πεταλω-
τής, ο παραπάνω πίνακας έχει αν-
τικατασταθεί από άλλον, με τον
τίτλο «Ατέρμονο Πεδίο-Δελφοί», ο
οποίος έχει φιλοτεχνηθεί από τον
Θεόδωρο Στάμου και ανήκει επί-
σης στην Εθνική Πινακοθήκη. Ως
«ατέρμονο Πεδίο-Δελφοί» ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος αναφέ-
ρεται- προφανώς- στην
«επιφάνεια κυανού χρώματος»,
όπως χαρακτήρισε ο Κ. Βελόπου-
λος, το πλαίσιο που βρίσκεται
πίσω από το πρωθυπουργικό γρα-
φείο.  

Με κτηνοτρόφους 
ο Καραμπέρης

Την ίδια ώρα ο υποψήφιος Αν-
τιπεριφερειάρχης Ημαθίας του
συνδυασμού «Καθαρά χέρια-κα-
θαρές ιδέες», Μάρκος Καραμπέ-
ρης, επισκέφθηκε κτηνοτροφικές
μονάδες. Στη συνάντηση που είχε
με κτηνοτρόφους, συζήτησε για
τις επιδοτήσεις που «ψαλιδίστη-
καν», καθώς και για τα γενικότερα
προβλήματα του κλάδου. 

ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Π. ΨΩΜΙΑΔΗΣ

«Οι εξαγωγές απάντηση στην κρίση»
Για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο

των εξαγωγέων και τις δυνατότητες
στήριξης των εξαγωγών από την αι-

ρετή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
συζήτησαν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο
Απόστολος Τζιτζικώστας, με τον πρόεδρο
του ΣΕΒΕ Δημήτρη Λακασά. 

Στις δηλώσεις του ο υποψήφιος Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δή-
λωσε πως τα πλούτη της μακεδονικής γης
μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικά στις
διεθνείς αγορές. «Η αύξηση των εξαγω-
γών είναι ένα μεγάλο στοίχημα γιατί
απαντά στην οικονομική κρίση. Δίνει την
αναπτυξιακή προοπτική που έχει ανάγκη
η χώρα» σχολίασε ο κ. Ψωμιάδης, προ-
σθέτοντας ότι «οργανωμένα, με σοβαρό-
τητα, με ενότητα, από την Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούμε να κά-

νουμε την «έφοδο» μας στα Βαλκάνια και
στην Ευρώπη». 

«Στενή συνεργασία» με την
Περιφέρεια θέλει ο ΣΕΒΕ

Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τζιτζικώστας,
υποστήριξε ότι «η έμφαση στην ανάπτυξη
και την εξωστρέφεια που οραματιζόμαστε
για την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσ-
σαλονίκη, σχετίζεται άμεσα με την ενί-
σχυση των εξαγωγών από τη χώρα μας».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του
ΣΕΒΕ, Δημήτριος Λακασάς, δήλωσε ότι
προσβλέπει στη μαχητικότητα και στη
διεκδικητικότητα που χαρακτηρίζει τους
κυρίους Ψωμιάδη και Τζιτζικώστα προκει-
μένου να αναπτυχθεί, όπως είπε, «μία πιο
στενή συνεργασία με την Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να γίνει
εφικτή η ενίσχυση του κλάδου των εξα-
γωγών στην Β.Ελλάδα».

Στο μεταξύ, σε συνεργασία με το επι-

τελείο του, προετοιμάζει την κεντρική
προεκλογική του συγκέντρωση στο συνε-
δριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στις
7.30 το απόγευμα της Δευτέρας. 

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΕ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Εξωστρέφειας το ανάγνωσμα…

Την πόρτα του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος πέρασε και ο έτερος
υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρι-

κής Μακεδονίας Μάρκος Μπόλαρης. Ο
πρώην υφυπουργός ενημερώθηκε από τον
κ. Λακασά και τα μέλη του ΔΣ του συνδέ-
σμου για τις προτάσεις του ΣΕΒΕ σε θέματα
εξωστρέφειας και ανάπτυξης, ενώ με τη
σειρά του τους γνωστοποίησε το πρό-
γραμμα του συνδυασμού του.  

«Η αναπτυξιακή πολιτική της αιρετής πε-
ριφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας πρέ-
πει να είναι στηριγμένη στην
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Πρέ-
πει να επενδύσουμε στην ποιοτική παρα-
γωγή προϊόντων και στην εξωστρέφεια»

τόνισε ο κ. Μπόλαρης, ενώ επεσήμανε πως
«με τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξα-
γωγέων, είχα ήδη την ευκαιρία να συνερ-
γαστώ πριν από μερικούς μήνες ως

υφυπουργός Οικονομίας και Ανταγωνιστι-
κότητας. Τώρα μπορούμε και πάλι, με τις
δυνατότητες που δίνει ο θεσμός της αιρετής
περιφέρειας, να σχεδιάσουμε από κοινού

δράσεις που ενισχύσουν την εξωστρέφεια
του επιχειρηματικού δυναμικού της περιο-
χής μας».

Επίσκεψη και στη 
βιομηχανική του Κιλκίς

Το πρωί ο κ. Μπόλαρης επισκέφθηκε τη
βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς, συνοδευό-
μενος από τον υποψήφιο αντιπεριφερει-
άρχη Χρήστο Ανθρακίδη. Εκεί τον
υποδέχτηκε ο πρόεδρος του τοπικού επιμε-
λητηρίου Παύλος Τονικίδης και μαζί πέρα-
σαν από το Εργοστάσιο Ζαχαρωδών
Προϊόντων «Φαίδων» και την εταιρεία συ-
στημάτων αλουμινίου Alumil του Γιώργου
Μυλωνά. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΣΤΟ ΕΒΕΘ

Εντείνει την προελογική
του δραστηριότητα ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Κ. Γκιουλέκας,
μόλις 10 ημέρες πριν από
την 7η Νοεμβρίου. Χθες, ο
κ. Γκιουλέκας επισκέ-
φθηκε το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης και συναν-
τήθηκε με τον πρόεδρό του
Δ. Μπακατσέλο και τα
μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου του Επιμελητη-
ρίου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάν-
τησης, ο επικεφαλής της
παράταξης «Ομάδα Δημι-

ουργίας για τη Θεσσαλονίκη» πα-
ρουσίασε μέτρα και δράσεις για
την ανασύνταξη της τοπικής οικο-
νομίας της Θεσσαλονίκης, όπως η
σύσταση αντιδημαρχίας Τουρι-
σμού, η σύσταση Γραφείου Νεα-
νικής Επιχειρηματικότητας, η
καταπολέμηση του παραεμπορίου
– θέμα που τέθηκε με έμφαση
από πλευράς της διοίκησης του
ΕΒΕΘ  - με τη συνεργασία της Δη-
μοτικής Αστυνομίας με την Ελλη-
νική Αστυνομία, η παροχή δωρεάν
Internet, η απαλλαγή από τα δη-
μοτικά τέλη για τους νέους επιχει-
ρηματίες για περίοδο δύο ετών
και για τις επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται από τα έργα του Μετρό, το

πάγωμα των δημοτικών τελών για
όλους, η έκδοση εκπτωτικής κάρ-
τας για τους νέους. 

Ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη
Παράλληλα έδωσε έμφαση στον

θετικό αντίκτυπο που θα έχει στις
συναλλαγές των επιχειρήσεων και
των πολιτών με τον δήμο Θεσσα-
λονίκης το νέο μοντέλο διοίκησης
του δήμου που θα εφαρμόσει η
«Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσ-

σαλονίκη» χάρη στη χρήση σύγ-
χρονων τεχνολογιών, όπως η Ηλε-
κτρονική Κάρτα Δημότη, αλλά και
χάρη στην πλήρη διαφάνεια των
οικονομικών του δήμου, που θα
επιφέρει η λειτουργία της Διαπα-
ραταξιακής Επιτροπής για τον
έλεγχο των οικονομικών και των
προμηθειών του δήμου, μαζί με
την ανάρτηση όλων των σχετικών
στοιχείων στο διαδίκτυο. 

Όσον αφορά, δε, στο θέμα που

υπάρχει μεταξύ του δήμου Θεσ-
σαλονίκης και της ΔΕΘ, όσον
αφορά την ιδιοκτησία 14 στρεμ-
μάτων, το οποίο έθεσε ο κ. Μπα-
κατσέλος, ο κ. Γκιουλέκας
δήλωσε ότι θα είναι από τα
πρώτα θέματα που θα τον απα-
σχολήσουν. «Ο ρόλος ενός σύγ-
χρονου δημάρχου είναι να
ενώνει τις δυνάμεις της Θεσσα-
λονίκης» τόνισε χαρακτηριστικά
ο κ. Γκιουλέκας.

Κοντά στους εργαζομένους
της Δημοτικής Επιχείρη-
σης που στελεχώνουν το

πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι», το οποίο λειτουργεί στο
δήμο Θεσσαλονίκης, βρίσκεται
ο ανεξάρτητος υποψήφιος δή-
μαρχος, Μάκης Στεργίου.
Απαντώντας στην επιστολή της
Δη.Κ.Ε.Θε σχετικά με τη συνέ-
χιση του προγράμματος «Βοή-
θεια στο Σπίτι» ο επικεφαλής
του συνδυασμού «Εξουσία Πο-
λιτών», υπογραμμίζει ότι «προ-
τεραιότητα και επιθυμία όλων
μας είναι να είμαστε δίπλα σε
κάθε πολίτη και σε κάθε
ανάγκη του και το πρόγραμμα
“Βοήθεια στο Σπίτι” είναι μία
από τις βασικές δομές της
πόλης μας, που έχει στο επί-
κεντρό της την παροχή υπηρε-
σιών στον πολίτη».
Ο κ. Στεργίου το βράδυ της Τρί-
της παραβρέθηκε στη δεξίωση
που παρέθεσε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης στο νέο δημαρ-
χείο, με αφορμή τον τριπλό
εορτασμό για τον πολιούχο της
Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο,
την απελευθέρωση της πόλης
και την εθνική επέτειο της
28ης Οκτωβρίου. Τον επικεφα-
λής του συνδυασμού «Εξουσία
Πολιτών» υποδέχθηκαν με θερ-
μές εκδηλώσεις πολίτες της
Θεσσαλονίκης που βρέθηκαν
στο νέο δημαρχείο. Οι Θεσσα-
λονικείς αγκάλιασαν το Μάκη
Στεργίου και τον συνεχάρησαν
για την πρωτοβουλία του, δη-
λώνοντας ότι τον στηρίζουν
στην προσπάθειά του να κερδί-
σει τη διοίκηση του δήμου,
καθώς πιστεύουν ότι μπορεί να
δώσει νέα πνοή στην πόλη της
Θεσσαλονίκης και να συμβάλ-
λει στην αναπτυξιακή της πο-
ρεία.     

