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Συνέχεια στη σελ. 2

Πόλωση αντί 
συναίνεσης

Toυ Νίκου Καραμανλή

Η
μπλόφα του Γιώργου Πα-

πανδρέου θα μείνει στην

ιστορία. Όχι γιατί ένας πρω-

θυπουργός μπλόφαρε, αυτά είναι

μέσα στην πολιτική. Θα μείνει στην

ιστορία γιατί «έπαιξε» πιο πολύ κι

από τον Καλλικράτη! Αποδείχθηκε

δε ότι ο Γ. Παπανδρέου είναι τακτι-

κιστής και μάλιστα δεινός. Έριξε μια

απειλή – μπλόφα για να την πάρει

πίσω τη νύχτα των εκλογών, μόλις οι

επιτελείς του διαπίστωσαν ότι ο Γιάν-

νης Σγουρός σώζει την παρτίδα στη

μεγαλύτερη πληθυσμιακά Περιφέ-

ρεια της χώρας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ. 4 Σελ. 6

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Σελ. 4-7

Συσπείρωση 
για τη νίκη 
Γκιουλέκα

την Κυριακή

❱Π. Ψωμιάδης
Περιφερειάρχης 
που διεκδικεί
ή διαχειριστής 
του μνημονίου; 

21% μείον 
η γιορτινή

κατανάλωση

  FREE PRESS
Τετάρτη

10.11.2010
Aρ. Φύλλου 267

•  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  •  Κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο press@karfitsa.gr

Έξοδα λιγότερα κατά 21% θα κάνουν οι Έλληνες
έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου των 2,5%

Σελ. 8, 10

• ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ Γκρίνιες, αγωνία και ποιοι εκλέγονται σε Περιφέρεια και Δήμους σελ. 7
• ΚΙΛΤΙΔΗΣ - ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δύο γαλάζιοι βουλευτές στο κόμμα της Ντόρας σελ. 9

❱Μ. Μπόλαρης 
Έκκληση 
στους πολίτες
να πάνε 
να ψηφίσουν
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ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
«Δεν ξέρω πότε, αλλά θα παντρευτώ» 

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster
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Είμαστε πάρα πολλοί   

ΗΕλληνική κοινωνία, μίλησε. Τα δύο
«κόμματα εξουσίας», ο «δικομματι-
σμός», σαν ο κατ’ εξοχήν εκπρόσω-

πος του καθεστώτος πολιτικού συστήματος,
απώλεσε (σε αριθμό ψήφων) το 50 % (!!!)
της δύναμης που είχε πριν ένα χρόνο, κατά
τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (του
Οκτ. 2009).

Λογικό είναι να υποθέσει κανείς, ότι
αυτό οφείλεται στην παταγώδη αποκάλυψη
της χύμα εξαπάτησης των πολιτών, που ο
«δικομματισμός» ασκούσε  όλα αυτά τα χρό-
νια της «μεταπολίτευσης», εξαπατώντας με
οράματα, δήθεν σοσιαλιστικά (από το ένα
κόμμα) και δήθεν φιλελεύθερα και πατριω-
τικά (από το άλλο).

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειώσουμε ότι
οι δυνάμεις της συντήρησης του καθεστώ-
τος πολιτικού συστήματος, κυρίως οι  εξώ-
νητοι* του συστήματος, έδωσαν χθές την
πρώτη αθώωση του ενόχου στο «πρωτοδι-
κείο» των χθεσινών εκλογών.

Τρία, περίπου,  εκατομμύρια πολίτες
έδωσαν διαπιστευτήρια ανδράποδου**,
ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ /ΝΔ και αποδεικνύον-
τας έτσι το πόσο βαθειές ρίζες έσκαψαν τα
κόμματα αυτά με τα δισεκατομμύρια του Δη-
μόσιου Χρέους που καλούμαστε όλοι να
πληρώνουμε, αφού μία, φανερή και ομολο-
γημένη από τα  ίδια τα ένοχα κόμματά τους,
αλήθεια, δεν είναι ορατή ή αποδεκτή, από
αυτά τα ανδράποδα.

Αντί τα, ένοχα μέγιστης εθνικής απώ-
λειας, κόμματα, να βρίσκονται στο σκαμνί
του υπόδικου και οι εκπρόσωποί τους να
απολογούνται στην Ελληνική κοινωνία για
το μέγα έγκλημα της πτώχευσης  και της
απώλειας της εθνικής της Ανεξαρτησίας,
περιδιαβαίνουν (πρωταγωνιστές μέσα στο
σκηνικό των εκλογών ΟΤΑ) με περισσή
άνεση και χάρη στα πορτοπαράθυρα της τη-
λεόρασης και των εφημερίδων και, χειρο-

κροτούμενοι από τον συρφετό των κομμα-
τικών ανδράποδων, συνεχίζουν θρασύτατα,
την ίδια συμπεριφορά και πρακτική, με αυτή
που οδήγησε τη Χώρα στην καταστροφή της
χρεοκοπίας και στον εξευτελισμό της διε-
θνούς ανυποληψίας.

Ταυτόχρονα και αντίθετα με όλα αυτά,  η
χθεσινή ψηφοφορία, καταγράφει μία ρωμα-
λέα αντίσταση, αυτή που εκφράζεται από τις
εκατοντάδες χιλιάδες των πολιτών που απεί-
χαν της ψηφοφορίας ή ψήφισαν λευκό και
άκυρο, εναντιούμενοι στην εξέλιξη αυτής
της καρκινοβασίας (την οποία ο Πρωθυ-
πουργός ΓΑΠ έχει το θράσος να την αποκα-
λεί «πορεία του έθνους προς τη σωτηρία»).

Αυτή η αντίσταση, δεν πρέπει να πάει
χαμένη για την Ελληνική κοινωνία. Αυτή η

κυοφορία της Ελπίδας, δεν μπορεί να αφε-
θεί στην τύχη.  Πρέπει τάχιστα, από σήμερα,
οι ζωντανές δυνάμεις της Ελληνικής κοινω-
νίας, να συσπειρωθούν για να διατρανώ-
σουν και να επιβάλλουν τη θέλησή τους για
την ανατροπή της περαιτέρω καρκινοβασίας
προς την πλήρη υποδούλωση της πατρίδας
μας στη θέληση των εντόπιων δυναστών της
και των ξένων πατρώνων τους, που ήδη
έχουν απλώσει το βέβηλο χέρι τους επάνω
στο κορμί της Ελλάδας.

Καλούνται οι «εφεδρείες της Δημοκρα-
τίας», οι άφθαρτες προσωπικότητες που
αποστασιοποιήθηκαν από τη λειτουργία του
καταστρεπτικού καθεστώτος πολιτικού συ-
στήματος, να αναλάβουν πρωτοβουλίες
ώστε να αρχίσει αμέσως και να ολοκληρω-

θεί το δυνατόν συντομότερο, η απαραίτητη
κοινωνική συσπείρωση των πατριωτικών
δυνάμεων που αντίκεινται στην ολέθρια πο-
ρεία της χώρας.

Αυτό, αποτελεί πλέον, εθνικό/πατριωτικό
καθήκον όποιου μπορεί να συνεισφέρει.

Από σήμερα, «πιάνουμε δουλειά» επ’
αυτού.

*  Εξώνητος (κατά το λεξικό του Δημη-
τράκου) : «ο αντί χρημάτων απαρνηθείς τας
αρχάς του, ο πουλημένος».

**  ανδράποδον (κατά το λεξικό του Δη-
μητράκου) : «αιχμάλωτος πωλούμενος ως
δούλος, ο δουλοπρεπής».

Γράφει ο Όθων Ιακωβίδης 
στο activistis.gr



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Εντάξει, λοιπόν,
το ΠΑΣΟΚ σώ-
θηκε, παρόλο που
κατέγραψε μείωση
των ποσοστών του
σε σχέση με τις
βουλευτικές εκλο-
γές του 2009. 

Τι αντίκτυπο
είχε αυτή η μπλόφα για τη χώρα,
είναι ένα θέμα που θα πρέπει να
συζητηθεί αν μη τι άλλο την επο-
μένη των εκλογών. Τα γεγονότα
είναι συγκεκριμένα. Όταν ο Γ. Πα-
πανδρέου στη διακαναλική άνοιξε
το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλο-
γών, τα spreads στις διεθνείς αγο-
ρές εκτοξεύθηκαν στα ύψη. Με το
που τράβηξε… το πιστόλι από το
τραπέζι, άρχισε η σταδιακή υπο-
χώρηση. Χώρια η ψυχολογία των
πολιτών, άρα της εγχώριας αγο-
ράς, που έπιασε ναδίρ μετά από
πολλούς μήνες. Επίσης, η εικόνα
αποσταθεροποίησης που δημι-
ουργήθηκε για τη χώρα διεθνώς,
επί δεκαπέντε μέρες, δεν ήταν
κάτι θετικό, είναι σίγουρο δε ότι
άφησε σημάδια που θα τα βρί-
σκουμε μπροστά μας για αρκετό
καιρό. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δη-
μοκρατία άρπαξε την ευκαιρία
και ήδη ακούγονται οι πρώτοι ψί-
θυροι για να φτάσει μέχρι και σε
πρόταση μομφής. Δηλαδή, ένα
ακόμη βήμα προς την πόλωση,
ένα ακόμη βήμα προς την εθνική
ασυνεννοησία (!!!). 

Όλα αυτά την ώρα που το με-
γάλο ζητούμενο, είναι αυτό που
έστειλε με ευθύ μήνυμα την περα-
σμένη Κυριακή ο λαός, δηλαδή η
ανάγκη για εθνική συνεννόηση σε
βασικά –τουλάχιστον- ζητήματα.
Με δυο λέξεις; Περαστικά μας…      

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Πόλωση αντί 
συναίνεσης

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
«Ξέρω πόσο πονάει η απόρριψη»



Αν και νωρίς το πρωί
υπήρξε ηλιοφάνεια,

ωστόσο γρήγορα η
βροχή έκανε την εμφά-
νισή της με αποτέλεσμα
να αρχίσουν τα… σλά-

λομ στους δρόμους-
«ποτάμια»!
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
αξεύουν την ψήφο μας
αυτές τις ημέρες. Σιγά
σιγά βασανιστικά. Η

προεκλογική περίοδος αυτή την εβδομάδα
είναι σαν το μαρτύριο της σταγόνας. Όμως
πρόκειται να καταλήξει σύμφωνα με τα πατρο-
παράδοτα ελληνικά έθιμα: τρέχοντας!

Είναι εντυπωσιακό ότι η νοοτροπία «της τε-
λευταίας στιγμής» μας ακολουθεί σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής μας σε αυτή τη χώρα. Έτσι
και στον προεκλογικό αγώνα. Χαλαρά στην
αρχή, λίγο πιο γρήγορα στη συνέχεια και όλοι
οι υποψήφιοι στο τέλος να βιάζονται να «επι-
κοινωνήσουν» με τους δημότες, έχοντας φυ-
σικά έτοιμη και τη δικαιολογία στο στόμα
(άλλη ελληνική νοοτροπία αυτή, να δικαιολο-
γείς ακόμα και το πιο.. απίθανο), ότι δηλαδή
«θα με θυμούνται καλύτερα αν με δουν τελευ-
ταίο». Έτσι και τώρα. Οι δυο μονομάχοι του
δεύτερου γύρου σε περιφέρειες και δήμους,
αναλώθηκαν χθες και προχθές οργανώνοντας
τη στρατηγική για τις επόμενες ημέρες, επιχει-
ρώντας να ενεργοποιήσουν τους υποψήφιους
του συνδυασμού τους, ώστε να  διασφαλίσουν
ότι οι ψηφοφόροι τους, θα τους ξαναψηφίσουν
την ερχόμενη Κυριακή, Αλίμονο όμως, αυτοί
είχαν τον δικό τους νταλκά, γιατί δεν ήξεραν
αν εκλέγονται ή όχι και πέρασαν τις μέρες με-
τρώντας ψηφοδέλτια και πασχίζοντας να κα-
ταλάβουν ποιος τους «πούλησε» και ποιος τους
στήριξε. 

Σήμερα, αφού ξεκαθαρίσει η κατάσταση, θα
αρχίσουν τα γνωστά εσωτερικά ντέρμπι,
καθώς οι υποψήφιοι δήμαρχοι έχουν να αν-
τιμετωπίσουν τριών ειδών συμβούλους. Εκεί-
νους που δεν εκλέχθηκαν που μάλλον
αδιαφορούν πλήρως, εκείνους που εκλέγον-
ται μόνο αν βγει πρώτος ο συνδυασμό την Κυ-
ριακή κι εκείνους που ήδη εκλέχθηκαν,
οπότε… πέρα βρέχει. Την Πέμπτη αντιλαμβά-
νονται ότι έμειναν μόνο δυο ημέρες προεκλο-
γικής εκστρατείας, η εξής μια Παρασκευή,
γιατί τότε ίσα που προλαβαίνουν να έχουν μια
κεντρική εκδήλωση. Αγάλι, αγάλι…

Η «βιασύνη» 
των εκλογών

William Hogarth, "An Election Entertainment" 1755

Για να μην ξεχνιόμαστε
την Κυριακή έχουμε
ξανά διπλές εκλογές στο
κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Κουράγιο, αυτή τη
φορά δεν θα έχει…
σταυρούς!

Της… σταυροκαταμετρήσεως

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Με το σημερινό κείμενο
θα ήθελα να στείλω
ένα μήνυμα συμπά-

θειας και κατανόησης προς τους υποψήφι-
ους συμβούλους κάθε είδους και κάθε
καλλικράτειας επικράτειας...

Όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι, που
έτρεξαν κι αγωνίστηκαν δίπλα σε υποψηφί-
ους δημάρχους και περιφερειάρχες και
τώρα αγωνιούν περιμένοντας τα δικά τους
αποτελέσματα. Εξελέγησαν; Δεν εξελέγη-
σαν; Τα κατάφεραν, άραγε, οι πήγανε οι
κόποι τους χαμένοι;

Παιδιά, την ξέρω την αγωνία σας...
Καθώς και τις τύπου «ράδιο αρβύλα» πλη-

ροφορίες που σας δίνουν διάφοροι. Μην
τους ακούτε... Τ’ αποτελέσματα των υποψη-
φίων συμβούλων συνήθως αργούν μερικές
μέρες. Κυρίως, όταν η τελική εκλογή δη-
μάρχων και περιφερειαρχών κρίνεται στη
δεύτερη Κυριακή. Μέχρι να καταμετρηθούν
στο Πρωτοδικείο όλα τα σταυρουδάκια, οι
μέρες περνούν. Και η αγωνία των υποψη-
φίων κορυφώνεται... Γίνεται σχεδόν ένας
μικρός θάνατος. Χαλαρώστε!

Και κυρίως πάρτε μια βαθιά ανάσα, όταν
βγουν τα τελικά και ανακοινώσιμα αποτελέ-
σματα. Μην ξεχνάτε, ότι οι εκλόγιμες θέσεις
είναι πλέον ελάχιστες. Στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης ο πρώτος εκλέγει 10, ο δεύτερος 8.
Οι υπόλοιποι από 3 και 2 ή μόνο έναν...!

Πριν τον Καλλικράτη, ο πρώτος συνδυα-
σμός εξέλεγε 25 δημοτικούς συμβούλους.

Τώρα πια, όμως, ο αγώνας είναι σκληρότα-
τος!

Και το χειρότερο απ’ όλα είναι, οτι εκτός
από λίγους που θα έχουν μαζέψει πολλά
σταυρουδάκια, από μία θέση και μετά, οι
διαφορές θα είναι μηδαμινές. Αν δεν εκλε-
γείτε, μην το ψάξετε παραπάνω... Ό,τι κι αν
σας πουν αυτοί, που υποτίθεται ξέρουν, μην
μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ενστάσεις
κατά της ψηφοφορίας και μετά να ξεροστα-
λιάσετε μερικά μερόνυχτα στα δικαστήρια
ανοιγοκλείνοντας εκλογικούς σάκκους και
μετρώντας σταυρουδάκια...! Θα χάσετε το
χρόνο σας και θα χαλάσετε τη διάθεσή
σας... Άλλωστε οι εκλογές σας έδωσαν τ'
ωραίο ταξίδι. Άλλο τίποτε δεν έχουν να σας
δώσουν...

Καλά αποτελέσματα!
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ΣΑΦΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ

«Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει πράσινη»

Στη συνεδρίαση του Εκτελε-
στικού Γραφείου του ΛΑΟΣ,
την Τετάρτη, θα αποφασι-

στεί η στάση που θα ακολουθήσει
το κόμμα του Γιώργου Καρατζα-
φέρη, στο δεύτερο γύρο των δη-
μοτικών και Περιφερειακών
εκλογών. Αν και κορυφαία στε-
λέχη το Λαϊκού Ορθόδοξου Συνα-
γερμού προσπαθούν να
κρατήσουν ίσες αποστάσεις από
τα δυο μεγάλα κόμματα, οι Μάκης
Βορίδης και Κώστας Αιβαλιώτης,

μιλώντας με τους δημοσιογρά-
φους, εξέφρασαν την άποψη ότι
«δεν πρέπει να αφήσουμε την Ελ-
λάδα να γίνει πράσινη». Δήλωση
η οποία δεν αφήνει περιθώρια
παρερμηνείας για τη στάση που
θα τηρήσουν στο Δήμο Θεσσαλο-
νίκης και στην Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας. 

Η συνεδρίαση της ΚΟ του κόμ-
ματος διήρκησε περίπου 3 ώρες
παρουσία του Γιώργου Καρατζα-
φέρη, των βουλευτών και των ευ-

ρωβουλευτών του κόμματος. Στις
δηλώσεις που έκανε στους εκπρο-
σώπους του Τύπου, ο γραμματέας
της ΚΟ του ΛΑΟΣ, Μάκης Βορί-
δης, τόνισε ότι το κόμμα του είναι
ικανοποιημένο από το εκλογικό
αποτέλεσμα και μίλησε για «κρί-
σιμη ήττα» του δικομματισμού. 

«Ήττα» του δικομματισμού
«Υπήρξε», δήλωσε σχετικά, «μια

εξαιρετικά γόνιμη και ενδιαφέ-
ρουσα Συνεδρίαση της Κοινοβου-

λευτικής Ομάδας του ΛΑ.Ο.Σ. Έγινε
αποτίμηση του εκλογικού αποτελέ-
σματος. Ως κρίσιμο για το εκλογικό
αποτέλεσμα θεωρήθηκε η ήττα του
δικομματισμού καθώς τα δυο με-
γάλα κόμματα, τα δυο Κυβερνητικά
κόμματα, έχουν υποστεί κατάρ-
ρευση των δυνάμεων τους. Διαπι-
στώθηκε μια αύξηση των δυνάμεων
της Αριστεράς, η οποία αξιολογή-
θηκε και ως προς τις συνέπειες που
θα έχει για τη συνέχεια, ευρύτερα,
μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Σε ότι

αφορά δε, στα ποσοστά και τις επι-
δόσεις του ΛΑ.Ο.Σ., αυτές κρίνονται
ικανοποιητικές». 

Οριακή αύξηση ποσοστών
«βλέπει» ο Μ. Βορίδης

Πρόσθεσε δε πως ο ΛΑΟΣ
«συγκράτησε και αύξησε οριακά»
τις δυνάμεις του, σε μια δύσκολη
συγκυρία και εν όψει του γεγονό-
τος ότι έχει κρατήσει μια υπεύ-
θυνη σταθερή στάση σε μια σειρά
από ζητήματα. 

«Ο ΛΑΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΨΩΜΙΑΔΗ 

Της Χρύσας Κυριακού 

Συνέντευξη τύπου θα παρα-
χωρήσει σήμερα το μεση-
μέρι ο υποψήφιος

περιφερειάρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας, Π. Ψωμιάδης προκειμέ-
νου να παρουσιάσει τη στρατηγική
που θα ακολουθήσει εν όψει της
δεύτερης Κυριακής. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο κ. Ψωμιάδης θα
ζητήσει και πάλι θετική ψήφο και
θα θέσει εκ νέου  το δίλημμα εάν
ο τόπος χρειάζεται περιφερειάρχη
ή κυβερνητικό εκπρόσωπο. 

Χθες το επιτελείο του Π. Ψω-
μιάδη εξέδωσε σκληρή απάντηση
στην επίθεση που δέχθηκε από τον
υποψήφιο περιφερειάρχη με τη
στήριξη του ΠΑΣΟΚ, Μ. Μπόλαρη.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Μέτωπο Ανάπτυξης» κατηγόρησε
τον Π. Ψωμιάδη για «οικογενει-
οκρατία, μικρομεγαλισμό και πολι-
τική ασυναρτησία» και έκανε λόγο
για καθεστώς αδιαφάνειας στη νο-
μαρχία Θεσσαλονίκης.  Ο κ. Μπό-
λαρης τόνισε ότι το δίλημμα που
τίθεται πλέον είναι να αποφασίσουν
οι πολίτες αν η πόλη θα πρέπει να
πάει μπροστά με ανοικτούς ορίζον-
τες ή αν θα πρέπει να μείνουμε στη
λογική της φοβικότητας και της
εσωστρέφειας. «O λαός έδωσε
απάντηση στη λάσπη από την
πρώτη Κυριακή. Η διαφορά των
12 μονάδων δεν αφήνει περιθώρια
παρερμηνείας. Οι πολίτες καταδί-
κασαν τους συκοφάντες. Περιμέ-
νουν συγκεκριμένες προτάσεις, όχι
λάσπη», ήταν η απάντηση από το
επιτελείο του Π. Ψωμιάδη. 

Σύμφωνα με τους στε-
νούς συνεργάτες του
επικεφαλής του συν-
δυασμού «Δύναμη
για την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδο-
νίας», κάποιοι δεν
πήραν το μήνυμα
και ακολουθούν
την ίδια τακτική
και την τελευ-
ταία εβδομάδα
σε μια προ-
σπάθεια απα-
ξίωσης του
έργου της νο-
μαρχίας και
του προσώ-
που του Π.
Ψωμιάδη,
χωρίς καμία

συγκεκριμένη πρόταση. «Το μόνο
που πετυχαίνουν με τον τρόπο
αυτό, είναι απλώς να προσβάλλουν
τους πολίτες», σχολίασαν.

Τα διλήμματα 
Όσον αφορά στο νέο δίλημμα

που έθεσε ο Μ. Μπόλαρης, εάν
δηλαδή θέλουμε να πάμε μπροστά
ή να μείνουμε σε καθεστώς αδια-
φάνειας με κλειστοφοβία, οι στε-
νοί συνεργάτες του κ. Ψωμιάδη
απάντησαν ότι είναι το τρίτο δί-
λημμα που αλλάζει ο κ. Μπόλα-
ρης. «Αφού ξεκίνησε με τον
Καλλικράτη, ο Γ. Παπανδρέου τον
έχρισε κυβερνητικό εκπρόσωπο
στην Κεντρική Μακεδονία με το
εκβιαστικό δίλημμα «ή ψηφίζετε
τους δικούς μου ή πρόωρες εκλο-
γές». Μετά την αποτυχία των δύο
πρώτων διλημμάτων, ο κ. Μπόλα-
ρης εφηύρε και τρίτο, με πολλή
θεωρία και ολίγη λάσπη�», υπο-
γράμμισαν. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης τύπου που παραχώρησε ο κ.
Μπόλάρης, επικαλέστηκε και τις
δηλώσεις του αναπληρωτή νο-
μάρχη και υποψηφίου περιφερει-
ακού συμβούλου της παράταξης
του, Γιώργου Τσαμασλή, αναφο-
ρικά με τις τους συμβασιούχους
της νομαρχίας και τα τεχνικά έργα.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο επι-
κεφαλής του «Μετώπου Ανάπτυ-
ξης» «εγείρεται πολιτικό ζήτημα»,
καθώς ο κ. Τσαμασλής κατά τη
διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνι-
σης έκανε λόγο για έργα- μαϊμού
στη νομαρχία. «Ο αναπληρωτής
νομάρχης μίλησε για έργα μαϊμού.
Το ερώτημα είναι είπε αλήθεια ή

ψέματα; Αν είπε ψέματα γιατί δεν
αποβλήθηκε από τον συνδυασμό
αλλά αντί αυτού βγαίνει δεύτερος
σε ψήφους; Και αν είπε αλήθεια η
υπόθεση πρέπει να πάει στη δι-
καιοσύνη», τόνισε ο κ. Μπόλαρης
και συμπλήρωσε: «Πως ζητούν εν-
τολή να διοικήσουν όταν η αδια-
φάνεια και η συγκάλυψη είναι η
τακτική τους; Για όλα αυτά πρέπει
να απαντήσει ο κ. Ψωμιάδης».

«Τον κ. Παπανδρέου 
τον ρωτήσατε;» 

Απαντώντας στην κατηγορία του
κ. Μπόλαρη περί οικογενειοκρα-
τίας οι συνεργάτες του κ. Ψω-
μιάδη τόνισαν χαρακτηριστικά:
«Τον κ. Παπανδρέου τον ρωτή-
σατε πριν κάνετε αυτές τις δηλώ-
σεις;». Όσο για τη δήλωση του κ.
Μπόλαρη ότι θα μείνει για να υπη-
ρετήσει το θεσμό, οι στενοί συνερ-
γάτες του κ. Ψωμιάδη σχολίασαν
ότι ο κ. Μπόλαρης δεν λέει ξεκά-
θαρα που θα μείνει: στη Μακεδο-
νία ή στο Περιφερειακό
Συμβούλιο; «Αν εννοεί το δεύ-
τερο, κρατάμε αυτό που είπε ως
προσωπική του δέσμευση. Εμείς
τον καλέσαμε και τον καλούμε από
όποια κυβερνητική θέση έχει ή ως
βουλευτής, να βοηθήσει για να γί-
νουν πράξη όσα σήμερα υπόσχε-
ται», τόνισαν και κατέληξαν ότι:
«Στις 15 Νοεμβρίου, η Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά-
ζει και η φωνή της γίνεται πιο
δυνατή, είτε αρέσει στον
κ. Μπόλαρη είτε όχι».

Μήνυμα ανατροπής 
από τον Μπόλαρη 

Ο κ. Μπόλαρης ευχαρίστησε
τους πολίτες της Κεντρικής Μακε-
δονίας γιατί όπως είπε στείλανε
σαφές μήνυμα αποδοκιμασίας
ενός καθεστώτος που ρίχνει τη
σκιά του στη Θεσσαλονίκη τα προ-
ηγούμενα χρόνια. «Με την ψήφο
τους οι πολίτες της Κεντρικής Μα-
κεδονίας άνοιξαν τις προοπτικές
για τον τόπο, απέναντι σε αυτούς
που τις κλείναν», είπε ο κ. Μπό-
λαρης. Συγκεκριμένα, ο υποψή-
φιος περιφερειάρχης μίλησε για
«ψήφο ανατροπής κατά όλων
αυτών που με αλαζονεία πίστευαν
ότι η μάχη θα λήξει την πρώτη Κυ-
ριακή» και εμφανίστηκε σίγουρος
για τη νίκη του συνδυασμού του
στον δεύτερο γύρο, τονίζοντας ότι
«η δυναμική που βλέπουμε καθη-
μερινά είναι τέτοια που μας δημι-
ουργεί τη βεβαιότητα για το τελικό
νικηφόρο αποτέλεσμα». 

