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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!

Σελ. 4, 5

Καιρός

20ο-32οC
Ήρθαν τα… 

πρωτοδρόσια

ΝΙΚΟΣ ΝΥΦΟΥΔΗΣ

Νέο «πράσινο» 
πρόσωπο για 

Πυλαία – 
Χορτιάτη

Σελ. 9Συνέχεια στη σελ. 2

• ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο απέκτησε 
τον Αριστοτέλη του!

Ο ανασχηματισμός
του φετινού 
Αυγούστου

Toυ Νίκου Καραμανλή

Ο
ανασχηματισμός είναι

ένα κατεξοχήν αυγου-

στιάτικο θέμα για τα

ΜΜΕ. Είναι που ο Αύγουστος

«δεν έχει ειδήσεις» και τα σενά-

ρια και η φημολογία για πρό-

σωπα που φεύγουν και άλλα

που έρχονται, για καρέκλες που

χάνονται και οφίτσια που κερδί-

ζονται, προσφέρονται για ανα-

γνώσματα παραλίας. 

Ο φετινός Αύγουστος όμως

έχει μια ιδιαιτερότητα που δίνει

στο θέμα του ανασχηματισμού

άλλη διάσταση, πιο σοβαρή, πιο

σημαντική. Ο ανασχηματισμός

στο μυαλό των πολιτικών αναλυ-

τών ή ακόμη και των πολιτών

δεν είναι τροφή για πολιτικό

κουτσομπολιό αλλά αναγκαιό-

τητα.

Σελ. 6
Σελ. 8

• ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Μουσική 
απόλαυση 
με φεγγάρι
αυγουστιάτικο

Σελ. 15

Μαλλιά κουβάρια
στ’ αριστερά…

✔ Κάλεσμα στα μέλη της Δ.Ε. (Τρεμόπουλο, Μηταφίδη, Τζήκα) για συνεργασία υπό την «Πρωτοβουλία»
✔ Σαφείς μομφές για «αδιαφανείς εσωτερικές διαδικασίες και μεθοδευμένους αποκλεισμούς»!
✔ Συνεδριάζει απόψε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή και βγάζει υποψήφιο δήμαρχο

Σελ. 4



Karfitsa2 ΔΕυτΕρηΣΕΛιΔα Τρίτη 24 Αυγούστου 2010
ατ

άκ
ες

... ΣaκηΣ ρουΒaΣ 
«Η ζωή δεν με ευνόησε, επειδή δεν γεννήθηκα σε
πλούσια οικογένεια. Για μένα όμως ήταν καλύ-
τερα, γιατί με έμαθε να δημιουργώ και αυτήν τη
γνώση δεν μπορώ να τη χάσω»

Βικτoρια ΜπeκαΜ
«Δεν ξέρω πολλά από ποδόσφαιρο.
Ξέρω τι είναι βέβαια το γκολ, που είναι
σίγουρα το βασικό πράγμα στο ποδό-
σφαιρο» 

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster
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Περί «στρατευμένης
δημοσιογραφίας» 

Υπό το καθεστώς τρό-
μου σπάει το μέτωπο
των βαρώνων. “Αμαρ-

τωλή” έγινε τώρα η
“Τρόικα”. Η “Τρόικα” όμως
δεν ΨΗΦΙΣΕ το μνημόνιο. Το
μνημόνιο το έφεραν και το
ψήφισαν οι “εκλεγμένοι”
εκπρόσωποι του λαού. Υπο-
τίθεται ότι το μελέτησαν και
το αξιολόγησαν. Το ενέκρι-
ναν και το έθεσαν υπεράνω
του συντάγματος. Τι έχουν
να πουν τώρα οι πρόθυμοι
θιασώτες του “ΝΑΙ”;

(…) Αλήθεια, όλοι αυτοί οι
οικονομικοί συντάκτες, οι
εκατοντάδες “φωστήρες”
δεν ήταν σε θέση να εντοπί-
σουν τους κινδύνους που
ελλόχευαν από την ερασιτε-
χνική (;) συμπεριφορά του
υπουργείου οικονομικών
και του κυρίου Προβόπου-
λου με την ανάληψη της
εξουσίας;

Δεν ήταν σε θέση μετέ-
πειτα να εντοπίσουν την
στρατηγική που παρέπεμπε
άμεσα σε αδυναμία δανει-
σμού από την ελεύθερη
αγορά; Όταν παρομοιάζεις
την χώρα σου ως Τιτανικό,
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΝΑ ΣΕ
ΔΑΝΕΙΣΕΙ;

Γιατί το παραμύθι του ελ-
λείμματος εκτός από χαλ-
κευμένο, είναι και
αυταπόδεικτο όπως και το
ύψος του εξωτερικού χρέ-
ους. Κραύγαζε το «Βήμα»
και όλοι οι έγκριτοι για το
“κολοσσιαίο χρέος” των 317
δις που αφήνει η κυβέρ-

νηση Καραμανλή!Μα στα
αλήθεια, πιστεύετε ότι το
κρατικό χρέος είναι “μυ-
στικό”; Πιστεύετε ότι οι δα-
νειστές από την ελεύθερη
αγορά δεν γνώριζαν ότι το
ΑΚΡΙΒΕΣ ύψος του κρατικού
δανεισμού; Όμως, η χώρα
παρ’ όλη την αρνητική δια-
φήμιση των θιασωτών του
ΔΝΤ (από το 2008), δανειζό-
ταν με spread στις 138 μονά-
δες.

Δεν βρέθηκε κανείς οικο-
νομικός συντάκτης – αναλυ-
τής να φωνάξει ότι η

στρατηγική Παπακωνσταν-
τίνου – Προβόπουλου κατα-
στρέφει την όποια
δυνατότητα ομολογιακής
χρηματοδότησης; ΟΥΔΕΙΣ.

Δεν βρέθηκε κανείς από
τους οικονομικούς συντά-
κτες – λαγωνικά έστω να αν-
τιγράψει τις αποκαλύψεις
μας ότι η κυβέρνηση συνερ-
γάζεται με την Goldman
Sachs που έχει “ποντάρει”
στην χρεωκοπία της χώρας;

(…) Όταν λοιπόν δημοσιο-
ποιήθηκε το μνημόνιο, ΟΥ-
ΔΕΙΣ εκ των ΜΜΕ δεν

παρουσίασε τα επίμαχα
άρθρα του. Κανείς από τους
“έγκριτους” δεν έκανε το
αυτονόητο: Τόσον καιρό ρε
παιδιά, διαφημίζουμε αυτό
το μνημόνιο χωρίς να το ξέ-
ρουμε. Τώρα που το μάθαμε,
δεν οφείλουμε (όχι να το
κρίνουμε), απλά ΝΑ ΤΟ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ!

Ουδείς. Απόλυτη σιωπή
για τα πρωτοφανή και αντι-
συνταγματικά του άρθρα.
Αναρτήθκε στο κορυφαίο blog της
Β. Ελλάδας taxalia.blogspot.com

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή



Γιατί ο φετινός
Αύγουστος στην Ελ-
λάδα δε μοιάζει με
τους προηγούμε-
νους…

Ο Γιώργος Πα-
πανδρέου κατά τον
πρώτο χρόνο της
διακυβέρνησής του
που σε λίγο εκπνέει,

εμφανίζεται πραγματικά να θέλει και
να επιδιώκει την ανασυγκρότηση του
κράτους, τον εκσυγχρονισμό ή την
επανίδρυση, όπως την ονόμασαν οι
προκάτοχοί του. Γίνονται πολύ σοβα-
ρές προσπάθειες όπως το τέλος των
συμβασιούχων στο Δημόσιο, η μεταρ-
ρύθμιση στην αυτοδιοίκηση, θεμελιώ-
δης για την οικοδόμηση ενός νέου
κράτους, η καταγραφή των δημοσίων
υπαλλήλων, το κόψιμο των προνομίων
κλπ. Φυσικά, τίποτα δεν γίνεται χωρίς
θυσίες και, πολύ περισσότερο, χωρίς
λάθη. Αυτό είναι βέβαιο. Όμως η προ-
σπάθεια είναι εμφανής. 

Για να πετύχει ένα τόσο φιλόδοξο
σχέδιο, που επιδιώκει την ανατροπή
κατεστημένων δεκαετιών και βάλε στον
ελληνικό δημόσιο βίο, στο δημόσιο
τομέα, απαιτείται δυνατή ομάδα. Μια
ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν στο
στόχο, στον τρόπο που θα επιτευχθεί
ο στόχος, μια ομάδα που είναι διατε-
θειμένη να «ματώσει» πρώτα αυτή
χωρίς να υπολογίζει προσωπικό πολι-
τικό κόστος. Με άλλα λόγια μια κυ-
βέρνηση δεμένη. Ίσως αυτό να ήταν
και το σκεπτικό που για πρώτη φορά
θεσπίστηκε θέση αντιπροέδρου που
παρακολουθεί το κυβερνητικό έργο
(βλέπε Πάγκαλος). Για όλους αυτούς
τους λόγους, ο ανασχηματισμός του
φετινού Αυγούστου δεν έχει την ελα-
φρότητα των προηγουμένων. Πρέπει
να γίνει και να γίνει σωστά. Να δυνα-
μώσει την κυβέρνηση ενόψει του δύ-
σκολου χειμώνα. Όχι έναντι του
πολιτικού αντιπάλου, της αντιπολίτευ-
σης. Έναντι της πρωτόγνωρης πραγμα-
τικότητας, ώστε οι τρομερές θυσίες
του λαού να μην πάνε χαμένες.

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Ο ανασχηματισμός
του φετινού 
Αυγούστου
Συνέχεια από τη σελ. 1



Η πόλη επανέρχε-
ται στους κανονι-
κούς της ρυθμούς.
Αν και το μποτιλιά-
ρισμα στο κέντρο
δεν είχε τη… χει-
μερινή διάρκεια,
εντούτοις η φωτο-
γραφία θυμίζει τα
γνώριμα δευτεριά-
τικα πρωινά της…
υπομονής!
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Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Απ᾽ όλα τα ολόγιομα φεγ-
γάρια της χρονιάς, το
φεγγάρι του Αυγούστου

είναι μακράν το πιο γοητευτικό, το πιο τρα-
γουδισμένο, το πιο φωτεινό απ᾽ όλα.

Απόψε, βράδυ της Τρίτης 24 Αυγούστου
έχουμε Πανσέληνο και είν� ωραία� Επίσης
είναι συναυλιακά...

Όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρό-
νια, αυτή τη βραδιά όλοι οι αρχαιολογικοί
χώροι της Ελλάδας, τουλάχιστον οι οργανω-
μένοι και φυλασσόμενοι, είναι ανοιχτοί για
τον κόσμο και υπάρχει και πρόγραμμα, συ-
ναυλίες συνήθως η κάτι τέτοιο ήσυχο. Όσες
φορές έτυχε να πάω ήταν πραγματικά πολύ
όμορφα.

Και φθάνουμε στο τώρα, το ζοφερό τώρα.

Η φετινή πανσέληνος αποδείχθηκε ασορτί με
την ανώμαλη και τσουρούτικη οικονομική
περίοδο, που διανύουμε σα χώρα. Έτσι, αρ-
κετές μέρες πριν, ανακοινώθηκε στον Τύπο,
ότι οι επί 20 μήνες απλήρωτοι, συμβασιού-
χοι αρχαιοφύλακες, σκόπευαν ν’ απεργή-
σουν στις 24/8, ματαιώνοντας έτσι όλες τις
προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Αμέσως μετά, οι αρχαιοφύλακες της επαρ-
χίας (όπου επαρχία σημαίνει, οπουδήποτε
αλλού εκτός από το νομό Αττικής) ανακοίνω-
σαν ότι μόνο για τη συγκεκριμένη βραδιά θα
δούλευαν εθελοντικά και μπράβο τους.

Οι της Αττικής, όμως, επέμεναν. Κι
επειδή, όπως και να το κάνουμε, οι περισ-
σότεροι ξένοι τουρίστες έρχονται στην Ελ-
λάδα για να δουν από κοντά πρώτα την
Ακρόπολη και μετά όλα τα υπόλοιπα και για
διάφορους ακόμη λόγους, που δεν είναι του
παρόντος, το υπουργείο Πολιτισμού έψαξε

και τα βρήκε τα λεφτά� Κι έτσι όλοι θα πλη-
ρωθούν, όπως φαίνεται, και της Αττικής
αλλά και οι υπόλοιποι της επαρχίας, που
είχαν δηλώσει ότι θα δουλέψουν ακόμη κι
εθελοντικά. Τώρα, το πότε θα γίνει η πλη-
ρωμή των χρωστούμενων, κι αν αυτό θα δη-
μιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και
κυρίως στην Αττική, αυτό θα το δούμε.