«Ενότητα για τη στήριξη 
της τοπικής οικονομίας»

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Στην τελική ευθεία ο Γ. Καραγιάννης 

Στην τελική ευθεία της προεκλογικής του εκστρατείας βρί-
σκεται ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Λαγκαδά,
Γιάννης Καραγιάννης. Ο υποψήφιος δήμαρχος Λαγκαδά

ξεκίνησε τον κύκλο των προεκλογικών του συγ-
κεντρώσεων του με την ομιλία του στην πλα-
τεία του Κρυονερίου, όπου και παρουσίασε
τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους
της Δημοτικής Ενότητας Σοχού και τους
υποψηφίους τοπικούς συμβούλους της Το-
πικής Κοινότητας Κρυονερίου. Στη συνέ-
χεια, ο κ. Καραγιάννης βρέθηκε στο
Κοινοτικό Κατάστημα Ασκού όπου παρουσίασε
τη σύνθεση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
του Ασκού και παρουσίασε τις προγραμματικές θέσεις του συν-
δυασμού της «Νέας Πορείας». Τις επόμενες ημέρες ο κ. Καρα-
γιάννης θα εντείνει τις επισκέψεις του σε χωριά της επαρχίας
Λαγκαδά, καθώς στόχος του είναι να μην αφήσει ούτε ένα
χωριό που να μην το επισκεφθεί.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 

«Θέλω να εγγυηθώ τη συνέχεια 
των έργων μου στο Χορτιάτη»

Με γνώμονα τη λογική και το συμφέρον του τόπου
του ο νυν δήμαρχος Χορτιάτη, Μιχάλης
Γεράνης αποφάσισε να θέσει εαυτόν

στο πλευρό του νυν δημάρχου Πανοράματος
και εκ νέου υποψηφίου στο νέο καλλικρά-
τειο δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Ι. Καϊτεζίδη.
Όπως τόνισε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια
συνάντησής του με δημοσιογράφους, απο-
φάσισε να είναι υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος δίπλα σε έναν άξιο και ικανό, όπως τον
χαρακτήρισε δήμαρχο, συνειδητά. «Με την πα-
ρουσία μου ως υποψηφίου δημοτικού συμβούλου θέλω να
εγγυηθώ τη συνέχεια των έργων μου στο Χορτιάτη. Δεν
ήθελα για να μην χάσω την καρέκλα, όπως λέει ο λαός, να
θέσω σε κίνδυνο τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου,
που επιτελέσαμε ως διοίκηση στο δήμο», είπε ο κ. Γεράνης.  

Μ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Προτεραιότητά
μας ο πολίτης

Οι κύριοι Σωτήρης Μαγόπουλος, Κώστας Γκιουλέκας, Δημήτρης Μπακατσέλος και Γιάννης Βεργίνης
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Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Κ»

Συνέντευξη στη Χρύσα Κυριακού 

Έχοντας ως όραμα έναν νέο δήμο, νοικοκυ-
ρεμένο, εύρωστο, ισχυρό, με λόγο, κύρος
και περήφανους κατοίκους ο νυν δήμαρχος

Μηχανιώνας, Γιάννης Μαυρομάτης διεκδικεί το
δημαρχιακό θώκο του νέου καλλικράτειου δήμου
Θερμαϊκού. Μιλώντας στην «Κ» δηλώνει έτοιμος
να καταθέσει την εμπειρία και τη γνώση του στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και υποστηρίζει ότι σε αυτή
τη δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε
είναι επιβεβλημένο η νέα διοίκηση να χαρακτηρί-
ζεται από εμπειρία, αγωνιστικότητα και αποτελε-
σματικότητα.

Είστε δήμαρχος Μηχανιώνας. Για ποιο λόγο
διεκδικείτε εκ νέου το δημαρχιακό θώκο αυτή τη
φορά του νέου δήμου Θερμαϊκού;

Πίστευα και πιστεύω στον «Καλλικράτη». Εδώ
και πολλά χρόνια υπερασπίστηκα το γεγονός της

διεύρυνσης των δήμων, ακόμη από το συνέδριο
της ΚΕΔΚΕ, που συμμετείχα ως μέλος της ΤΕΔΚ,
το 2005 στη Ρόδο. Ο «Καλλικράτης» δημιούργησε
μία νέα ελπιδοφόρα προοπτική για την τοπική και
την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όπου πρόσωπα
εργατικά, με γνώση, εμπειρία κι αγάπη για τον τόπο
τους καλούνται να τον οδηγήσουν αποτελεσματικά
σε μία νέα πορεία. Σ’ αυτό το νέο τοπίο είναι τιμή
μου να καταθέσω την εμπειρία μου και τη γνώση
μου αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση συνερ-
γαζόμενος με άξιους και εξαιρετικούς συνεργάτες
και με την υποψηφιότητά μου στις προσεχείς δη-

μοτικές εκλογές με τον συνδυασμό
«ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ – ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ».

Τι δεν προλάβατε να κάνετε στη
μέχρι τώρα θητεία σας; 

Πάντοτε μπορείς να επιτύχεις το
καλύτερο κι αυτό ακριβώς προσπα-
θούμε. Με εργατικότητα και εντατική
δουλειά νύχτα μέρα, καταφέραμε
πολλά περισσότερα απ’ όσα είχαμε
υποσχεθεί προεκλογικά. Ωστόσο, εχ-
θρός του καλού το καλύτερο. Και για
ο,τιδήποτε πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η χρονική συγκυρία. Παρά-
δειγμα η περίπτωση του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου. Από το δήμο μας κάναμε
τα πάντα. Πετύχαμε να το εγκαταστή-
σουμε στη Νέα Μηχανιώνα. Αυτό
είναι γεγονός. Ό,τι περνούσε από το
χέρι μας το έχουμε περατώσει προ
πολλού. Αλλά όπως κάθε μεγαλόπνοο
έργο χρειάζεται φυσικά παραπάνω
από έναν φορέα για να πραγματοποι-
ηθεί. Γνωστές σε όλους μας γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, αλλαγή
κυβέρνησης και μία πενιχρή οικονο-
μική εποχή για τη χώρα μας που συ-
νεπάγεται έλλειψη χρηματοδοτήσεων,
σημαίνουν σημαντικές καθυστερήσεις
σε τέτοια έργα ανάπτυξης. Οπότε και
δυστυχώς, πάγωσαν. Αλλά το θέμα
είναι ότι σε ό,τι μας αφορούσε, εμείς, ως δήμος
Μηχανιώνας, έχουμε εξαντλήσει κάθε ανθρωπίνως
δυνατό. 

Ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει τον «Καλλι-
κράτη» ένα κενό γράμμα, το οποίο έγινε πολύ βια-
στικά και το οποίο θα φέρει πολλά προβλήματα
στους πολίτες. Θεωρείτε ότι η νέα διοικητική με-
ταρρύθμιση θα λειτουργήσει υπέρ των πολιτών;

Πιστεύουμε στον «Καλλικράτη». Και για να επι-
τύχεις σε κάτι πρέπει να το πιστεύεις. Βέβαια,
υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που έχουν δηλώσει
την άρνησή τους στον «Καλλικράτη», παρόλα αυτά
προσέρχονται στις εκλογές κι αυτό είναι αντιφα-
τικό, γιατί πως να προσπαθήσεις για κάτι όταν δεν
το πιστεύεις; Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση, λοι-
πόν, θα λειτουργήσει υπέρ των πολιτών μόνο αν
και εφόσον η νέα διοίκηση έχει σοβαρή εμπειρία,
γρήγορα αντανακλαστικά, αποδεδειγνμένη αποτε-
λεσματκότητα. Κι εμείς έχουμε αποδείξει στο δήμο
Μηχανιώνας ότι τα έχουμε καταφέρει στα δύσκολα.
Με το ίδιο πάθος και όρεξη εργαζόμαστε και για το
νέο δήμο Θερμαϊκού για έναν δήμο δυνατό, με δυ-
νατές υπηρεσίες προς όφελος κατοίκων και δημο-
τών.

Η δυσοίωνη οικονομική συγκυρία σε τί φάση
βρίσκει τον δήμο Μηχανιώνας ; 

Ο δήμος Μηχανιώνας το 2009, σε στοιχεία που
προέκυψαν μετά τον έλεγχο του ελεγκτικού μηχα-
νισμού παρουσιάζει αποθεματικό πλεόνασμα
3.000.000 ευρώ και αποδεικνύει ότι είναι ένας
εύρωστος και νοικοκυρεμένος δήμος που κουβαλά
σημαντική «προίκα» στον νέο καλλικράτειο δήμο.
Η συνετή και διαφανής οικονομική διαχείριση,
τόσο στον τομέα των προμηθειών και έργων, όσο

και στον τομέα των ανελαστικών δαπανών -των μι-
σθών, δηλαδή- κινείται σε πλαίσιο που αποτελεί σί-
γουρη εγγύηση για το ευοίωνο μέλλον του νέου
δήμου Θερμαϊκού. 

