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Το καλοκαίρι δεν είπε 

την τελευταία του λέξη

✔ Μ. Μπόλαρης: η παραγωγή εντός της ΕΕ καλύπτει τις ανάγκες των χωρών-μελών 
✔ Ξεκινούν αγορανομικοί έλεγχοι στα αρτοποιεία
✔ Στόχος να πέσει η τιμή ακόμη και 20% κάτω, στα επίπεδα του 2007

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Μάθε αν περνάς 
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• KAI ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ…

Απορρίπτει 
τη Διαπαραταξιακή
και ο Μπαρμπουνάκης

Οι προσλήψεις 
στην ΕΛΑΣ

Toυ Νίκου Καραμανλή

Η
προκήρυξη για την πρόσ-
ληψη 500 ειδικών φρου-
ρών, την ώρα που η

τρόικα ζητά νέες περικοπές στα
χαμηλά εισοδήματα, προκαλεί
απορίες, σκέψεις και προβληματι-
σμούς. 

Φυσικά, το γεγονός της έξαρσης
της τρομοκρατίας αλλά και η με-
γάλη, ομολογουμένως, προσπά-
θεια που γίνεται στο θέμα της
πάταξης της εγκληματικότητας και
της προστασίας του πολίτη, δι-
καιολογούν ως έναν βαθμό την
πολιτική βούληση της κυβέρνη-
σης να δυναμώσει το σώμα των
φυλάκων της δημόσιας τάξης. 

Είναι άξιον απορίας πως απο-
φασίζονται προσλήψεις μόνο σε
έναν τομέα και δη αυτόν της
ΕΛΑΣ, την ώρα που το σύστημα
υγείας...

Σελ. 7

Σελ. 4

• ΣΤ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

Ψήφος κατά της τρόικας,
υπέρ της Μακεδονίας

Σελ. 5

Πόλεμος
για το ψωμί

Σελ. 6
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... αλeξης ΓεωρΓοyλης
«Στη ζωή μου δεν μου είναι καθόλου εύκολο να βάζω ο
ίδιος όρια στον εαυτό μου. Ότι όρια έχω βάλει τα έχω
σπάσει. Κι έτσι αποφάσισα να μην βάζω όρια πια, για
να τα έχω καλά μ’ εμένα»

Ζeτα Μακρυποyλια
«Δεν είναι όλες οι γυναίκες μετά τα 30
έτοιμες να κάνουν παιδιά, ούτε όλες οι
γυναίκες είναι γεννημένες για να κά-
νουν παιδιά».

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α. Ε.»
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Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χαρά Βουγιούκα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλ.: 2310 278.155
Fax: 2310 278.440 
Πολυτεχνείου 31, 
Θεσσαλονίκη 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
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Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μπάμπης Αποστολίδης
Tηλ.: 2310 501375

Παγκόσμιες
επιδημίες 
ή κάτι άλλο;  

Πριν λίγες μέρες ακού-
σαμε και διαβάσαμε
ότι έληξε ο παγκό-

σμιος συναγερμός για την
θανατηφόρα γρίπη του περα-
σμένου χειμώνα. Μάλιστα οι
πληροφορίες λένε ότι δήθεν
κάποιοι επιστήμονες παρα-
πλάνησαν τον οργανισμό
παγκόσμιας υγείας και τον
παρέσυραν στην έκδοση
οδηγίας για τον εμβολιασμό
του πληθυσμού. Τρίχες κα-
τσαρές όλα ήταν στημένα για
να οικονομήσουν κάποιες
φαρμακοβιομηχανίες του σι-
ναφιού τους.

Θυμάμαι την περίοδο
εκείνη πολλοί Έλληνες για-
τροί επεσήμαναν σε εκπομ-
πές και άρθρα ότι δεν είναι
κάτι παραπάνω από μία συ-
νηθισμένη γρίπη και ότι οι
απώλειες που της χρεώνανε
ήταν μέσα στα ποσοτικά και
στατιστικά μεγέθη που είχαμε
κάθε χρόνο στην χώρα μας.

Οι τότε υπεύθυνοι του
Υπουργείου Υγείας (…) πα-
ρήγγειλαν και τέλος προμη-
θεύτηκαν πάνω από
12.000.000 εμβόλια (…).

Θα μου πείτε και θα το
δεχτώ ότι ξεγελάστηκαν και
τρομοκρατήθηκαν από την
παγκόσμια υστερία και ανη-
συχία αλλά πιστεύω ότι
πρώτα θα έπρεπε να ακού-

σουν τους δικούς μας για-
τρούς και κατόπι να παραγ-
γείλουν τις ποσότητες με
δόσεις (…).

Σήμερα το μόνο που ξέ-
ρουμε είναι ότι παρόλη την
τηλετρομοκρατία των ημερών
εκείνων μόνο 300.000 Έλ-
ληνες παραπλανήθηκαν και
εμβολιάστηκαν οπότε ας μας
πουν τι απέγιναν τα υπόλοιπα
εμβόλια (τα οποία λήγουν το
Σεπτέμβριο) και πόσα χρή-
ματα τελικά χάθηκαν ή θα χα-
θούν.

Φυσικά δεν μιλάμε για ευ-
θύνες μια και είμαστε η χώρα
των ανευθυνοϋπεύθυνων

αλλά φέρνοντας στο νου τα
προηγούμενα χρόνια θυμά-
μαι τις διάφορες αρρώστιες
που μας πλασάρουν παγκό-
σμια πλέον όπως η νόσος
των αγελάδων, των πτηνών,
των χοίρων και τελευταία
αυτή της γρίπης που περιείχε
και την προτροπή του εμβο-
λιασμού και σκέφτομαι
μήπως τελικά ζούμε σε μια
εποχή κατασκευασμένων επι-
δημιών από τα μεγάλα καρ-
τέλ της φαρμακοβιομηχα-
νίας;

Σκέψεις κάνω όπως όλοι
μας γιατί πάλι άρχισαν να
ακούγονται τελευταία κάτι για

ιούς του Νείλου, για εμβο-
λιασμούς των εκπαιδευτικών
το φθινόπωρο και πολλά
άλλα περίεργα���

Μήπως πρέπει να βγουν
μπροστά οι έγκριτοι και σο-
βαροί γιατροί όπως τότε με
τον ιό της γρίπης για να μας
ενημερώσουν υπεύθυνα για
όλα αυτά;

Γιατί δεν μπορεί πλέον οι
τηλεπαρουσιαστές των ειδή-
σεων να είναι γνώστες και ει-
δικοί (λαϊκότερα ξερόλες) για
τα πάντα σε αυτή την χώρα!

Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός στο
kafeneio-gr.blogspot.com



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

...στερείται τα
στοιχειώδη ακόμη
και σε προσωπικό
–είτε λόγω μικρού
αριθμού είτε λόγω
κακής κατανομής-
και οι προσλήψεις
στα νοσοκομεία
έχουν παγώσει.
Μια άποψη λέει

ότι η πάταξη της εγκληματικότητας
βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο και
μια τέτοια ενίσχυση θα συμβάλλει
ώστε να ελεγχθεί η μελλοντική πι-
θανή εγκληματικότητα λόγω της
πίεση που θα δημιουργηθεί από τις
νέες συνθήκες διαβίωσης που δια-
μορφώνουν τα οικονομικά μέτρα. 