Σκληρή απάντηση Ψωμιάδη 
στην επίθεση Μπόλαρη 
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➽ Κάλεσμα στους κατοίκους του

«Καλλικράτειου» δήμου Θερμαϊκού

να προσέλθουν στις κάλπες στις 14

Νοεμβρίου έστειλε ο υποψήφιος δή-

μαρχος Γιάννης Μαυρομάτης. Με

καταμετρημένα τα 66 από τα 69

εκλογικά τμήματα του νέου δήμου, ο

επικεφαλής του συνδυασμού «Θερ-

μαϊκός-νέα πορεία» εξέδωσε ανακοί-

νωση με την οποία σχολίασε το

εκλογικό αποτέλεσμα του πρώτου

γύρου των δημοτικών εκλογών. «Από

τα βάθη της καρδιάς μου ευχαριστώ

όλες τις συνδημότισσες και τους συν-

δημότες που μας τίμησαν με την

ψήφο τους. Αλλά, ευχαριστώ όλες κι

όλους όσους δεν μας ψήφισαν στις 7

του Νοέμβρη, διότι με την ψήφο τους

έδειξαν την αγάπη και την συμπαρά-

στασή τους σε άξια άτομα που γνώ-

ριζαν κι εκτιμούσαν,

διαμορφώνοντας έτσι το εκλογικό

αποτέλεσμα, ώστε ο συνδυασμός μας

να βρίσκεται στις εκλογές της 14ης

Νοεμβρίου». Όπως πρόσθεσε: «Σας

ευχαριστώ όλους, και σας καλώ να

προσέλθετε την επόμενη Κυριακή

ενωμένοι για να ψηφίσετε αυτόν που

εσείς κρίνετε ότι μπορεί με τόλμη,

εργατικότητα, εμπειρία και αξιοπρέ-

πεια να κάνει πράξη τη νέα πορεία

για το νέο δήμο μας ».

➽ Συναντήσεις με όλα τα μέλη της

παράταξής του, πραγματοποίησε τη

Δευτέρα  και την Τρίτη, ο υποψήφιος

Δήμαρχος Δήμου Παύλου Μελά Κώ-

στας  Θεοδωρίδης. Ο κ. Θεοδωρίδης

αφού ευχαρίστησε πρώτα τους δη-

μότες του νέου Δήμου που με την

ψήφο τους ανέδειξαν την παράταξη

πρώτη δύναμη στον Α’ γύρο των αυ-

τοδοικητικών εκλογών, συνεχάρη

όσους βρίσκονται σε εκλόγιμη θέση

και κάλεσε όλους να συνεχίσουν τον

αγώνα για τη νίκη την ερχόμενη Κυ-

ριακή. «Μαζί κάναμε το πρώτο βήμα,

σημείωσε ο υποψήφιος Δήμαρχος.

«Στην πρόοδο του χρόνου η παρά-

ταξη έχει ανάγκη από όλα τα στε-

λέχη της και όχι μόνο από όσους

έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι,

υπογράμμισε ο υποψήφιος Δήμαρ-

χος,  στέλνοντας το μήνυμα, πως

στην προσπάθεια για την τελική νίκη

δεν περισσεύει κανείς και πως η

γνώμη και η άποψη όλων, είναι και

θα είναι πάντα χρήσιμη στη διάρκεια

της τετραετίας» σημείωσε μεταξύ

άλλων.

στο δημαρχείο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

«Τα εκλογικά δεδομένα
της πρώτης Κυριακής δεν
δίνουν σε καμία περί-
πτωση χαρακτηριστικά
ενός εκλογικού ντέρμπι
στο Δήμο Θεσσαλονίκης»
σημειώνουν στην «Karfi-
tsa» στελέχη της «Ομά-
δας Δημιουργίας»,
εκφράζοντας, παράλληλα,
την αισιοδοξία τους για το
τελικό αποτέλεσμα στο
δεύτερο γύρο. 

Παρόλα αυτά, ο Κώστας
Γκιουλέκας απαιτεί από
το επιτελείο του να βρί-

σκεται σε εγρήγορση, καθώς,
όπως τους είπε στη διάρκεια σύ-
σκεψης,  τίποτα δεν έχει κριθεί
ακόμα. Επίσης ζητά συσπείρωση
και διαρκή προσπάθεια από
όλους, μέχρι την ώρα που θα
κλείσουν και πάλι οι κάλπες.
«Αυτή την εβδομάδα δεν θα πρέ-
πει να κοιμηθεί κανείς» λέγεται
πως ήταν η προτροπή του, σε
όλα τα στελέχη του συνδυασμού
του. 

Στην «Ομάδα Δημιουργίας»

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
προκειμένου να πείσουν το εκλο-
γικό σώμα να προσέλθει στην
κάλπη. Εκτιμούν πως αν στις 15
Νοεμβρίου τα ποσοστά αποχής
είναι μικρότερα, συγκριτικά με
τον πρώτο γύρο, τότε υπάρχουν
πολλά περιθώρια διεύρυνσης της
διαφοράς από τον Γιάννη Μπου-
τάρη. Όσον αφορά στη στρατη-
γική του, ο Κώστας Γκιουλέκας
θα επιμείνει σε έναν πολιτικό
λόγο χωρίς ακρότητες, με επιχει-
ρήματα και βάζοντας στο επίκεν-
τρο το διακύβευμα της σοβαρής
διοίκησης που έχει ανάγκη ο
Δήμος Θεσσαλονίκης. 

Από την πλευρά του ο Γιάννης
Μπουτάρης θα συνεχίσει να
επενδύει πολιτικά στην ανάγκη
«αλλαγής του καθεστώτος στο
Δήμο». Αυτή του η επιλογή έχει
δυσαρεστήσει τοπικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ που επιμένουν στο πολι-
τικό πλαίσιο που έθεσε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός και το οποίο,
όπως εκτιμούν, απέδωσε τα ανα-
μενόμενα, ιδίως στην περιφέρεια
Αττικής. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ενστάσεις για την τακτική
Μπουτάρη προβάλλουν και στε-
λέχη του επιτελείου του, τα οποία
εκτιμούν ότι η προσπάθεια ταύτι-
σης του Κώστα Γκιουλέκα με την
απερχόμενη δημοτική αρχή δεν

απέδωσε. Αυτό, σύμφωνα πάντα
με τους ίδιους, οφείλεται στις
προσεκτικές προεκλογικές κινή-
σεις του έτερου υποψήφιου Δη-
μάρχου, ο οποίος ευθύς εξαρχής
αποστασιοποιήθηκε από το σύ-
στημα Παπαγεωργόπουλου.

«Στερεύουν» οι δεξαμενές
Μπουτάρη

Ένα άλλο θέμα που απασχολεί
το επιτελείο Μπουτάρη είναι η
αδυναμία του να προσελκύσει
ψηφοφόρους από τους συνδυα-
σμούς που έμειναν εκτός δεύτε-
ρου γύρου. Οι ψηφοφόροι των
Στέλιου Παπαθεμελή και Μάκη
Στεργίου βρίσκονται κοντά στον
Κώστα Γκιουλέκα, γεγονός που
διευρύνει ακόμα περισσότερο
την υπέρ του διαφορά, ενώ αυτοί
του ΚΚΕ και των υπόλοιπων Αρι-
στερών συνδυασμών επιλέγουν
την αποχή για τους δι-
κούς τους λόγους. 

Παραδείγματος χάρη
οι σχέσεις Μπουτάρη-
Περισσού είναι ψυχρές
εδώ και καιρό, ενώ
αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ξεχνούν την προεκλο-
γική του επαφή με τον
Φώτη Κουβέλη και την
Δημοκρατική Αρι-
στερά. 

Ο παράγοντας Ντόρα
Όσον αφορά στη Ντόρα Μπακο-

γιάννη, η κατάσταση μοιάζει σύν-
θετη.  Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν
πως από τη στιγμή που οι «δικοί»
της υποψήφιοι (Ερμείδης και Αβρα-
μίδης) εξασφάλισαν την εκλογή
τους, δεν υπάρχει λόγος να δείξουν
ιδιαίτερο ζήλο για το δεύτερο γύρο.
Άλλωστε είναι χαρακτηριστικά τα μη-
νύματα του «Ντορικού» Νίκου Ταχι-
άου, κατά του Γιάννη Μπουτάρη, σε
γνωστή ιστοσελίδα κοινωνικής δι-
κτύωσης. 

Συσπείρωση και αγώνα 
διαρκείας ζητά ο Κ. Γκιουλέκας
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Αγωνία, εκνευρισμό και εν-
τάσεις προκαλεί στις τά-
ξεις των υποψηφίων

δημοτικών συμβούλων Θεσσα-
λονίκης, η καθυστέρηση που
παρατηρείται στην ανακοίνωση
της σταυροδοσίας του πρώτου
γύρου. Οι περισσότερες πληρο-
φορίες, μιας και δεν υπάρχει
επίσημη ανακοίνωση από τους
συνδυασμούς, έρχονται μέσω
του Πρωτοδικείου Θεσσαλονί-
κης και αφορούν την «Ομάδα
Δημιουργίας» του Κώστα Γκιου-
λέκα. 

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτε-
λέσματα στο πρώτο διαμέρισμα
προηγούνται οι Χάρης Αηδονό-
πουλος (1.537 σταυροί) και Βα-
σίλης Γάκης (1.401). Τους
ακολουθούν οι Μελίνα Δερμεν-
τζοπούλου (578), Στέφανος Γω-
γάκος (560), Τζένη
Σακελαρίδου (532), Δημήτρης
Στάνγκος (493) και η Καρολίνα
Παππού (386). Στο Β' διαμέρι-
σμα και χωρίς να έχει προσμε-
τρηθεί μεγάλος αριθμός
εκλογικών τμημάτων, προηγούν-
ται οι Χρυσούλα Γιαταγάνα,
Αφροδίτη Χρυσοχόου, Κώστας
Μπλετσογιάννης και Σωτήρης
Μαγόπουλος. Στο Γ’ δημοτικό
διαμέρισμα προηγούνται οι
Ευαγγελία Ξουρή και Θωμάς Τι-
μαμόπουλος, ενώ στο Δ' η Πο-
λυξένη Δρίτσα, ο Γιώργος
Ασπασίδης, ο Ερωτόκριτος Θεο-
τοκάτος και ο Γιάννης Πάιδας.
Όσον αφορά στο Ε’, πρώτος
είναι, αυτήν τη στιγμή, ο Κώ-
στας Καζαντζίδης (1.340) και
ακολουθούν οι Λίτσα Κολοβού
(1.108), Βενιαμίν Καρακωστά-
νογλου (1.077), Άννα Ευθυμίου
(948), Ανθή Σαλαγκούδη
(906), Νίκος Παπαδόπουλος
(889), Πέτρος Εγγλέζος (766),
Νίκος Μακραντωνάκης (739),
Πάρης Σαββαΐδης (716), Ανα-
στάσιος Μάνθος (712), Αντώ-
νης Βακάλης (569) και
Σωκράτης Δημητριάδης (553). 

Σε ό,τι αφορά στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας η
καταμέτρηση της σταυροδοσίας
προχωρά ομαλά, με τα σχετικά
αποτελέσματα να αναρτώνται
και στην ιστοσελίδα της Νομαρ-
χίας (www.nath.gr). Από τους
οκτώ συνδυασμούς που συμμε-
τείχαν στον πρώτο γύρο, οι έξι

κατάφεραν να ξεπεράσουν το
όριο του 3% και εξασφάλισαν
εκπροσώπηση στο πρώτο αιρετό
Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Οι πρώτοι του Π. Ψωμιάδη
Αν δεν υπάρξει συνταρακτική

ανατροπή του εκλογικού αποτε-
λέσματος και ο Π. Ψωμιάδης
διατηρήσει την πρωτιά, τότε ο
συνδυασμός «Δύναμη για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας» θα εκλέξει 24 συμβού-
λους. Με καταμετρημένα
περίπου 740 από τα 1774
εκλογικά τμήματα, ο Διονύσης
Ψωμιάδης προηγείται με
13.242 σταυρούς. Έπονται οι
Γιώργος Τσαμασλής (8.506),
Μιχάλης Τζόλλας (5.209), Έφη
Βασιλειάδου (4.880), Θεοφά-
νης Παπάς (4.624), Δημήτρης
Ευθυμιάδης (4.537), Γιώργος
Καγιάς (4.462), Ντίνος Κούης
(4.401), Μίμης Φωτόπουλος
(4.389), Ιωάννα Τζάκη
(4.316), Αθηνά Αηδονά
(4.258), Αλέξανδρος Θάνος
(4.228), Γαβριήλ Αβραμίδης

(3.841), Ανθή Πορφυριάδου-
Αγγελίδου (3.337), Χριστίνα
Κελεσίδου (2.984), Βασίλης
Ανατολίδης (2.946), Γρηγόρης
Αλεξιάδης (2.877), Χρήστος
Τερζανίδης (2.621), Δημήτρης
Βάνης (2.619), Βασίλης Κανά-
κας (2.530), Θεοχάρης Αποστο-
λίδης (2.530), Γιάννης
Παγώνης (2.316), Αντώνης
Μπάμιατζης (2.301) και στην
24η και τελευταία θέση ο Κώ-
στας Πάλλας με 2.288 σταυ-
ρούς. Εικοστή πέμπτη, με
διαφορά 28 ψήφους βρίσκεται
η Τζελίνα Μακραντωνάκη. 

Η δεκάδα του Μπόλαρη
Στον συνδυασμό του Μάρκου

Μπόλαρη προηγείται ο Μπάμ-
πης Μπαρμπουνάκης με 4. 699
ψήφους. Δεύτερος είναι ο Παν-
τελής Κουκουλεκίδης ο οποίος
υπολείπεται 23 σταυρούς. Ακο-
λουθούν οι Δημήτρης Χρηστίδης
(4.625), οι Γιώργος Φεστερίδης
(3.717), Αλέξανδρος Διαμαντό-
πουλος (3.409), Σουλτάνα
Μίχου-Κουγιαμή (3.237),

Νίκος Κριθαρίδης (3.034),
Μαρία Βασιλάκη (2.907), Κώ-
στας Αβραμίδης (2.806), Αρετή
Αμπατζόγλου (2.594), Βασίλης
Θωμαίδης (2.549) και Κυριά-
κος Αλεξανδρίδης (2.531).

Πρωτιά Ρέβα για το συνδυα-
σμό «Λαϊκή Συσπείρωση»

Τρίτη δύναμη αναδείχτηκε ο
συνδυασμός «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Κεντρικής Μακεδονίας»
του Θεοδόση Κωνσταντινίδη.
Πρώτος στην προτίμηση του
εκλογικού σώματος αναδεικνύε-
ται ο Βασίλης Ρέβας (3.028)
και ακολουθούν οι Αθανάσιος
Βαρδάλης (2.405), Ιωάννης
Νοτάκης (2.249), Νίκος Αγα-
θαγγέλου (1.188), Δέσποινα
Δάσιου (975), Μαρία Μαραγ-
κού (938), Θεόδωρος Κυριακί-
δης (914), Στέλλα
Κώττα-Καλλινικίδου (860),
Παύλος Αρβανιτίδης (845) και
Παρθένα Νικοπολιτίδου (816). 