Χρήματα δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι δήμοι
«πνίγονται» από τα χρέη. Εσείς από που θα αντ-
λήσετε χρήματα για να υλοποιήσετε το έργο σας;

Δυστυχώς, τα επόμενα χρόνια η χώρα μας θα
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις οικονομικές δυ-
σκολίες που ήδη περνά. Μοιραία και η Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση θα υποστεί τις δυσάρεστες συνέπειες
της οικονομικής κρίσης. Σε αυτή την κατάσταση
έρχεται να προστεθεί και το αρνητικό πρόσημο με
το οποίο συνέρχονται οι δήμοι Θερμαϊκού και Επα-
νομής στην καλλικράτεια συνένωση. Ευτυχώς, ο
δήμος Μηχανιώνας παρουσιάζει ισολογιστικό πλε-
όνασμα, που θα προσπαθήσει να ισοσκελίσει την
κατάσταση. Άρα όσο ποτέ άλλοτε είναι επιβεβλη-
μένο η νέα διοίκηση να χαρακτηρίζεται από εμπει-
ρία, αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα. 

Ποιο είναι το σχέδιο σας για τον νέο δήμο;
Όραμά μας είναι ένας ολοκαίνουριος δήμος

Θερμαϊκού με κοινωνικό πρόσωπο, που θα αγκα-
λιάζει όλους τους κατοίκους του και ιδιαιτέρως τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ένας νέος δήμος
που θα προωθεί τη γνώση και την εκπαίδευση –με
την εγκατάσταση πανεπιστημιακών σχολών στις
εκτάσεις του, ένας νέος δήμος με οικολογικό πρό-
σωπο που θα σέβεται την πλούσια ιστορία του και
τη φυσική περιβαλλοντική ομορφιά του. Ένας
δήμος που θα αποτελεί τουριστικό προορισμό όλο
το χρόνο. Ένας νέος δήμος, νοικοκυρεμένος, εύ-
ρωστος, ισχυρός, με λόγο, κύρος και περήφανους
κατοίκους.

«Έχω αποδείξει ότι μπορώ 
να τα καταφέρω στα δύσκολα»  
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Του Χρήστου Τσαλικίδη

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσαν
οι προτάσεις-σοκ του διοικητή
της ΤτΕ, Γιώργου Προβόπου-

λου, για τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να περιοριστεί η δημόσια σπα-
τάλη. Στο επίκεντρο του βρέθηκαν η
ΕΡΤ, τα ΚΑΠΗ και τα ΤΕΙ, για τα οποία
πρότεινε συγχωνεύσεις, λουκέτα αλλά
και περικοπή της χρηματοδότησης που
λαμβάνουν. 

Πιο συγκεκριμένα πρότεινε τα πέντε
κρατικά κανάλια να μειωθούν σε δύο
και να καταργηθούν ή να συγχωνευ-
τούν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι-
καίου που σήμερα ξεπερνούν τις
5.000. Όσον  αφορά στα ΤΕΙ, ο δια-
κεκριμένος τραπεζίτης ζητά να περιο-
ριστούν οι δαπάνες που χορηγούνται
σε αυτά και να «ψαλιδιστούν» τα χρή-
ματα που δαπανούνται για τη μεταφορά
μαθητών από απομακρυσμένα χωριά.
Για τα ΚΑΠΗ πρότεινε να αναστείλουν
ορισμένες από τις δραστηριότητες τους
και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν
να διατεθούν για αύξηση των συντά-
ξεων. 

Οι προτάσεις Προβόπουλου

1Έναν μοναδικό προσωπικό αριθμό
ταυτοποίησης για κάθε Έλληνα πο-

λίτη που θα τον «συνοδεύει» από την

ημέρα γέννησής του.

2Ατομικό ηλεκτρονικό φορο-φάκελο
για κάθε φορολογούμενο και για

κάθε μικρή επιχείρηση (ατομική, ΟΕ
και ΕΕ). 

3Ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις με-
γάλες επιχειρήσεις. 

4On line σύνδεση των ταμειακών
μηχανών όλων των μικρών επιχει-

ρήσεων (όχι ΑΕ) λιανικού εμπορίου με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υπουρ-
γείου Οικονομικών.

5Αντικατάσταση του μέτρου της συλ-
λογής αποδείξεων με τη χορήγηση

του ίδιου φορολογικού κινήτρου για
όλες τις συναλλαγές του φορολογου-
μένου που διενεργούνται μέσω πιστω-
τικών καρτών. 

6Ηλεκτρονικό πρόγραμμα για αυτό-
ματο εντοπισμό των περιπτώσεων

εκείνων όπου υπάρχει ανάγκη φορολο-
γικού ελέγχου αμέσως μετά την εκκα-
θάριση των φορολογικών δηλώσεων 

7Ευχερέστερη πρόσβαση των φορο-
λογικών αρχών στους τραπεζικούς

λογαριασμούς των φορολογουμένων. 

8Αύξηση του ποσοστού των ελεγχό-
μενων δηλώσεων στο 5% των ετή-

σιων δηλώσεων. 

9Αύξηση των περιπτώσεων παρα-
κράτησης φόρου στην πηγή και δή-

λωσης του εισοδήματος από τρίτο
πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι θα
υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης των
στοιχείων. 

10Κατάργηση ή συγχώνευση
όλων των φόρων μικρής από-

δοσης και υψηλού διαχειριστικού κό-
στους (ή κόστους συμμόρφωσης),
όπως οι φόροι υπέρ τρίτων. 

11Απλοποίηση των εντύπων των
φορολογικών δηλώσεων. 

12Βελτίωση της ποιότητας και των
γνώσεων των εφοριακών. 

13Ριζική αντιμετώπιση της δια-
φθοράς στον φοροελεγκτικό

και φοροεισπρακτικό μηχανισμό με
εξαιρετικά αυστηρές υπηρεσιακές ποι-
νές, πέραν των ενδεχόμενων ποινικών
ευθυνών. 

14Ανεξάρτητοι δημόσιοι λειτουρ-
γοί ή και ιδιώτες που δεν θα

συνδέονται με τις φορολογικές αρχές
να αναλάβουν την εσωτερική επιθεώ-
ρηση για την εξάλειψη της διαφθοράς
στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 

15Μείωση στους 3 έως 5 μήνες
του χρόνου εκδίκασης φορολο-

γικών υποθέσεων με την ίδρυση μι-
κρού αριθμού (6-7) ειδικών
φορολογικών δικαστηρίων.

Υπέρ Προβόπουλου 
ο Καρατζαφέρης

«Εάν όλα αυτά τα χρόνια οι διάφοροι
Πρωθυπουργοί της χώρας άκουγαν
τους διαφόρους Διοικητές των Τραπε-
ζών, σήμερα δεν θα είχαμε ανάγκη

ούτε τον κ. Στρος Καν, ούτε την
τρόικα», σχολίασε ο πρόεδρος του
ΛΑΟΣ, Γ. Καρατζαφέρης, αναφερόμε-
νος στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπε-
ζας της Ελλάδας. Σημείωσε μάλιστα ότι
ο κ. Προβόπουλος είναι πιο αυστηρός
από ότι είναι η Πολιτεία και τις κυβερ-
νήσις, που, όπως ανέφερε, έκαναν
«πελατειακή» πολιτική με τους ψηφο-
φόρους, με αποτέλεσμα τώρα «να βρι-
σκόμαστε σε αυτή την δύσκολη καμπή
και να πρέπει να κάνουμε πράγματα
σαφώς αντικοινωνικά».

Έξω φρενών ο Τ. Χυτήρης
Αντίθετα ο αρμόδιος υπουργός για

την ΕΡΤ, Τηλέμαχος Χυτήρης, φρόν-
τισε από νωρίς να δείξει την ενόχληση
του, δηλώνοντας ότι η Κρατική Τηλεό-
ραση, θα συνεχίσει την απρόσκοπτη
πορεία της. «Η δημόσια τηλεόραση
έχει ένα ξεχωριστό ρόλο ο οποίος είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένος. Απορώ
πώς ο κ. Προβόπουλος παίρνει μια τέ-
τοια θέση», δήλωσε και πρόσθεσε πως
«δεν άκουσε τον κ. Προβόπουλο όταν
τον προηγούμενο καιρό στην ΕΡΤ γί-
νονταν σπατάλες να λέει κάτι».

Για όλα φταίνε ΚΑΠΗ και ΕΡΤ…



To ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκαλύπτει:

• Μίζες , μίζες και πάλι μίζες σε Siemens και ομό-

λογα. Αποστολή Γ. Ντάσκα σε Μόναχο :

• Τι δήλωσε για πρώτη φορά ο Χριστοφοράκος

στους δημοσιογράφους

• Εξεταστική: διάλογοι μπανανίας στη Βουλή.

Θαυμάστε τους Υπουργούς που ήταν υπεύθυνοι

για το δημόσιο πλούτο.

• Η Δραγώνα έφυγε - ώρα να σώσουμε την Ιστορία

μας.
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Κάτω απ’ τα δοκάρια
είναι πιθανό να ξανα-
καθίσει μετά από καιρό

ο Κώστας Χαλκιάς, παίρνον-
τας τη θέση του φορμαρισμέ-
νου Ντάριο Κρέσιτς.
Αριστερά στην άμυνα θα
δούμε το Σνάουτσερ ενώ στο
δεξί άκρο το νεαρό Σακελλα-
ρίου. Στο κέντρο της οπισθο-
φλακής τη θέση του Πάμπλο
Κοντρέρας θα πάρει ο Ζουέλα
με παρτενέρ το Μαλεζά. Στη
μεσαία γραμμή θα δούμε και
πάλι το δίδυμο Φωτάκη-Βι-
τόλο, που δείχνει να συνεργά-
ζεται καλά ενώ δεξιά θα
βρεθεί ο Ελ Ζαρ, για δεύτερο
συνεχές παιγνίδι και αριστερά
ο Κριστιάνο. Οι δύο της επί-

θεσης θα είναι οι Σαλπιγγίδης
και Παπάζογλου. Θέση στο
βασικό σχήμα διεκδικούν και
ο Βασίλης Κουτσιανικούλης
αντί του Μοράες ενώ είναι πι-
θανό να ξεκινήσει και ο Πάμ-
πλο Γκαρσία στη θέση του
Φωτάκη αν και οι πιθανότητες
είναι λίγες αφού απουσίαζε
πέντε ημέρες από τις προπο-
νήσεις. 