Πάντως, απόψε θα είναι ανοιχτοί πάνω
από 90 αρχαιολογικοί χώροι σ� ολόκληρη
την Ελλάδα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα
έχουμε συναυλία των «Υπογείων ρευμάτων»
στο Ωδείο της Ρωμαϊκής αγοράς, στο Αρχαι-
ολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης θα έχουμε
μία συναυλία τζαζ και στο φρούριο του Επτα-
πυργίου θα τραγουδήσουν ρεμπέτικα το συγ-
κρότημα «Ρεμπετάλικα». Η είσοδος θα είναι
ελεύθερη για το κοινό και οι χώροι θα παρα-
μείνουν ανοιχτοί μέχρι τα μεσάνυχτα. Άντε
και του χρόνου πιο οργανωμένα�

Νύχτα με πανσέληνο!

άποψη 

Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ηστής ετών 12. Μάλι-
στα. Πριν καλά τελει-
ώσει το δημοτικό, ο

ανήλικος απασχολούσε ήδη την αστυνο-
μία, η οποία είχε στοιχεία για τη δράση
του από την ηλικία των… δέκα ετών. Συ-
νελήφθη το περασμένο Σάββατο επ’ αυ-
τοφώρω μαζί με ένα 20χρονο στην
περιοχή της Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλο-
νίκης, την ώρα που έβγαιναν από λογι-
στικό γραφείο το οποίο είχαν διαρρήξει.
Φυσικά, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και
η 35χρονη μητέρα του για παραμέληση
ανηλίκου. 

Η είδηση, όσο θλιβερή κι αν είναι,
προκαλεί προβληματισμό και οργή.
Μπορεί να μην είναι ο κανόνας, ούτε
κάτι σύνηθες. Ωστόσο, σε τέτοια ακού-
σματα, αν και πάντα θέλεις να πεις ότι
κάτι φταίει, σου δίνεται και η ευκαιρία να
σχολιάσεις πόσο μεγάλη σημασία έχει ο
κομβικός ρόλος της οικογένειας. Πως
αυτό το μικρό κοινωνικό κύτταρο,
«κρατά» ακόμα στη χώρα μας τα ηνία,
μιας μετέπειτα εξέλιξης ενός παιδιού. 

Δεν είναι μόνο η λεγόμενη «καλή ανα-
τροφή», αλλά και η καθημερινή επίπονη
διαδικασία της κατανόησης με επιχειρή-
ματα, για το τι είναι σωστό και τι όχι. Κι
όλα αυτά, χωρίς να στερείς τον αυθορμη-
τισμό και τις υπόλοιπες δεξιότητες ενός
παιδιού. Εκείνο που φαίνεται ότι ξε-
χνάμε όμως, είναι ότι το παιδί στον
αιώνα της υπερπληροφόρησης, ακούει κι
επηρεάζεται και από άλλες πηγές, όπως
είναι η τηλεόραση, το ίντερνετ κλπ. Και
φυσικά επηρεάζεται και από τη δική μας
συμπεριφορά, την οποία απορροφά σας
σφουγγάρι, διαμορφώνοντας έναν –ίσως
άγνωστο σε μας- δικό του κώδικα αξιών.
Σε αυτά τα άδυτα της παιδικής ψυχής πρέ-
πει να μπούμε με προσοχή, σεβασμό και
υπομονή. 

Στα άδυτα 
της παιδικής ψυχής

Vacheslav Saikov «Children with a Fish», 2008

Τις καθιερωμένες
πια βόλτες του με
το τζετ σκι έκανε

και φέτος ο Π. Ψω-
μιάδης στην Καλ-

λάνδρα Χαλκιδικής,
όπου έκανε ολιγοή-

μερες διακοπές.
Έτοιμος, όπως φαί-
νεται στη φωτογρα-

φία με τη γυναίκα
του Τζούλια και την
κόρη του Καρολίνα,

για δυνατή εκκί-
νηση στον αγώνα

των περιφερειακών
εκλογών…
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Καλλικράτης 
ή Ξενοκράτης;

Tου Ροδόλφου Μασλία

Ηαποκέντρωση αποτελεί έναν
από τους αυτοσκοπούς της
Δημοκρατίας αφούκάθε

εξουσία που εκχωρείται στην το-
πική αυτοδιοίκηση έρχεται πιο κοντά στον πολίτη.
Είναι όμως αλήθεια αυτό στην Ελλάδα; 
Οι πολιτικοί  -  Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι
- που καλούνται να διαχειριστούν στους Δήμους
αυτή την αμεσότητα πρέπει να έχουν συναίσθηση
ότι αποτελούν  τα θεμέλια της δημοκρατικής πυ-
ραμίδας. Η επιλογή τους στους συνδυασμούς με
μικροπολιτικά κριτήρια  και μέσα από κομματι-
κούς μηχανισμούς δεν εξασφαλίζει την απαιτού-
μενη ποιότητα.
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι επιλέγουν στο συνδυα-
σμό, αλλά και στο υπαλληλικό επιτελείο τους λί-
γους μόνο συνεργάτες τους με τους οποίους
μπορούν να δουλέψουν αρμονικά. Τους υπόλοι-
πους τους τους επιβάλλουν και συχνά λειτουργούν
ως μοχλοί πίεσης, σπιούνοι, καμιά φορά υπονο-
μέυουν το έργο τους ή αποτελούν απλώς άχθος
αρούρης.
Ο Δήμαρχος έχει θεωρητικά την απόλυτη εξουσία
στο Δήμο του, στην πραγματικότητα όμως τα  πε-
ρισσότερα μέλη των  δημοτικών συμβουλίων που
κρίνουν τις αποφάσεις του προϋπάρχουν από πολ-
λές τετραετίες  και γι αυτούς ο Δήμαρχος είναι
μάλλον ... περαστικός.
Επιπλέον, οι κυρίες και οι κύριοι αυτοί διευθύ-
νουν τους δημοτικούς οργανισμούς και άρα δια-
χειρίζονται με γνώμονα την προσωπική τους
πολιτική μικροκαριέρα τους επιμέρους προϋπο-
λογισμούς, το μεγαλύτερο κομμάτι του δημοτικού
κορβανά.
Τα κομματικά στελέχη, συγγενείς και φίλους των
πολιτικών – και εσχάτως των χορηγών - που ο Δή-
μαρχος υποχρεούται να τακτοποιήσει έναντι πο-
λιτικής και οικονομικής υποστήριξης, οφείλει να
τα βολέψει σε καλά αμειβόμενες θέσεις στο κον-
τινό του επιτελείο, οπότε και εκεί οι θέσεις για την
πλαισίωσή του με ικανούς και έμπιστους συνερ-
γάτες του λιγοστεύουν δραματικά.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των  αγκιλώσεων, είναι
να έχουμε Δημάρχους εκ προιοιμίου αποδυναμω-
μένους σε ότι αφορά τις πολιτικές τους πρωτο-
βουλίες και πλαισιωμένους με πολλά άτομα
ακατάλληλα για τη δουλειά τους και επικίνδυνα
για την οικονομική διαχείριση.
Αποτέλεσμα αυτής της εικόνας της τοπικής αυτο-
διοίκησης με τα οικονομικά σκάνδαλα, τη ρουσφε-
τολογία, την αναποτελεσματικότητα είναι να
τρομάζουμε κάθε φορά που κάποια εξουσία εκ-
χωρείται στην αυτοδιοίκηση.
Τόσο ο Καποδίστριας όσο κακι ο Καλλικράτης είναι
απόρροια της διάγνωσης αυτής της ασθένειας.
Ωστόσο η απλή μείωση των Δήμων και ο απλός πε-
ριορισμός των δημοτικών οργανισμών στο ένα
τρίτο είναι σίγουρα ένα νοικοκύρεμα, δεν είναι
όμως η ριζική θεραπεία.
Αυτό που χρειάζεται  είναι να εκλείψουν οι μικρο-
πολιτικοί μηχανισμοί που ριζώνουν στις μικρές και
μεγάλες πόλεις μας και απομιζούν τους πόρους
που θα έπρεπε να διατίθενται για τη βελτίωσή
τους, θυσιάζουν τις ιδέες και τη δημιουργικότητα
των πολιτών στο βωμό ατομικών φιλοδοξιών..
Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει η ίδια η φι-
λοσοφία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα
ώστε να μη μπορούν να δημιουργηθούν τέτοια πο-
λιτικά φέουδα τοπικής κλίμακας.  Σα να λέμε μάλ-
λον ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών, ένας Ξενοκράτης.

άποψη

Νέοι υποψήφιοι από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία

Μετά από εσωτερική εκλογική
διαδικασία το χρίσμα του υπο-

ψηφίου δημάρχου του ΠΑΣΟΚ στη
Ζάκυνθο πήρε, με ποσοστό 58%, ο κ.
Στέλιος Μποζίκης. Αντίπαλοι του κ.
Μποζίκη ήταν οι κ.κ. Παναγιώτης
Κολύρης, Παναγιώτης Βόσσος - Δα-
σκαλάκης και Χάρης Μαρκουτσάς.
Εν τω μεταξύ και η Νέα Δημοκρατία

ανακοίνωσε τα ονόματα υποψηφίων
δημάρχων στους νομούς Ηλείας και
Ευβοίας: 
Στο νομό Ηλείας, υποψήφιος στο
δήμο Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, θα
είναι ο κ. Γ. Νικολακόπουλος, εκπαι-
δευτικός και νομαρχιακός σύμβου-
λος Ηλείας.
Στο νομό Ευβοίας, υποψήφιος της

ΝΔ στο δήμο Χαλκιδέων θα είναι ο
νυν δήμαρχος Αθ. Ζεμπίλης. Στο
δήμο Κύμης – Αλιβερίου η ΝΔ στη-
ρίζει την υποψηφιότητα του κ. Ι.
Κούκη, διευθυντή Εμπορικής Τρά-
πεζας Αλιβερίου και στο δήμο Σκύ-
ρου την υποψηφιότητα του νυν
δημάρχου Μιλτιάδη Χατζηγιαν-
νάκη.

Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ: «ΤΟ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟ  ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ»

Οριστικό το διαζύγιο 

Οριστικό τέλος στην πι-
θανή συνεργασία της Δια-
παραταξιακής Επιτροπής
με τη παράταξη «Πρωτο-
βουλία» έβαλε χθες ο
Γιάννης Μπουτάρης,
λίγες ώρες πριν τη συνε-
δρίαση του Επιτροπής για
την επιλογή κοινού υπο-
ψήφιου δημάρχου. Χρησι-
μοποιώντας αιχμηρή
γλώσσα, ο Γιάννης Μπου-
τάρης σε απαντητική επι-
στολή προς τον
εκπρόσωπο της Διαπαρα-
ταξιακής Μ. Τρεμόπουλο,
χαρακτηρίζει το διαπαρα-
ταξιακό, αποδυναμωμένο,
μακριά από την κοινωνία
και  σημειώνει ότι έκλεισε
πια τον κύκλο της προ-
σφοράς του. 

Όπως γράφει στην επι-
στολή, «αυτό το εγχεί-
ρημα έκλεισε πια τον

κύκλο της προσφοράς του
αποδίδοντας ένα πλαίσιο προ-
γράμματος και αρχών λειτουρ-
γίας του Δήμου, πράγματα
καθόλου ασήμαντα, τα οποία η
‘Πρωτοβουλία’ στήριξε εξαρ-
χής. Σήμερα, όμως, αποδυνα-
μωμένο και μακριά από την
κοινωνία των πολιτών, με
αδιαφανείς ‘εσωτερικές’ διαδι-
κασίες και μεθοδευμένους
αποκλεισμούς, το κατ’ όνομα
πλέον ‘διαπαραταξιακό’ δεν
είναι σε θέση να αναδείξει
μιαν υποψηφιότητα που να αν-
ταποκρίνεται σε νικηφόρα
προοπτική.

«Ελάτε με μας»
Μάλιστα, ο Γιάννης Μπου-

τάρης καλεί τους φίλους του
διαπαραταξιακού να συστρα-

τευτούν με τις δυνάμεις της
«Πρωτοβουλίας», καθώς
όπως τονίζει, αποτελεί το πλει-
οψηφικό ρεύμα που είναι ανα-
γκαίο και ικανό να αλλάξει
σελίδα στον δήμο: «Σε καλώ
να συνεχίσουμε τη μακρά συ-
νεργασία μας αλλά και τους
άλλους φίλους του διαπαρατα-
ξιακού να συστρατευτούν με
τις δυνάμεις της ‘Πρωτοβου-
λίας’. 