Γυναικεία πρωτιά 
στον Βελόπουλο

Στο συνδυασμό Βελόπουλου η
πρωτιά ανήκει σε γυναίκα. Πρό-
κειται για την Θεανώ Αγγέλου με
1281 ψήφους. Έπονται οι Νίκη
Σερέτη (977), Κατερίνα Αλεξίου
(849), Δέσποινα Βαφοπούλου
(846), Μαρία Καμπέρη (629),
Παναγιώτης Δαγκλής (626),

Κωνσταντίνος Αθανασούδης
(608), Φλωρεντία Βρανιά
(579), Στέργιος Γούναρης
(575) και Γεωργία Καρακόλη
(533).

«Μέσα» και η
«Οικολογία-Αλληλεγγύη»

Την είσοδο του στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο εξασφάλισε
και ο συνδυασμός «Οικολογία-
Αλληλεγγύη» του Μιχάλη Τρε-
μόπουλου. Πρώτος σε σταυρούς
Περιφερειακός Σύμβουλος είναι
ο Στέλιος Ασβεστάς. Ακολου-
θούν οι Έφη Δόδουρα, Τάνια
Δήμου, Αλέξανδρος Γεωργό-
πουλος, Δέσποινα Παυλίδου,
Μαρία Μηντσώρη, Ιωάννης Δα-
σκαλάκης, Κατερίνα Ντελή,
Σοφία Κυπριανίδου και Πανα-
γιώτης Ανδρεάδης.  

Την εξάδα κλείνει η Ριζοσπα-
στική Αριστερά ενότητα-μαζί
μπορούμε να τους σταματή-
σουμε, του Τάσου Κουράκη.
Πρώτος σε ψήφους είναι ο Γιάν-
νης Αμανατίδης, δεύτερη η
Ελευθερία Χατζηγεωργίου και
τη δεκάδα συμπληρώνουν οι:
Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Έλλη
Βαρβάκη, Όλγα Αρβανιτίδου,
Νίκος Σαμανίδης, Μαρίνα Μάλ-
λιου, Χριστίνα Σουλτανίδου,
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχα-
λίδου, και Πελαγία Δουλκερί-
δου. 

Πως ψήφισαν οι Θεσσαλονικείς
Συνολικά στα 1774 εκλογικά τμήματα του νομού Θεσ-
σαλονίκης ήταν εγγεγραμμένοι 777.563 ψηφοφόροι και
ψήφισαν οι 497.124. Η αποχή έφτασε στο 36.07% ενώ τα
άκυρα και τα λευκά ανήλθαν σε 47.278 ψηφοδέλτια,
ποσοστό 9,51%.

Μετά τη σταύρωση, η αγωνία…
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➽ Υπέρ της επαναδιαπραγμάτευ-
σης συγκεκριμένων όρων του μνη-
μονίου ετάχθη ο υπουργός
Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης,
εκτιμώντας ότι η μείωση του ελ-
λείμματος πρέπει ενδεχομένως να
γίνει με ηπιότερους ρυθμούς και
σε μακρύτερο χρόνο. «Υπάρχει
μια εμμονή όχι τόσο από την
πλευρά του ΔΝΤ, όσο από την
πλευρά της Ευρώπης να τηρηθεί
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
μέχρι το 2013 μείωσης του ελ-
λείμματος... Αυτή η εμμονή οδη-
γεί σε βαθύτερη ύφεση... Όσο
λοιπόν πιέζουμε σε επιπλέον ει-
σπρακτικά μέτρα και είμαστε
στον φαύλο κύκλο της ύφεσης
τόσα λιγότερα έσοδα θα έχουμε»,
δήλωσε ο κ. Καστανίδης στο ρα-
διοφωνικό σταθμό Real FM.

➽ Με νομοθετική διάταξη που
θα κατατεθεί στις αρχές του
2011, το υπουργείο Εργασίας
εξαιρεί τους ιδιοκτήτες μικρών ξε-
νοδοχειακών μονάδων από την
υποχρέωση ασφάλισης στον Ορ-
γανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών. Τη δέσμευση
αυτή ανέλαβε ο αρμόδιος ανα-
πληρωτής υπουργός Γιώργος
Κουτρουμάνης προς τον πρόεδρο
του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος Γιώργο Τσακίρη,
όπως αναφέρει το ΞΕΕ σε ανακοί-
νωσή του.

➽ Ως μία μεγάλη και κρίσιμη
ήττα του δικομματισμού έκρινε η
ΚO του ΛΑΟΣ το κόμμα στο β'
γύρο, η τελική απόφαση θα λη-
φθεί αύριο στο Εκτελεστικό Γρα-
φείο του κόμματος. Σε δηλώσεις
του μετά το τέλος της -διάρκειας
περίπου τριών ωρών- συνεδρία-
σης υπό την προεδρία του προ-
έδρου του κόμματος, Γιώργου
Καρατζαφέρη, ο γραμματέας της
Κ.Ο. Μάκης Βορίδης εξέφρασε
την ικανοποίηση του κόμματος
για το εκλογικό αποτέλεσμα. 

➽ Την ανάγκη ριζικής αλλαγής
της ακολουθούμενης πολιτικής,
μέσα από την εγκατάλειψη του
μνημονίου υπογραμμίζει ο ΣΥΝ
σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώ-
σεις του επικεφαλής του Eu-
rogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Σημειώνει επίσης ότι μετά το απο-
τέλεσμα του πρώτου γύρου ο κ.
Παπανδρέου δε διαθέτει τη νομι-
μοποίηση να προχωρήσει σε κάτι
τέτοιο.

μικρά πολιτικά

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διάσταση Γιούνκερ - 
κυβέρνησης για νέα μέτρα
«Το αυστηρό πρόγραμμα

που εφαρμόζει η ελλη-
νική κυβέρνηση είναι

αξιόπιστο» δήλωσε ο πρόεδρος
του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούν-
κερ, τονίζοντας όμως και την
ανάγκη λήψης πρόσθετων μέ-
τρων για την επίτευξη των δημο-
σιονομικών στόχων, δεδομένης
της ύφεσης το 2010. Μιλώντας
στην συνεδρίαση της Επιτροπής
Οικονομικών και Νομισματικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, ο Ζαν Κλοντ Γιούν-
κερ τόνισε ότι η ελληνική
κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει
πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να
επιμείνει στην προώθηση των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο
αναδιάρθρωση τους ελληνικού
χρέους ο κ. Γιούνκερ για άλλη
μια φορά το απέκλεισε: «δεν
αποτελεί επιλογή προς εξέταση.
Οι ελληνικές αρχές δεν την εξε-
τάζουν».

Παράλληλα ο Ζ.Κ.Γιούνκερ εμ-
φανίστηκε θετικός στο ενδεχό-
μενο δημιουργίας ευρωομόλο-
γου, προτρέποντας τα 16 κράτη-
μέλη της ευρωζώνης να σκε-
φθούν να προχωρήσουν στην
έκδοση «κοινών ομολόγων, σε
μία προσπάθεια να διασφαλιστεί
το ευρώ στην περίπτωση νέων
κρίσεων. Βέβαια το θέμα του ευ-
ρωομολόγου είναι σίγουρο ότι θα
προκαλέσει έντονες αντιδράσεις
από την πλευρά της Γερμανίας.

«Θα κόψουμε δαπάνες»
Περικοπές δημοσίων δαπανών

προανήγγειλε ο υπουργός Οικο-
νομικών Γιώργος Παπακωνσταν-
τίνου με τηλεοπτική του
συνέντευξή στο CNN, επαναλαμ-
βάνοντας πάντως πως δεν θα
υπάρξει νέα μείωση μισθών και
συντάξεων. Παράλληλα, τόνισε
ότι δεν θα επιβληθούν νέοι
φόροι, εκτός αυτών για τους
οποίους η χώρα έχει ήδη δε-
σμευτεί μέσω του μνημονίου,
«όπως μια μικρή αύξηση στο
ΦΠΑ».

«Πιστεύουμε ότι δεν είναι δυ-
νατόν να συνεχίσουμε να μει-
ώνουμε μισθούς και συντάξεις ή
να αυξάνουμε τη φορολογία,
καθώς η οικονομία βρίσκεται σε
μια κατάσταση που τυχόν νέα αύ-
ξηση των φόρων θα είχε αποτε-

λέσματα αντίθετα από τα επιδιω-
κόμενα» σημείωσε χαρακτηρι-
στικά.

Ανάλογες δηλώσεις έκανε και
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για
το εάν η κυβέρνηση σκέφτεται
να ελαφρύνει φορολογικά τους
πολίτες, ο κ. Πεταλωτής ανέφερε
πως θα πρέπει να σκεφτόμαστε
ότι οτιδήποτε θα μπορεί να φέρει
σε δυσκολία τους στόχους μας
δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει,
ωστόσο επανέλαβε τη δέσμευση
του πρωθυπουργού για αναπλή-
ρωση του εισοδήματος του Έλ-

ληνα πολίτη, όσο και όταν το επι-
τρέπουν οι συνθήκες.

ΝΔ: Τεράστιο το κόστος 
Εν τω μεταξύ, ευθύνες στον

πρωθυπουργό για το υψηλό,
όπως υποστηρίζει, κόστος δανει-
σμού επέρριψε ο αναπληρωτής
Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ,
Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή
τη σημερινή δημοπρασία εντό-
κων γραμματίων. Σύμφωνα με το
βουλευτή, η απόδοση της δημο-
πρασίας αποτυπώνει το «τερά-

στιο κόστος που είχαν για την
χώρα και την οικονομία τα θολά
και εκβιαστικά εκλογικά διλήμ-
ματα του κ. πρωθυπουργού και
οι άστοχες αναφορές του κ. Πάγ-
καλου περί ''αναδιάρθρωσης του
χρέους''». 

Κατηγορεί ακόμη τον κ. Πα-
πανδρέου ότι το υψηλό κόστος
δανεισμού, είναι απόρροια των
πράξεων και των παραλείψεών
του, καθιστώντας «ακόμη πιο
επώδυνες τις προσπάθειες της
ελληνικής κοινωνίας για έξοδο
από την κρίση».

Κρίσιμες επαφές της τρόικας στην Αθήνα

Την αντίστροφη μέτρηση για τη λήψη «συμ-
πληρωματικών» μέτρων ξεκινά η άφιξη, στην
Αθήνα, των κλιμακίων χαμηλόβαθμων στελε-

χών της τρόικας, με στόχο την προετοιμασία της επί-
σημης επιθεώρησης για την τρίτη δόση του δανείου
των 110 δισ. την επόμενη εβδομάδα.

Την πορεία υλοποίησης των δημοσιονομικών στό-
χων, αλλά και των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να
εξετάσει, να αξιολογήσει και να κωδικοποιήσει σε
μια έκθεση που θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος
της εβδομάδας, η «ομάδα αναγνώρισης» της τρόι-
κας που βρίσκεται στην Αθήνα.

Η αποστολή της, μία εβδομάδα νωρίτερα από
τους επικεφαλής των ελεγκτών, έχει να κάνει με τα
ασφυκτικά χρονικά περιθώρια προώθησης των δια-
δικασιών της επόμενης εβδομάδας. Η κατάθεση του

προϋπολογισμού έχει προαναγγελθεί διά στόματος
του υπουργού Οικονομικών την επόμενη Πέμπτη 18
Νοεμβρίου. Τη Δευτέρα ή την Τρίτη αναμένεται να
δημοσιοποιηθούν και τα αναθεωρημένα στοιχεία της
Eurostat για τα έτη 2006 - 2009, τα οποία, ως μια
από τις βασικές αλλαγές, θα υπολογίζουν τα ελλείμ-
ματα και τα χρέη των μεγαλύτερων και πιο προβλη-
ματικών ΔΕΚΟ στους λογαριασμούς της Γενικής
Κυβέρνησης. 

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες εκτιμήσεις που έχει
κάνει ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών για το 2009
θέλουν το έλλειμμα να αναθεωρείται στο 15,5% του
ΑΕΠ και ίσως περισσότερο. Το κρίσιμο σημείο είναι
η επίπτωση που θα έχει η αναθεώρηση αυτή στο έλ-
λειμμα του 2010. Ανώτερα στελέχη του ΥΠΟΙΚ μι-
λούν για μια επίπτωση από 0,5% - 1% του ΑΕΠ.
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Ανταλλαγή «πυρών» 
για τις εκλογές

Κιλτίδης και Μαρκογιαννάκης 
στο νέο κόμμα της Ντόρας

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές εξακολου-
θούν να διατηρούν σε υψηλά επίπεδα
την πολιτική κόντρα κυβέρνησης –

αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
«Οι πολίτες απέδειξαν με την ψήφο τους

την περασμένη Κυριακή ότι διαθέτουν πο-
λιτική ωριμότητα και εθνική υπευθυνότητα,
ότι επιθυμούν τη σταθερή και απρόσκοπτη
πορεία της χώρας για την έξοδο από την
κρίση, που μόνο το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος
Παπανδρέου μπορούν να εγγυηθούν», τό-
νισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος
Πεταλωτής και παράλληλα δήλωσε ότι η κυ-
βέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Ταυ-
τόχρονα, χαρακτήρισε κρίσιμο και σοβαρό
το β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο
κ. Πεταλωτής υποστήριξε ότι δεν πέρασε το
δίλημμα για «μνημόνιο ή αντιμνημόνιο», το-
νίζοντας πως το ότι υπήρχαν πολίτες που
έκαναν διαφορετικές επιλογές από εκείνες
του ΠΑΣΟΚ, δεν σημαίνει ότι πέρασε αυτό
το ψευτοδίλημμα, «αλλιώς δεν θα ήταν
πρώτο κόμμα στις εκλογές».