Στο θέμα προπονητή δεν
υπάρχουν ιδιαίτερες εξελί-
ξεις, με τον Πολ Λεγκουέν
πάντως να παραδέχεται ότι
βρίσκεται σε συζητήσεις με
τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ,
χωρίς να κάνει περισσότερες
αποκαλύψεις. Η ηρεμία πάν-
τως που έχει δώσει στην

ομάδα ο Μάκης Χάβος, κάνει
τους Ζαγοράκη και Κωνσταν-
τινίδη να ψάχνουν χωρίς την
πίεση του χρόνου για την κα-
λύτερη δυνατή επιλογή.    

Επιστροφή «Λάζου» 
και… παραίτηση

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος
επιστρέφει και πάλι στην
ομάδα του ΠΑΟΚ με ανακοί-
νωση που εξέδωσε  χθες το
μεσημέρι η ασπρόμαυρη
ΚΑΕ. Στην ανακοίνωση της
αναφέρει ότι το βράδυ της
Τρίτης πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση μεταξύ στελεχών της
ομάδας και του παίκτη κι εκτι-
μώντας η διοίκηση την ειλι-
κρινή συγγνώμη του ‘’Λάζου’’
αποφασίστηκε να ξαναφορέ-
σει ο αρχηγός της ομάδας τη
φανέλα με το ‘’Δικέφαλο’’.
Αξιοσημείωτο είναι πάντως το
γεγονός πως ο Παπαδόπου-
λος έκανε γνωστή χθες και
την παραίτηση του από την
προεδρεία του ΠΣΑΚ, εκτο-
ξεύοντας βολές κατά συνα-
δέρφων του αλλά και
παραγόντων του αθλήματος.
Τόνισε ωστόσο ότι θα συνεχί-
σει να βρίσκεται στο πλευρό
του συνδέσμου, όποτε αυτό
χρειαστεί.

ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ

Μην πείτε «ΟΧΙ»
στην ανάκαμψη�

«Φρεσκάρισμα»… πρόκρισης

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ: 0-2

«Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο!

Ξεπεράστηκε, με δυσκολία ομολο-
γουμένως, το εμπόδιο του Πα-
ναιτωλικού στον δρόμο για τους

«16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Μοιρα-
σμένο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε
Ηρακλή και Παναιτωλικό χωρίς πολ-
λές καλές στιγμές μπροστά από τις
δύο εστίες. Στο 8’  ο Ηρακλής έχασε
διπλή ευκαιρία με Γιακόμπ και Βου-
τσιά με το σουτ του πρώτου να σταμα-
τάει στον Μπαμπανιώτη και του
δεύτερου να περνάει αουτ. Στο 21’ ο
Παναιτωλικός ισοφάρισε τις καλές
στιγμές όταν ο Καούνος έκανε την
προβολή μέσα στην περιοχή όμως ο
Μπαντής με εντυπωσιακή επέμβαση
κράτησε το μηδέν. Στο 51’ τελίκα λύ-
θηκε ο γόρδιος δεσμός για τον Ηρα-
κλή με αυτογκόλ  κεφαλιά του
Αναστασιάδη. Μεγάλη ευκαιρία να δι-
πλασιάσει τα τέρματα του έχασε ο
Ηρακλής  στο 67’  με τον Γιάκομπ να
βγαίνει τετ α τετ με τον Τζενάμο αλλά

με τον τελευταίο να αποκρούει και να
στέλνει την μπάλα αουτ. Στο 82’ λίγο
έλλειψε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια
για τον Παναιτωλικό ο Γκούνκελ το
σουτ του οποίου πέρασε ελάχιστα
άουτ. Στο 91’ λεπτό ο Μάρα και με
πλασέ  έδωσε την χαριστική βολή στην
ομάδα του Αγρινίου και έγραψε το τε-
λικό σκορ για τον Ηρακλή.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Νταλακούρας):

Τζενάμο, Κούσας, Γκόλιας, Ρότσα,
Γκούνκελ, Αναστασιάδης, Παλαιολό-
γος(64’ Γκούρμα), Μπαϊκαρά, Θεο-
δωρίδης(75’ Παππάς), Δέντσας,
Καούνος(74’ Καραμαλίκης).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ουζουνίδης): Μπαν-
τής, Κυριαζής, Κανακούδης, Χοσέμι,
Κατσαμπής, Ντάνι, Καρλίνιος,
Πίτου(77’ Αραμπατζής), Βουτσιάς
(56’ Μάρα), Κομπαγιάσι(54’ Ζοτ),
Γιάκομπ
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Το δεκαήμερο που ακολουθεί θα κρίνει
πολλά για τους στόχους του Άρη.
Μετά τον αγώνα με τα Τρίκαλα ακο-

λουθούν τα εντός έδρας παιχνίδια με Ατρό-
μητο(30/10) και την Λάρισα(07/11) για το
πρωτάθλημα και το εκτός έδρας με την Λε-
βερκούζεν(04/11) για το  Europa league. Έτσι
ο Έκτορ Ραούλ Κουπερ καλείται να βρεί τις
λύσεις και να κάνει την κατάλληλη διαχεί-
ριση του υλικού, ώστε να μπορέσει η ομάδα
να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρό-
σωπο. Αυτά τα τρία παιχνίδια θα κρίνουν
πολλά για την μετέπειτα πορεία της ομάδας
τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Ελλάδα καθώς
μετά τις  διαδοχικές ήττες απο ΑΕΚ και
Ολυμπιακό και την εντος έδρα ισοπαλία με
Λεβερκούζεν δεν έχει και πολλά περιθώρια
απώλειας βαθμών.
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Με αλλαγές σε πρόσωπα και σύστημα 4-4-2 θα πα-
ραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Εορδαϊκό για το ση-
μερινό αγώνα κυπέλλου. Ο Μάκης Χάβος έχει
ζητήσει μεγάλη προσοχή από τους παίκτες του, για
να μην επαναληφθεί το περυσινό ‘’κάζο’’ των Ιωαννί-
νων και ο πρόωρος αποκλεισμός. Ωστόσο, ο προπο-
νητής του ‘’Δικεφάλου’’ θα κάνει αρκετές αλλαγές σε
πρόσωπα, καθώς είναι απαραίτητο το rotation, για να
ανταπεξέλθει η ομάδα στο δύσκολο πρόγραμμα που
έχει, με δύο αγώνες τη βδομάδα.
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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
Μυστακίδου 20-Πλαστήρα-Χαριλάου, Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη-

Σταυρούπολη, Παπάφη 184-Μ. Μπότσαρη, Κλεάνθους 26 στάση σχολεία Κ.
Τούμπα, Α. Παπαναστασίου 174 παλιό τέρμα Χαριλάου, Ε. Βενιζέλου 97-Νεά-
πολη, Γρηγ. Λαμπράκη 68 Άνω Τούμπα, Αιγαίου 85-Καλαμαριά, Θερισσού 37
Αστυνομικό τμήμα-Αμπελόκηποι, Ι. Δραγούμη 75-Ολύμπου Διοικητήριο, 25ης
Μαρτίου 86, Κ. Καραμανλή 103-Άρτης 21-Ελευθέριο Κορδελιό, Λαγκαδά 2
Βαρδάρη, Εγνατία 142-Καμάρα, Κωσταντινουπόλεως 5-Δελφών, Αγ. Σοφίας
23, Κύπρου 28 & Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι-Συκιές, Α. Παπανδρέου 27-Μα-
κεδονίας 18-Καλαμαριά, Β. Όλγας 167-Γράβιας

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Μυστακίδου 20-Πλαστήρα-Χαριλάου, Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη-

Σταυρούπολη, Γρηγ. Λαμπράκη 68 Άνω Τούμπα, Ι. Δραγούμη 75-Ολύμπου Δι-
οικητήριο, Κύπρου 28 & Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι-Συκιές, Α. Παπανδρέου 27-
Μακεδονίας 18-Καλαμαριά

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παιδιατρικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακική, καρδιοχειρουρ-
γικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά,
νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά, ωρλ, νευροχειρουργι-
κά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναικολογικά, παιδοχειρουρ-
γικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, παιδοψυχολογικά
• ΠΑΝΑΓΙΑ Β’ ΙΚΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά,
χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
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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Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com«Chic vs Sexy» από τον Nikola

Μια γιορτή με την Άννα Αγγελίδου 

ΟΈλληνας σχεδιαστής Nikolas παρουσίασε τη νέα του κολεξιόν με τίτλο «Chic vs Sexy»  . Η κομ-
ψότητα εναντιώνεται στις αισθησιακές, sexy δημιουργίες. Καιρός ν’αλλάξουμε σελίδα και να
τολμήσουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς μία ωραία γυναίκα προσελκύει την προσοχή ότι

και αν φορέσει. Ξεχωριστό ήταν και το στυλ των χτενισμάτων που επιμελήθηκε ο Γιάννης Χατζηχρι-
στοδούλου των «Yianni Hair Spa». Τη διοργάνωση της επίδειξης ανέλαβε η εταιρία Δημοσίων Σχέ-
σεων και Επικοινωνίας EPI-DIRECT Λήδα Παπαδοπούλου. 

Πολλοί γνωστοί Θεσ-
σαλονικείς συγκεν-
τρώθηκαν στη γιορτή

του αρχιτέκτονα Άκη (Δημή-
τρη) Αγγελίδη, συζύγου της
Άννας Αγγελίδου – Πολυχρο-
νιάδου υποψήφιας δημοτι-
κής συμβούλου με τον Γ.
Μπουτάρη. Σε έναν ωραίο
χώρο δίπλα στη θάλασσα
στην περιοχή της Σοφούλη
διακρίναμε εκπροσώπους
του επιστημονικού κόσμου,
της δημόσιας ζωής, πολλών
κοινωνικών φορέων, περι-
βαλλοντικών οργανώσεων
και πολλούς φίλους.    