Η παράταξή μας, με ολοένα
διευρυνόμενη στήριξη και
αποδοχή από ευρέος φάσμα-
τος κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις, αποτελεί το πλει-
οψηφικό ρεύμα που είναι ανα-
γκαίο και ικανό να αλλάξει
σελίδα στον δήμο και, κυρίως,
να ανταποκριθεί με ευθύνη
στις ανάγκες της πόλης και
στις προσδοκίες των ανθρώ-
πων της», τονίζει ο Γ. Μπου-
τάρης.

Σήμερα η συνεδρίαση
Της επιστολής του κ. Μπου-

τάρη είχε προηγηθεί επιστολή
εκ μέρους της Διαπαραταξια-
κής Επιτροπής από τον επικε-
φαλής των Οικολόγων Μιχάλη
Τρεμόπουλο, ο οποίος τον κα-
λούσε να συμμετάσχει στη συ-
νεδρίαση για την εκλογή
κοινού υποψηφίου Δημάρχου
Θεσσαλονίκης με ισότιμη κα-
τάθεση της υποψηφιότητάς
του κ. Μπουτάρη, υπό την
προϋπόθεση όμως για απο-
δοχή του αποτελέσματος. 

Στη σημερινή συνεδρίαση
που θα πραγματοποιηθεί στις
8 το βράδυ στο ΣΙΤΥ το Δια-
παραταξιακό θα αποφασίσει
ποιον από τους τρεις - Μιχ.
Τρεμόπουλο, Τάσο Τζήκα ή
Τριαντάφυλλο Μηταφίδη-  θα
στηρίξει για την υποψηφιό-
τητα για δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης. 
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ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο Ν. ΝΥΦΟΥΔΗΣ

«Το όραμα μου για τον νέο δήμο»
Της Χρύσας Κυριακού

Την απόφαση του να
αποδεχτεί την πρόταση
να είναι επικεφαλής ενός
αυτοδιοικητικού σχήμα-
τος, που θα προσπαθήσει
να φέρει την αλλαγή και
να χαράξει το αποτύπωμα
του μέλλοντος, στο νέο
καλλικράτειο δήμο Πυ-
λαίας- Χορτιάτη- Πανορά-
ματος, τον πιο μεγάλο
δήμο της περιφέρειας
της Θεσσαλονίκης, ανα-
κοίνωσε  ο οικονομολό-
γος- πολιτικός
επιστήμων, Νίκος Νυ-
φούδης. 

Οίδιος σε συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε
χθες το μεσημέρι, δή-

λωσε ότι δεν είναι καινούργιος
στην τοπική αυτοδιοίκηση,
καθώς εκτός από υποψήφιος
νομαρχιακός σύμβουλος ήταν
και υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος στο δήμο Πυλαίας και
έχει οικογενειακή παράδοση στο
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης.

Ο κ. Νυφούδης πιστεύει ότι η
αλλαγή ξενικά «από τον τόπο
του καθενός» και με τη παρά-
ταξή του, «Νέο πρόσωπο στο
δήμο Πυλαίας Χορτιάτη», έχει

θέσει ως προτεραιότητα τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει ο
δήμος όπως η αστική συγκοινω-
νία, οι ανύπαρκτες υποδομές
και η έλλειψη κοινόχρηστων
χώρων. Όπως γνωστοποίησε δε
ο ίδιος έχει καταθέσει πρόταση
για τη δημιουργία ενιαίας δημο-
τικής αστικής συγκοινωνίας και
στις 3 περιοχές που περιλαμβά-
νει ο νέος διευρυμένος δήμος
του Καλλικράτη. «Σε καιρούς
δύσκολους αποφασίσαμε να πά-
ρουμε την τύχη στα χέρια μας
και να διεκδικήσουμε αυτό που
μας ανήκει. Το μέλλον μας.
Γιατί εμείς γνωρίζουμε τον
τρόπο. Έχουμε τη διάθεση.
Μπορούμε να δώσουμε στο
δήμο ένα μέλλον, που του αξί-
ζει», είπε χαρακτηριστικά. 

Το όραμα του 
για τον νέο δήμο 

Προσωπικό του όραμα, όπως
σημείωσε για το δήμο είναι η
δημιουργία μαρίνας στο δήμο
Πυλαίας που θα σημάνει και την
ανάπτυξη στην περιοχή. Παράλ-
ληλα, κατήγγειλε την νυν δημο-
τική αρχή για τη μη
χρησιμοποίηση κανενός ευρω-
παϊκού προγράμματος και ση-
μείωσε ότι στόχος του είναι η
απορρόφηση όσο το δυνατόν
περισσότερων ευρωπαϊκών κον-
δυλίων.     

Όπως πιστεύει ο ίδιος για να
ολοκληρώσει το «όραμα» του
στην τοπική αυτοδιοίκηση κάθε

δήμαρχος θα πρέπει να έχει στη
διάθεσή του 3 τετραετίες. «Την
πρώτη τετραετία ο δήμαρχος
πρέπει να ενημερώνεται και να
σχεδιάζει λύσεις για τα προβλή-
ματα του δήμου του, τη δεύτερη
να παράγει έργο και την τρίτη να
διορθώνει τις όποιες ελλείψεις

μπορεί να υπάρξουν», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Νυφούδης. 

Τέλος, έστειλε μήνυμα στην
παράταξη του Ιγνάτιου Καϊτε-
τζίδη ότι «δουλεύουμε και κάθε
μέρα ροκανίζουμε τα ποσοστά
της υπάρχουσας δημοτικής
αρχής».

ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Αποσύρθηκε ο Π. Τσακίρης από υποψήφιος δήμαρχος 

Με επιστολή που απέστειλε στα
ΜΜΕ της πόλης ο πολιτευτής
της ΝΔ, Παντελής Τσακίρης

ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη
διεκδίκηση του δημαρχιακού θώκου του
νέου δήμου Ωραιοκάστρου, αλλάζοντας
το πολιτικό σκηνικό . Ο νεαρός δημοτι-
κός σύμβουλος Ωραιοκάστρου, ο οποίος
πριν από περίπου δύο μήνες είχε ανα-
κοινώσει την υποψηφιότητά του για το
δήμο, θεωρώντας, όπως αναφέρει στην
επιστολή του, ότι η υποψηφιότητα του θα
αποτελούσε την απαρχή μιας πορείας
ανανέωσης σε πρόσωπα και ιδέες, προ-
σπάθησε να βρει συμμάχους και να ενώ-
σει τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου
αλλά η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκη-
νικού παρέμενε.

Δηλώνει «παρών» 
«Για το λόγο αυτό, αποσύρω τη υπο-

ψηφιότητά μου για τον δήμο Ωραιοκά-
στρου. Θεωρώ, ότι πρέπει να πάρω
αποφάσεις που υπαγορεύει η συνείδηση
και οι αρχές μου με γνώμονα τη διαφύ-
λαξη της ενότητας του τόπου. Η απραξία
στην πολιτική δεν με εξέφραζε ποτέ,
ούτε και σαν στάση ζωής» τονίζει ο κ.
Τσακίρης και αφήνει ανοικτά όλα τα εν-
δεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον
υποστηρίζοντας ότι η συνεισφορά του
στον τόπο του την κρίσιμη τούτη ώρα θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Σύμ-
φωνα με όσα δήλωσε ο κ. Τσακίρης δεν
έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει στις
εκλογές του ερχόμενου Νοέμβρη,
ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που κάνουν

λόγο ότι θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο
του νυν δημάρχου, Ν. Μπάτου. «Ο Παν-
τελής είναι ένας νέος άνθρωπος με
όραμα για τον τόπο του. Δεν θέλει να πα-
ραμείνει αμέτοχος και σίγουρα δεν θα
πάει σπίτι του. Άλλωστε έχει πολλούς
υποστηρικτές στο Ωραιόκαστρο», μας
είπε πολιτικό στέλεχος της ΝΔ στην πε-
ριοχή. 

Ο Παντελής Τσακίρης ανέλαβε μάλι-
στα συντονιστής ΟΝΝΕΔ για τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές στο νομό
Θεσσαλονίκης, θέση για την οποία τον
εμπιστεύτηκε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ,
Α. Παπαμιμίκος με τον οποίο διατηρούν
πολύ στενές και φιλικές σχέσεις.  

Χ.Κ

Ποιοι τον 
στηρίζουν
Ο Νίκος Νυφούδης
έχει τη στήριξη του
Απ. Κουκουρίκου
(πρώην δημάρχου
Πυλαίας), του Τάσου
Μητσίδη (επικεφα-
λής της μείζονος αν-
τιπολίτευσης στο
δήμο Πανοράματος)
και του κ. Χατζη-
κρανιώτη από τον
δήμο Χορτιάτη. Στο
πλευρό του κ. Νυ-
φούδη βρίσκονται
επίσης πολλοί δη-
μοτικοί σύμβουλοι
και των τριών
δήμων.
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Eργα ασφαλτόστρωσης
θα πραγματοποιηθούν
σήμερα και αύριο στο

ρεύμα εισόδου στη Θεσσαλο-
νίκη του αυτοκινητοδρόμου
Πατρών – Αθηνών – Θεσσα-
λονίκης – Ευζώνων (ΠΑΘΕ).
Συγκεκριμένα σύμφωνα με
την ανακοίνωση της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

οι εργασίες, που θα ξεκινή-
σουν από τις 7 το πρωί και θα
διαρκέσουν ως τις 6 το από-
γευμα και τις δυο μέρες, θα
πραγματοποιηθούν στο
ρεύμα εισόδου προς Θεσσα-
λονίκη του ΠΑΘΕ, από τον
ανισόπεδο κόμβο Καλοχω-
ρίου της εξωτερικής περιφε-
ρειακής οδού μέχρι τον

κόμβο της Λαχαναγοράς. Για
την εκτέλεση των εργασιών
θα περιοριστούν οι δυο λωρί-
δες κυκλοφορίας, με αποτέ-
λεσμα η κυκλοφορία να
διεξάγεται από μία λωρίδα.
Η Ειδική Υπηρεσία Συντήρη-
σης Αυτοκινητοδρόμων συ-
νιστά στους οδηγούς τις
ώρες εκτέλεσης των εργα-

σιών να επιλέγουν να ακο-
λουθήσουν τις εναλλακτικές
διαδρομές εισόδου στην
πόλη της Θεσσαλονίκης, δη-
λαδή είτε μέσω της εξωτερι-
κής περιφερειακής και της
οδού Μοναστηρίου, είτε
μέσω Καλοχωρίου προς τη
Λαχαναγορά ή την οδό 26ης
Οκτωβρίου.

Στον χώρο του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης φιλοξενείται πλέον αν-

δριάντας του Σταγειρίτη
φιλοσόφου, Αριστοτέλη, η δημι-
ουργία του οποίου στοχεύει στην
απόδοση τόσο της προσωπικότη-
τας όσο και του φιλοσοφικού βά-
θους της προσωπικότητας του
σημαντικού αυτού άνδρα.

Για τη φυσιογνωμία του Αριστο-
τέλη αντλήθηκαν στοιχεία από τις
δύο επικρατέστερες προτομές του
στα Μουσείο της Ακρόπολης και
της Βιέννης.

Στον χώρο στον οποίο αναπτύσ-
σεται το έργο κυριαρχεί το εμφα-
νές μπετόν και η αρχιτεκτονική της
γεωμετρίας και των καθαρών σχη-
μάτων. Ο ανδριάντας αποτελεί, αν-
τίστοιχα, μια γεωμετρική μορφή,
ενώ το σύγχρονο στοιχείο της πρό-
τασης, με τον φωτισμό νέον, εν-
τάσσεται αρμονικά στην καθαρή
αρχιτεκτονική της αίθουσας.

Ο τοίχος πίσω από τον ανδριάντα
μετατρέπεται σε σύγχρονο εικα-

στικό έργο, αποδίδοντας εννοιολο-
γικά το έργο του φιλοσόφου. Απο-
τελείται από μια ελαφρά
καμπυλωμένη γραμμή, μήκους

περίπου δεκαοκτώ μέτρων, και
από μία τελεία, συμβολίζοντας το
άπειρο και το ένα, το συνεχές και
τη στιγμή.

Η δημιουργία του ανδριάντα
ήταν πρόταση του Παγχαλκιδικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Ο Αρι-
στοτέλης», την οποία αποδέχθηκε
ομόφωνα η Σύγκλητος του ΑΠΘ.
Το κόστος για την κατασκευή του
καλύφθηκε από δωρεά του συλλό-
γου, ενώ για την κατασκευή του
έγινε ανοιχτός δημόσιος πανελλή-
νιος διαγωνισμός και συστάθηκε
ειδική επιτροπή.