Το βέβαιο είναι ότι μετά το αρ-
χικό «δόγμα» που επιχείρησε να πε-
ράσει ο κ. Χρυσοχοΐδης, το δόγμα
της «μη έντασης» με κατάργηση των
φυλακίων, μείωση της δημόσιας πα-
ρουσίας των αστυνομικών κλπ, έγινε
στροφή. Η δημιουργία της ομάδας
ΔΙΑΣ ήταν μια δομική αλλαγή, αλ-
λαγή φιλοσοφίας, που κινητοποίησε
τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ και τις έφερε
πιο κοντά στο ρόλο τους. Η χθεσινή
σύλληψη των δύο ληστών της Τρά-
πεζας στον Πειραιά από άνδρες της
ομάδας ΔΙΑΣ είναι χαρακτηριστική.
Δείχνει ότι η αλλαγή φιλοσοφίας
μεταξύ των ανδρών της ΕΛΑΣ και
του τρόπου λειτουργίας είναι πιο
σημαντική από μερικές προσλήψεις.
Η ισχύς της ΕΛΑΣ αυξάνεται, χωρίς
να αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες. 

Είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε
αποτελεσματική αστυνομία, εάν θέ-
λουμε να διατηρήσουμε ένα καλό
επίπεδο ασφάλειας στην ελληνική
κοινωνία. Αυτή η ασφάλεια είναι
απαραίτητη για να μπορέσει η
χώρα να ανανήψει. Υπό αυτό το
πρίσμα, δεν θα πρέπει να διαμαρ-
τυρόμαστε για τις προσλήψεις στην
ΕΛΑΣ. Απλώς, μακάρι να δούμε
σύντομα προσλήψεις και στην
υγεία, την εκπαίδευση και αλλού.   

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Οι προσλήψεις 
στην ΕΛΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ωρίδα αποκλειστικής
κίνησης ποδηλάτων
στην παλιά παραλία

της Θεσσαλονίκης. Το θέαμα είναι κατα-
πληκτικό όταν το κοιτάς από το απέναντι πε-
ζοδρόμιο της λεωφόρου Νίκης. Το στενό
πλακόστρωτο της παλιάς παραλίας είναι
χωρισμένο στα δυο. Στη μια πλευρά -αυτήν
κοντά στο οδόστρωμα- είναι ο ποδηλατό-
δρομος, όπου οι πεζοί για ευνόητους λό-
γους δεν περπατούν. Τα ποδήλατα περνούν
σποραδικά, καθώς ούτε Πεκίνο έχουμε
γίνει, ούτε καν Ολλανδία, από άποψη… πο-
δηλατικής συνείδησης.

Όμως στο υπόλοιπο μισό βλέπεις από το
απόγευμα μια απίστευτη εικόνα. Στον ελά-
χιστο χώρο που απομένει, πλανόδιοι μι-
κροέμποροι (κυρίως αφρικανικής
προέλευσης) έχουν απλώσει τα «μαϊμού»
προϊόντα τους. Εκατοντάδες τουρίστες, οι-
κογένειες με μικρά παιδιά, μαμάδες με
μωρά στα καρότσια, παρέες νεαρών και
εφήβων, προσπαθούν να περπατήσουν
συμπιεσμένοι ανάμεσα στον ποδηλατό-
δρομο και την απλωμένη πραμάτεια των
μικροπωλητών. 

Όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα στην προκυ-
μαία. Δηλαδή η βόλτα δίπλα στη θάλασσα,
μετατρέπεται σε αγχώδες σλάλομ πεζοπο-
ρίας, με τους γονείς να περνούν τον παθών
τους τον τάραχο, γιατί τα παιδιά φλερτά-
ρουν με τη… βουτιά. 

Μήπως πρέπει κάποιος να δώσει ένα
τέλος σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μας
ενδιαφέρει αν αυτός ο κάποιος λέγεται δη-
μοτική αστυνομία ή κανονική αστυνομία ή
τροχαία ή ΔΙΑΣ. Είπαμε είμαστε φιλόξενοι
προς όλους τους οικονομικούς μετανάστες,
αλλά δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιά-
φορα όταν αντικρίζουμε τέτοια φαινόμενα.
Γιατί, στην εποχή της οικονομικής κρίσης,
όπου η βραδινή έξοδος είναι απαγορευ-
μένη, δεν λέει να κόψουμε και τη βόλτα –
που είναι τζάμπα- επειδή κάποιος θέλει να
πουλήσει την «μαϊμού» τσάντα της Λουί
Βουιτόν…

Σλάλομ στις 
Louis Vuitton

Giorgio de Chirico «Ο Κόκκινος Πύργος», 1913

Οι άμαξες με τα άλογα
από το νησάκι των Σπε-
τσών, μας δείχνουν ότι
υπάρχουν και άλλες πε-
ριοχές του τόπου μας,
όπου το μποτιλιάρισμα
δεν έχει αυτοκίνητα με
μεγάλη ιπποδύναμη,
αλλά αληθινούς… ίπ-
πους!

Αν και το 50% μας
φαίνεται πολύ… λίγο,

μην ξεχνάτε ότι έχει
απομείνει μια ακόμα

εβδομάδα εκπτώσεων.
Ενδιαφέρουσα πληρο-
φορία για τους λίγους
που έχουν ακόμα πε-
ρίσσευμα στο πορτο-

φόλι από τις
καλοκαιρινές διακοπές.

Ας νικήσει ο καλύτερος!

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Αυτή εδώ η περίοδος που
περνάμε μέχρι το τέλος
Αυγούστου, άντε το πολύ

μέχρι τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον,
αφού είναι γεμάτη εκπλήξεις και ολοκαίνουρ-
για ονόματα υποψηφίων δημάρχων και περι-
φερειαρχών, που αποφάσισαν να κατέβουν
στο ρινγκ των εκλογών προκειμένου να δώ-
σουν τον αγώνα τον καλό και στο τέλος να νι-
κήσει ο πραγματικά εκλεκτός του λαού!

Το να βρίσκεις υποψηφίους που να λένε και
κάτι, να είναι και αναγνωρίσιμοι, ελαφρώς δη-
μοφιλείς κι επιπλέον να δεχθούν να μπουν σ’
αυτήν την περιπέτεια, δεν είναι καθόλου εύ-
κολη δουλειά.