Η Άννα Καψάλη και ο Νikolas

Η Άννα Αγγελίδου

Η Βιβή Τάση,
ο Άγγελος
Αγγελίδης
και η Γιώτα
Καμπέρη

Δημιουργία του Nikola με ιδιαίτερα
κοσμήματα 

Ο Σταύρος Χατζη-
πατέρας, η Σταμα-
τία Κουμαρίδου και
ο Γιώργος Χατζη-
πατέρας 

Ο Γιάννης Χατζηχρι-
στοδούλου με την
Ελένη Ανθεμίδου 
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Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενη-

λίκων (Κ.Ε.Ε.) Ανατολικής

Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους

πολίτες των περιοχών Αγίου

Παύλου, Απολλωνίας, Βασιλι-

κών, Επανομής, Θερμαϊκού,

Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμα-

ριάς, Καλλινδοίων, Κορωνείας,

Μαδύτου, Μηχανιώνας, Μίκρας,

Πανοράματος, Πυλαίας, Τριαν-

δρίας, Χορτιάτη, ότι σχεδιάζει

να υλοποιήσει στην περιοχή της

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από

τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάιο

του 2011, επιμορφωτικά προ-

γράμματα για ενήλικες. Αναλυτι-

κές πληροφορίες σχετικά με τα

προσφερόμενα προγράμματα, το

περιεχόμενο τους και τη διαδικα-

σία ένταξης σε τμήμα μπορείτε

να βρείτε στην ιστοσελίδα των

Κ.Ε.Ε (http://kee.ideke.edu.gr)

και στο Κ.Ε.Ε. Ανατολικής Θεσ-

σαλονίκης.

Ηζωγράφος Μίνα Παπαθεο-

δώρου - Βαλυράκη παρου-

σιάζει την έκθεση ζωγραφικής

με τίτλο «Οι αντανακλάσεις της

Πόλης», στη Γκαλερί ARTION

(Μητροπόλεως 96), έως και τις

20 Νοεμβρίου.

Ηπαράσταση «Ηλέκτρα –Σκη-

νική Σύνθεση από το μύθο

των Ατρειδών», σε σκηνοθεσία

Γρηγόρη Καραντινάκη, παρου-

σιάζει το Κρατικό Θέατρο Βο-

ρείου Ελλάδος, με υλικό από το

μύθο των Ατρειδών, που εστιά-

ζει στον κόσμο που περιβάλλει

την Ηλέκτρα. Η παράσταση ανε-

βαίνει στο Θέατρο της Εταιρείας

Μακεδονικών Σπουδών, και θα

παίζεται από Τετάρτη έως Κυ-

ριακή, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Η1η Διεθνής Έκθεση Άμυνας

και Ασφάλειας (DEFEN-

SYS) κάνει πρεμιέρα σήμερα

στην ΔΕΘ και θα διαρκέσει ως

τις 31 Οκτωβρίου.

Σημειωματάριο

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Karate Kid (15.20, 18.20,
Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη και Τετάρτη:
12.30, 15.20, 18.20) / Βρικόλακες για
κλάματα (21.00) / Ο τελευταίος εξορκι-
σμός (22.50, 00.40)
Αίθουσα 2: Buried (Σάββατο και Κυ-
ριακή: 23.20) / Δωρητής σπέρματος
(17.00, 19.00, 21.10, Τρίτη: 12.50,
14.50, 17.00, 19.00, 21.10, Τετάρτη:
καμιά προβολή) / Το μυστικό του χαμέ-
νου βασιλείου (Τετάρτη: 13.00, 14.50,
17.10) / Δόλωμα γένους θηλυκού (Πέμ-
πτη, Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη:
23.20) / Θα συναντήσεις έναν ψηλό με-
λαχρινό άνδρα (Τετάρτη: 19.10, 21.20,
23.20) / Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Σάβ-
βατο και Κυριακή: 12.50, 14.40)
Αίθουσα 3: Toy Story 3 (Σάββατο, Κυ-
ριακή και Τρίτη: 11.50, 13.50) / Salt
(00.30, Τετάρτη: καμιά προβολή) /
Buried (Τετάρτη: 00.30) / Social net-
work (Τετάρτη: 13.20, 15.50, 18.40) /
Eat, pray, love (15.50, 18.40, 21.30,
Τετάρτη: 21.30)
Αίθουσα 4: The town (19.20, 21.50,
00.20) / Alpha & Omega (Τετάρτη:
13.40, 15.30, 17.30) / Το μυστικό του
χαμένου βασιλείου (15.30, 17.30, Σάβ-
βατο, Κυριακή και Τρίτη: 11.40, 13.40,
15.30, 17.30, Τετάρτη: καμιά προβολή)
Αίθουσα 5: Alpha & Omega (Τέταρτη:
12.40, 14.40, 16.40, 19.00) / Ο θρύλος
των ιπταμένων φρουρών (18.50, 20.50,
Σάββατο και Κυριακή: 18.10, Τετάρτη:
καμιά προβολή) / Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (16.40, Σάββατο και Κυριακή:
12.00, 14.20, 16.20, Τρίτη: 12.40,
14.40, 16.40, Τετάρτη: καμιά προβολή)
/ Social network (Σάββατο και Κυριακή:
20.10, 22.40, Τετάρτη: 21.10, 23.40) /
Buried (Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα
και Τρίτη: 22.40, 00.50)
Αίθουσα 6: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(16.10, 18.00, Σάββατο, Κυριακή και
Τρίτη: 12.10, 14.10, 16.10, 18.00, Τε-
τάρτη: 14.10, 16.10, 18.00) / Resident
evil: Afterlife (20.00, 22.10, 00.10,
Σάββατο και Κυριακή: 19.50, 22.10,
00.10)
Αίθουσα 7: Χωρίς σύνορα (15.10,
17.20, 19.30, 21.40, 23.50, Σάββατο,
Κυριακή, Τρίτη και Τετάρτη: 13.10,

15.10, 17.20, 19.30, 21.40, 23.50)
Αίθουσα 8: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (15.00, 16.50, 18.30,
Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη: 11.20,
13.20, 15.00, 16.50, 18.30, Τετάρτη:
13.20, 15.00, 16.50, 18.30) / Ο Αμερι-
κάνος (20.20, 22.30, 00.40)
Αίθουσα 9: Χωρίς σύνορα (19.30,
21.40, Σάββατο και Τετάρτη: 19.30,
21.40, 23.50, Κυριακή: 17.20, 19.30,
21.40)
Αίθουσα 10: Ο Αμερικάνος (20.20,
22.30, Σάββατο και Κυριακή: 18.10,
20.20, 22.30)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Αγρία φύση (Κυριακή:
12.00) / Ο θρύλος των ιπταμένων
φρουρών (16.50, Σάββατο, Κυριακή,
Τρίτη και Τετάρτη: 15.00) / Σαν το
σκύλο με τη γάτα 2 (Σάββατο, Κυριακή,
Τρίτη και Τετάρτη: 17.10) / Resident
evil: Afterlife (19.00, 21.20, 23.40)
Αίθουσα 2: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (17.20, Σάββατο, Τρίτη
και Τετάρτη: 15.30, 17.20, Κυριακή:
11.50, 13.40, 15.30, 17.20) / Ο τελευ-
ταίος εξορκισμός (19.10, 21.10, 23.10)
Αίθουσα 3: The town (18.00, 20.30,
23.00, Σάββατο και Κυριακή: 15.20,
18.00, 20.30, 23.00) / Σρεκ κι εμείς
καλύτερα (Τρίτη και Τετάρτη: 16.00)
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(Σάββατο: 16.00, Κυριακή: 12.30,
16.00) / Δόλωμα γένους θηλυκού
(18.10, 20.20, 22.30, Τετάρτη: 17.30,
20.00) / Social network (Τετάρτη:
17.30, 20.00)
Αίθουσα 5: Ο Αμερικάνος (18.45,
21.00, 23.15, Σάββατο και Κυριακή:
16.30, 18.45, 21.00, 23.15)
Αίθουσα 6: Βρικόλακες για κλάματα
(18.00, 20.15, 22.30, Τετάρτη: καμιά
προβολή) / Θα συναντήσεις έναν ψηλό
μελαχρινό άνδρα (Τετάρτη: 18.10,
20.20, 22.30)
Αίθουσα 7: Δωρητής σπέρματος
(18.20, 20.30, 22.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 18.20, Τετάρτη: καμιά προβολή)
/ Social network (Σάββατο και Κυριακή:
20.30, 23.00, Τετάρτη: 18.00, 20.30,
23.00)
Αίθουσα 8: Χωρίς σύνορα (18.30,
20.40, 22.50)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Χωρίς σύνορα (17.00,
19.00, 21.00, 23.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.45, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00, Τρίτη: 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Ο Αμερικάνος (16.50,
19.00, 21.10, 23.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.20, 14.40, 16.50, 19.00,
21.10, 23.20, Τρίτη: 14.40, 16.50,
19.00, 21.10, 23.20, Τετάρτη: καμιά
προβολή) / Θα συναντήσεις έναν ψηλό
μελαχρινό άνδρα (Τετάρτη: 17.20,
19.20, 21.20, 23.20
Αίθουσα 3: The town (17.30, 20.10,
22.50, Σάββατο και Κυριακή: 12.00,
14.50, 17.30, 20.10, 22.50, Τετάρτη:
20.10, 22.50) / Alpha & Omega (Τε-
τάρτη: 16.30, 18.20)
Αίθουσα 4: Karate Kid (Πέμπτη, Παρα-
σκευή και Δευτέρα: 16.45, 19.30,
Τρίτη: 14.00, 16.45, 19.30) / Devil
(Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και
Τρίτη: 22.10, 23.50) / Toy Story 3 (Σάβ-
βατο και Κυριακή: 11.00, 13.10, 15.30,
17.40) / Eat, pray, love (Σάββατο και
Κυριακή: 19.40, 22.00) / The town (Τε-
τάρτη: 18.50, 21.30, 00.10) / Το μυ-
στικό του χαμένου βασιλείου (Τετάρτη:
17.10)
Αίθουσα 5: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (16.20, 18.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.40, 14.30, 16.20, 18.10,
Τρίτη: 14.30, 16.20, 18.10, Τετάρτη:
καμιά προβολή) / Salt (Πέμπτη, Κυριακή
και Τρίτη: 22.00, Παρασκευή, Σάββατο
και Δευτέρα: 22.00, 00.10) / Τα παιδιά
είναι εντάξει (19.50, Τετάρτη: καμιά
προβολή) / Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Τε-
τάρτη: 17.45) / Inception (Τετάρτη:
19.45, 22.45)
Αίθουσα 6: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (16.15, 18.00, 20.00,
Σάββατο και Κυριακή: 12.30, 14.20,
16.15, 18.00, 20.00, Τρίτη: 14.20,
16.15, 18.00, 20.00) / Ο τελευταίος
εξορκισμός (21.45, 23.40, Τετάρτη:
00.20) / Eat, pray, love (Τετάρτη:
21.40)
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(17.45, Σάββατο και Κυριακή: 11.30,
13.45, 15.45, 17.45, Τρίτη: 13.45,
15.45, 17.45, Τετάρτη: καμιά προβολή)
/ Toy Story 3 (Τετάρτη: 17.15) / Incep-
tion (19.45, 22.40, Τετάρτη: καμιά προ-
βολή) / Eat, pray, love (Τετάρτη: 19.30,
22.20)
Αίθουσα 8: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(Σάββατο και Κυριακή: 11.45, 13.30,
15.15, 17.00, Τρίτη: 13.30, 15.15,
17.00, Τετάρτη: καμιά προβολή) / Ο
θρύλος των ιπταμένων φρουρών