Τα αποκαλυπτήρια του αν-
δριάντα θα πραγματοποιηθούν την
Τετάρτη 25 Αυγούστου, στις 8
μ.μ. και το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει χαιρετισμό από τον Πρύτανη
του Α.Π.Θ., καθηγητή Αναστάσιο
Μάνθο, και από τον Πρόεδρο του
Παγχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης «Ο Αριστοτέλης», Μιχάλη
Καρτσιώτη, αλλά και ομιλία της
καθηγήτριας του Τμήματος Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής του
Α.Π.Θ., Δήμητρας Σφενδόνη –
Μέντζου, με βασικό θέμα «Αριστο-
τέλης, ο κορυφαίος πανεπιστήμων
φιλόσοφος».

➽ «Λαβράκι» έβγαλαν τα στε-
λέχη του ΣΔΟΕ, σε εκτεταμένες
έρευνες που πραγματοποίησαν σε
ιστορικό αθλητικό ερασιτεχνικό
σωματείο της Θεσσαλονίκης, ανα-
καλύπτοντας φορολογική απάτη
που ξεκινάει από το 2002 και ξε-
περνάει τα 20 εκατ. ευρώ. Στο
στόχαστρο των ανδρών της ειδικής
υπηρεσίας ελέγχων του ΣΔΟΕ
βρέθηκε το τελευταίο διάστημα
αθλητικό σωματείο της πόλης.
Από τους ελέγχους προκύπτει πως
τα τελευταία οκτώ χρόνια πάνω
από 100 επιχειρήσεις παρείχαν ει-
κονικές χορηγίες και διαφημίσεις
στο εν λόγω σωματείο, με τον
τζίρο των παραπάνω δραστηριο-
τήτων να ξεπερνάει τα 2,5 εκατ.
ευρώ κάθε χρόνο. 

➽ Σε εργασίες συντήρησης και
βελτίωσης του οδοστρώματος της
οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην
Καλαμαριά θα προχωρήσει η Δι-
εύθυνση Ελέγχου Συντήρησης
Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας από την Τρίτη 24 Αυ-
γούστου 2010 μέχρι και την
Τρίτη 31 Αυγούστου 2010. Ο
προϋπολογισμός του έργου είναι
1 εκατομμύριο ευρώ και οι εργα-
σίες θα πραγματοποιούνται καθη-
μερινά από τις 8 το πρωί ως τις 8
το βράδυ, σε συνεννόηση με το Β’
Τμήμα Τροχαίας Θεσσαλονίκης

➽ Επίγειες ακμαιοκτονίες (κωνω-
ποκτονίες) με εκνέφωση πραγματο-
ποιούνται από χθες στο Άδενδρο
και στη Νέα Μεσήμβρια, στο
πλαίσιο του προγράμματος κατα-
πολέμησης κουνουπιών για την αν-
τιμετώπιση του ιού του Δυτικού
Νείλου στο νομό Θεσσαλονίκης.
Οι ψεκασμοί θα επαναληφθούν
μετά από τέσσερις ημέρες.

➽ Αποσύρεται από την αγορά, με
εντολή του ΕΦΕΤ προϊόν τύπου
γρανίτα, το οποίο ενδέχεται να
είναι επιμολυσμένο με τον μύκητα
Paecilomyces variotii. Πρόκειται
για το προϊόν με την εμπορική
επωνυμία «ALASKA BOY Long
Stick», σε συσκευασία των 40 ml,
το οποίο παρασκευάζεται από την
ολλανδική επιχείρηση Dedert Pak-
toe B.V. και διακινείται από την
εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. Οι κατα-
ναλωτές που έχουν ήδη προμη-
θευτεί το ανωτέρω προϊόν
καλούνται να μην το καταναλώ-
σουν. 

μικρά - μικρά

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ

Ανδριάντας του Αριστοτέλη 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ασφαλτόστρωση στην Εθνική στο Καλοχώρι

Την αντίθεσή της σε
όσα υποδεικνύει το
επικαιροποιημένο

μνημόνιο για τα εργασιακά
και το ασφαλιστικό εξέ-
φρασε η ΓΣΕΕ και προανήγ-
γειλε αγωνιστική
απάντηση, αρχής γενομέ-
νης της 11ης Σεπτεμβρίου
από τη Θεσσαλονίκη. «Oι
προτεινόμενες ανατροπές

σε ότι έχει απομείνει από τα
εργασιακά, οικονομικά,
ασφαλιστικά, δικαιώματα
τις συλλογικές συμβάσεις
και τις ΔΕΚΟ, προκαλούν
την οργή και την αγανά-
κτηση των εργαζομένων»,
αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση. 
Η ΓΣΕΕ απορρίπτει κατηγο-
ρηματικά τα μέτρα που προ-

ωθούνται και –όπως αναφέ-
ρει- η απάντηση θα δοθεί
αγωνιστικά αρχής γενομέ-
νης από το συλλαλητήριο
που έχει προγραμματιστεί
για τις 11 Σεπτεμβρίου στην
Θεσσαλονίκη στις 18:30 στο
άγαλμα του Βενιζέλου.
«Το συνδικαλιστικό κίνημα
δεν είναι διατεθειμένο να
ανεχτεί την περαιτέρω συρ-

ρίκνωση βασικών και θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων», το-
νίζεται στην ανακοίνωση.
«Η κυβέρνηση οφείλει να
συμπορευθεί με τις ανάγ-
κες των εργαζομένων και
ολόκληρης της κοινωνίας
και να απορρίψει τις
ακραίες και νεοφιλελεύθε-
ρες συνταγές», καταλήγει η
ΓΣΕΕ.

Μεγάλο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ 
στη Θεσσαλονίκη στις 11 Σεπτεμβρίου



Αν και πολλοί υποστηρίζουν
ότι λίγα θα επιτύχει στον
τομέα της ανανέωσης ένας

ανασχηματισμός (καθώς οι κεντρι-
κοί άξονες διακυβέρνησης
ασκούνται από την Τρόικα), το Μέ-
γαρο Μαξίμου φαίνεται να εισέρ-
χεται σε τροχιά ανασχηματισμού. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου επιδιώ-
κει με ένα νέο κυβερνητικό σχήμα
να καλύψει τα κενά που θα δημι-
ουργηθούν από τη μετακίνηση κυ-
βερνητικών στελεχών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση στις εκλογές του Νο-
εμβρίου, να διορθώσει τα προβλή-
ματα που έχει εντοπίσει στο παρόν
κυβερνητικό σχήμα., αλλά και να
δημιουργήσει ένα ισχυρό συντονι-
στικό όργανο που θα παρεμβαίνει
σε περιπτώσεις κρίσεων και θα
εποπτεύει τους υπουργούς και
τους υφυπουργούς, παρακολου-
θώντας στενά την απόδοσή τους
και τη μεταξύ τους συνεργασία. 

Αναφορικά με τον τελευταίο
στόχο, το επόμενο διάστημα και
ενδεχομένως πριν από τον ανα-
σχηματισμό ο πρωθυπουργός δη-
μιουργεί και εγκαθιστά στο
Μέγαρο Μαξίμου ένα συντονιστικό

κέντρο υλοποιώντας τις πρώτες
δομικές αλλαγές στη διακυβέρ-
νηση του κράτους. 

Το συγκεκριμένο κέντρο θα ανα-
λάβει τον συντονισμό της κυβέρ-
νησης χωρίς αυτό να σημαίνει

απαραίτητα ότι υποβαθμίζεται ο
ρόλος της αντιπροεδρίας της κυ-
βέρνησης ή του υπουργού Επι-
κρατείας. 

Ο Γ. Παπανδρέου αναμένεται να
προχωρήσει άμεσα στις αλλαγές

λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις
που τού εισηγήθηκε η Επιτροπή
Ξένων Εμπειρογνωμόνων «για τον
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας
της κυβέρνησης. Πιθανότατα ο
πρωθυπουργός θα ορίσει έναν γε-
νικό συντονιστή της κυβέρνησης,
ο οποίος όμως θα είναι θεσμικά
κατοχυρωμένος έχοντας είτε ρόλο
υπουργού Προεδρίας είτε ρόλο
υπουργού Επικρατείας με υπουρ-
γείο το οποίο θα λειτουργεί στο
εσωτερικό του Μαξίμου. Τα ονό-
ματα που ακούγονται για τη θέση
του συντονιστή είναι αυτό του
υπουργού των Εσωτερικών Γιάννη
Ραγκούση και του υπουργού παρά
τω Πρωθυπουργώ Χάρη Παμ-
πούκη. 

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Έτοιμος να αλλάξει την
εσωκομματική ατζέντα και
να αφήσει πίσω του το…

θόρυβο που προκάλεσε η δια-
γραφή Μαρκογιαννάκη είναι ο Αν-
τώνης Σαμαράς. Ο αρχηγός της
ΝΔ θέλει να φέρει και πάλι στο
πολιτικό προσκήνιο τα θέματα της
οικονομίας και της καθημερινότη-
τας του πολίτη και προετοιμάζεται
για την παρουσία του στη Θεσσα-
λονίκη ενόψει της ΔΕΘ. Για αυτό
το λόγο κλιμάκιο της ΝΔ, με επι-
κεφαλής τον Ανδρέα Λυκουρέν-
τζο, βρέθηκε χθες στην πόλη και
συναντήθηκε με κομματικά στε-
λέχη.

Ο γραμματέας της πολιτικής επι-
τροπής της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης είχε διαδοχικά τετ-α-τετ με
τους Παναγιώτη Ψωμιάδη και Βα-
σίλη Παπαγεωργόπουλο, ενώ το
απόγευμα συμμετείχε στη συνε-
δρίαση της διοικούσας επιτροπής
του κόμματος. Το κλιμάκιο συμ-
πλήρωναν ο γενικός διευθυντής
της Ρηγίλλης Θανάσης Σκορδάς
και ο οργανωτικός γραμματέας
Μανώλης Αγγελάκας.

Η Ρηγίλλης δίνει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα σε αυτές τις επαφές καθώς

θα καθορίσουν, σε μεγάλο βαθμό,
την ατζέντα και το περιεχόμενο της
ομιλίας Σαμαρά από το βήμα του
«Ιωάννης Βελλίδης». 

Παράλληλα οι συναντήσεις με
Ψωμιάδη και Παπαγεωργόπουλο
αποτέλεσαν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία να συζητηθούν θέματα

που αφορούν στις αυτοδιοικητικές
εκλογές. Με τον πρώτο για την πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
όπου είναι υποψήφιος και με τον
δεύτερο για το πώς θα στηρίξει και
θα ενισχύσει την υποψηφιότητα
Γκιουλέκα στο δήμο Θεσσαλονί-
κης. 

Θέλοντας να είναι όσο το δυνα-
τόν καλύτερα προετοιμασμένος
στην παρθενική του εμφάνιση στη
ΔΕΘ ως αρχηγός της ΝΔ, ο κ. Σα-
μαράς σχεδιάζει σειρά επαφών
και με τους παραγωγικούς φορείς
της χώρας. Επιδίωξη του είναι να
ακούσει τις προτάσεις τους και να
τις μελετήσει με τους αρμόδιους
τομεάρχες, οι οποίοι θα πρέπει να
του παραδώσουν ενημερωτικά ση-
μειώματα μέχρι τις αρχές Σεπτεμ-
βρίου. 

εν συντομία
➽ Εντός της εβδομάδας αναμένε-
ται να ανακοινωθούν από το
υπουργείο Παιδείας οι βάσεις ει-
σαγωγής στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Οι εφετινοί πίνακες
εκτιμάται πως θα δείξουν πτώση
των βάσεων στα περισσότερα
τμήματα της χώρας και σε όλα τα
επιστημονικά πεδία, καθώς και αι-
σθητή μείωση των αριστούχων.
Ωστόσο αναμένεται ότι τμήματα
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα
συγκρατήσουν τα μόριά τους,
καθώς λόγω της δύσκολης οικονο-
μικής συγκυρίας, οι περισσότεροι
υποψήφιοι έχουν δηλώσει σχολές
προτίμησης βάσει της εγγύτητας
των πανεπιστημίων με τον τόπο
διαμονής τους.

➽ Εξαιρετικά ακριβό αποδει-
κνύεται το καλάθι του σούπερ
μάρκετ για τη μέση οικογένεια,
αφού οι ανατιμήσεις των τελευ-
ταίων μηνών σε βασικά κατανα-
λωτικά αγαθά είναι μεγαλύτερες
από αυτές που επιβλήθηκαν στα
προϊόντα λόγω των αυξήσεων
στους συντελεστές του ΦΠΑ. Aπό
το Φεβρουάριο μέχρι και σή-
μερα, διάστημα κατά το οποίο εν-
τάθηκε η ύφεση στην ελληνική
οικονομία, βιομηχανίες και σού-
περ μάρκετ πέρασαν στα ράφια
ανατιμήσεις που έφθασαν έως και
19%. 