Αυτό συμβαίνει γιατί, όταν ένας άνθρωπος,
που έχει μοχθήσει για να προκόψει στην όποια
δουλειά κάνει, συνήθως δεν έχει τον απαιτού-

μενο χρόνο και συνήθως καμία όρεξη να μπει
σ’ αυτήν τη μεγάλη, ενεργοβόρο, δαπανηρή
αλλά και πολύ κοπιαστική διαδικασία που λέ-
γεται προεκλογική περίοδος, που ναι μεν τυ-
πικά διαρκεί 40 μέρες η κάτι τέτοιο, αλλά
ουσιαστικά τους θέλεις τους δυόμιση μήνες
γεμάτους γεμάτους. Και τι μήνες!

Μέσα στην κούραση και την αγωνία, με χι-
λιάδες χειραψίες σε άγνωστους ανθρώπους,
που σου χαμογελάνε και σου τάζουν την ψήφο
τους και την ψήφο άλλων δέκα της οικογέ-
νειάς τους και μερικών γειτόνων, που είναι
«δικοί μας»... Και μετά ξέρεις, ότι τα ίδια ακρι-
βώς θα πούνε και στους άλλους, τους αντιπά-
λους σου... Αθάνατη, προεκλογική Ελλάδα!

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-
τείας εμφανίζονται κάτι περίεργοι, παντοδύνα-
μοι κομματάρχες, που μέχρι χθες τους ήξερες
ως το λουστραδόρους της γειτονιάς σου ή σαν
νοσοκόμους στο Ιπποκράτειο και ξαφνικά σου
προκύπτει μπροστά σου η ρέπλικα του Διο-
νύση Παπαγιαννόπουλου στο «Τζένη Τζένη»,

«που κρατούσε το νησί στο χέρι του»...
Επίσης εμφανίζονται κάτι απίθανοι σύλλο-

γοι, οι πρόεδροι των οποίων σε καλούν να μι-
λήσεις στα «εκατοντάδες μέλη τους» που είναι
δεν είναι παρά καμιά εικοσαριά, πουλώντας
σου εξυπηρέτηση, την οποία, σε περίπτωση
εκλογής σου, θα την πληρώσεις, φίλε μου!
Χρυσάφι θα την πληρώσεις...

Λένε, ότι οι εκλογές κάθε είδους είναι η
χαρά του τυπογράφου, του φωτογράφου και
του δημοσιογράφου, γιατί υπάρχει μπόλικη
έξτρα δουλειά και για τις τρεις αυτές επαγγελ-
ματικές κατηγορίες. Κι όντως, έτσι είναι, αν
υπολογίσεις υποψηφίους όλων των κατηγο-
ριών, που μαζεύονται μερικές εκατοντάδες...

Ειλικρινά, εύχομαι φέτος να πρυτανεύσει η
λογική αλλά και η σκληρή οικονομική πραγμα-
τικότητα  που βιώνουμε και να μη δούμε τις
συνηθισμένες υπερβολές και σπατάλες στις
προεκλογικές εκστρατείες.

Τότε, μπορεί να έχουμε και μια ελπίδα, ότι
ίσως στο τέλος νικήσει ο καλύτερος!
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«Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ» 

Της Χρύσας Κυριακού 

Την πρόθεσή του να μη στη-
ρίξει κανένα πρόσωπο που
θα επιλεγεί ως επικεφαλής

του διαπαραταξιακού, ανακοί-
νωσε ο εκπρόσωπος της κίνησης
πολιτών «Πρώτα η Πόλη
μας» Μπάμπης Μπαρμπουνά-
κης. Όπως τόνισε κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης τύπου χθες το
μεσημέρι με αφορμή τη συμπλή-
ρωση ενός μήνα από την ανακοί-
νωση της υποψηφιότητάς του «η
επιλογή προσώπου δεν μας
αφορά». 

Ο κ. Μπαρμπουνάκης υπο-
στήριξε μάλιστα ότι περιμένει
την απόφαση του Γιώργου Πα-
πανδρέου για τον υποψήφιο
που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ.
«Θα αποσύρω την υποψηφιό-
τητά μου μόνο σε περίπτωση
που διεκδικήσει το δήμο Θεσ-
σαλονίκης πρόσωπο της κεν-
τρικής πολιτικής σκηνής»,
είπε χαρακτηριστικά. Ενώ,
γνωστοποίησε ότι σε περί-
πτωση που υπάρξει δεύτερη
Κυριακή, θα στηρίξει όποιον
υποψήφιο από το χώρο της
αριστεράς.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο
γεγονός ότι η παράταξη του
«Κίνηση πολιτών - πρώτα η
πόλη μας» αποφάσισε να μην
συμμετάσχει στη συνεδρίαση
της διαπαραταξιακής. Ενώ πρό-
σθεσε ότι στην παράταξή του
έχουν ενταχθεί ισχυρές δυνά-
μεις που αποτελούν δυναμική

για την πολιτική αλλαγή μετά
από 24 χρόνια στο δήμο. «Το
ΠΑΣΟΚ αγωνιά για την αλλαγή
στην πόλη», υπογράμμισε ο κ.
Μπαρμπουνάκης.

Ειδική αντιδημαρχία 
σχολικής στέγης 

Ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε
και στις προτάσεις της κίνη-

σης για τη σχολική στέγη και
δεσμεύτηκε ότι ως μελλοντική
διοίκηση του δήμου Θεσσαλο-
νίκης θα δημιουργήσει χωρι-
στή διεύθυνση σχολικής

στέγης και ειδική αντιδημαρ-
χία αποκλειστικά για αυτό το
θέμα. «Το κουδούνι της επι-
στροφής των μαθητών θα χτυ-
πήσει σύντομα και τα παιδιά
θα βρεθούν πάλι αντιμέτωπα
με την έλλειψη αιθουσών στα
σχολεία, που έχουν κατα-
σκευαστεί από αμίαντο, όπως
είναι το 1ο Λύκειο απέναντι
από το νέο δημαρχείο. 

Τις τελευταίες δεκαετίες,
έχουν χαρακτηριστεί για σχο-
λική στέγη 75 χώροι, οι
οποίοι είναι δεσμευμένοι από
τους ιδιοκτήτες, χωρίς ο
δήμος να τους αξιοποιεί»,
είπε και συμπλήρωσε: «Ο
Οργανισμός των σχολικών
κτιρίων του δήμου Θεσσαλο-
νίκης έχει στη διάθεσή του
40 εκατομμύρια ευρώ για
απαλλοτριώσεις που δεν
αξιοποιούνται, γιατί δεν είναι
έτοιμες οι μελέτες».

Σήμερα, στις 12 το μεση-
μέρι ο κ. Μπαρμπουνάκης
στο πλαίσιο επαφών του με
φορείς της Θεσσαλονίκης θα
συναντηθεί με το προεδρείο
της Helexpo - ΔΕΘ.

Περισσότερα από εκατό αυ-
τοδιοικητικά στελέχη και
μέλη διοικήσεων κοινωνι-

κών, πολιτιστικών και αθλητικών
φορέων του Αγ. Παύλου και μαζί
με αυτούς και ο δήμαρχος, Ν.
Βαρσάμης συντάσσονται με την
υποψηφιότητα του δημάρχου
Σίμου Δανιηλίδη για το νέο δήμο
Νεάπολης-Συκεών. Η απόφαση
αυτή δίνει τέλος στα σενάρια που
κυκλοφορούσαν το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα για τις υποψηφιό-
τητες στον διευρυμένο δήμο και
που έκαναν λόγο για συζητήσεις
στελεχών του ΠΑΣΟΚ με άλλους
υποψηφίους. 