(18.45) / Resident evil: Afterlife (20.30,
22.30, Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα
και Τετάρτη: 20.30 22.30, 00.30) /
Alpha & Omega (Τετάρτη: 16.50)
Αίθουσα 9: The town (Πέμπτη: 16.10,
18.50, 21.30, Παρασκευή: 16.10,
18.50, 21.30, 00.20, Σάββατο: 13.20,
16.10, 18.50, 21.30, 00.20, Τρίτη και
Κυριακή: 13.20, 16.10, 18.50, 21.30,
Δευτέρα: 16.10, 18.50, 21.30, 00.20,
Τετάρτη: καμιά προβολή) / Τα παιδιά
είναι εντάξει (Τετάρτη: 17.30) / Ο Αμε-
ρικάνος (Τετάρτη: 19.50, 21.50, 23.50)
Αίθουσα 10: Eat, pray, love (Πέμπτη:
16.00, 18.40, 21.20, Παρασκευή:
16.00, 18.40, 21.20, 24.00, Σάββατο:
13.15, 16.00, 18.40, 21.20, 24.00,
Τρίτη και Κυριακή: 13.15, 16.00, 18.40,
21.20, Δευτέρα: 16.10, 18.50, 21.30,
00.20, Τετάρτη: καμιά προβολή) / So-
cial network (Τετάρτη: 16.10, 18.40,
21.10, 23.40)
Αίθουσα 11: Toy Story 3 (Πέμπτη, Πα-
ρασκευή και Δευτέρα: 17.40, Τρίτη:
13.10, 15.30, 17.40) / Eat, pray, love
(Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα και
Τρίτη: 19.40, 22.20) / Karate Kid (Σάβ-
βατο και Κυριακή: 11.10, 14.10, 17.10)
/ Social network (Σάββατο και Κυριακή:
19.45, 22.10, Τετάρτη: 17.10, 19.40,
22.10, 00.40)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Resident evil: Afterlife
(17.00, 19.00, 21.00, 23.00, Σάββατο
και Κυριακή: 12.30, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00, Τρίτη: 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, Τετάρτη:
καμιά προβολή) / Social network (Τε-
τάρτη: 16.20, 18.40, 21.00, 23.20)
Αίθουσα 2: Χωρίς σύνορα (17.30,
19.30, 21.30, 23.30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30)
Αίθουσα 3: The town (Πέμπτη, Παρα-
σκευή και Δευτέρα: 16.20, 18.50,
21.15, 23.40, Τρίτη: 13.40, 16.20,
18.50, 21.15, 23.40) / Σαν το σκύλο με
τη γάτα 2 (Σάββατο και Κυριακή: 11.45,
13.45, 15.45, 17.45, Τετάρτη: 16.00,
17.50) / Social network (Σάββατο και
Κυριακή: 19.45, 22.10, Τετάρτη: 19.40,
22.00) / Ο τελευταίος εξορκισμός (Τε-
τάρτη: 00.20)
Αίθουσα 4: Η Τίνκερμπελ και η με-
γάλη νεραϊδοδιάσωση (Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.15, 13.00, 14.45, 16.30,
18.20, 20.10, Τετάρτη: 16.15, 18.20) /
Ο τελευταίος εξορκισμός (22.00, 23.50,
Τετάρτη: καμιά προβολή) / Resident
evil: Afterlife (Τετάρτη: 20.10, 22.10,
00.10)

Αίθουσα 5: Το μυστικό του χαμένου
βασιλείου (Σάββατο και Κυριακή: 11.00,
12.40, 14.20, 16.00, 17.40, Τρίτη:
14.20, 16.00, 17.40, Τετάρτη: καμιά
προβολή) / Inception (19.20, 22.15, Τε-
τάρτη: καμιά προβολή) / Eat, pray, love
(Τετάρτη: 22.30) / Alpha & Omega (Τε-
τάρτη: 16.30, 18.30, 20.30)
Αίθουσα 6: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(17.50, Σάββατο και Κυριακή: 11.50,
13.50, 15.50, 17.50, Τρίτη: 13.50,
15.50, 17.50, Τετάρτη: καμιά προβολή)
/ Eat, pray, love (19.50, 22.30, Τε-
τάρτη: καμιά προβολή) / Ο θρύλος των
ιπταμένων φρουρών (17.00) / The town
(Τετάρτη: 18.50, 21.20, 23.50)
Αίθουσα 7: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα:
16.10, 18.10, 20.00, Τρίτη: 14.10,
16.10, 18.10, 20.00) / Devil (Παρα-
σκευή και Δευτέρα: 24.00) / Ο θρύλος
των ιπταμένων φρουρών (Πέμπτη, Πα-
ρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη: 21.45,
Σάββατο και Κυριακή: 12.50, 14.50,
16.50, Τετάρτη: καμιά προβολή) / Θα
συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό
άνδρα (Τετάρτη: 21.10, 23.00) / The
town (Σάββατο και Κυριακή: 18.50,
21.15, 23.40) / Alpha & Omega (Τε-
τάρτη: 17.20, 19.20)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Τα παιδιά είναι εντάξει
(19.00, 21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Το καταφύγιο (19.15) /
Μέχρι να σε βρω (21.00, 23.10)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ: (τηλ. 2310
262051): Χωρίς σύνορα (19.00, 21.00,
23.00)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727):
Eat, pray, love (18.00, 20.30, 23.00,
Τετάρτη: καμιά προβολή) / Social net-
work (Τετάρτη: 18.45, 21.00, 23.10)

ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404 Dolby
Stereo): 
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Είμαι ο έρωτας
(18.30, 20.45, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Αφιέ-
ρωμα στον Ισπανικό κινηματογράφο
(20.30, 22.45) / Ταξιδιάρα ψυχή
(19.00)

ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) Ευ-
λογημένες ψυχές (18.45, 20.45, Τε-
τάρτη: καμιά προβολή) / Ταξιδιάρα ψυχή
(22.45, Παρασκευή και Σάββατο: 22.45,
00.10) / Είμαι ο έρωτας (Τετάρτη:
18.30, 20.45)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

«Χρυσόθεμις»  / Από 29
έως 31 Οκτωβρίου και 5
έως 7 Νοεμβρίου, στο Θέα-
τρο Έξω από τα τείχη

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ Παράσταση: «Η Γκρέτα
Γκάρμπο ήρθε στην πόλη μας» του Φρανκ
Μακ Γκίνες, από την Πειραματική Σκηνή της
«Τέχνης» / Από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ 3oς ΟΡΟΦΟΣ Παράσταση: «Ιστο-
ρίες πείνας» των Ignacio del Moral και Mar-
garita Sánchez / Από την Ομάδα Καλλιτεχνών
ΟΥΓΚΑ ΚΛΑΡΑ / Από σήμερα έως τις 31
Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΥΛΗ Παράσταση: «Μαρία Κ.
Morendo» της Όλγας Λασκαράτους / Παίζει η

Εύα Κεχαγιά / Μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου,
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση: «Δάφνες
και Πικροδάφνες» των Δημήτρη Κεχαΐδη -
Ελένης Χαβιαρά / Μέχρι την Παρασκευή 5
Νοεμβρίου

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση: «Για πάντα»
του Roland Schimmelpfennig / Παίζουν: Βαγ-
γέλης Ζλατίντσης, Ελισάβετ Σταυρίδου, Εύα
Νέδου, Λίζα Νεοχωρίτη, Αλέξανδρος Ζαφει-
ριάδης / Έως και τις 5 Δεκεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!

ΤΟΥΛΟΥΖ-ΛΩΤΡΕΚ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ

Έκθεση έργων αφιερω-
μένη στον Τουλούζ Λω-
τρέκ, πραγματοποιείται
στη Θεσσαλονίκη. Πε-
ρισσότερα από 170
έργα του μεγάλου καλλι-
τέχνη, που συγκεντρώ-
θηκαν από διάφορα
μουσεία και ιδιωτικές
συλλογές, θα παρουσιά-
ζονται στο κοινό μέχρι
και τις 30 Ιανουαρίου
2011. 

Στόχος της έκθεσης είναι
αφενός η γνωριμία του
κοινού με τον καλλιτέχνη,

αλλά και το κλίμα της εποχής,
στο γύρισμα του 19ου - 20ου
αιώνα.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα δίνουν
πρώιμα έργα του καλλιτέχνη,
καθώς επίσης και προσωπικά
του αντικείμενα, που προέρ-
χονται από τον οικογενειακό
πύργο Chateau du Bosc.