➽ Ειδική ρύθμιση για τη «τακτο-
ποίηση» των καταπατημένων εκτά-
σεων του Δημοσίου, η οποία θα
λειτουργήσει στα πρότυπα της
ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους
χώρους, ετοιμάζουν τα συναρμό-
δια υπουργεία Περιβάλλοντος
και Οικονομικών. Oι υπηρεσίες
του υπουργείου Περιβάλλοντος
υπολογίζουν ότι 3,4 εκατ. στρέμ-
ματα δημόσιας γης έχουν καταπα-
τηθεί, αν και παράγοντες του
υπουργείου Οικονομικών, υπο-
στηρίζουν ύστερα από πρόσφατη
έρευνα ότι σήμερα πλέον τα κα-
ταπατημένα είναι 5 εκατ. στρέμ-
ματα. 

➽ Συνολικά 122 παραβάσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας βεβαίωσαν
τα στελέχη του Λιμενικού Σώμα-
τος μετά από 2.232 ελέγχους σε
θαλάσσια μέσα αναψυχής, ταχύ-
πλοα σκάφη και λουτρικές εγκα-
ταστάσεις κατά το χρονικό
διάστημα από 16 Αυγούστου έως
22 Αυγούστου.  

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Μ. ΜΑΞΙΜΟΥ

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

   
  

Ποντάρει στη ΔΕΘ η Ρηγίλλης

Ο κύβος ερρίφθη (;)
για ανασχηματισμό
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Τα παίζει όλα για όλα στη Θεσσαλονίκη

Ηπαρουσία Σαμαρά στη ΔΕΘ φαντάζει αυτήν τη στιγμή ως το σημαντικότερο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η ΝΔ,
πέρα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Μια καλή του εμφάνιση μπορεί να επισκιάσει τις εσωκομματικές

έριδες και να δώσει την ώθηση που αναζητά εδώ και ένα χρόνο η Ρηγίλλης στα δημοσκοπικά της ποσοστά. Αντίθετα μια
κακή ή αδιάφορη παρουσία της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που δεν θα προσθέσει κανένα ουσιώδες στοιχείο στη μέχρι τώρα
αντιπολιτευτική της τακτική, μπορεί να αποτελέσει καίριο κτύπημα στην εικόνα της παράταξης και να πλήξει ακόμα
περισσότερο το ήδη «πληγωμένο» κύρος της. Συν τοις άλλοις θα δώσει αφορμή στους εσωκομματικούς αντιπάλους του κ.
Σαμαρά να ξεσπαθώσουν εναντίον του, εντείνοντας την συνεχιζόμενη κριτική περί «συρρίκνωσης» της ΝΔ. Ένας από
αυτούς είναι και ο Κώστας Κιλτίδης, ο οποίος με αφορμή τη διαγραφή Μαρκογιαννάκη, κατηγόρησε την ηγεσία της ΝΔ
για «φοβικά σύνδρομα» και «απουσία δημοκρατικής λειτουργίας των οργάνων της». 



Όλα για όλα
Αποφασισμένος να πολιτικοποιήσει τις αυτοδιοικητικές
εκλογές είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος
σχεδιάζει να ρίξει όλα τα «βαριά» του χαρτιά στην
περιφέρεια Αττικής. Θέλοντας να καταγράψει όσο το
δυνατόν υψηλότερο ποσοστό, προσανατολίζεται να δώσει το
χρίσμα στον Μάκη Βορίδη, ο οποίος έτσι και αλλιώς
ενδιαφέρεται και να ορίσει ως αντιπεριφερειάρχες τους
Γεωργιάδη και Πλεύρη. Το δίλλημα του όμως έχει να
κάνει με το μέλλον της κοινοβουλευτικής του ομάδας, η
οποία θα αποδυναμωθεί αν χάσει τους τρεις
«πρωτοκλασάτους» βουλευτές. Με δεδομένο ότι ο
«πάγκος» του ΛΑΟΣ δεν είναι τόσο… δυνατός και δεν
αποτελείται από γνωστά και προβεβλημένα στελέχη,
τόσο ο Γιώργος Καρατζαφέρης ζυγίζει και ξαναζυγίζει
τα δεδομένα.  
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Λούκα: «Κακόγουστο 
παιχνίδι εις βάρος μου»
Ως ένα «κακόγουστο παιχνίδι» σχολιάζει τις
φήμες περί εξόδου της από την κυβέρνηση η
υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, σε συ-
νέντευξή της. «Από το 2007 που μπήκα στην
πολιτική, κάθε δύο μήνες κυκλοφορούν
"φήμες" ότι είτε μετακινούμαι, είτε ανασχημα-
τίζομαι, είτε... καταργούμαι. Έχω αρχίσει να
συνηθίζω αυτό το κακόγουστο παιχνίδι», λέει
η κυρία Κατσέλη. Για το ενδεχόμενο «συντρο-
φικών μαχαιρωμάτων», σημειώνει ότι «ίσως,
στην πολιτική υπάρχουν και αυτά», ωστόσο
προσθέτει ότι έχει «εξαιρετικές σχέσεις με

όλους τους συναδέλφους»
της. Για τον υπουργό Οικο-

νομικών Γ.Παπακων-
σταντίνου, παραδέχεται

ότι έχει διαφορετικές
απόψεις σε ορισμένα
θέματα, αλλά «οι
σχέσεις μας είναι

εξαιρετικές και
επιτυγχάνεται

σύνθεση
στο υπουρ-
γικό συμ-

βούλιο».

Παίρνουν σειρά
Οι Θανάσης Γιαννόπουλος και Έλσα Παπα-
δημητρίου θεωρούνται ως τα επόμενα… φα-
βορί για να βρεθούν εκτός κοινοβουλευτικής
ομάδας της ΝΔ, έχοντας την τύχη του Χρή-
στου Μαρκογιαννάκη. Ο λόγος δεν είναι το
«Μπακογιαννικό» τους παρελθόν και παρόν, αλλά
το αντάρτικο που στήνουν κατά των επιλογών Σαμαρά στις αυτοδιοι-
κητικές εκλογές. O κ. Γιαννόπουλος διαφωνεί με την υποψηφιότητα
Χειμάρα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Έλσα Παπαδημη-
τρίου «απειλεί» ότι θα στηρίξει για την περιφέρεια Πελοποννήσου τον
φίλο της Πέτρο Τατούλη και όχι τον Δημήτρη Δράκο που έχει τη στή-
ριξη της Ρηγίλλης. Ο Αντώνης Σαμαράς τους προειδοποίησε να μην
τραβήξουν το σκοινί στα άκρα, εκείνοι ωστόσο δείχνουν διατεθειμένοι
να το… σπάσουν. 

Τον έβαλαν στο μάτι
Στόχος απόπειρας ληστείας έγινε το βράδυ
του Σαββάτου ο πρώην υφυπουργός Οικο-
νομίας Απόστολος Φωτιά-
δης. Δύο άγνωστοι
εισήλθαν από ανα-
σφάλιστη πόρτα στην
οικία του κ. Φω-
τιάδη στην Αλεξαν-
δρούπολη,
φορώντας πλαστικά
γάντια και έχοντας κα-
λυμμένα τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου τους με πλαστικές
αποκριάτικες μάσκες. Με την απειλή όπλου
θέλησαν να ακινητοποιήσουν τον πρώην
υπουργό και τη σύζυγο του που βρίσκονταν
στο σπίτι εκείνη την ώρα.  Σύμφωνα με όσα
δήλωσε ο Απόστολος Φωτιάδης, ακολού-
θησε πάλη με έναν από τους δράστες. Ο κ.
Φωτιάδης τον κτύπησε αρπάζοντας μια κα-
ρέκλα, ο δράστης όμως ανταπέδωσε με το
πίσω μέρος του όπλου του και χτυπώντας
τον κ. Φωτιάδη τον έριξε κάτω. Η σύζυγος
του κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο γιος του, ο
οποίος βρισκόταν στον επάνω όροφο του
σπιτιού, προσπάθησε να αποσπάσει την
προσοχή των δραστών και βγήκε από το
σπίτι προκειμένου και αυτός να ειδοποιήσει
την αστυνομία αλλά και τους γείτονες. Οι
δράστες τράπηκαν σε φυγή πριν φτάσει η
αστυνομία και αναζητούνται.
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ΗΡΑΚΛΗΣ

«Κλείνει» 
αμυντικό μέσο

Χθες αναμενόταν στη
Θεσσαλονίκη ο Σλοβά-
κος τερματοφύλακας

Λούμπος Καμενάρ για να ολο-
κληρωθεί και τυπικά ο μονοε-
τής δανεισμός του από τη
Ναντ. Αυξάνονται οι πιθανό-
τητες παραμονής του Λέκι. Ο
Αργεντινός αμυντικός έχει
ρίξει «γέφυρες» στη διοίκηση
του Ηρακλή και οι συζητήσεις
γίνονται σε πολύ καλό κλίμα,
με την αισιοδοξία (μετά και τη
προχθεσινή επαφή) να είναι
διάχυτη. Σαφώς η απόκτηση
του Χοσέμι δεν επιτρέπει
άλλο ένα «βαρύ» συμβόλαιο,
αλλά στόπερ με την ποιότητα
του Λέκι δεν κυκλοφορούν
πολλοί «ελεύθεροι». Τέλος Οι
«κυανόλευκοι» έχουν βρει
ήδη στη Γαλλία τον εκλεκτό
τους για τη θέση του αμυντι-
κού μέσου και σήμερα ή αύριο
θα προχωρήσουν στις απαραί-
τητες επαφές για να τελειώσει
το θέμα. Πρόκειται για ποδο-
σφαιριστή που αγωνίζεται
στη Ligue 2 και έχει τόσο ανα-
σταλτικά όσο και δημιουργικά
καθήκοντα.

ΑΡΗΣ

Με το νου στη  Βιέννη
Στον Άρη συνεχίζουν να

προετοιμάζονται για τον
επαναληπτικό με την

Αούστρια Βιέννης την Πέμπτη.
Οι «κίτρινοι» θέλουν να υπε-
ρασπιστούν το σκορ του πρώ-
του αγώνα (1-0) και να
πάρουν την πρόκριση στους
ομίλους του Europa League.
Εκτός του ματς με τους Αυ-
στριακούς, όμως, οι Θεσσαλο-
νικείς έχουν το μυαλό τους και
στον Τζερόνιμο Μπαράλες. Ο
23χρονος φορ ξεκαθάρισε με
δηλώσεις του σε ιστοσελίδα
της πατρίδας του πως θέλει να
παίξει στον Άρη και εντός των
επόμενων εικοσιτετραώρων το
θέμα αναμένεται να κλείσει
θετικά. 

Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ
έδωσε ρεπό προχθές στους
παίκτες του και από χθες άρ-
χισε ουσιαστικά η προετοιμα-
σία για το ματς της Πέμπτης
στη Βιέννη. Ο Αργεντινός τε-
χνικός των «κιτρίνων» περιμέ-
νει να δει σε τι κατάσταση θα
είναι ο Ρονάλντο και αν έχει
ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που
τον ταλαιπωρούν ενώ σκέφτε-
ται το ενδεχόμενο να πραγμα-
τοποιήσει ορισμένες αλλαγές

στην ενδεκάδα της ομάδας. 

Πλησιάζει ο Μπαράλες 
Ο Άρης θέλει να αποκτήσει

τον Τζερόνιμο Μπαράλες ενώ
και ο 23χρονος φορ δήλωσε
πως θέλει να παίξει στον στην
ομάδα της Θεσσαλονίκης. Συ-
νεπώς, το ζήτημα είναι να τα
βρει ο Άρης με τη Μπάνφιλντ
ώστε να αποκτηθεί ο παίκτης

δανεικός με οψιόν αγοράς. Οι
διαπραγματεύσεις θα αρχί-
σουν εντός της εβδομάδας και
το θέμα αναμένεται να κλείσει
θετικά για την ομάδα του
Έκτορ Ραούλ Κούπερ.

Σιγουριά για Φατί
Οι πληροφορίες τόσο από

την Ελλάδα όσο και από την
Ιταλία αναφέρουν ότι η μετα-

κίνηση του 24χρονου μέσου
στον Άρη είναι ειλημμένη. Ο
Ρικάρντο Φατί θα υπογράψει
συμβόλαιο συνεργασίας τριε-
τούς διάρκειας με την κίτρινη
ΠΑΕ και αυτό που μένει να ξε-
καθαριστεί είναι αν θα διατη-
ρήσουν οι Ρωμαίοι κάποιο
ποσοστό των εσόδων, σε περί-
πτωση μεταπώλησης του παί-
κτη.