«Δεν βλέπουμε πουθενά να υπάρχει συ-
σπείρωση «αντιμνημονιακών» δυνάμεων
στο β’ γύρο», πρόσθεσε.

Ικανοποίηση ΝΔ
Στη Ρηγίλης κάνουν λόγο για ξεκάθαρο

μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της κυβέρ-
νησης το οποίο έστειλε ο ελληνικός λαός
την περασμένη Κυριακή. 

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Πάνος Πα-
ναγιωτόπουλος επισημαίνει πως η κυβέρ-
νηση υποκρίνεται οτι δεν κατάλαβε το
μήνυμα ή δεν το έλαβε καθόλου και προ-
σθέτει ότι θα το καταλάβει την επόμενη Κυ-
ριακή. Και σημειώνει: «δώδεκα μήνες μετά
τη συντριπτική ήττα που υπέστη τον Οκτώ-
βριο του 2009, η ΝΔ κατορθώνει να εκμη-
δενίσει πρακτικά τη διαφορά της με το
ΠΑΣΟΚ από τις 10,5 ποσοστιαίες μονάδες
τον Οκτώβριο του 2009 σε κάτω από 2%».
«Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ σήμερα», τονίζει ο κ. Παναγιωτόπου-
λος. 

Την πρόθεσή τους να ενταχθούν στο
κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει η
Ντόρα Μπακογιάννη, εξέφρασαν οι

ανεξάρτητοι βουλευτές Κιλκίς, Κ. Κιλτίδης
και Χανίων, Χ. Μαρκογιαννάκης επανα-
λαμβάνοντας ότι είναι δεδομένη η επιθυ-
μία τους να υπογράψουν την ιδρυτική
διακήρυξη του νέου κόμματος στις 21 Νο-
εμβρίου.

Μιλώντας σε πρωϊνή εκπομπή στο Alter
ο Κώστας Κιλτίδης δήλωσε πως είναι δε-
δηλωμένη η πρόθεσή του εδώ και μήνες
να ενταχθεί στο νέο κόμμα. «Η κ. Μπακο-
γιάννη», τόνισε, «προκαλείται από τη
μοίρα της να επιχειρήσει την αναγέννηση
της ευρείας κεντροδεξιάς παράταξης και
έχω θέσει εαυτόν σε αυτή την ευρεία κεν-
τροδεξιά παράταξη. Θα δώσω όλες μου τις
δυνάμεις, με όσους αγώνες και όποια πο-
λιτική παιδεία μου χάρισε ο Θεός, για την
πατρίδα, σ΄ αυτήν την προσπάθεια, που,
ήδη, έχει ανακοινωθεί από την κ. Μπακο-
γιάννη».

«Στις προθέσεις μου είναι στις 21 του
μηνός να είμαι εκεί και να υπογράψω»,
δήλωσε ο κ. Μαρκογιαννάκης, ο οποίος
μεταξύ άλλων σημείωσε πως το κόμμα της
κ. Μπακογιάννη τοποθετείται «στον ευρύ-
τατο χώρο της κεντροδεξιάς, χωρίς να
είναι περιορισμένο στα στενά όρια που
επιχειρεί να περιορίσει την νέα ΝΔ ο κ.
Σαμαράς».

Ερωτηθείς αν θα ακολουθήσουν κι άλλοι

βουλευτές, ο κ. Μαρκογιαννάκης απάν-
τησε ότι δεν μπορεί να πει, παρά το γεγο-
νός ότι γνωρίζει. «Θα μιλήσει ο καθένας
για τον εαυτό του», συμπλήρωσε, ενώ
όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει το όνομα
του νέου κόμματος.

Προς το κόμμα της κ. Μπακογιάννη,
σύμφωνα με πληροφορίες, κινείται ο
πρώην υπουργός της ΝΔ Ανδρέας Ανδρια-
νόπουλος αλλά και ο πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ Θ.Κοτσώνης. Αμφότεροι, είναι
πολύ πιθανό στις 21 Νοεμβρίου να υπο-
γράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου
κόμματος. Την ίδια στιγμή, διίστανται οι
απόψεις για τις προθέσεις του βουλευτή
της ΝΔ Θανάση Γιαννόπουλου.

Στο μεταξύ, ο μηχανισμός της Ντ.Μπα-
κογιάννη εργάζεται πυρετωδώς για την
21η Νοεμβρίου, οπότε θα ανακοινωθεί το
όνομα, το σύμβολο και η ιδρυτική διακή-
ρυξη του νέου κόμματος, στο θέατρο
Μπάντμιντον. 

Στελέχη πραγματοποιούν επαφές σε όλη
την Ελλάδα και στόχος της Διονυσίου Αρε-
οπαγίτου, όπου βρίσκεται το γραφείο της
κ. Μπακογιάννη, είναι στις 21 του μηνός
να πετύχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
προσέλευση. 

Μάλιστα υπάρχει ήδη και site στο διαδί-
κτυο στη διεύθυνση www.21noemvriou.gr,
όπου μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες
για την εκδήλωση που θα γίνει στο θέατρο
Μπάντμιντον. 
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Μειωμένη 
η βιομηχανική 
παραγωγή

Μείωση 7,1% παρουσίασε ο Γενι-
κός Δείκτης Βιομηχανικής Παρα-
γωγής του μηνός Σεπτεμβρίου

2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δεί-
κτη του Σεπτεμβρίου 2009, έναντι μεί-
ωσης 9,1% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς
το 2008.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παρα-
γωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Σεπτεμ-
βρίου 2010, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουα-
ρίου - Σεπτεμβρίου 2009, παρουσίασε
μείωση 5,7%, έναντι μείωσης 10,1% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2009 προς το 2008. Η μείωση
του Γενικού Δείκτη κατά 7,1% οφείλεται
στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των
επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

- Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής
Ορυχείων Λατομείων κατά 22,3%.

- Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής
Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 8,3%.

- Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής
Ηλεκτρισμού κατά 0,3%.

- Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής
Νερού κατά 3,5%.

ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ 21% ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Περιορισμένες αγορές θα κάνουν 
φέτος τα Χριστούγεννα οι Έλληνες
Να περιορίσουν τις δαπά-

νες τους για τα Χριστού-
γεννα κατά 21%

σκοπεύουν οι Έλληνες , όταν
στην Ευρώπη θα περιοριστούν οι
δαπάνες κατά 2,5%, όπως προ-
κύπτει από τα αποτελέσματα
έρευνας της εταιρείας Deloitte. 

Σύμφωνα με την έρευνα, τα
προγραμματισμένα έξοδα για
φαγητό σε γενικές γραμμές θα
διατηρηθούν, σε βάρος των
δώρων και της εκτός σπιτιού δια-
σκέδασης. Εξαίρεση σε αυτήν
την τάση αποτελούν οι Έλληνες
και οι Ιρλανδοί καταναλωτές που
σε ποσοστό 56% και 43% αντί-
στοιχα δηλώνουν ότι θα ξοδέ-
ψουν λιγότερα χρήματα και σε
φαγητό και ποτό.  Επιπλέον, η
πλειονότητα (73%) των Ελλήνων
υποστηρίζουν ότι έχουν λιγότερα
χρήματα να ξοδέψουν σε σχέση
με πέρυσι.

Η κρίση φαίνεται να έχει επη-

ρεάσει περισσότερο την ψυχολο-
γία των γυναικών και ιδιαίτερα
των Ελληνίδων, οι οποίες νιώ-
θουν ανασφάλεια για την εργα-
σία, το εισόδημα και την

αγοραστική τους δύναμη. 
Πάντως, είναι ιδιαίτερα ενδια-

φέρον το γεγονός ότι το ποσό που
μπορούν να διαθέσουν οι κατανα-
λωτές κατά τη χριστουγεννιάτικη

περίοδο ποικίλλει σημαντικά με-
ταξύ των διαφόρων χωρών. Οι
Έλληνες θα διαθέσουν το μικρό-
τερο ποσό (μόλις 410 ευρώ), σε
αντίθεση με τους καταναλωτές
από την Ιρλανδία και το Λουξεμ-
βούργο, που σκοπεύουν να ξοδέ-
ψουν 1.020 ευρώ και 1.200
ευρώ αντίστοιχα. Ο μέσος Ευρω-
παίος καταναλωτής αναμένεται
να διαθέσει 590 ευρώ σύμφωνα
με τα στοιχεία της μελέτης.

Επίσης οι Έλληνες έχουν αλ-
λάξει καταναλωτικές συνήθειες
και πλέον αναζητούν προϊόντα με
μεγάλη χρηστική αξία (τέσσερις
στους πέντε Έλληνες δήλωσαν
ότι φέτος τα Χριστούγεννα θα
αγοράσουν δώρα με μεγαλύτερη
χρηστική αξία). Παράλληλα σκο-
πεύουν να αγοράσουν λιγότερα
δώρα για μικρότερο αριθμό αν-
θρώπων, αποφεύγοντας τις ακρι-
βές επιλογές και εστιάζοντας στις
ειδικές προσφορές. 
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ΗΡΑΚΛΗΣ 

Και στο Περιστέρι
με Μέξα�
Το ουδέν μονιμότερο εκ του
προσωρινού όπως λέει ο θυ-
μόσοφος λαός, φαίνεται να
ισχύει στο θέμα του προπο-
νητή του Ηρακλή. Ούτε
χθες ανακοινώθηκε ο διάδο-
χος του Κώστα Πιλαφίδη
και πιθανότατα την ομάδα
θα οδηγήσει εκ νέου ο Κώ-
στας Μέξας. Αν τα αποτελέ-
σματα είναι θετικά δεν
αποκλείεται να παραμείνει
στην τεχνική ηγεσία της
ομάδας από την στιγμή που
χαίρει της εκτίμησης της δι-
οίκησης.

ΑΡΗΣ 

Mvp της 
αγωνιστικής 
ο Ταπούτος
Πολυτιμότερος παίκτης της
αγώνιστικής που μας πέ-
ρασε αναδείχτηκε ο Έλλη-
νας γκαρντ του Άρη μετά
από την σπουδαία εμφά-
νιση του κόντρα στον
ΠΑΟΚ. Ο Ταπούτος συγκέν-
τρωσε 34 βαθμούς στο σύ-
στημα αξιολόγησης, κάτι
που είναι απόλυτα λογικό
αν δει κανείς τις επιδόσεις
του στον συγκεκριμένο
αγώνα.

ΠΑΟΚ 

Μόνο νίκη�
Εκτός απο το ποδόσφαιρο,
ντέρμπι "δικεφάλων"
έχουμε και στο μπάσκετ.
Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ο
ΠΑΟΚ θέλει μόνο την νίκη
μετά την απογοητευτική
εμφάνιση του στο Αλεξάν-
δρειο το περασμένο Σάβ-
βατο. Μοναδικό πρόβλημα
για τον Σοούλη Μαρκό-
πουλο, το ελαφρύ διά-
στρεμμα που υπέστει ο
Μάρσαλ, χωρίς ωστόσο ο
τραυματισμός του να εμ-
πνέει ιδιαιτερη ανυσηχία
καθώς αναμένεται να δώσει
το παρόν στον αγώνα.

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΥΤΑ-τζόγλειο

Με Καρλίνιος ,Σίσιτς ,Μάρα
και Γιακόμπ, ο Ηρακλής
είναι έτοιμος για το μεγάλο

παιχνίδι της Θεσσαλονίκης.Κανένας
οπαδός του Ηρακλή δεν ξεχνά το 6-0
επί του Άρη στις 21-03-2004. Αυτό το
παιχνίδι, θα έχει ο  "γηραιός"  σαν
οδηγό και ο Άρης σαν παράδειγμα
προς αποφυγείν.Η ομάδα του Μαρί-
νου Ουζουνίδη δεν θα έχει στο

πλευρό της ,τους Ηλιάδη και Παπα-
στεριανο(τραυματίες εδώ και καιρό)
,αλλά και τον Ντάιγκο Κομπαγιάσι.
Αντιθέτως γεμάτο φιλάθλους αναμέ-
νεται το γήπεδο , με τον δωδέκατο
παίκτη του Ηρακλή να δίνει για
ακόμη μια φορά το παρών ,για να εμ-
ψυχώσει την ομάδα του.
Μετά απο την ισόπαλία με την ΑΕΛ (1-
1) ,η ομάδα του Έκτορ Ραούλ Κούπερ

θα φιλοξενηθεί στο "Καυτατζόγλειο"
για το "καυτό" ντέρμπι της πόλης. Ο
Άρης ,με νίκη θέλει να επιστρέψει
στο πρωτάθλημα και να βάλει ένα
τέλος στην μέχρι τώρα κακή εικόνα
του. Όπως έγινε γνωστό ,οι οπαδοί
των κίτρινων δεν θα εμψυχώσουν
την ομάδα τους ,καθώς μόνο ο κόσμος
του Ηρακλή θα έχει τη χαρά να παρα-
κολουθήσει ζωντανά τον αγώνα.

ΠΑΟΚ

Η σειρά της… ΑΕΚ
Όλοι ικανοποιημένοι

αλλά… η ΑΕΚ περιμένει
θα μπορούσε να είναι

ένας στίχος που θα ταίριαζε γάντι
αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Η
εφορία στις τάξεις του συλλόγου,
όπως είναι λογικό είναι διάχυτη,
αφού η ομάδα πέρασε από μία
πολύ δύσκολη έδρα, έστω και
δύσκολα, συνεχίζοντας έτσι ένα
πολύ σημαντικό σερί. Αυτό το
σερί των επιτυχημένων αποτελε-
σμάτων είναι που τον έχει φέρει
σε θέση οδηγού στον όμιλο του
στο Europa League και στην τέ-
ταρτη θέση στο πρωτάθλημα, δύο
λιγότερους από την τρίτη ΑΕΚ.  

Κι εδώ ακριβώς είναι που αρ-
χίζουν τα δύσκολα για το Μάκη
Χάβο και τους παίκτες του. Η
φορμαρισμένη ΑΕΚ του Μανόλο
Χιμένεθ, μόνο για προεόρτιους
πανηγυρισμούς δεν είναι, καθώς
σε καμία περίπτωση δεν θα
ήθελε να δει την επόμενη αγωνι-
στική τον ΠΑΟΚ, που μέχρι πριν
20 μέρες βρισκόταν στις τελευ-
ταίες θέσεις της βαθμολογίας, να
την αφήνει πίσω στην κούρσα
του πρωταθλήματος.