Οι υπογραφές 
Στον κατάλογο των υπογραφών

(εκτός από το όνομα του κ. Βαρ-

σάμη) μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νονται τα ονόματα του πρώην δη-
μάρχου Διαμαντή Παπαδάμ, του
υποψηφίου δημάρχου Σπύρου
Βασιλειάδη, του πρώην υποψη-
φίου δημάρχου Νικ.Μπίμπα, των
νυν και πρώην αντιδημάρχων Β.
Ιωαννίδη, Κ. Ταχτατζή, Οδ. Καρα-
θάνου, Ελένης Τσιάπα, του προ-
έδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Καστανίδη, της πλειοψηφίας
των πρώην και εν ενεργεία δημο-
τικών συμβούλων και πρώην υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβούλων
από όλους τους συνδυασμούς. 

«Επιλογή ελπίδας, νίκης 
και προοπτικής»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται
μεταξύ άλλων ότι η απόφασή τους
είναι «μία πράξη ευθύνης για το

συμφέρον του τόπου» και η
συστράτευση με τον Σ. Δα-
νιηλίδη αποτελεί «επιλογή
ελπίδας, νίκης και προ-
οπτικής». «Ο νέος δήμαρ-
χος πρέπει να εγγυηθεί
την ανάπτυξη και την πρό-
οδο. Πρέπει να έχει απο-
δείξει ότι ξέρει, ότι θέλει και
ότι μπορεί», αναφέρουν
χαρακτηριστικά. 

X.K

Ο Βαρσάμης στηρίζει Δανιηλίδη

Δεν κάνει πίσω 
ο Μπ. Μπαρμπουνάκης 

«Το ΠΑΣΟΚ αγωνιά για την αλλαγή στην πόλη», 
υπογράμμισε ο κ. Μπαρμπουνάκης

ΕΚΑΤΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
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Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τα βέλη του προς την κυ-
βέρνηση έστρεψε ο δή-
μαρχος Θεσσαλονίκης,
κατηγορώντας την για
υπεξαίρεση των θεσμο-
θετημένων πόρων της το-
πικής αυτοδιοίκησης. 

«ΗΚυβέρνηση, δυστυ-
χώς, άρχισε από
τον Ιανουάριο του

2010 να υπεξαιρεί θεσμοθετη-
μένους πόρους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης όπως ακριβώς
έκανε και πριν 10 χρόνια» είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγεωρ-
γόπουλος, σημειώνοντας πα-
ράλληλα ότι στο δήμο
Θεσσαλονίκης ενώ το 2009 κα-
τεβλήθησαν από θεσμοθετημέ-
νους πόρους 78 εκατομμύρια
ευρώ, φέτος θα καταβληθούν
μόνο 50 εκατομμύρια ευρώ, θα
υπάρξει δηλαδή μία μείωση της
τάξεως του 40%. Το ύψος των
υπεξαιρεθέντων μόνον για τον
δήμο Θεσσαλονίκης και μόνον

για το 2010 θα φθάσει το ύψος
των 28 εκατ. ευρώ. 

Όλα είναι στάσιμα 
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης

επιβεβαίωσε ότι τριάντα δήμοι
της χώρας βρίσκονται σε κατά-
σταση πτώχευσης, καθώς, όπως
υποστήριξε, «το 80% των
δήμων αντιμετωπίζουν τεράστια
οικονομικά προβλήματα, τη
στιγμή που μειώθηκαν κατά
40% η τακτική επιχορήγηση,
κατά 40% το επενδυτικό πρό-
γραμμα ΣΑΤΑ, κατά 40-50%
μειώθηκαν τα έσοδα των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, ενώ σταμάτησε
εδώ και μήνες το επενδυτικό
πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και παρα-
τηρούνται μεγάλες καθυστερή-
σεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ».

Ο κ. Παπαγεωργόπουλος κά-

λεσε την κυβέρνηση να επανε-
ξετάσει τη στάση της απέναντι
στους θεσμοθετημένους πόρους
οι οποίοι πρέπει να καταβάλλον-
ται κανονικά, ενόψει μάλιστα
και της εφαρμογής από 1 Ια-
νουαρίου 2011 του Καλλι-
κράτη. «Δεν πρέπει να
δημιουργηθεί μια δεύτερη γενιά
υπεξαιρεθέντων χρημάτων ώστε
μετά από λίγα χρόνια να συζη-
τάμε για τον τρόπο επιστρο-
φής των θεσμοθετη-
μένων αυτών
πόρων» κατέ-
ληξε ο δήμαρ-
χος Θεσσα-
λονίκης. 

Μαν του μαν παίζει ο
Σάκης Τζακόπουλος τον
Κώστα Γκιουλέκα. Λίγες
μόνο ημέρες μετά τη συ-
νάντηση του δεύτερου με
τον Αντώνη Σαμαρά σε τα-
βέρνα της Αθήνας, εξέ-
δωσε ανακοίνωση με την
οποία του καταλογίζει
αδυναμία στη διαχείριση
κρίσεων. 

«Τελικά», αναφέρει ο κ.
Τζακόπουλος, «ήταν
αρκετά μερικά σουβλά-

κια στην Κηφισιά και η επίσκεψη
του κλιμακίου της ΝΔ στο δή-
μαρχο Θεσσαλονίκης, Β. Παπαγε-
ωργόπουλο για να αποκαλυφθεί η
δήθεν ανεξάρτητη υποψηφιότητα
του βουλευτή, Κώστα Γκιουλέκα.
Ο κομματικός υποψήφιος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης», συ-
νεχίζει η ίδια ανακοίνωση, «στην
πρώτη μίνι κρίση που αντιμετώ-
πισε, προσέτρεξε στον αρχηγό
του κόμματος για βοήθεια. 

Εκτός από αδυναμία στην δια-

χείριση κρίσεων, ο κ. Γκιουλέ-
κας αποκάλυψε και τον τρόπο
με τον οποίο σκέφτεται να
διοικήσει τον δεύτερο μεγα-
λύτερο δήμο της χώρας,
προστρέχοντας στο κόμμα
για βοήθεια, κάθε φορά
που ζορίζεται». Και καταλή-
γει: «Άραγε, πόσο ανεξάρτη-
τος είναι ένας υποψήφιος,
όταν επιζητά την παρουσία
πολιτικού αρχηγού, τον οποίο
μάλιστα χρησιμοποιεί ως…
πυροσβέστη; Οι δημότες
της Θεσσαλονίκης
έχουν και κρίση
και μνήμη».