Στο χώρο παρουσιάζονται
έργα των Λωτρέκ και Βαν
Γκογκ, που δείχνουν πως, οι

δυο ζωγράφοι επηρέασαν ο
ένας τον άλλον, καθώς επίσης
και τις κοινές τους καλλιτεχνι-
κές καταβολές. 

Η έκθεση έχει έντονα καλλι-
τεχνικό και εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα και προβλέπεται
συνεργασία με το ΚΘΒΕ, το
Μουσείο Κινηματογράφου, το
Τμήμα Θεάτρου και το Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκ-
θεσης, θα πραγματοποιούνται
παράλληλες εκδηλώσεις, μου-
σικής, χορού, εκπαιδευτικά
προγράμματα, που θα σχετί-
ζονται με αναζητήσεις του Του-
λούζ Λωτρέκ.

Η έκθεση παρουσιάζεται στο
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του
Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των 45ων
Δημητρίων και θα διαρκέσει
έως τις 30 Ιανουαρίου 2011.

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- Οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες
09.30- Συναντήσεις με τη μητέ-
ρα μου Λέλα Καραγιάννη
10.00- Δοξολογία
10.30- Δημοτικά ηρωικά τρα-
γούδια
11.00- Παρέλαση
12.10- Σαν παραμύθι
12.45- Το θέατρο της Δευτέρας
14.15- Χρήστος Λεόντης  - 
Καταχνιά: Κατοχή - αντίσταση -
απελευθέρωση
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζικ και Λούθερ
16.30- Ααρόν Στόουν
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Το λεμονοδάσος
19.00- Μαρτυρίες
20.00- 1940: Μνήμες και κεί-
μενα
21.30- Άλλος δρόμος δεν
υπήρχε
23.00- Ειδήσεις
23.40- Σαν σήμερα τον 20ο αι-
ώνα
00.00- Κακολύρι 5/44... Η ιστο-
ρία μιας μέρας 

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Ζένον: το κορίτσι του
21ου αιώνα

18.00- Ειδήσεις
18.30- Αν ζήσουμε θα έχουμε
να λέμε ιστορίες
19.15- Ψηλά τα χέρια Χίτλερ
21.00- Ειδήσεις
21.45- Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ
Μόσχας
23.45- Το κουτί της Πανδώρας
00.45- Αινιγματικά μυστήρια
(History channel)

ΕΤ3

09.00- Ο άνθρωπος του τρένου
11.00- Παρέλαση
12.30- Η Θεσσαλονίκη της νο-
σταλγίας μας
13.00- Ειδήσεις
13.30- Αληθινά σενάρια
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Μαγικός κόσμος
16.30- Η κουζίνα της μαμάς
17.00- Είναι ένας... τρελός...
τρελός Βέγγος
18.30- Ο κόσμος των ζώων
19.00- Εξίσωση ανατροφής
19.50- Οι κόρες του Μακ Λέοντ
20.50- Αληθινά σενάρια
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Παγετώνες
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
14.50- Singles 2

15.50- 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
22.50- Masterchef
00.00- Η Ελλάδα, η οικ. κρ. & η
εξ .πολ (ΤΣΙΜΑΣ)
01.00- Τελευταία γεγονότα
01.15- Πάλι από την αρχή

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- Braveheart
00.15- Εγκλήματα
01.00- Με αγάπη
01.15- Τα νέα του Ant1
01.30- 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
18.00- Οικογενειακές ιστορίες
19.00- Ειδήσεις
20.00- Κάτι ψήνεται
21.00- Big Brother
22.00- Εφιάλτης στην κουζίνα
23.00- Πάμε πακέτο
00.00- Βράδυ με τον Πέτρο
Κωστόπουλο
01.00- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα
02.15- 10η εντολή

STAR

06.45- Παιδικό πρόγραμμα
11.15- Κορίνα η αγριόγατα 
12.30- Ειδήσεις
13.45- Το γεμιστό όπλο Νο 1
15.30- Μίνι πράκτορες 2: Το
νησί των χαμένων ονείρων 
17.30- Στον έρωτα και στον πό-
λεμο 
19.45- Ειδήσεις
21.00- Υπολοχαγός Νατάσσα
23.45- Η μαύρη λίστα 
02.45- Ψάχνοντας τη χώρα του
ποτέ 

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 (Ε)
04.00- Auto Alter

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.30- Gumus
11.00- 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- Antimafia Squad
00.30- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- Σκαι τώρα
13.00- Νταντά πρώτων Βοηθει-
ών
14.00- Ten years younger
14.30- Αστραφτερά σπίτια
15.00- Chef στον αέρα
16.00- America's Next top
model
17.00- How το Look Good
naked
18.00- Σκαι magazino
19.10- Το κάστρο του Τακέσι
19.40- Μύθος η πραγματικότη-

τα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- The Good Wife
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 » &
σύντομο δελτίο ειδήσεων στη
νοηματική
19.30- Στη γη της Μακεδονίας
20.30- Αυτοδιοικητικές εκλογές
2010
21.30- Η πανίδα της Ιβηρικής
χερσονήσου
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
01.00- Διψασμένος πλανήτης

δείτε στην tv

ΕΝΤΟΝΕΣ αντιδράσεις προκάλεσε
η πρόταση του διοικητή της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, πως «θα ήταν σκό-
πιμο το ανταποδοτικό τέλος που
εισπράττεται μέσω των λογαρια-
σμών της ΔΕΗ να διατεθεί για τη
μείωση του δημόσιου χρέους».
Είναι γνωστό πως η ΕΡΤ, χωρίς το
ανταποδοτικό τέλος που ανέρχεται
ετησίως σε 302 εκατ.   ευρώ (2009)
δεν είναι σε θέση να επιβιώσει. Πα-
ράλληλα, εκτιμά ότι είναι πολλοί οι
τρεις κρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
και το κανάλι της Βουλής για μια
χώρα σαν την Ελλάδα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον Προβόπουλο,
έδωσε η κυβέρνηση μέσω του αρμό-
διου υπουργού, Τηλέμαχου Χυ-
τήρη, ότι «Η ΕΡΤ θα συνεχίσει την
πορεία της απρόσκοπτα, γιατί η δη-
μόσια τηλεόραση έχει ένα ξεχωρι-
στό ρόλο ο οποίος είναι
συνταγματικά κατοχυρωμένος». Και
δήλωσε «απορώ πώς ο κ. Προβό-
πουλος παίρνει μια τέτοια θέση»,
προσθέτοντας πως «δεν άκουσε τον
κ. Προβόπουλο όταν τον προηγού-
μενο καιρό στην ΕΡΤ γίνονταν σπα-
τάλες να λέει κάτι». Μάλιστα, ο κ.
Προβόπουλος, τόνισε τώρα ότι δεν
πρέπει υπερχρεωμένοι δήμοι να
απασχολούν ραδιόφωνα και τηλεο-
ράσεις, με εκατοντάδες (sic) δημο-
σιογράφους. «Την απόφαση την
παίρνει η κυβέρνηση και αυτό είναι
καλό να το ξέρουν όλοι», απάντησε
με νόημα ο κ. Χυτήρης.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η καθοδική πτώση
της τηλεθέασης στο «Αλ Τσαντίρι
Νιούζ», που  έφτασε την Τετάρτη
το 41,8%, ενώ παλιά έφτανε άνετα
τα 60αρια…

ΠΡΟΣΤΙΜΑ συνολικού ύψους
126.000 ευρώ «μοίρασε» το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση. Στο
Alter πρόστιμο 30.000 ευρώ για
τηλεφωνική επικοινωνία του Μ.
Τριανταφυλλόπουλο με τον Χρι-
στόδουλο Ξηρό, επειδή θεωρήθηκε
ότι ενίσχυε την τρομοκρατία. Στο
«Alter» επιβλήθηκε και πρόστιμο
15.000 ευρώ για την εκπομπή «Ζα-
μανφού» (23/6/10) της Αννίτας
Πάνια για κακοποίηση της ελληνι-
κής γλώσσας, απρεπείς εκφράσεις
κλπ.

Ο Τελάλης

Άρωμα… Παρισιού 
στη Θεσσαλονίκη



Μπορεί να μην έχει πια βαρέα όπλα στην παρέλαση, 
αλλά έχει μετά… στους καφέδες.

➽ Τα κατάφερε πάλι αυτή η πόλη, δέκα
μέρες πριν τις εκλογές να μη συζητά για τα
προβλήματά της, αλλά για το τι είπε ο Άν-
θιμος στον κυρ Γιάννη και τούμπαλιν.
Μουτζαχεντίν ο ένας, Βούλγαρος προδό-
της ο άλλος, δεν θα γίνεις δήμαρχος ποτέ,
κοντός ψαλμός αλληλούια και άλλα τέτοια
αντί…

➽ …αντί για μετρό, αεροδρόμιο, λιμάνι,
οδικές αρτηρίες, ανάπλαση θαλάσσιου με-
τώπου, διόρθωση αστικού τοπίου, αξιοποί-
ηση πολιτιστικής κληρονομιάς, συνεργασία
αυτοδιοίκησης – κυβέρνησης και άλλα…

➽ Η σύγκρουση με τον μητροπολίτη έχει
γίνει πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια,
ειδικά από τα αριστερά (όμως όχι μόνο).
Θα έλεγε κανείς ότι οι επικοινωνιολόγοι
του κυρ Γιάννη πολύ την ήθελαν μια τέ-
τοια κόντρα και μάλιστα ανήμερα του Άη
Δημήτρη, αφού τον αναδεικνύει σε αντι-
Άνθιμο. 