ΟΟλιβιέ Σορλέν και ο Γιώρ-
γος Φωτάκης αναμένεται
να καλύψουν τα κενά που

αφήνουν οι τιμωρίες των Βίκτορ
Βιτόλο και Βλάνταν Ίβιτς στον
επαναληπτικό αγώνα με τη Φε-
νερμπαχτσέ στην Κωνσταντινού-
πολη. Ο Παύλος Δερμιτζάκης
δοκίμασε τους δύο παίκτες στην
προπόνηση του ΠΑΟΚ, αφού
εκείνο που θέλει είναι να υπάρ-
ξουν λογικές και «ομαλές» επιλο-
γές για την ισορροπία της
ομάδας. 

Ο 41χρονος προπονητής δοκί-
μασε κάποια πράγματα στο χθε-
σινό πρόγραμμα, όμως δεν είναι
σίγουρο ότι ο Γάλλος και ο Έλλη-
νας μέσος θα παίξουν κόντρα
στους Τούρκους. Ο Σορλέν έπαιξε
δίπλα στον Πάμπλο Γκαρσία και ο
Φωτάκης είχε τον ρόλο που συνή-
θως έχει ο Ίβιτς. Οι υπόλοιποι
εννέα ήταν οι ίδιοι με τον προ-
ηγούμενο αγώνα της Πέμπτης
κόντρα στη Φενέρ. Η αποστολή

του ΠΑΟΚ αναχωρεί σήμερα για
την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που
έχει συζητηθεί, θεωρείται βέβαιο
ότι θα γίνει μια επίσκεψη στην
Αγιά Σοφιά, χωρίς να έχει ξεκαθα-
ρίσει ακόμα αν θα γίνει συνάν-
τηση με τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο (σ.σ.:
είναι πιθανό να ταξιδέψει στον
Καναδά). Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ
έχουν ήδη επικοινωνήσει με διοι-
κούντες τον «ΑΣ Πέρα», έτσι ώστε
να συναντηθούν στην Κωνσταν-
τινούπολη και να τους προσκαλέ-
σουν στο παιχνίδι της Πέμπτης
στο «Σουκρού Σαράτσογλου», για
να το παρακολουθήσουν

μαζί από τις θέσεις VIP, με τις
προσκλήσεις, που παραχώρησε
στον ΠΑΟΚ η Φενέρμπαχτσε.

Μέσα στα σχέδια της διοίκη-
σης, είναι να υπάρξει μια μορφή
συνεργασίας με τον ελληνικό
σύλλογο της Κωνσταντινούπο-
λης, ο οποίος τα τελευταία χρό-
νια ζει την παρακμή του και
διαγράφει φθίνουσα πορεία,
όπως και ο ελληνισμός της
Πόλης.

Τέλος ο Γιώργος Καραγιάννης
παρακολούθησε χθες την αναμέ-
τρηση της Φενέρμπαχτσε με την
Τραμπζονσπορ και σήμερα θα
ενημερώσει τον Παύλο Δερμι-
τζάκη.  

Οι πρώτες επιλογές 
του Δερμιτζάκη

ΠΑΟΚ
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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
Κέντρο αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ 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
Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παιδοψυχολογικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αι-
μοδοσίας, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά,
ορθοπεδικά, ουρολογικά, νευροχειρουργικά, θωρακική, καρδιο-
χειρουργικά, οφθαλμολογικά,  μαυετικά/γυναικολογικά, παιδοχει-
ρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
χειρουργικά, ωρλ, αγγειοχειρουργικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά, οδοντιατρικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
Από 09.00 έως 21.00
•ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

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

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

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2 / τηλ. 2310-868570
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. 2310-868570
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

• 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Ηρακλείας στην Πλ. Ελευθερίας

• ΠΑΠΑΔΑΚΗ Παπαδάκη & Πανσελήνου

• ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Μικράς Ασίας 

• ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ Αρκαδίου-Ζαλόγγου

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ.Αλεξάνδρου- Αριστοτέλους 

• ΜΑΛΑΚΟΠΗ Τσέλιου

• Ν.ΚΡΗΝΗ Λυκούδη(Αγ.Γεώργιος-Εργατικές Κατοικίες)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Πλάτωνος, Αχιλλέως

• ΟΡΜΥΛΙΑΣ Ορμυλίας & Κίμ.Βόγα

• ΚΑΝΑΡΗ Κανάρη 

• ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ Αγ. Αθανασίου

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Α. Παπανδρέου 156-Κύπρου Συκιές, Κ. Καραμανλή 45-Ιπποκράτειο, Πασα-

λίδη 106-Πόντου Καλαμαριά, Πλάτωνος 3-Εγνατία Αγ. Σοφίας, Κρήτης 11-
Συνδίκα-Ανάληψη, Τσιμισκή 75, Μ. Μπότσαρη 106-Παπαναστασίου, Ι.Δρα-
γούμη 69-Διοικητήριο, Αγ. Δημητρίου 109, Βασ. Όλγας 193-Στάση Μαρτίου,
Απόλλωνος 13-Κήπος Καλού Κ. Τούμπα ευθεία θύρας 7 Γήπεδο Πάοκ, Αρχαι-
ολογικό Μουσείο 14-Φάληρο, Κερασούντος 64-Καλαμαριά, Μακρυγιάννη 76-
Αρκαδίου 12 Α. Ηλιούπολη-Σταυρούπολη, Αν. Παπανδρέου 84- Ελευθέριο
Κορδελιό.

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Τσιμισκή 75, Μ. Μπότσαρη 106-Παπαναστασίου, Αγ. Δημητρίου 109, Βασ.

Όλγας 193-Στάση Μαρτίου, Αρχαιολογικό Μουσείο 14-Φάληρο.

εφημερεύοντα φαρμακεία
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Elegance 
Fashion 
Show
ΟΧρήστος Μούφτογλου της εται-

ρείας  Elegance  οργάνωσε  ένα
εντυπωσιακό fashion show στο

club LIDO της Θεσσαλονίκης. Γνωστά
μοντέλα  παρουσίασαν  τις  επώνυμες
δημιουργίες του. Το μακιγιάζ ανέλαβε
η εταιρεία καλλυντικών Oriflame και
τις κομμώσεις ο Νέστωρ Γιαννάκης. Τη
διοργάνωση του show ανέλαβε ο Κυ-
ριάκος Κερανόπουλος. 
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Ηθεατρική παράσταση «Μαλ-
λιά κουβάρια» θα ανεβεί στο

ανοιχτό θέατρο Συκεών την Πέμ-
πτη 26 Αυγούστου με αφορμή τα
Μερκούρεια 2010! Η τιμή του
κανονικού εισιτηρίου είναι 20
ευρώ ενώ του φοιτητικού 15
ευρώ.

Ηνέα έκθεση του Δημήτρη
Ευθυμίου με τον τίτλο «Αν-

τανακλάσεις των αισθήσεων», φι-
λοξενείται από τις 21 Αυγούστου
έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2010,
στο ξενοδοχείο ATHOS στην
Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης και η Διεύ-

θυνση Εθνικού Αρχείου Μνη-
μείων παρουσιάζουν την έκθεση
«…ανέφερα εγγράφως…», η
οποία θα λειτουργεί μέχρι τον
Οκτώβριο και θα παρουσιάζει
τους θησαυρούς του ιστορικού
αρχείου της Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας. Στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης.

Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης
επιτυχίας της έκθεσης «Από

το Βόσπορο στην Αδριατική», η
διάρκειά της παρατείνεται μέχρι
τις 15 Σεπτεμβρίου 2010. Η έκ-
θεση, που συνδιοργανώνεται
από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ-
σαλονίκης, την 9η Εφορεία Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων
Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Αρχιτε-
κτονικής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
το ΜΦΘ, αποτελεί μια παραγωγή
του Κέντρου Εθνικών Μνημείων
της Γαλλίας, Conciergerie.

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η
Θέρμη «γιορτάζει»! Τα

«Θέρμης Δρώμενα»  ο καθιερω-
μένος πλέον πολιτιστικός   θε-
σμός, που διοργανώνει κάθε
χρόνο ο Δήμος Θέρμης και απο-
τελεί ένα από τα σημαντικά πολι-
τιστικά γεγονότα του Νομού
Θεσσαλονίκης.

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Παρα-
σκευή και Σάββατο: 21.00, 23.20, Τρίτη
και Τετάρτη: 20.50, 23.20) / ΕΠΙΚΙΝΔΥ-
ΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ (Κυριακή και Δευτέρα:
19.40, 22.00, 00.30) / TOY STORY 3
(Παρασκευή: 18.50, Σάββατο: 18.50, Κυ-
ριακή: 17.30, Δευτέρα: 17.30, Τρίτη:
18.40, Τετάρτη: 18.40)
Αίθουσα 2: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Παρασκευή και Σάββατο: 17.00, 19.00,
20.50, 22.50, 00.50, Τρίτη και Τετάρτη:
18.30, 20.40, 22.50, 00.50) / THE SOR-
CERER'S APPRENTICE (Κυριακή και Δευ-
τέρα: 18.20, 20.30, 22.40)
Αίθουσα 3: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Παρα-
σκευή και Σάββατο: 19.10, 21,30, 23.50,
Τρίτη και Τετάρτη: 17.20, 19.30, 22.10,
00.30) / ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Κυριακή και Δευ-
τέρα: 17.00, 19.10, 21.40, 23.50)
Αίθουσα 4: INCEPTION (Παρασκευή και
Σάββατο: 21.50, 00.40, Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.00, 21.50, 00.40) / ΟΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΟΙ (Κυριακή: 15.00, 17.10, 19.30,
21.50, 00.20 και Δευτέρα: 17.10, 19.30,
21.50, 00.20) / ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Παρασκευή
και Σάββατο: 17.20, 19.30)
Αίθουσα 6: INCEPTION (Παρασκευή και
Σάββατο: 22.30, Τρίτη και Τετάρτη:
16.50, 19.40, 22.30)
Αίθουσα 7: INCEPTION (Παρασκευή και
Σάββατο: 20.10, 23.10) / ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ (Κυριακή: 15.20, 17.20,
19.20, 21.20, 23.20, Δευτέρα: 17.20,
19.20, 21.20, 23.20) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Τρίτη και Τετάρτη: 18.50, 21.30, 23.50)
/ TOY STORY 3 (Παρασκευή: 18.00, Σάβ-
βατο: 15.50, 18.00)
Αίθουσα 8: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 17.30, 20.20, 23.10) / ΟΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΟΙ (Παρασκευή και Σάββατο: 15.20,

17.30, 19.50, 22.10, 00.30, Κυριακή:
15.40, 17.40, 19.50, 22.20, Δευτέρα:
17.40 19.50, 22.20)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.20, 20.30, 22.45)
Αίθουσα 2: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(19.10, 21.10, 23.10)
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι (18.00,
20.15, 22.30 εκτός Παρασκευή και Σαβ-
βάτου) / Inception (Παρασκευή και Σάβ-
βατο: 20.00, 23.00)
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι (18.45,
21.00, 23.20)
Αίθουσα 5: Οι Αναλώσιμοι (Παρασκευή
και Σάββατο: 18.00, 20.15, 22.30) / In-
ception (Τρίτη και Τετάρτη: 20.00,
23.00)
Αίθουσα 7: Inception (Παρασκευή και
Σάββατο: 21.00, 00.00 και Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.00)
Αίθουσα 8: Inception (Παρασκευή και
Σάββατο: 22.00 και Τρίτη και Τετάρτη:
19.00)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Κυριακή: 17.00, 19.00, 21.00, 23.00,
Δευτέρα: 19.00, 21.00, 23.00) / INCEP-
TION (Τρίτη και Τετάρτη: 20.30, 23.30)
Αίθουσα 2: INCEPTION (Σάββατο: 21.45)
Αίθουσα 3: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Σάββατο: 17.00, 19.00, 21.00, 23.00) /
INCEPTION (Τρίτη και Τετάρτη: 20.00,
23.00)
Αίθουσα 4: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Τρίτη και
Τετάρτη: 19.45, 21,45, 23.45) / ΟΙ ΜΕ-
ΓΑΛΟΙ (Σάββατο: 16.00, 18.10, 20.20,
22.30)