Το «εναρκτήριο λάκτισμα»
στην κύρια φάση της προ-
εκλογικής εκστρατείας του

υποψήφιου δημάρχου Θεσσαλο-
νίκης, Στ. Παπαθεμελή δόθηκε το
βράδυ της περασμένης Δευτέρας,
με συγκέντρωση στελεχών του
συνδυασμού στα γραφεία της πα-
ράταξης του. 

Στη σύντομη ομιλία του ο κ. Πα-
παθεμελής, αναφέρθηκε στα
κύρια χαρακτηριστικά του συν-
δυασμού του, που είναι μεταξύ
άλλων ο σαφής αντι-Μνημονιακός
χαρακτήρας και η προστασία του
τίμιου ονόματος της Μακεδονίας.
«Θα εμποδίσουμε σθεναρά την
παράδοση με οποιαδήποτε φόρ-
μουλα (σύνθετη, διπλή κ.λ.π.) του
ονόματος Μακεδονία στους Σλά-
βους των Σκοπίων», τόνισε χαρα-
κτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της
προεκλογικής δράσης, ήδη συγ-
κροτούνται πυρήνες του συνδυα-
σμού σε κάθε περιοχή της
Θεσσαλονίκης, που θα αναλά-
βουν την αυτοοργάνωση της δη-
μοτικής παράταξης, ενώ έχει
«κλείσει» και η πρώτη ομάδα
υποψηφίων δημοτικών συμβού-
λων, η οποία θα ανακοινωθεί στο

αμέσως προσεχές χρονικό διά-
στημα, μαζί με το όνομα και το
έμβλημα του συνδυασμού.

Σήμερα το πρωί στις 9 ο κ. Πα-
παθεμελής θα επισκεφτεί το Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης, όπου θα συναντηθεί με τον
πρόεδρο Σωτήρη Μαγόπουλο και
τη διοίκηση και
στις 11 π.μ. το
Επαγγελματικό
Επιμελητήριο,
και θα συ-
ναντηθεί με
τον πρόεδρο
Μιχάλη Ζορ-
πίδη και το
δ ι ο ι κ η τ ι κ ό
συμβούλιο.

Στενό μαρκάρισμα
Το εναρκτήριο λάκτισμα 
του Στ. Παπαθεμελή 

Κατά 40%
μειωμένοι είναι

φέτος οι
θεσμοθετημένοι
πόροι στο δήμο
Θεσσαλονίκης 

ΤΟΥ Σ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 

«Σε απόγνωση οι δήμοι»
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➽ Άλλος ένας θάνατος προστέ-
θηκε σε όσους ηλικιωμένους έχα-
σαν την ζωή τους από
εγκεφαλίτιδα ή άσηπτη μηνιγγί-
τιδα λόγω του ιού του Δυτικού
Νείλου ανεβάζοντας τον συνο-
λικό αριθμό των θυμάτων από
τον ιό στα 9. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του ΚΕΕΛΠΝΟ στα κρού-
σματα προστέθηκαν ακόμη 7
φτάνοντας τα 106 εκ των οποίων
60 έχουν πάρει εξιτήριο, 35 νο-
σηλεύονται (οι 9 σε μονάδες εν-
τατικής θεραπείας) ενώ 2 δεν
έχουν νοσηλευτεί 

➽ Αναδασωτέα έκρινε το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας την πε-
ριοχή 3.500 στρεμμάτων στη
θέση Λακκώματα Σχιστού, της
περιφέρειας του Δήμου Περάμα-
τος του Νομού Αττικής, απορρί-
πτοντας το αίτημα της Εκκλησίας
για τον αποχαρακτηρισμό της. Η
επίμαχη έκταση είχε κηρυχθεί
αναδασωτέα από τον Οκτώβριο
του 2006 με απόφαση του γενι-
κού γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής. 

➽ Θύμα ληστείας έπεσε νωρίς το
μεσημέρι ένας 30χρονος άντρας
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, έξω από
το υποκατάστημα της Εθνικής
τράπεζας,   όταν άγνωστος τον
πλησίασε και με την απειλή μα-
χαιριού του άρπαξε την
τσάντα. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, το θύμα είχε πραγματοποι-
ήσει νωρίτεραανάληψη
χρημάτων από την τράπεζα, ενώ
μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνω-
στό το ποσό, το οποίο περιείχε η
τσάντα. Ο δράστης στη συνέχεια
επιβιβάστηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο
και τράπηκε σε φυγή. 

➽ Ένας 29χρονος και μια
37χρονη γυναίκα συνελήφθησαν
από δικυκλιστές αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙΑΣ για διαρρήξεις
καταστημάτων στην περιοχή του
Ευόσμου. Ειδικότερα, το ζευγάρι
των διαρρηκτών μετέβη με δίκυ-
κλο στην προαναφερθείσα πε-
ριοχή και σε διάστημα μόλις 75
λεπτών, προέβη σε διαρρήξεις 5
καταστημάτων, από τα ταμεία και
τις προθήκες των οποίων αφαί-
ρεσε συνολικά 205 ευρώ, ένα
φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή
και 12 ζευγάρια γυαλιών ηλίου
και οράσεως. 

Εντός πόλεως

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσ/νίκης
ανακοινώνεται ότι, από τις πρωινές ώρες
σήμερα Τετάρτη 25-8-2010 μέχρι την Τρίτη

31-8-2010 από τη Δ.Ε.Σ.Ε. Θεσ/νίκης, θα
εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό
Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καλαμαριάς, στο
τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Ερυθρού
Σταυρού μέχρι τη συμβολή της με την οδό
Μητροπολίτου Κυδωνιών. 
- Θα διακόπτεται τμηματικά η κυκλοφορία όλων των
οχημάτων αρχικά στις δύο (2) πρώτες από αριστερά

λωρίδες κυκλοφορίας της οδού Εθνικής
Αντίστασης, στο συγκεκριμένο τμήμα της και
ακολούθως στις υπόλοιπες δύο (2) λωρίδες
κυκλοφορίας. Επίσης ανάλογα με το σημείο
εκτέλεσης των εργασιών θα μετατρέπονται σε
αδιέξοδα οι κάθετες οδοί των αποκλεισμένων
τμημάτων της οδού Εθνικής Αντίστασης, πλην των
οδών Περικλέους, Μ. Αλεξάνδρου, Αιγαίου,
Ιφιγένειας και Μ. Ψελλού, στις συμβολές των
οποίων με την οδό Εθνικής Αντίστασης η
κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ,

με τη βοήθεια σημαιοφόρων, από το ελεύθερο κάθε
φορά μέρος του οδοστρώματος.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται, στο
συγκεκριμένο της οδού Εθνικής Αντίστασης, από το
ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος της ίδιας οδού
που θα διαθέτει δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και
για το λόγο αυτό θα απαγορευτεί η στάση και η
στάθμευση όλων των οχημάτων κατά μήκος της
ζώνης των έργων καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου
για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι
εργασίες.