➽ Όμως ποιος μπορεί να διανοηθεί ότι η
κόντρα στήθηκε για να ωφελήσει τον λαο-
πρόβλητο εβδομηντάρη σκουλαρικά; 

➽ Μια άλλη ανάγνωση, προφανώς, πιο
συμβατή με την πραγματικότητα είναι ότι η
παρέμβαση Άνθιμου έγινε υπέρ του Κώστα
Γκιουλέκα. Το θέμα, βέβαια, είναι αν τε-
λικά τον ευνοεί. Γιατί δεν πρέπει να θεω-
ρείται και πολύ σίγουρο ότι ισχύει κάτι
τέτοιο. 

➽ Το ερώτημα θα παραμείνει και ίσως μας
απασχολήσει μέχρι τέλους της προκλεογι-
κής περιόδου. Ιδίως εάν την Κυριακή στην
Μητρόπολη, εμφανιστεί πάλι ο κυρ Γιάννης
για να εκκλησιαστεί, τα «πάρει» ο Άνθιμος
και τον πιάσει στο κήρυγμά του.

➽ Ή κι αν ακόμη ο κυρ Γιάννης αναλάβει
την πρωτοβουλία να πάει να εξομολογηθεί
σαββατιάτικα, για να προλάβει το κυριακά-
τικο κήρυγμα του Άνθιμου, πάλι για το ίδιο
θέμα θα μιλάμε. 

➽ Και πιθανότατα στην κάλπη την άλλη
Κυριακή δεν θα απαντήσουμε εάν θέλουμε
περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση ή
στο δίλημμα που έθεσε διακαναλικά ο πρω-
θυπουργός «ή ψηφίζετε τους δικούς μου
(άρα και Μπουτάρη) ή σέρνω τη χώρα σε

πρόωρες εκλογές»…

➽ …αλλά στο ποιος τε-
λικά είχε δίκιο. Ο Άνθι-
μος ή ο Μπουτάρης;
Καλή σας μέρα και…

προσεύχεσθε υπέρ
Θεσσαλονίκης!   

✱ Είδα χθες το τηλεοπτικό σποτάκι του Μ. Μπόλαρη.
Πολλή πέραση έχει ο… μανάβης σε αυτές τις Περιφε-
ρειακές εκλογές. Όλοι θέλουν να κάνουν μαζί του
χειραψία…

✱ Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, το τηλεοπτικό σποτάκι
του Μάρκου Μπόλαρη… Μάλλον οι ιδέες των διαφημι-
στικών γραφείων στέρεψαν!

✱ «Γεια σου Γιώργαρε» και «Γιώργο τα  ’χεις κάνει
μούσκεμα» ήταν μερικές από τις αντιδράσεις  των
Θεσσαλονικέων,  όταν  αντίκρισαν  τον  Πρωθυ-
πουργό έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Δη-
μητρίου.  Οι  μεγάλοι  τηλεοπτικοί
σταθμοί ωστόσο, φρόντισαν επιμε-
λώς να μην δείξουν ούτε ένα βίν-
τεο  από  τα  «γιούχα»  που
ακούστηκαν κατά του Γιώργου
Παπανδρέου. Λες να  ‘ναι αυτό
που λέμε «ο Άι Δημήτρης έβαλε
το χέρι του»;

✱ Αντίθετα μάθαμε πολλές και χρή-
σιμες λεπτομέρειες για το τι περιλάμ-
βανε το γεύμα του σε γνωστό εστιατόριο
του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Αγριοαγκι-
νάρες με σαφράν, μπουρεκάκια με άγρια χόρτα, σα-
λάτες και κρασί Στενημάχου Ημαθίας. Είπατε κάτι;  

✱ Ο  Παύλος  Γερουλάνος,  λέει  το  ρεπορτάζ,  ήταν
ευθύς εξ’ αρχής αντίθετος στη διακαναλική συνέν-
τευξη του Πρωθυπουργού και φρόντισε να του το πει
εγκαίρως. Το γιατί δεν τον άκουσε ο κ. Παπανδρέου
είναι άλλο θέμα. Άλλωστε ο φίλος στην δύσκολη ώρα
φαίνεται…

✱ Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως δεν βάζουν μυαλό
και τους αρέσει να ξύνονται στην γκλίτσα του τσομ-
πάνη. Δεν εξηγούνται αλλιώς διάφορα δημοσιεύματα
που ξεπήδησαν τις τελευταίες ημέρες και θέλουν πρω-
τοκλασάτα στελέχη του Κινήματος να εποφθαλμιούν
την προεδρική καρέκλα. Ορισμένοι έπαθαν αλλά φαίνε-

ται πως δεν έμαθαν. Δύσκολο πράγμα
να μην μαθαίνεις από τα λάθη σου…

✱ Στο υπουργείο Παιδείας δεν μι-
λιούνται  μεταξύ  τους.  Η  Άννα
Διαμαντοπούλου κατηγορεί τον
υφυπουργό Πανάρετο ότι οι προ-
τάσεις του για τα πανεπιστήμια
είναι ουτοπικές και η Φώφη Γεννη-
ματά επιλέγει τη σιωπή για δικούς
της λόγους. Στη δική της περίπτωση, η

σιωπή ενδέχεται να αποδειχθεί χρυ-
σός. 

✱ Ποιος πρώην πολιτευτής της ΝΔ
είδε τον Αντώνη Σαμαρά στους δρό-

μους της Θεσσαλονίκης και του
είπε «προχωράμε all together»;

✱ All together περπάτησαν και
πολλά  στελέχη  της  ΝΔ,  που
μέχρι πρότινος δεν είχαν τις κα-
λύτερες σχέσεις μεταξύ τους, συ-

νοδεύοντας  τον  Αντώνη  Σαμαρά
στη βόλτα τους στο κέντρο της πόλης.

Ο  πάγος  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις
μπορεί να μην «έσπασε», μπροστά στις κάμερες

και τα φωτογραφικά φλας όμως το μόνο που μπορού-
σαν να κάνουν ήταν να χαμογελούν. Έστω και με το
ζόρι… 

✱ Μπορεί να ανήκει ιδεολογικά στο χώρο της ΝΔ,
ωστόσο ο νυν αντιδήμαρχος Πυλαίας Αστ. Μπαταλαμάς
αποφάσισε να συστρατευτεί στο πλευρό του υποψη-
φίου δημάρχου με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Όπως λέει
και ο ίδιος τα προβλήματα της πόλης μας δεν είναι γα-
λάζια, πράσινα, κόκκινα ή πορτοκαλί. «Θέλω να ξεκαθα-
ρίσω ότι ιδεολογικά ανήκω στο χώρο της ΝΔ και για το
λόγο αυτό υπηρέτησα το κόμμα και τις πολιτικές από-
ψεις που πρεσβεύει από πολλές θέσεις», είναι η δήλωση
του αντιδημάρχου. Αυτό θα πει πολυσυλλεκτικό ψηφο-

δέλτιο. 

✱ Μετά τις κολώνες, σειρά έχουν τα
μπαλκόνια για τις αφίσες των υπο-
ψηφίων.  Το  τι  αφίσα  και  πανό
έχουμε δει σε κάγκελα δεν λέγεται… 

✱ Ποιος υποψήφιος αντιπεριφερειάρ-
χης ρωτά αν οι ερωτήσεις των συνεντεύ-

ξεων που του ζητούν οι δημοσιογράφοι
είναι λίγες και απλές; 

✱ Ποιος  υποψήφιος  δήμαρχος  τη  μια  ημέρα
ασφαλτοστρώνει τους δρόμους στην περιοχή του και
την άλλη έρχονται συνεργεία του ΟΤΕ και τους σκά-
βει;;; Πως λέμε γεφύρι της Άρτας δηλαδή…

✱ Τα «φέσια» που φοράνε ορισμένοι πολιτικοί της Θεσ-
σαλονίκης σε συνεργάτες τους δυστυχώς είναι ουκ
ολίγα. Είναι τέτοια, που αν ο κόσμος τα μάθαινε πιθανό-
τατα θα τους μαύριζε άπαξ διά παντός. Μαθαίνουμε, λοι-
πόν, ότι νυν βουλευτής και πρώην δήμαρχος ακόμη δεν
έχει εξοφλήσει τα προεκλογικά του στον φωτογράφο
που τον ακολουθούσε κατά πόδας. Πλήρωσε μόνο ό,τι
του επέτρεπε ο νόμος και για τα υπόλοιπα παρέπεμψε
στο… δήμο και στον διάδοχό του!!!Μαθαίνω ότι η πλη-
ροφορία έχει φτάσει ήδη στον αρχηγό του που ήταν στη
Θεσσαλονίκη πριν δύο μέρες και… τα ‘χει πάρει στο κρα-
νίο. Άσε και το άλλο… Τι να περιμένει ο κόσμος από ένα
πολιτικό που φεσώνει κανονικά τους συνεργάτες του;
Που δεν είναι εντάξει στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις
του; 

✱ Πολλοί  υποψήφιοι  εκ Θεσσαλονίκης  είχαν  την
ονομαστική  τους  εορτή.  Όπως  για  παράδειγμα  ο
υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου Δήμήτρης Σα-
ραμάντος,  που  επέλεξε  όμως  να  εορτάσει  στα…
φθηνά, δηλαδή στο εκλογικό του κέντρο. Για το αν
ήταν  κίνηση  οικονομίας  λόγω κρίσης,  θα  σας  γε-
λάσω, καθώς ακόμα χρωστά σε εργαζομένους της δη-
μοτικής επιχείρησης Καλλιθέας, οφειλές 4ετίας(�),
διεκδικώντας τον τίτλο του «μπαταξή» δημάρχου… 

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

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

KOYIZ
Ποιος νυν δήμαρχος στη

δυτική Θεσσαλονίκη και εκ
νέου υποψήφιος στον «Καλ-
λικράτη», χρεώνει το δήμο

του με τα έξοδα της προ-
εκλογικής του εκστρα-
τείας; Λίαν συντόμως

η απάντηση…

EINAI
AΛΗΘΕΙΑ...

…ότι ούτε ένας βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ δεν έδωσε το
παρών στη μαθητική πα-

ρέλαση; Η απόλυτη
απαξίωση του θε-

σμού ή κάνω
λάθος;

και τσιμπάει... και πονάει
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