Η ψυχολογία ωστόσο στην
ομάδα είναι αν μη τι άλλο στα
ύψη και αυτό δεν το κρύβει κα-
νείς. Αυτό σημειώνει και ο Βί-
κτορ Βιτόλο σε χθεσινές του
δηλώσεις, σχετικά με το τι έχει
αλλάξει στην ομάδα: «Το σημαν-
τικότερο ήταν η αλλαγή της ψυ-

χολογίας. Πήραμε πέντε συνεχό-
μενες νίκες, αυτό βελτίωσε την
ψυχολογία της ομάδας και είμα-
στε έτοιμοι να νικήσουμε και στα
επόμενα παιχνίδια».  Ο μεσοεπι-
θετικός του ΠΑΟΚ μιλώντας και
για  τον εαυτό του και το γεγονός
της πολύ καλής του παρουσίας
στα τελευταία παιγνίδια συμπλή-
ρωσε: «Δουλεύω πάρα πολύ,
μου αρέσει η απόδοσή μου και
να δίνω το μάξιμουμ των δυνατο-
τήτων μου, θέλω να δίνω τον κα-
λύτερο εαυτό μου για την
ομάδα».   

Στο μεταξύ ενθαρρυντικά
είναι τα μηνύματα από την πο-
ρεία της αποθεραπείας του
Βλάνταν Ίβιτς. Ο Σέρβος μέσος
άρχισε τρέξιμο στην διάρκεια της
χθεσινής προπόνησης, αφήνον-
τας ευχαριστημένο το τεχνικό
επιτελείο της ομάδας. Να προλά-
βει βέβαια το ντέρμπι το ντέρμπι
απέναντι στην ΑΕΚ θεωρείται
αδύνατο, δίνεται όμως αγώνας
δρόμου για να είναι έτοιμος στην
αναμέτρηση της 11ης αγωνιστι-
κής απέναντι στον Ολυμπιακό
στο Γ.Καραϊσκάκης. Όσον
αφορά το Μίροσλαβ Σνάουτσερ,
η σοβαρότητα του τραυματισμού
του θα φανεί στις εξετάσεις που
θα κάνει σήμερα. Οι γιατροί της
ομάδας έκριναν ότι το πόδι του
Πολωνού αμυντικού θα πρέπει
πρώτα να ηρεμήσει, και ύστερα
να γίνει η μαγνητική τομογραφία.   

Μεγάλο πρόβλημα έχει ο Άρης στο δρόμο
προς τα δίχτυα. Οι κίτρινοι επιθετικοί δεν
μπορούν να αποτελεσουν κίνδυνο για τις

αντίπαλες άμυνες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
οτι στον αγώνα με την Λεβερκούζεν,ο Κόκε δεν συμ-
μετείχε σε καμία τελική φάση της ομάδας του.Ευτυ-
χώς όμως δεν είχαμε την ανάσταση του Λαζάρου
αλλά του Λαζαρίδη.Ο αμυντικός του Άρη λύτρωσε
την ομάδα του δυο  φορές χάρει σε δικά του γκολ.
Αυτό το πρόβλημα εντόπισε και ο προπονητης του
Άρη και σχολίασε οτι υπάρχει δυστοκία στην ομάδα,
είναι ξεκάθαρο ότι τους  λείπουν τα γκολ αλλά λύσεις
δεν υπάρχουν, με τους τραυματίες να μην μπορούν
να κάνουν τίποτα.

ΑΡΗΣ

Πρόβλημα στο
σκορ-άρη-σμα
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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 ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 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
Κηφισιάς 60-Σωκράτους 4-Καλαμαριά, Μυστακίδου 20-Πλαστήρα Χαριλά-

ου, 25ης Μαρτίου 35, Τσιμισκή 102-Διαγώνιος, Τσιμισκή 7-Ιων. Δραγούμη,
Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη-Σταυρούπολη, Αλ. Παπαναστασίου 201 τέρ-
μα Χαριλάου, Κομνηνών 43-Καλαμαριά, Βενιζέλου 68-Κέντρο, Λεωφόρος Κ.
Καραμανλή 6, Κωσταντινουπόλεως 70-72 Ιπποκράτειο, Εγνατία 108-Αγ. Σο-
φίας, Γ. Γεννηματάς 12 όπισθεν Νταλίπη Αγ. Ιωάννης-Καλαμαριά, Ε. Βενιζέ-
λου 10-Νεάπολη, Αντιγονιδών 20 Κολόμβου, Κάναρη 30-Μπότσαρη-Παπανα-
στασίου, Αν. Παπανδρέου 84-Ελευθέριο Κορδελιό, Φιλιππουπόλεως 2-Αμπε-
λόκηποι, Β. Όλγας 79 Γερμανική Σχολή

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Κηφισιάς 60-Σωκράτους 4-Καλαμαριά, Μυστακίδου 20-Πλαστήρα Χαριλάου,

25ης Μαρτίου 35, Τσιμισκή 102-Διαγώνιος, Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη-
Σταυρούπολη, Βενιζέλου 68-Κέντρο, Ε. Βενιζέλου 10-Νεάπολη, Β. Όλγας 79
Γερμανική Σχολή

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμο-
δοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής χειρουργικής,
ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική, καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά,
αγγειοχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά, ουρο-
λογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παιδιαρικά, παιδοχειρουργικά, παι-
δοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολογι-
κά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ  Κλεάνθους (γήπεδο ΠΑΟΚ)

• ΣΟΛΩΝΟΣ Σόλωνος-Παπαντωνίου-Πάρκο Πατρικίου

• ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Λιτοχώρου(περιοχή Παπάφη)

• Π.ΜΕΛΑ  Σολωμού από Καραϊσκάκη-Αγ.Δημητρίου

• ΣΥΚΙΕΣ Ρήγα Φεραίου, Κορυτσάς&Ναυπάκτου

• ΔΑΒΑΚΗ Δαβάκη(στην εκκλησία Αγ.Βασιλείου)

• ΦΛΕΜΙΝΓΚ  Πολίχνη-Φλέμινγκ

λαϊκές αγορές

Δεν πρέπει να
χαθεί η μεγάλη
ευκαιρία για 
να αλλάξει 
η Θεσσαλονίκη

Της  Άννας Αγγελίδου - 
Πολυχρονιάδου*

Η
προεκλογική
περίοδος φτά-
νει στο τέλος.

Πολλά ακούγονται, πολλά ειπώνονται
και περισσότερες υποσχέσεις δίνονται
από κάθε άλλη φορά. Τι κρατάμε, όμως
από όλα αυτά; Πως θα αποκωδικοποι-
ήσουμε την σωρεία των όσων διατυμ-
πανίζονται με κάθε τρόπο από όλες τις
πλευρές; Και τελικά ποιο θα είναι το
διακύβευμα των εκλογών της προσε-
χούς Κυριακής; Δεν αμφισβητούμε τις
προθέσεις κανενός. Θέλουμε όμως να
τονίσουμε ότι οι πιο εφικτές, μελετημέ-
νες και υλοποιήσιμες προτάσεις είναι
αυτές της «Πρωτοβουλίας», που προ-
έκυψαν από το επίπονο και συγκροτη-
μένο έργο των ειδικών ομάδων
εργασίας σε κάθε τομέα, υπό την καθο-
δήγηση και παρακολούθηση του
Γιάννη Μπουτάρη. Αυτές οι προτάσεις
μπορούν πράγματι να αλλάξουν το πρό-
σωπο της πόλης και να της δώσουν μια
ανάσα ζωής. Ενδεικτικά σημειώνω με-
ρικές:

-Κυκλοφοριακό, με τα ελεύθερα περι-
φερειακά πάρκινγκ, τις λεωφορειολω-
ρίδες, τα «Μίνι-μπας» κ.λ.π., τις
πεζοδρομήσεις και την απελευθέρωση
διελεύσεων για πεζούς.

-Πράσινο, με τη δημιουργία δύο με-
γάλων ζωνών δενδροστοιχιών κατά
μήκος της περιφερειακής τάφρου και
σύνδεση του αστικού πάρκου της
Δ.Ε.Θ. με τον Κεδρηνό Λόφο., τις ανα-
πλάσεις στις γειτονιές με οάσεις πρασί-
νου κ.λ.π.

-Κοινωνική πολιτική, με τη δημιουρ-
γία Δημοτικών Ιατρείων σε κάθε πε-
ριοχή και τις προληπτικές εξετάσεις για
άνδρες και γυναίκες, τη φροντίδα για
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κ.λ.π.

Είναι πολλά ακόμη, που μπορούν να
γίνουν αρκεί να υπάρχει βούληση και
διαφορετική αντίληψη. Γι αυτό λέμε ότι
την προσεχή Κυριακή μας δίνεται μια
μεγάλη ευκαιρία για ν΄αλλάξει πρό-
σωπο η Θεσσαλονίκη με την «Πρωτο-
βουλία». Να φύγουμε, ύστερα από 25
χρόνια από την μιζέρια. Αυτό είναι το
διακύβευμα: Ή αλλάζουμε ή μένουμε
στα ίδια χάλια. 

*Η Άννα Αγγελίδου Πολυχρονιάδου είναι
υποψήφια δημοτική σύμβουλος της
«Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη» 

θέση 
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«Οι Αντανακλάσεις της Πόλης»
στη Γκαλερί ΑΡΤΙΟΝ

Της Έλενας Σαλούστο
elenasallusto@gmail.com

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της
έκθεσης της Μίνας  Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη με τίτλο
“Αντανακλάσεις της πόλης”-“The City Reflections” στη

γκαλερί ARTION GALLERIES της Θεσσαλονίκης. Η καλλιτέχνης, 4
χρόνια μετά την παρουσίαση του έργου της στο Παλαιό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της πόλης και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης το 2006, επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη με μια έκθεση που
θα συζητηθεί πολύ. Στα εγκαίνια, το παρόν έδωσαν πολιτικοί εκ-
πρόσωποι, δημοσιογράφοι και γνωστές προσωπικότητες της Θεσ-
σαλονίκης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

Χριστίνα, Κωνσταντίνος και Σία Μανωλάκη

Λίλα Μπακατσέλου, Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη,ο Υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος  
και ο Σήφης Βαλυράκης

Εύα Καιλή, Σύλια Μαραγκού και η Χριστίνα Μανωλάκη

Γιάννης Μπουτάρης, Μίνα Βαλυράκη και Λίνα Πα-
παθεοδώρου

To ζεύγος Βαλυράκη, Νίκος Μάνος και ο υπουργός Δικαιοσύνης
Χάρης Καστανίδης 

Τίτη Δάνου, Αφροδίτη Υψηλάντη και η Άντυ Δανού

Κωνσταντίνος Μανωλάκης και το ζεύγος Παπαγεωργοπούλου
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Χριστουγεννιάτικο χωριό
θα εγκατασταθεί φέτος

στη Θεσσαλονίκη, για πρώτη
φορά στο χώρο της Διεθνούς
Έκθεσης. Συγκεκριμένα, από
27 Δεκεμβρίου έως και 2 Ια-
νουαρίου θα λειτουργήσει το
«Christmas Magic City Thes-
saloniki», με βασικό στόχο της
Helexpo, η οικονομική, τουρι-
στική και πολιτιστική τόνωση
της αγοράς.

Ηέκθεση γλυπτικής «Ίχνη»
του Κωστή Γεωργίου,

πραγματοποιείται στην Casa
Bianca και θα διαρκέσει έως
τις 19 Νοεμβρίου.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης σε συνερ-

γασία με τη Διεύθυνση Μου-
σείων Εκθέσεων και
Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των του ΥΠΠΟΤ και το Ιτα-
λικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης διοργανώνουν
ημερίδα με θέμα «Μουσειολο-
γικές τάσεις και προσεγγίσεις:
Η πρόσφατη ιταλική και ελλη-
νική εμπειρία» την Παρα-
σκευή 19 Νοεμβρίου 2010,
στην αίθουσα «Μανόλης Αν-
δρόνικος» του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης διορ-

γανώνει για 3η συνεχή χρο-
νιά 17+4 Μαθήματα για τον
Πολιτισμό. Φέτος, η θεματική
θα επικεντρωθεί στις τέχνες,
τα γράμματα και την αρχιτε-
κτονική της νεότερης Ελλάδας
ως και τον μεσοπόλεμο
(1830-1940). Η χρονική πε-
ρίοδος των εγγραφών διαρκεί
μέχρι σήμερα, 10 Νοεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: 2310240002,
2310281212

Σημειωματάριο

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

MULTIPLEX

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (16.10, 18.30, Παρασκευή
έως Δευτέρα: 12.10, 14.10, 16.10,
18.30) / Somewhere (20.40, 22.40,
00.50)
Αίθουσα 2: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (16.00, 17.50, Σάββατο
και Κυριακή: 11.00, 12.40, 14.20, 16.00,
17.50, Παρασκευή και Δευτέρα: 12.40,
14.20, 16.00, 17.50) / Social network
(19.20, 22.10) / Ο Αμερικάνος (00.40)
Αίθουσα 3: Toy Story 3 (Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.40) / Μπάτσοι από τον πάγκο
(15.50, 18.00, 20.20, 22.30, 00.40, Πα-
ρασκευή έως Δευτέρα: 13.40, 15.50,
18.00, 20.20, 22.30, 00.40)
Αίθουσα 4: (Γ)λυκάκια (16.30, 18.10) /
Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Παρασκευή έως
Τρίτη: 12.30, 14.30) / Red (20.00,
22.20, 00.30)
Αίθουσα 5: Σαν το σκύλο με τη γάτα 2
(15.30, 17.40, Σάββατο και Κυριακή:
11.30, 13.30, 15.30, 17.40, Παρασκευή
και Δευτέρα: 13.30, 15.30, 17.40) / Res-
ident evil: Afterlife (23.30) / Θα συναντή-
σεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα (19.30,
21.30)
Αίθουσα 6: (Γ)λυκάκια (15.40, 17.30,
Παρασκευή έως Δευτέρα: 12.00, 13.50,
15.40, 17.30) / Saw 7 (19.40, 21.50,
24.00)
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια (15.10, Παρα-
σκευή: 13.20, 15.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.20, 13.20, 15.10) / Ο
τελευταίος μαχητής του ανέμου (17.10,
19.10, 21.10) / The town (23.10)
Αίθουσα 8: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (15.00, 17.00, Παρασκευή:
13.10, 15.00, 17.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.10, 13.10, 15.00, 17.00) / Η
ζωή όπως την ξέρουμε (19.00, 21.20,
23.40)
Αίθουσα 9: Red (20.00, 22.20, Σάββατο:

20.00, 22.20, 00.30, Κυριακή: 17.40,
20.00, 22.20)
Αίθουσα 10: Η ζωή όπως την ξέρουμε
(19.00, 21.20, Παρασκευή και Σάββατο:
19.00, 21.20, 23.40, Κυριακή: 16.40,
19.00, 21.20, 23.40)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Άγρια φύση (Κυριακή:
12.00) / Resident evil: Afterlife (17.50,
Σάββατο και Κυριακή: 15.40) / Saw 7
(20.00, 22.10, 00.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17.50, 20.00, 22.10, 00.20)
Αίθουσα 2: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (Κυριακή: 11.30, 13.20,
15.10) / Social network (17.00, 19.30,
22.00) / The town (00.30)
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (17.10, Κυριακή: 12.50,
15.00, 17.00) / Η ζωή όπως την ξέρουμε
(19.20, 21.40, 00.10)
Αίθουσα 4: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (18.10, Σάββατο: 16.00,
18.10, Κυριακή: 11.40, 13.50, 16.00,
18.10) / Θα συναντήσεις έναν ψηλό με-
λαχρινό άνδρα (20.20, 22.30)
Αίθουσα 5: Red (18.20, 20.40, 23.10,
Σάββατο και Κυριακή: 16.00, 18.20,
20.40, 23.10)
Αίθουσα 6: Ο τελευταίος μαχητής του
ανέμου (18.30, 20.50, 23.00, Σάββατο
και Κυριακή: 16.20, 18.30, 20.50, 23.00)
Αίθουσα 7: Somewhere (18.00, 20.10,
22.20, Τετάρτη: 18.00, 23.00)
Αίθουσα 8: Ο Αμερικάνος (18.40, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 16.30, 18.40) / Μπά-
τσοι από τον πάγκο (21.00, 23.20)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Red (16.45, 19.10, 21.30,
23.50, Σάββατο και Κυριακή: 11.50,
14.15, 16.45, 19.10, 21.30, 23.50)
Αίθουσα 2: Toy Story 3 (16.20, Σάββατο
και Κυριακή: 12.00, 14.10, 16.20) / Θα
συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα

(19.00, 21.00, 23.00)
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (16.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.20, 14.30, 16.40) / Μπάτσοι
από τον πάγκο (19.00, 21.10, 23.20)
Αίθουσα 4: Ο τελευταίος μαχητής του
ανέμου (16.00, 18.10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.30, 13.50, 16.00, 18.10) / The
town (20.20, 22.45)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(17.15, Σάββατο και Κυριακή: 11.15,
13.15, 15.15, 17.15) / Eat, pray, love
(19.15, 21.50) / Ο τελευταίος εξορκισμός
(Παρασκευή και Σάββατο: 00.40)
Αίθουσα 6: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (17.45, 19.30, Σάββατο
και Κυριακή: 11.45, 13.45, 15.45, 17.45,
19.30) / Social network (21.20, 23.40)
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια (16.30, 18.20,
20.10, Σάββατο και Κυριακή: 11.00,
12.50, 14.40, 16.30, 18.20, 20.10) / So-
cial network (22.20)
Αίθουσα 8: (Γ)λυκάκια (16.50, Σάββατο
και Κυριακή: 11.20, 13.10, 15.00, 16.50)
/ Ο τελευταίος μαχητής του ανέμου
(18.40) / Saw 7 (20.30, 22.30, Παρα-
σκευή και Σάββατο: 20.30, 22.30, 00.30)
Αίθουσα 9: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (17.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.10, 13.20, 15.30, 17.40) /
Μπάτσοι από τον πάγκο (20.00, 22.10,
Παρασκευή και Σάββατο: 20.00, 22.10,
00.20)
Αίθουσα 10: Το μυστικό του χαμένου βα-
σιλείου (Σάββατο και Κυριακή: 11.40,
13.30, 15.20) / Η ζωή όπως την ξέρουμε
(Παρασκευή και Σάββατο: 17.00, 19.20,
21.40, 24.00)
Αίθουσα 11: Somewhere (18.00, 20.00,
22.00, Παρασκευή: 18.00, 20.00, 22.00,
00.10, Σάββατο: 13.00, 15.40, 18.00,
20.00, 22.00, 00.10, Κυριακή: 13.00,
15.40, 18.00, 20.00, 22.00)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: (Γ)λυκάκια (17.15, Σάββατο
και Κυριακή: 11.40, 13.30, 15.20, 17.15)
/ Red (19.10, 21.30, 23.50)
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Σάβ-

βατο και Κυριακή: 11.50, 13.50, 15.50) /
Η ζωή όπως την ξέρουμε (17.50, 20.10,
22.30)
Αίθουσα 3: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (17.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 13.00, 15.10, 17.20)
Αίθουσα 4: Αρθουρ 3: Ο πόλεμος των
δυο κόσμων (16.50, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.30, 14.40, 16.50) / Θα συναν-
τήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα
(19.00, 21.00) / Ο τελευταίος εξορκισμός
(23.00)
Αίθουσα 5: Το μυστικό του χαμένου βασι-
λείου (Σάββατο και Κυριακή: 11.00,
13.10, 15.00) / Ο τελευταίος μαχητής του
ανέμου (17.10, 19.15) / Social network
(21.15, 23.30)
Αίθουσα 6: Η Τίνκερμπελ και η μεγάλη
νεραϊδοδιάσωση (17.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.15, 13.15, 15.40, 17.40) / The
town (19.40, 22.00)
Αίθουσα 7: (Γ)λυκάκια (16.20, 18.10,
Σάββατο και Κυριακή: 12.40, 14.30,
16.20, 18.10) / Social network (20.00,
22.15)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ

ΒΑΚΟΥΡΑ: (τηλ. 2310 233665): 
Αίθουσα 1: Μέχρι να σε βρω (18.45) /
Χώρα προέλευσης (21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Eat, pray, love (18.15,
20.45) / Τα παιδιά είναι εντάξει (23.10)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ: (τηλ. 2310 262051): Η
ζωή όπως την ξέρουμε (18.30, 20.45,
23.00)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ: (τηλ. 2310 261727):
Social network (18.45, 21.00, 23.10)
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ: (τηλ: 2310 834996): Eat,
pray, love (19.45) / Δωρητής σπέρματος
(22.00)
ΟΛΥΜΠΙΟΝ: (τηλ. 2310 378404 Dolby
Stereo): 
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: Θα συναντήσεις
έναν ψηλό μελαχρινό άνδρα (18.30,
20.45, 23.00)
Αίθουσα «Παύλος Ζάνας»: Μέλι (19.00,
21.00, 23.00)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ: (τηλ. 2310 960063) Είμαι ο
έρωτας (18.30, 20.45, 23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Ηλέκτρα -
Σκηνική Σύν-
θεση από το
μύθο των Ατρει-
δών» / Έως τις
21 Νοεμβρίου,
στο θέατρο της
Εταιρείας Μα-
κεδονικών
Σπουδών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ Παράσταση: «Ο
Μικρός Πρίγκιπας» του Σαιντ-Εξυ-
περύ από την Πειραματική Σκηνή
της «Τέχνης» / Σήμερα και κάθε
Κυριακή

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Παράσταση: «Νυχτε-
ρινός περίπατος» / Μονόλογος βα-
σισμένος σε διήγημα του Γκυ ντε
Μοπασάν / Ερμηνεύει ο Δημήτρης
Όντος / Σήμερα στις 19.30

ΘΕΑΤΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΟΝΕΙΡΟΥ Παρά-
σταση: «Οι γαμπροί της Ευτυχίας»

των Τσιφόρου – Βασιλειάδη / Δια-
νομή: Μαρία Βούκα, Έφη Νικο-
λούδη, Νίκος Λαζαρίδης, Νίκος
Βαλσαμάκης, Χριστίνα Λιθοξοΐδου,
Μαίρη Μυλωνά, Χρήστος Τσαλκι-
τζής, Αλίκη Ροβέρτου / Σήμερα και
αύριο 

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ Παράσταση: «Για
πάντα» του Roland Schimmelpfen-
nig / Παίζουν: Βαγγέλης Ζλατίντσης,
Ελισάβετ Σταυρίδου, Εύα Νέδου,
Λίζα Νεοχωρίτη, Αλέξανδρος Ζαφει-
ριάδης / Έως και τις 5 Δεκεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΧΑΜΗΛΕΣ επιδόσεις είχαν τε-
λικά όσοι σταθμοί ασχολήθηκαν
με τη μετάδοση των αποτελεσμά-
των του πρώτου γύρου των αυτο-
διοικητικών εκλογών. Νικητής της
εκλογικής μετάδοσης ήταν τελικά
το MEGA με 17,4%, ωστόσο τις
εντυπώσεις κέρδισε ο Νίκος Χα-
τζηνικολάου και το ALTER που
ακολούθησε με βραχεία κεφαλή
και 16,7%. Μονοψήφια ήταν τα
ποσοστά του εκλογικού μαραθώ-
νιου στον  ANT1 που έφτασε
7,9%, πολύ πίσω η ΝΕΤ με
6,5%, ακολουθούμενη από τον
ΣΚΑΙ (4,8%), ενώ η μικρή ήταν
και η τηλεθέαση στην ΕΤ3, καθώς
έφτασε το 2,4% κατά μέσο όρο.
Μικρές σε διάρκεια άλλα με ικα-
νοποιητική τηλεθέαση ήταν οι αν-
τίστοιχες εκπομπές σε STAR
10,2% (για 83 λεπτά μόνο!) και
ALPHA 9,0% (με μόλις δίωρη εκ-
πομπή). 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ μαραθώνιος και
για την ΕΤ3 για την κάλυψη του
επαναληπτικού γύρου των αυτο-
διοικητικών εκλογών. Από τις
11.30 το πρωί της Κυριακής 14
Νοεμβρίου, θα μεταδίδει λεπτό
προς λεπτό την εκλογική διαδικα-
σία και στις 11 έδρες περιφε-
ρειών, όπου διεξάγεται
επαναληπτικός γύρος. Ακολουθεί
το δελτίο ειδήσεων στις 13.00 με
το Βασίλη Κατσάρα, ενώ η εκλο-
γική βραδιά αρχίζει στις 18.40
με τη Χριστίνα Καλημέρη και το
Δημήτρη Ντόζη. 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ποιοτική και πο-
σοτική έρευνα για την εικόνα των
τηλεθεατών για τη δημόσια τηλε-
όραση, προκήρυξε η ΕΡΤ ΑΕ. Ο
Λάμπης Ταγματάρχης θέλει να
ξέρει που βαδίζει, καθώς η
έρευνα  (προϋπολογισμού
30.000 ευρώ) ζητά μεταξύ
άλλων τη σύγκριση της εικόνας
των καναλιών της ΕΡΤ ΑΕ με το
υπόλοιπο τηλεοπτικό περιβάλ-
λον) και τον προσδιορισμό της
αντίληψης του τηλεοπτικού κοι-
νού για κάθε μία από τις ΕΤ-1,
ΝΕΤ και ΕΤ-3. 

Ο Τελάλης

«ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 2010»

Την Παρασκευή 5 Νοεμ-
βρίου, πραγματοποι-
ήθηκε στο Μέγαρο

Μουσικής Θεσσαλονίκης, η τε-
λική φάση του πανελλήνιου
διαγωνισμού «Νέοι Καλλιτέ-
χνες 2010», που διοργανώνει
τα τελευταία χρόνια η Κρατική
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 

Στον τελικό συμμετείχαν οι:
Νικόλαος Καραγκιαούρης, Ζα-
φείριος Κουτελιέρης, Αικατε-
ρίνη Κουφοχρήστου και
Χρήστος Πρίφτης. Την διεύ-
θυνση της συναυλίας είχε ο Γε-
ώργιος Βράνος. Νικητές του
διαγωνισμού αναδείχτηκαν, η
Αικατερίνη Κουφοχρήστου και
ο Νικόλαος Καραγκιαούρης. 

Με ομόφωνη απόφασή της,
η κριτική επιτροπή απένειμε
δύο βραβεία, το δεύτερο και το
τρίτο και όχι τρία όπως ήταν
προγραμματισμένο. Σύμφωνα
με το σκεπτικό της κριτικής
επιτροπής, το πρώτο βραβείο
πρέπει να είναι σε θέση να αν-
ταποκριθεί άμεσα στις ιδιαίτε-

ρες απαιτήσεις ενός σύγχρο-
νου, σκληρού επαγγελματικού
στίβου. Το δεύτερο βραβείο
απονεμήθηκε στην υψίφωνο
Αικατερίνη Κουφοχρήστου και
το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε
στον βαρύτονο Νικόλαο Κα-
ραγκιαούρη.

Η κριτική επιτροπή του δια-
γωνισμού αποτελούνταν, από
τη σοπράνο Τζένη Δριβάλα
(Πρόεδρος), τη σοπράνο Βαρ-
βάρα Τσαμπαλή, τους αρχι-
μουσικούς Angelo Cavallaro,
Ηλία Βουδούρη και τον αρχι-
μουσικό και Καλλιτεχνικό Διευ-
θυντή της Κ.Ο.Θ. Μύρων
Μιχαηλίδη.