Ασφαλτοστρώνεται η Εθνικής Αντίστασης στην Καλαμαριά

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

Εντατικούς αγορανομι-
κούς και κοστολογικούς
ελέγχους σε αρτοποιεία
ξεκινά τις επόμενες ημέ-
ρες το υπουργείο Οικονο-
μίας, για να διαπιστώσει
εάν υπάρχουν ή όχι αυξή-
σεις στην τιμή του ψω-
μιού. 

Σε ανακοίνωση του το
υπουργείο ξεκαθαρίζει πως
«δεν υπάρχει κανένα περι-

θώριο και κανένας λόγος για αύ-
ξηση της τιμής του ψωμιού,
ακόμα και εάν οι τιμές του μαλα-
κού σιταριού διεθνώς έχουν αυ-
ξητικές τάσεις.  

Υπενθυμίζει δε πως για αυτό το
λόγο η υπηρεσία εποπτείας αγο-
ράς διενεργεί εδώ και ημέρες
ελέγχους σε μεγάλες εισαγωγι-
κές εταιρείες και στις αλευροβιο-
μηχανίες, ενώ στο μικροσκόπιο
θα μπουν και φούρνοι.  Όπως
είναι φυσικό, αν διαπιστωθούν
παραβάσεις, θα επιβληθούν και
τα αντίστοιχα πρόστιμα. 

Την Δευτέρα, το γραφείο του
υφυπουργού Οικονομίας,
Μ.Μπόλαρη, επικοινώνησε με το
γραφείο του Επιτρόπου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και προκύπτει ότι
οι τιμές για το σιτάρι σε σχέση με
τα τέλη Ιουλίου είναι πτωτικές.
Σε αυτή τη συνάντηση επαναβε-
βαιώθηκε ότι η παραγωγή εντός
της ΕΕ καλύπτει τις ανάγκες των
χωρών-μελών σε κάθε περί-
πτωση και ότι οι αντιδράσεις της

αγοράς είναι υπερβολικές σε
σχέση με το πρόβλημα, γι' αυτό
τα όποια φαινόμενα κερδοσκο-
πίας είναι απαραίτητο να αντιμε-
τωπιστούν και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα
κράτη-μέλη ξεχωριστά.

«Δεν δικαιολογούνται 
αυξήσεις»

Η υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Κ. Μπατζελή, επιμένει
πως δεν δικαιολογείται καμιά αύ-
ξηση στην τιμή του ψωμιού, ενώ
καταβάλλονται προσπάθειες να

επανέλθει η τιμή του στα επίπεδα
του 2007.» Εκείνη την περίοδο
ήταν χαμηλότερη ως 20% από τη
σημερινή», δήλωσε η υπουργός
μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης
που έγινε για το πρόβλημα των
σιτηρών με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς (παραγωγοί,
μύλοι, βιομήχανοι, κ.λπ.).

Η Νέα Δημοκρατία
Για αδιαφορία και ανευθυνό-

τητα κατηγόρησε την κυβέρνηση
ο Γραμματέας Αγροτικού της ΝΔ
Κ. Κόλλιας, χαρακτηρίζοντας ετε-

ροχρονισμένες τις εξαγγελίες του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων για την αγορά
του σιταριού και των αλεύρων.
«Δυστυχώς για ακόμη μία φορά
η κυβέρνηση του Μνημονίου,
μας αποδεικνύει ότι οι εξελίξεις
την προσπέρασαν», αναφέρει σε
σχετική ανακοίνωση και συνεχί-
ζει: «Μόλις σήμερα ανακοίνωσε
την πρόθεση της να λάβει μέτρα,
όταν όλο αυτό το διάστημα οι
κερδοσκόποι δρουν ανεξέλεγκτα,
εις βάρος των γεωργών, των κτη-
νοτρόφων και των καταναλωτών

Για να μην πούμε 
το ψωμί-ψωμάκι

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες
Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι αρχίζει
άμεσα η καταγραφή των αποθεμάτων σιτηρών και συνεχί-
ζονται οι έλεγχοι για πάταξη της αισχροκέρδειας.
Παράλληλα, εξήγγειλε: 
✔ Την ίδρυση οργανισμού σιτηρών 
✔ Την ίδρυση διεπαγγελματικής οργάνωσης σιτηρών 
✔ Την υποχρεωτικότητα (με συμβόλαιο πώλησης των σι-
τηρών)
✔ Τη στήριξη των παραγωγών μαλακού σίτου με αγροτο-
περιβαλλοντικά μέτρα.
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«Το "επικαιροποιημένο" μνημόνιο
σηματοδοτεί κλιμάκωση της επί-

θεσης κατά των εργατικών - λαϊκών δι-
καιωμάτων» σημειώνει σε ανακοίνωσή
του το ΚΚΕ και καλεί σε «λαϊκή αποφα-
σιστική οργάνωση και αντεπίθεση με
ενιαίο μέτωπο».
Όπως επισημαίνει, το μνημόνιο εξειδι-
κεύει και προσθέτει «νέες αντιδραστι-
κές μεταρρυθμίσεις στο γνωστό
μνημόνιο που αποτελεί συγκεκριμενο-

ποίηση και υλοποίηση μέτρων που εδώ
και δεκαετίες επεδίωκε η πλουτοκρατία,
προγραμμάτιζε η ΕΕ και τα είχαν στα
προγράμματά τους το ΠΑΣΟΚ και η
ΝΔ». Προσθέτει πως αποτελεί μονό-
δρομο για κεφάλαιο - κυβέρνηση - ΕΕ

«για να θωρακίσουν την ανταγωνιστι-
κότητα και την επιτάχυνση συγκέντρω-
σης του κεφαλαίου, δηλαδή την
ενίσχυση παντού των επιχειρηματικών
ομίλων, της κυριαρχίας και της κερδο-
φορίας τους».

«Τυχόν νέα αύξηση του ΦΠΑ ή με-
τάταξη προϊόντων από το χα-

μηλό στον υψηλό συντελεστή, θα
αποτελέσει τη χαριστική βολή για τα
εισοδήματα των μεσαίων και χαμηλών
στρωμάτων αλλά και για την κατά-
σταση στην χειμαζόμενη αγορά».

Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Συνα-
σπισμού Πάνος Σκουρλέτης, υποστηρί-
ζοντας πως «η κυβέρνηση
πανικόβλητη από την αποτυχία της
αντικοινωνικής πολιτικής της, ενδεχο-
μένως να αποπειραθεί μια νέα αύξηση
του ΦΠΑ, θεωρώντας ότι έτσι θα καλύ-

ψει την υστέρηση των εσόδων».
«Πρέπει να τελειώνουμε με την κυβέρ-
νηση και την νεοφιλελεύθερη αντικοι-
νωνική της πολιτική. Οι διαδηλώσεις
του Σεπτέμβρη και οι προσεχείς αυτο-
διοικητικές εκλογές, ας είναι η αρχή
του τέλους της» κατέληξε.