Αίθουσα 7: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Τρίτη και Τετάρτη: 19.15, 21.15, 23.15)
Αίθουσα 8: TOY STORY 3 (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.10)
Αίθουσα 9: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.30, 21.30) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Σάββατο: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30) /
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Κυριακή: 16.00, 18.10,
20.20, 22.30, Δευτέρα: 18.10, 20.20,
22.30)
Αίθουσα 10: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.30, 22.30) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Κυριακή: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
Δευτέρα: 19.30, 21.30, 23.30)
Αίθουσα 11: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.00, 22.00)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο City
Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.30, 21.30) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Κυριακή και Δευτέρα: 19.30, 21.30,
23.30) 
Αίθουσα 2: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 20.00, 23.00) / ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Κυ-
ριακή και Δευτέρα: 22.30) / TOY STORY 3
(Κυριακή και Δευτέρα: 18.10, 20.20)
Αίθουσα 3: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.30, 22.30)
Αίθουσα 4: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Τρίτη και Τετάρτη: 19.15, 21.15, 23.15)
Αίθουσα 6: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Τρίτη και
Τετάρτη: 19.50, 22.00)
Αίθουσα 7: ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Σαββατο:
22.30) / TOY STORY 3 (σαββατο: 17.40,
19.50)
Αίθουσα 8: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Σάββατο έως Δευτέρα: 21.00, 23.00) /
INCEPTION (Τρίτη και Τετάρτη: 21.00,
23.50)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403,

2310265884) 22 σφαίρες (20.50,
23.00)

ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190) Η Αλίκης
στη Χώρα των Θαυμάτων (21:00, 23.00)

ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642) Sabrina
(20:45) / Ειδικότης μας το έγκλημα
(23:00)

ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) The Kings of
Mykonos (Σάββατο και Κυριακή: 21:00,
23:00) / Inception (Τρίτη και Τετάρτη:
20.45, 23.00)

ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα στο
Βελλίδειο τηλ.2310292304) Τελευταίος
σταθμός (21.00) / Οι μεγάλοι (23.00)

ΝΑΤΑΛΙ: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) Baaria (20.30,
23:10)

ΘΕΡΜΑΙΣ: (τηλ.2310463423) Coco
avant Chanel (21:30)

ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη) Επι-
κίνδυνες παρέες (23:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ:
(τηλ.2310346720) 
Killers (Πέμπτη έως Κυριακή: 21:00,
23:00) / The Rebound (Δευτέρα έως
Τετάρτη: 21.00, 23.00)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700) 4
μαύρα κουστούμια (Πέμπτη έως Κυ-
ριακή: 21.00. 23.00) / Αγιασμός (Δευ-
τέρα έως Τετάρτη: 21.00, 23.00)

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ: (τηλ.2310600696) 4
μαύρα κουστούμια (Πέμπτη έως Κυ-
ριακή: 21.00) / Baaria (Δευτέρα έως
Τετάρτη: 21.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

«ΜΠΑΝΤΑ-ρι-
σμένοι» / Πα-
ρασκευή 27
Αυγούστου, στο
Ανοικτό Θέατρο
Συκεών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ»
του Ν. Λάσκαρη / Πρωταγω-
νιστούν: Γ. Παρτσαλάκης, Ε.
Καστάνη, Κ. Φλωκατούλας, Ι.
Δελάκου, Π. Τσίτσας και Γ.
Αϊβάζης/ Σήμερα και αύριο

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ –ΟΙ» /
Πρωταγωνιστούν: Καίτη Σα-
μαρά, Βάλια Μωραϊτοπού-
λου, Μπάμπης Τίγκας, Πόπη
Χατζηκώστα, Δ. Χατζημιχαη-
λίδης/ 30 και 31 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ» / Πρωταγωνι-
στούν: Αντώνης Ξένος, Αγ-
γελική Ξένου / 1 και 2
Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ» / Πρωταγωνιστούν:
Νίκος Αβραμίδης, Μίλτος
Αλευράς, Γιάννης Χρυσό-
πουλος, Λεωνίδας Χατζησάβ-
βας, Γρηγόρης Σούγγαρης
κ.α./ 6 και 7 Σεπτεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ και πάλι στο συγκρό-
τημα της εφημερίδας «Μακεδονία»,
καθώς η μη πληρωμή των μισθών του
προηγούμενου μήνα στο προσωπικό,
κινητοποίησε τις ενώσεις δημοσιο-
γράφων, τεχνικών και προσωπικού
στην κατεύθυνση μιας νέας απεργια-
κής κινητοποίησης. Δεν είχε γίνει
γνωστό έως το απόγευμα που…
«βράχνιασε» ο Τελάλης, αν το πρό-
βλημα είχε λυθεί. Το «καυτό» καλο-
καίρι του Τύπου στη Θεσσαλονίκη,
συνεχίζεται…

ΜΑΛΛΟΝ προς το τέλος της εβδομά-
δας θα γίνει η προκήρυξη των θέ-
σεων εργασίας για τους
συμβασιούχους στην ΕΡΤ. Σύμφωνα
με πληροφορίες ο Παπακωνσταντί-
νου με βαριά καρδιά ασχολείται με
το θέμα και είναι άγνωστο αν αυτό
θα εκφρασθεί με μια δυσμενή εξέ-
λιξη (όπως μείωση θέσεων, δυσχερέ-
στερους όρους προκήρυξης κλπ). 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ φέρεται να απάντησε η
Έλλη Στάη για την παρουσίαση του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων της
ΝΕΤ. Η δημοσιογράφος τώρα συ-
ζητά αποκλειστικά για την παρου-
σίαση εβδομαδιαίας πολιτικής
εκπομπής με το κρατικό κανάλι. Οι
οριστικές αποφάσεις αναμένονται
μέσα στην εβδομάδα.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ σε ηλικία 64 ετών ο
αθλητικογράφος Γιάννης Ιωαννίδης
που είχε γεννηθεί στη Δράμα και ερ-
γάστηκε στην ΕΡΑ και ΕΡΑ ΣΠΟΡ,
ενώ από το 1996 έως τον αιφνίδιο
θάνατό του εργαζόταν στο Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στη
συνέχεια στο ενοποιημένο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μιας εβδομάδας για να
καταλήξουν σε συμφωνία έχουν
μπροστά τους η SuperLeague, η ΕΡΤ
και η Forthnet. Πρώτο μέλημα της
ΕΡΤ είναι η υπογραφή συμφωνίας
για την εξασφάλιση των στιγμιότυ-
πων για την «Αθλητική Κυριακή»
που θα είναι άλλωστε και το στα-
θερό αθλητικό θέαμα της, για το
Σαββατοκύριακο.

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- Κουνελούπολη
09.00- Οι φίλοι μου Τίγρης και
Γούινι
09.30- Οι μικροί Αϊνστάιν
10.00- Ψέματα και αλήθεια,
έτσι λεν τα παραμύθια
10.30- Ο Αργοναύτης
11.00- Πρόσφυγες
11.30- Το ρίζωμα
12.00- Ου κλέψεις
13.30- Το τρένο της ζωής μου
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο
15.00- Ένα σχολείο για τον αυ-
τοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, εν πλω
16.30- Οι μάγοι του Γουειβερλι 
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Γιάννης και Μαρία
19.00- Κλήρωση Λαϊκού Λαχεί-
ου
19.10- Ταξίδια στη μνήμη
20.00- Εξερευνήσεις
21.00- Ριμέικ
22.00- Τα φαντάσματα
23.00- Ειδήσεις
00.00- Caravaggio

ΝΕΤ

06.00- Ο θαυμαστός κόσμος
του μουσείου Αλμπέρτ Καν
07.00- Πρωινή Ενημέρωση
11.00- Ταξιδεύοντας στην Ελ-
λάδα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα
15.00- Ειδήσεις
16.00- Έχει γούστο (Ε)
18.00- Ειδήσεις

18.30- Τρίτη και 13
20.15- Ταξιδεύοντας στην Ελ-
λάδα
21.00- Ειδήσεις
00.00- Σύγχρονα θαύματα
(History channel ιστορία )

ΕΤ3

08.30- Οι κόρες του Μακ Λέοντ
(Ε)
09.30- Balkan Express (E)
10.30- Αρπακτικά
11.30- Αληθινός παράδεισος
12.30- Τα μυστικά των τυριών
13.00- Ειδήσεις
14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Μαγειρική του κόσμου
16.00- Η χαρά της ζωγραφικής
16.30- Μαγικός κόσμος
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.30- Ο γύρος των θαλασσών
19.00- Shamwari : Μια άγρια
ζωή
19.30- Προστατεύοντας τη φύ-
ση
20.45- Αναζητώντας τον χαμέ-
νο θησαυρό του Αφγανιστάν
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Αποστολή στην Αρκτική
00.00- Το καλοκαίρι της νιότης
μας

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Πρωινό MEGA
10.00- Πολυθρόνα για τρείς
10.45- Τα μυστικά της Εδέμ (Ε)
12.40- Η ζωή της άλλης (E)
14.00- Ειδήσεις
15.00- Μπουκιά και συγχώριο

(E)
16.00- Το κόκκινο δωμάτιο (E)
17.00- Ματιές στα γεγονότα
17.10- Λάκης ο Γλυκούλης
18.10- Λατρεμένοι μου γείτο-
νες 
19.00- Είσαι το ταίρι μου
20.00- Ειδήσεις
21.00- Σούπερ μπάλα
21.45- Uefa champions league
23.50- Σούπερ μπάλα

ANT1

06.00- Βότκα πορτοκάλι (E)
07.00- Εlatte (Ψυχαγωγική Εκ-
πομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- 40 κύματα
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- Kyle xy
17.50- Τα νέα του Ant1
18.00- Desperate housewives
(E)
19.00- Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Χίλιες και μία νύχτες
23.00- Wipe out U.S.A. 
24.00- Ola 10 Summer Edition 
01.00- ANT1 news
01.10- Perfect 10
02.15- Άγγιγμα ψυχής

ALPHA

06.00- Οδός Παραδείσου 7 (Ε)  
08.00- Θα σε δω στο πλοίο (Ε)
09.00- Μη μαδάς τη Μαργαρί-
τα (Ε)

10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α. - (Ε)
11.00- Αν μ' αγαπάς (Ε)
12.00- Μια αγάπη, μια ζωή (Ε)
13.00- Ειδήσεις
13.15- Μυστικά και λάθη (Ε)
14.15- Εντιμότατοι... Κερατά-
δες - (Ε)
15.15- Σφηνάκια (Ε)
16.00- Baywatch
17.00- Ειδήσεις
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nightmares
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
22.00- CSI Las Vegas
23.00- 10η εντολή 
00.00- Νόμος και τάξη
01.00- Χωρίς ίχνος
02.00- Οι μονομάχοι
03.00- Κόκκινος κύκλος (E)

STAR

07.15- Το κλειδί 
08.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Ειδήσεις
13.45- Κορίνα η αγριόγατα 
15.15- Φίλοι για πάντα (one
tree Hill) - 5ος κύκλος
16.10- Gossip girl - 1ος κύκλος
17.00- Πράκτορας... στο Τσακ
(Chuck) - 1ος κύκλος
17.50- Ειδήσεις στη νοηματική
18.00- Ντετέκτιβ Μονκ (Monk)
- 6ος κύκλος
18.50- Numbers
19.45- Ειδήσεις
21.00- Ο πρώην 
22.45- Ομάδα NCSI
23.45- Νόμος και τάξη: Ειδική
ομάδα
00.45- Moonlight

ALTER

06.45- Lifestyle
08.00- That's life
09.15- Στην Κουζίνα
10.00- Εδώ και τώρα
13.15- Στην κουζίνα με τη Βέφα
15.15- Κοιτάω μπροστά
17.00- Ειδήσεις
17.30- That's Life
18.45- Alter - ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Σοβαρότης μηδέν
22.45- Μέχρι τρεις... είναι δε-
σμός
23.45- Η λίμνη των στεναγμών
01.45- Hit Parade 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Muchachitas como tu
12.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del
amor
15.00- Wacky world of TEX Av-
ery
15.30- Τηλεαγορές
18.40- Wacky world of TEX Av-
ery
19.00- Ειδήσεις
19.50- Bajo las riendas del
amor
21.00- American Idol
22.00- Stargate Atlantis
00.00- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- ΣΚΑΪ τώρα
13.00- Με τη φροντίδα του Χαρί
14.00- Ο φίλος μας ο Τσάρλι
15.00- The Oprah Winfrey

show
16.00- Το σπίτι της Καρδίας μας
17.00- Πως να ξαναβρείτε το
στυλ σας
17.30- Σασουκι
18.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
19.05- Εκτός ορίων
20.00- Sea Rescue
20.30- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Άγρια Αμερική 
23.00- CSI: Miami iv 

TV100

08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10.00- Beach Volley
12.00- Σειρές οικολογίας
12.45- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
13.00- Ιδιαιτέρως….ιδιαίτερα
14.00- Ελληνική μουσική πα-
ράδοση
15.30- Ιστορίες πολιτισμού
16.30- Ειδήσεις
17.00- Διαμάντια του βυθού
17.30- Με 100…στα σπορ
18.30- TV100 Ειδήσεις & σύν-
τομο δελτίων ειδήσεων στη νοη-
ματική
19.30- Οι εφευρέτες του κό-
σμου
20.00- Thess-2310
21.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
22.00- Ειδήσεις
24.00- Ξένη Ταινία
01.40- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης

δείτε στην tv

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΦΕΓΓΑΡΙ»

Του Νίκου Πέσιου

Το «Αυγουστιάτικο φεγ-
γάρι» θα έχουμε την ευ-
καιρία να απολαύσουμε

όλοι μας σήμερα το βράδυ.
Όπως ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Τουρι-
σμού, σε όλη την Ελλάδα θα
ανοίξουν 92 αρχαιολογικοί
χώροι και μνημεία, για να υπο-
δεχτούν την Αυγουστιάτικη
πανσέληνο. Οι χώροι θα είναι
ανοιχτοί από τις 7 το απόγευμα
έως τις 1 μετά τα μεσάνυχτα,
με ελεύθερη είσοδο για το
κοινό. Πολλές είναι οι μουσι-
κές εκδηλώσεις σήμερα στην
πόλη μας, που κάτω από τη
θεά του «Αυγουστιάτικου φεγ-
γαριού», θα μας κρατήσουν
μια υπέροχη συντροφιά, αρχί-
ζοντας στις 21.00.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
με θέμα «Αυγουστιάτικο Φεγ-

γάρι», η αντιδημαρχία πολιτι-
σμού Θεσσαλονίκης, διοργα-
νώνει μια ξεχωριστή βραδιά
στην Νέα Παραλία.  Το γυναι-
κείο φωνητικό συγκρότημα
“Performers Quartet” θα δώσει
στον κόσμο αξέχαστες στιγμές,
με τις επιτυχίες του. Το σύνολο
“Performers Quartet” συνο-
δεύει στο Electone (organ) ο
Παναγιώτης Κουντούρης. Το
Κουαρτέτο αποτελούν, η Με-

λίνα Πασχαλίδου (soprano), η
Κορτέσσα Τσιφοδήμου (so-
prano), η Δήμητρα Αθανασά-
του (mezzo soprano) και η
Αθανασία Θωμοπούλου (mezzo
soprano). 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης θα δημιουργη-
θεί μία υποβλητική ατμό-
σφαιρα. Μουσική εκδήλωση
θα πραγματοποιήσει στο προ-
αύλιό χώρο του Μουσείου, το

Smooth Jazz Trio, που αποτε-
λείται από τους Αλμπένα, Γ.
Σμυρνή και Φ. Κοσταδέλη.

Η 9η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων διοργανώνει μια
ξεχωριστή βραδιά στο Φρούριο
Επταπυργίου. Το επταμελές
συγκρότημα «Ρεμπετάλικα»,
θα παίξει παλιά ρεμπέτικα,
σμυρνέικα, πολίτικα και, κυ-
ρίως, παραδοσιακά τραγούδια
απ’ όλη την Ελλάδα. Τα μέλη
του συγκροτήματος είναι οι:
Κωνσταντίνος Γιαννακάκης
(κοντραμπάσο), Χρήστος Κανέ-
λης (μπουζούκι, φωνή), Χαρά
Θεολογίδου (φωνή), Ιωάννα
Παπανικολάου (βιολί), Βάσω
Βασιλειάδου (κρουστά, φωνή),
Παναγιώτης Στυλόπουλος
(μπουζούκι, ούτι, τραγούδι,
φωνή), Ξενοφών Ξάνθος (κι-
θάρα, φωνή). Το συγκρότημα
συμμετέχει αφιλοκερδώς στην
εκδήλωση. 

Πανσέληνος μετά… μουσικής 



Ευτυχώς έχασε ο Παγδατής ΣΚ
και προλάβαμε τις περσινές υστερίες…

➽ Καλημέρα και καλώς ήρθαμε στην
πόλη που τόσο θέλουμε να είμαστε
κοντά της και άλλο τόσο να την αλλά-
ξουμε. Αλλά αυτό που αγαπάς θα πρέ-
πει να το αγαπάς γι’ αυτό που είναι, όχι
γι’ αυτό που θα ήθελες να είναι, που
λέει και η φίλη μου η Ξ.Μ. Θεσσαλονίκη
καλό χειμώνα!

➽ Αν και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή
η ευχή, φέτος θα μας είναι χρήσιμη, με
όλα αυτά που προβλέπει το νέο μνημό-
νιο που δεν πέρασε καν από τη Βουλή –
κάτι ήξερε εκείνος ο Παπακωνσταντίνου
με την περίφημη μαγιάτικη τροπολογία
του.

➽ Μου διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι σύν-
τροφοι γι’ αυτά που έγραψα το Σάββατο
για τη διαγραφή Μαρκογιαννάκη. Δεν
έχουν καταλάβει προφανώς ότι για μια
μεγάλη πλειοψηφία νεοδημοκρατών το
ζητούμενο δεν είναι η «σαμαρική ΝΔ»,
αλλά η μεγάλη ΝΔ. 

➽ Τι ήταν πάλι το αιτιολογικό του Μι-
χαλολιάκου για τη στήριξη του Κώστα
Μπακογιάννη; Τι θα πει δεν είναι μόνο
γιος της Ντόρας Μητσοτάκη αλλά είναι
γιος και του Παύλου Μπακογιάννη; Τι
θα πει «στηρίζουμε σε ένδειξη τιμής»;

➽ Μπείτε στο entefktirio.blogspot.com
για να πάρετε μια μυρωδιά από το καλο-
καιρινό τεύχος του περιοδικού Εντευ-
κτηρίου (με την πολύ αισιόδοξη
ζωγραφιά του εξωφύλλου - «Το μανά-
βικο» της Elaine Ask) αλλά και διαβά-
σετε ένα σχόλιο του Διονύση Καψάλη
(όταν η τέχνη πολιτικολογεί)… 

➽ …μια σκωπτική απάντηση «στην κα-
ταστροφολογική απορία της Αλέκας Πα-
παρήγα (διατυπωμένη σε εκτενές άρθρο
της στον «Ριζοσπάστη», με τίτλο ‘‘Το γυ-
ναικείο κίνημα και ο νεοφεμινισμός’’) για
το ‘‘ποια θα είναι τα αποτελέσματα αν,
π.χ., στις εργάτριες ενός εργοστασίου,
από τα τοπικά σωματεία ή την Επιτροπή,
έμπαινε κύριος στόχος η σεξουαλική
απελευθέρωση ή σε ίση μοίρα με τα
προβλήματα απασχόλησης’’». 

➽ Καλημέρα και καλό freddo! Να τον
πιείτε εκεί που τον που-

λάνε φθηνά, όχι να μας
πιάνουν τον κ..ο πρωι-
νιάτικα… Μπας και
«αυτορρυθμιστεί» η

αγορά…

Οφείλει εξηγήσεις
Σαν απροκάλυπτη επιχείρηση διείσδυσης
από πλευράς Ρωσίας στα ελληνικά πράγ-
ματα μοιάζει η υποψηφιότητα του
Ευκλείδη Κιουρτζίδη. Κάτοι-
κος Μόσχας, δημότης
Αθηναίων, θέλει να βγει
δήμαρχος Συκεών –
Νεάπολης κι ας μη
μιλά γρι ελληνικά!
Δεν έχουμε τίποτε με
τους παλιννοστούντες,
αντιθέτως. Όμως ξέ-
ρουμε καλά ότι τέτοιες κι-
νήσεις τους περιθωριοποι-
ούν, τους καθιστούν εύκολα εκ-
μεταλλεύσιμους από ξένα κέντρα, τους
αποσπούν από την τοπική κοινωνία αντί
να τους ενσωματώνουν. Ίσως η μεταφρά-
στριά του οφείλει εξηγήσεις για όλα αυτά,
για να μας πείσει ότι είναι μια «καθαρή»
υποψηφιότητα.

Ας αφήσουν τις δοξασίες
Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
Εάν πράγματι Καρατζαφέρης και Άνθιμος
επιλέξουν να απόσχουν από τη ΔΕΘ «δια-
μαρτυρόμενοι» για τον πρόεδρό της
Γιάννη Κωνσταντίνου, λόγω παλαιότερων
δηλώσεων του τελευταίου σχετικά με τα
Σκόπια. Το ‘χουμε ξαναπεί. Οι επικοινωνια-
κού χαρακτήρα κινήσεις, όπως μια τέτοια,
είναι καταδικασμένες στην ανυποληψία.
Ας κοιτάξουν την ουσία, τα πεπραγμένα.
Κι ας αφήσουν τις δοξασίες. 

Ο νομάρχης θα πάει
Δεν είναι τυχαίο ότι ο νομάρχης διαφορο-
ποιήθηκε από τον δεσπότη και τον Καρα-
τζαφέρη. Απαντώντας σε σχετική

ερώτηση, δήλωσε ότι θα πάει γιατί «ο
θεσμός της ΔΕΘ είναι υπεράνω προ-

σώπων και θέσεων. Εγώ εκπρο-
σωπώ το λαό του νομού.
Αλίμονο αν δεν πάω».

Σε όλα…
«Χαίρομαι γιατί

συμφωνούμε σε
όλα με τον Δημή-

τρη» είπε ο Π. Ψωμιά-
δης στον Ανδ. Λυκου-
ρέντζο, ακόμη καλά καλά
δεν κάθισαν στους καναπέ-
δες της νομαρχίας. Ο Δ. Βαρ-
τζόπουλος ήταν εκεί και άκουγε,
εισέπραξε δε το σχόλιο του γραμμα-
τέα της ΝΔ ότι αν υπάρχει καλή επικοινω-
νία τότε όλα θα πάνε καλά…

Ακομμάτιστος
Αληθεύει ότι ο γραμματέας της ΝΔ Ανδ.
Λυκουρέντζος θέλησε να συναντήσει και
τον υποψήφιο που στηρίζει η ΝΔ στη Θεσ-
σαλονίκη Κ. Γκιουλέκα, εισέπραξε όμως η
συνάντηση δεν έγινε γιατί ο υποψήφιος
ισχυρίστηκε ότι είναι… ακομμάτιστος;

Αλλάζει τόσο εύκολα;
Γιατί άλλαξε τόσο εύκολα χώρο για τη συ-
νέντευξη Τύπου που ετοίμαζε ο Ν. Νυφού-

δης; Επειδή του την έπεσαν ορισμένοι δη-
μοσιογράφοι; Το Banquet, εξάλλου, δεν
σηματοδοτεί μονόπλευρα τις εργασιακές
σχέσεις αλλά και τη συνδικαλιστική πρα-
κτική. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος
δήμαρχος όφειλε να υπερασπιστεί την επι-
λογή του… 

Μπαίνει στη μάχη 
Στη διάθεση των κατοί-

κων του «Καποδι-
στριακού» δήμου
Θερμαϊκού έθεσε
τον εαυτό του ο νυν
δήμαρχος Επανο-
μής, Απόστολος Οι-

κ ο ν ο μ ί δ η ς ,
ανακοινώνοντας την

υποψηφιότητα του. Τις
τελευταίες ημέρες είχε

διαδοχικές επαφές και συ-
σκέψεις με στελέχη της δημοτικής

του παράταξης και αφού «ζύγισε» τα δεδο-
μένα είπε το «ναι» στις προτροπές των το-
πικών φορέων. Σύμφωνα με πληροφορίες
ο συνδυασμός του θα είναι υπερκομματι-
κός και θα αποτελείται από πρόσωπα με
εμπειρία στο χώρο της αυτοδιοίκησης, των
επιστημών και του συνδικαλισμού. Ο ίδιος
δήλωσε πως είναι τιμή του να ηγηθεί ενός
ανεξάρτητου συνδυασμού και έθεσε ως
κύρια προτεραιότητα του την «αρμονική
συνένωση των τοπικών κοινωνιών», ώστε
όλοι μαζί να δουλέψουν για «μια καλύ-
τερη προοπτική στην περιοχή».

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Αυγουστιάτικο φεγγάρι πίσω από το «δάσος κεραιών». Σαν την αναμέτρηση του καλού με το κακό…

ΑΠΟΡΙΑ 1
Γιατί το σχόλιο της

ΝΔ για το επικαιροποι-
ημένο μνημόνιο άρ-

γησε μία μέρα; Δεν το
πήραν χαμπάρι την

Παρασκευή; 

ΑΠΟΡΙΑ 2
Αυτό το «Διαπαραταξιακό»

τι ρόλο παίζει; Έχει διαδικα-
σίες το ΠΑΣΟΚ ή δεν έχει; Τι θα
πει «θα βγάλει τον εκλεκτό του
ΠΑΣΟΚ»; Δίκιο έχει ο κυρ Γιάν-
νης που δεν συμμετέχει σε τέ-
τοιες διαδικασίες που τελικά

αποσκοπούν στο να ελέγ-
ξουν πρόσωπα και

καταστάσεις…
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