Οι νικητές του διαγωνισμού της ΚΟΘ

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- Με οδηγό την φαντασία
09.00- Στα σταυροδρόμια της
ζούγκλας
09.30- Μίκυ Μάους - παίζω και
μαθαίνω
10.00- Κάπου, κάπως, κάποτε
10.30- Φρουτοπία
11.00- Ανάμεσα σε δυο αιώνες:
1890-1990
11.30- Μονόγραμμα
12.00- Να ζει κανείς ή να μη ζει
13.30- Το βλέμμα
14.00- Η κουκλαποθήκη
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Φινέας και Φερμπς
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζικ και Λούθερ
16.30- Καλή τύχη Τσάρλι
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Τα πέτρινα λιοντάρια
19.00- Ο δρόμος προς την κάλ-
πη
20.00- Ταξιδεύοντας
21.00- Κλήρωση λόττο
21.10- Οι αγνοούμενοι 
22.00- Νοικοκυρές σε απόγνω-
ση 
23.00- Ειδήσεις
23.40- Σαν σήμερα τον 20ο αι-
ώνα
00.00- Η εποχή των εικόνων
01.00- Crime and investigation
network

ΝΕΤ

06.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα

12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα 
15.00- Ειδήσεις
16.00- Ντεντέκτιβ με... Prada
18.00- Ειδήσεις
18.30- Πρόσωπα στο τραγούδι
19.15- Και οι 14 ήταν υπέροχοι
21.00- Ειδήσεις
22.00- Πολιτική εκπομπή για τις
δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές
23.00- Εβίτα
01.15- Grippe-The great killer

ΕΤ3

08.30- Το ψάρεμα
09.30- Ο θαυμαστός κόσμος
του ωκεανού
09.50- Καθημερινά
11.00- Όταν η φύση εκδικείται
12.00- Η Κουζίνα της μαμάς
12.30- Εποχιακές γεύσεις
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- Οι κόρες του Μακ Λέοντ
19.10- Ακραίοι ταξιδιώτες
19.30- Η σκιά των κόκκινων γι-
γάντων
20.30- Πωλητής δελφινιών
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ανιχνεύσεις
00.30- Ο θαυμαστός κόσμος
του ωκεανού

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- Απογευματινό δελτίο ει-
δήσεων
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- Κούκλες
22.50- Masterchef
00.00- Έρευνα
01.15- Τελευταία γεγονότα
01.30- Big Bang

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 ΑΝΤ1
17.00- Kismet
19.00- Deal
20.00- Τα νέα του ΑΝT1

21.00- Με το δεξί
22.00- Ονειροπαγιδα
23.00- Ράδιο αρβύλα
00.00- Εγκλήματα
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
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
17.55- Ειδήσεις
18.00- Οικογενειακές ιστορίες
19.00- Ειδήσεις
20.00- Κάτι Ψήνεται
21.00- Big Brother
22.00- Αγρότης Μόνος Ψάχνει
23.00- Λες Και Το'Ξερες
00.00- Sex & The City
01.00- Ιστορίες του αστυνόμου
Μπέκα

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- Έχετε κάνει κράτηση; 
23.00- Νόμος και τάξη: Ειδική

ομάδα
00.00- Ανεξιχνίαστες υποθέ-
σεις
01.00- 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- Είσοδος ελεύθερη
01.15- Auto Alter
01.30- Hit Parade

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.30- Gumus
11.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del
amor
15.00- Τηλεαγορές
18.00- Puzzle ομορφιάς
18.35- Married with children
19.00- Ειδήσεις
19.50- Married with children
20.30- Gumus
22.30- Police District
23.30- Antimafia squaad
00.15- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- ΣΚΑΪ τώρα
13.00- Νταντά πρώτων Βοηθειών
14.00- Ten years younger
14.30- Αστραφτερά σπίτια
15.00- Chef στον αέρα
16.00- America's Next top
model
17.00- SPLIT ends...
17.45- Ελληνοφρενεια
18.00- Σκαι magazino
19.10- Το κάστρο του Τακέσι
19.40- Μύθος ή Πραγματικότητα
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Ncis Λος Άντζελες
23.00- Apocalypse

TV100

08.00- Πρωινό στην TV100
10.00- Άγρια ίχνη στην Αφρική
10.30- Thess-2310
12.30- Ταξίδι στον πλανήτη γη
13.30- Ελληνική Μουσική Πα-
ράδοση
15.00- Δελτίο ειδήσεων
15.05- Εδώ Μακεδονία
17.00- Ευρωπαϊκή μαγειρική
τέχνη
17.30- Με 100… στα Σπορ
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.30- Γη ο πλούτος μας
20.30- Σειρές οικολογίας
21.30- Ο κόσμος Πάνο…Κάτω
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00- Cinepolis
00.30- Fatsabook

δείτε στην tv



Στου πολίτη τα προβλήματα,
προστεθήκαν τα διλήμματα…

➽ Διάβασα για την απόφαση του Γιάννη
Δημαρά να παραιτηθεί από βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ την 1η Ιανουαρίου, αμέσως
μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του
πρώτου γύρου των εκλογών για την Περι-
φέρεια Αττικής. 

➽ Ήρθε τρίτος, αναγνώρισε την ήττα
του, συνεχάρη τους «νικητές», ευχαρί-
στησε όσους τον υποστήριξαν, «χωρίς
κομματικές εξαρτήσεις» και ανακοίνωσε
την απόφασή του να μην συνεχίσει στο
μάταιο τούτο κόσμο της (ελληνικής) πολι-
τικής σκηνής.

➽ Όνειρό μου εδώ και 15-20 χρόνια,
από τότε δηλαδή που άρχισα να αντιλαμ-
βάνομαι ότι (για κάποιον λόγο) οι πολιτι-
κοί δεν μπορούν να υλοποιήσουν ούτε
όσα εμάς, τους… μη αιρετούς θνητούς,
μας φαίνονται αυτονόητα…

➽ …όνειρο μου είναι να δω έναν πολι-
τικό να λέει φεύγω ρε παιδί, μπήκα για
κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό, δεν
βλέπω να προχωρά το πράγμα, άρα δεν
έχω λόγο ύπαρξης, παραιτούμαι και
φεύγω. ΠΑΩ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ. 

➽ Απορούσα γιατί π.χ. ένας πρωθυ-
πουργός δεν παρατάει την καρέκλα όταν
βλέπει ότι οι συντεχνίες δεν θέλουν τι αλ-
λαγές και τις μεταρρυθμίσεις (όπως μας
έλεγαν). Απορούσα γιατί ένας βουλευτά-
κος, ρε παιδί, δεν έχει παραιτηθεί τα τε-
λευταία είκοσι αμαρτωλά χρόνια επειδή,
βρε αδερφέ, σιχάθηκε…  

➽ Γι’ αυτό το λόγο ένοιωσα μια ανακού-
φιση όταν άκουσα ότι ο Γιάννης Δημαράς
τους παρατάει και φεύγει, γιατί είδα ότι
υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μια
καρέκλα καπέλο στο κεφάλι τους. 

➽ Ο συμπαθέστερος των θρυλικών «Ρε-
πόρτερς» της δεκαετίας του ’80, ο βου-
λευτής που διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ
πριν λίγους μήνες γιατί τάχθηκε στη
Βουλή κατά του μνημονίου ψηφίζοντας
κατά συνείδηση, ήλθε, είδε και απέρχε-
ται…

➽ Θέλει κότσια, θέλει ήθος, θέλει προ-
σωπικότητα για να πεις τα μεγάλα «ναι»
και τα μεγάλα «όχι» όταν έρχεται εκείνη η

ώρα η δύσκολη. Μακάρι
να είχαμε κι άλλους Δη-
μαράδες. Τους χρειάζε-
ται η Ελλάδα μας.
Καλή σας μέρα και

καλή δύναμη!      

✱ «Είναι προφανές ότι ο κ. Μπόλαρης
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί απόσπα-
σμα δηλώσεών μου σε τηλεοπτικό
σταθμό, πετώντας λάσπη αντί προτά-
σεων», απάντησε χθες στον «αντίπαλο»
υποψήφιο περιφερειάρχη ο Γιώργος
Τσαμασλής. Όπως είπε ο κ. Τσαμασλής,
ο κ. Μπόλαρης αποκρύπτει σκόπιμα ότι
την ίδια μέρα έδωσε τις απαραίτητες δι-
ευκρινίσεις. Επανέλαβε μάλιστα
ότι συντάσσεται απόλυτα με
τον Παναγιώτη Ψωμιάδη,
καθώς «είναι ο μόνος που
έδωσε λύσεις για το
νομό και για τους συμ-
πολίτες μας, παρά τον
πόλεμο που δέχεται
όλα αυτά τα χρόνια».
Άρα, λήξη συναγερμού;

✱ Απορία: Γιατί αργεί
τόσο πολύ η ανακοίνωση
της σταυροδοσίας των υπο-
ψήφιων δημοτικών συμβούλων
Θεσσαλονίκης; 

✱ Μετά τον Π. Ψωμιάδη και ο Κώστας
Γκιουλέκας προέτρεψε τους συνεργά-
τες του να κάνουν τη νύχτα-μέρα ενό-
ψει του δεύτερου γύρου των
δημοτικών εκλογών. «Μέχρι την Κυ-
ριακή δεν θα κοιμηθεί κανείς. Συνεχί-
ζουμε την σκληρή δουλειά» ήταν η…
προειδοποίηση του υποψήφιου δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, προς πάσα κατεύ-
θυνση.

✱ «Ταμείο» για το εκλογικό αποτέλε-
σμα της πρώτης Κυριακής έκανε η Δι-
οικούσα Επιτροπή της ΝΔ στη
Θεσσαλονίκη. Το πρόσημο είναι θε-
τικό και το ενδιαφέρον στρέφεται

στους δήμους που κρίνονται στη δεύ-
τερη Κυριακή. Το πιο πιθανό είναι να
δραστηριοποιηθούν και οι βουλευτές
της ΝΔ που εκλέγονται στις δυο εκλο-
γικές περιφέρειες. Το ενδεχόμενο να
έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Σα-
μαράς για μια τελευταία… τουρνέ,
απομακρύνεται.

✱ Μπλε γραβάτα φορούσε ο
Μάρκος Μπόλαρης στη συ-

νέντευξη Τύπου της Τρί-
της. Έκλεισε το μάτι

στους ψηφοφόρους
της ΝΔ, αλλά εκείνοι
δεν συγκινούνται
από τα λεγόμενα
του περί πράσινης
ανάπτυξης. 

✱ Στα αριστερά του
κάθονταν, άνετα και

χαλαρός, ο νεοεκλεγμέ-
νος δήμαρχος Νεάπολης-

Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, ο
πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Χρήστος Παπα-
στεργίου, ο Γιώργος Πασχαλίδης, ο
Μπάμπης Μπαρμπουνάκης και ο
Γιώργος Φεστερίδης.

✱ Κουίζ: Σε ποια τοπική οργάνωση του
ΠΑΣΟΚ ούτε που θέλουν να δουν τον
Γιάννη Μπουτάρη; Τον κατηγορούν ότι
«άδειασε» τους «πράσινους» υποψήφι-
ους Δημοτικούς Συμβούλους και στή-
ριξε, με τον τρόπο του, όσους
προέρχονταν από άλλους πολιτικούς
χώρους.

✱ Διπλωματική η απάντηση του
Κώστα Μαρκόπουλου στο ερώτημα

για πιθανές συνεργασίες με τον ΛΑΟΣ
στο δεύτερο γύρο. «Δεν πρέπει να
υπάρξει κεντρική συνεργασία» είπε.
Περιφερειακή όμως; 

✱ Debate στην… πλατεία με την παρου-
σία δημοσιογράφων και κατοίκων ζητά
από τον συνυποψήφιό του Ν. Μπάτο ο
υποψήφιος δήμαρχος Ωραιοκάστρου,
Δ. Σαραμάντος. Στην πρόσκληση που
απευθύνει στον κύριο διεκδικητή του
δημαρχιακού θώκου τονίζει ότι αφήνει
την επιλογή στον επί 16 χρόνια δή-
μαρχο για τη μέρα, την ώρα και τον
τόπο που θέλει να διεξαχθεί το ντιμ-
πέιτ. κ. Σαραμάντο έρχεστε δεύτερος
και εδώ. Δυστυχώς αντιγράψατε τον
υποψήφιο δήμαρχο Βόλβης, Δ. Γαλα-
μάτη, ο οποίος πρότεινε πρώτος το de-
bate στην… πλατεία!

✱ Σιγή ιχθύος επικρατεί στα επιτελεία
των υποψηφίων δημάρχων που κατά-
φεραν να περάσουν στο β’ γύρο των
αυτοδιοικητικών εκλογών. Όπως μά-
θαμε από τους περισσότερους, οι ημέ-
ρες αυτές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και
προτιμούν να κάνουν συναντήσεις
και συζητήσεις, που δεν θα βγουν
προς τα έξω… Άλλωστε οι καλύτερες
συμφωνίες είναι οι μυστικές�  

✱ Μπορεί να μην κατάφερε να συμμε-
τάσχει στο ψηφοδέλτιο του Κ. Γκιου-
λέκα, ωστόσο ο Γ. Ζουρνάς δεν έμεινε
εκτός αυτών των αυτοδιοικητικών
εκλογών, γιατί όπως λέει και ο ίδιος η
τοπική αυτοδιοίκηση είναι η ζωή του.
Συμμετείχε λοιπόν με το ψηφοδέλτιο
του Στ. Παπαθεμελή και μάλιστα κατά-
φερε να εκλεγεί, αφού είναι πρώτος δη-
μοτικός σύμβουλος σε σταυρούς!

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

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΥΙΖ
Ποιος δήμαρχος δήμου

της Θεσσαλονίκης εθεάθη
να βγαίνει το βράδυ της Κυ-

ριακής από το δημαρχείο
κρατώντας τουλάχιστον 10

ανθοδέσμες; Ποιος τις
έστειλε δεν μά-

θαμε. 

και τσιμπάει... και πονάει
Ζωή χωρίς ειρήνη. Σε αυτήν την φωτογραφία που δόθηκε στην δημοσιότητα από το πρακτορείο ειδήσεων ΜΑΡ (Αραβικός

Τύπος του Μαγκρέμπ), φαίνονται οι Μαροκινές δυνάμεις να διαλύουν έναν καταυλισμό όπου διαμένουν χιλιάδες πρόσφυ-
γες στην Δυτική Σαχάρα, κοντά στην Λααγιούν, Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010 (AP Photo/MAP/HO).
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