➽ «Παράθυρο» για τη μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών άνοιξε την
Δευτέρα ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρ-
τος Σπυρόπουλος, λέγοντας ότι οι ει-
σφορές   «μπορεί και πρέπει να
μειωθούν, εφόσον αποδώσουν τα
μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τον
έλεγχο των δαπανών υγείας και την
αύξηση των εσόδων». O διοικητής του
ΙΚΑ, με συνεντεύξεις του, προανήγ-
γειλε ένταση των ελέγχων με στόχο τη
μείωση των δαπανών υγείας, σε συνερ-
γασία και με τα άλλα μεγάλα Ταμεία,
τον δραστικό περιορισμό της εισφορο-
διαφυγής και τη διακοπή από το 2011
της καταβολής συντάξεων σε όσους
δεν τις δικαιούνται. 

➽ Μόλις 193 επιχειρήσεις έχουν δα-
νειοδοτηθεί μετά από τρεις μήνες
εφαρμογής των δύο νέων προγραμμά-
των του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ). Στο χρονικό διάστημα
από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο του
2010, σύμφωνα με στοιχεία του προ-
γράμματος, το ΤΕΜΠΜΕ καρκινοβα-
τεί, ενώ, στο αντίστοιχο περσινό
διάστημα, είχαν δανειοδοτηθεί – από
τη β’ φάση του προγράμματος– περί-
που 19.500 επιχειρήσεις, δηλαδή πε-
ρίπου 100 φορές περισσότερες. 

➽ Οξεία κριτική στην κυβέρνηση με
αφορμή την πορεία των νέων προ-
γραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ άσκησε η
ΝΔ, διά του υπεύθυνου Τομέα Πολιτι-
κής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Χαρακτηρίζει «πολύ πολύ λιγότερο
ευνοϊκούς» τους όρους των προγραμ-
μάτων της κυβέρνησης. «Σήμερα»,
αναφέρει ενεικτικά, «ο επιχειρηματίας
υποχρεούται να πληρώσει υψηλούς
τόκους, αφού το επιτόκιο διαμορφώνε-
ται σε euribor + 6%, υπερδιπλάσιο,
δηλαδή, από εκείνο που προέβλεπε το
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας
(euribor + 2,1%)».

➽ Διαψεύδουν οι Οικολόγοι Πράσινοι
ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με
το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αρι-
στερά για την κάθοδο κοινού υποψη-
φίου δημάρχου στην Αθήνα.

➽ Επίσκεψη στην Καβάλα πραγματο-
ποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΝ Αλέξης
Τσίπρας. Ξεναγήθηκε στο μουσείο κα-
πνού του δήμου, όπου και ανακηρύχ-
θηκε επίτιμο μέλος του Ινστιτούτου
Κοινωνικών Κινημάτων, ενώ συναντή-
θηκε και με τους εργαζόμενους της
ΚΑΒΑΛΑ OIL.

Εν συντομία

ΣΥΝ: Χαριστική βολή για μεσαία - χαμηλά 
στρώματα, ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ – ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων
υποψηφίων μπαίνει σή-
μερα, με την ανακοίνωση

των βάσεων εισαγωγής στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση. Από
νωρίς το πρωί οι ενδιαφερόμε-
νοι θα μπορούν από αύριο το
πρωί να πληροφορούνται τα
αποτελέσματα μέσω του ιστοτό-
που του υπουργείου (www.mi-
nedu.gov.gr ) πληκτρολογώντας
τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό
τους (ή ενδεκαψήφιο για αλλο-
γενείς - αλλοδαπούς) και τα τέσ-
σερα αρχικά γράμματα των
προσωπικών τους στοιχείων.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο μπο-
ρούν να πληροφορούνται τα
αποτελέσματα και από το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών στον τε-
τραψήφιο αριθμό 1500. Tα
αποτελέσματα θα αποσταλούν
ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις
και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης προκειμένου να
εκτυπωθούν ονομαστικές κατα-
στάσεις των επιτυχόντων και να
προωθηθούν στα σχολεία ευθύ-
νης τους για ενημέρωση των εν-
διαφερομένων.

«Η δυσκολότερη χρονιά» 
Στο μεταξύ, τον κίνδυνο να

μην λειτουργήσουν κανονικά
φέτος τα σχολεία λόγω των 20
χιλιάδων κενών θέσεων στην εκ-
παίδευση επεσήμανε χθες ο γε-
νικός γραμματέας της ΟΛΜΕ. Ο
Νίκος Παπαχρήστος έκανε λόγο
για σοβαρά κενά σε βασικές ει-
δικότητες όπως φιλόλογοι, μα-

θηματικοί και φυσικοί και εκτί-
μησε ότι το κύμα φυγής των εκ-
παιδευτικών θα συνεχιστεί και
του χρόνου. Μόλις ένα 24ωρο
νωρίτερα, η υπουργός Παιδείας
είχε αναγνωρίσει ότι η φετινή
χρονιά θα είναι «η δυσκολότερη
της Μεταπολίτευσης». Στη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου η Αννα
Διαμαντοπούλου είπε ότι τουλά-
χιστον 5.000 εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι είχαν αποσπαστεί σε διά-
φορες υπηρεσίες επανέρχονται
στα σχολεία.  Σε κάθε περί-
πτωση, διαβεβαίωσε ότι εάν δια-
πιστωθούν κενά αυτά θα
αντιμετωπιστούν με αναπληρω-
τές άμεσα. Η ίδια διέψευσε ότι
οι τάξεις πλέον θα έχουν 30
παιδιά, ξεκαθαρίζοντας ότι σε
κάθε τάξει -βάσει εγκυκλίου- θα

υπάρχουν 25 παιδιά με μέγιστο
αριθμό τα 27 παιδιά.

Απαντήσεις ζητά η ΝΔ
Σαφείς απαντήσεις για τις ελ-

λείψεις εκπαιδευτικών εν όψει
έναρξης της νέας σχολικής χρο-
νιάς ζητά από την υπουργό Παι-
δείας η αρμόδια τομεάρχης της
ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ. «Πολύ
έγκαιρα επισημάναμε την αντι-
φατική και επιζήμια πολιτική της
κυβέρνησης, η οποία προκά-
λεσε κύμα φυγής 11.500 εκ-
παιδευτικών προς την οδό της
συνταξιοδότησης», τονίζει σή-
μερα η κ. Βόζεμπεργκ. 

«Προαναγγελθείσα 
εξαθλίωση»

Με το χρονικό μιας προ-

αναγγελθείσης εξαθλίωσης
για τη δημόσια παιδεία θα
μπορούσε να συγκριθεί η
«δυσκολότερη χρονιά της
μεταπολίτευσης», που εξήγ-
γειλε η κα Διαμαντοπούλου,
σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

«Σε κάθε περίπτωση, η κυ-
βερνητική πολιτική έκανε ότι
μπορούσε, με τις περικοπές
δαπανών και διορισμών, για
να το επιτύχει, συμπληρώ-
νει. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ κα-
τηγορεί το υπουργείο
Παιδείας ότι ακολουθώντας
πιστά τις συνταγές
του ΔΝΤ επιχειρεί να «εξορ-
θολογήσει» την δημόσια παι-
δεία υποβαθμίζοντας ακόμη
περισσότερο την ποιότητα
των υπηρεσιών της.

ΚΚΕ: Κλιμάκωση της επίθεσης 
με το «επικαιροποιημένο» μνημόνιο

Ώρα μηδέν
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Του Χρήστου Τσαλικίδη

ΗΘεσσαλονίκη, η οικονομία και η καθημερινότητα
του πολίτη θα είναι οι τρεις πυρήνες της
πολιτικής αντεπίθεσης που θα σημάνει από το

βήμα της 75ης ΔΕΘ ο Αντώνης Σαμαράς. Ο αρχηγός
της ΝΔ θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Το πρωί του Σαββάτου
(18 Σεπτεμβρίου) θα επισκεφθεί τους χώρους της Έκ-
θεσης, το βράδυ θα μιλήσει στους παραγωγικούς φο-
ρείς της Βόρειας Ελλάδας και το μεσημέρι της
Κυριακής (19 του μήνα) θα παραχωρήσει την καθιε-
ρωμένη συνέντευξη Τύπου. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμέ-
νεται να κάνει ειδική αναφορά στην αποβιομηχάνιση
του νομού, θα καυτηριάσει την κυβερνητική αδιαφορία
για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης και θα προτείνει
συγκεκριμένα μέτρα που θα καταπολεμούν την ανεργία

που πλήττει τη Μακεδονία και θα συμβάλλουν στην
αναδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού της πόλης.
Αναφορικά με την οικονομία ο κ. Σαμαράς θα εστιάσει
στα προβλήματα που «στραγγαλίζουν» τον εμπορικό
κόσμο. Επίσης θα παρουσιάσει επιγραμματικά τις προ-
τάσεις του για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο
και θα «ξεδιπλώσει» τη στρατηγική της ΝΔ για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικό-
τητας. 

Αποκατάσταση συντάξεων
Θέλοντας να προτάξει και να ενισχύσει το φιλολαϊκό

προφίλ της Ρηγίλλης, θεωρείται πολύ πιθανό να εξαγ-
γείλει την αποκατάσταση των συντάξεων για τους χαμη-
λοσυνταξιούχους και την επαναφορά των επιδομάτων
στους χαμηλόμισθους. Όλα αυτά, φυσικά, θα γίνουν
μέσω προσωπικών επιθέσεων κατά του Γιώργου Παπαν-
δρέου, τον οποίο θα κατηγορήσει ευθέως για τη σημε-

ρινή κατάσταση της οικονομίας, αλλά και αυτοκριτικής
για τα κακώς κείμενα της πενταετίας 2004-2009. 

Στο επίκεντρο η οικονομία
Το ότι η οικονομική πολιτική αποτελεί το Α και το Ω

της αντιπολιτευτικής ατζέντας της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης είναι πασιφανές και από τις δηλώσεις του οι-
κονομικού της επιτελείου. Χαρακτηριστικότερη όλων η
χθεσινή τοποθέτηση του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονο-
μίας, Νότη Μηταράκη, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση για αποκλίσεις στους στόχους του προγράμματος
σταθερότητας και για νέα φοροεισπρακτικά μέτρα.
«Λέμε όχι στη νέα αύξηση του ΦΠΑ, των αντικειμενικών
αξιών ακινήτων και στην επιβολή έκτακτων εισφορών
στην αγορά» επισήμανε ο κ. Μηταράκης, σημειώνοντας
ότι τώρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα «σε μέτρα ανά-
πτυξης και όχι σε ταμειακά μέτρα, τα οποία πια είναι τε-
λείως αναποτελεσματικά».

Με λιγότερους αυτοδιοικητι-
κούς επιδιώκει να θέσει σε
λειτουργία τους δήμους και

τις περιφέρειες το υπουργείο Εσω-
τερικών, ώστε να επιτευχθούν και οι-
κονομίες κλίμακας και παράλληλα
να υποστηριχθεί η μεγάλη διοικητική
τομή του προγράμματος «Καλλικρά-
της». Ο υπουργός Εσωτερικών,
Γιάννης  Ραγκούσης, όρισε τον
αριθμό τόσο των περιφερειακών όσο
και των δημοτικών συμβουλίων που
θα προκύψουν μετά τις εκλογές της
6ης Νοεμβρίου. 

Σε πρώτο επίπεδο φαίνεται η με-
γάλη μείωση των μετεχόντων στα
συμβούλια. Έτσι από 1.496, που
υπηρετούν στα νομαρχιακά συμ-
βούλια, θα εκλεγούν 713 σύμβου-
λοι. Από τους 16.150 δημοτικούς
συμβούλους, που υπηρετούν σή-
μερα, μετά τις εκλογές του Νοεμ-
βρίου θα αναδειχθούν στους 325
δήμους 9.257 σύμβουλοι. 

Όπως προβλέπει ο νέος νόμος,
οι πολίτες ανάλογα με τον πληθυ-
σμό της περιφέρειας, στην οποία
κατοικούν, θα ψηφίζουν και για αν-
τίστοιχο αριθμό συμβούλων. Δεν
θα ψηφίζουν όλοι για τους ίδιους
συμβούλους, αλλά η κάθε νομαρ-
χία θα στέλνει στο Περιφερειακό
Συμβούλιο συγκεκριμένο αριθμό
συμβούλων. Η διαφορά είναι ότι η
σημερινή νομαρχία μετατρέπεται
σε περιφερειακή ενότητα.

Από αυτόν τον κανόνα εξαίρεση
αποτελούν κάποιες σημερινές νο-
μαρχίες, οι οποίες θα διαιρεθούν
σε ενότητες και θα ονομαστούν Το-

μείς. Η σημερινή Νομαρχία Αθη-
νών θα χωριστεί σε τέσσερις μεγά-
λες ενότητες, σε τέσσερις Τομείς.
Οι Νομαρχίες Πειραιά, Μαγνησίας,
Καβάλας και Κεφαλληνίας χωρί-
ζονται σε δύο ενότητες, ενώ στις
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, τα όρια των εκλογικών πε-
ριφερειών ακολουθούν κατά βάση
τα όρια των σημερινών επαρχιών.

Πώς θα ψηφίζουμε
Οι εκλογείς θα έχουν δικαίωμα

να ψηφίσουν μόνο συμβούλους, οι
οποίοι θα είναι υποψήφιοι στην πε-
ριφερειακή ενότητα, όπου είναι εγ-
γεγραμμένοι. Εκεί θα μπορούν να
σημειώνουν έναν σταυρό αν από

την περιφέρειά τους πρόκειται να
εκλεγούν τουλάχιστον τρεις σύμ-
βουλοι και περισσότερους από
έναν σταυρούς αν από την περιοχή
τους εκλεγούν περισσότεροι σύμ-
βουλοι για το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο. Οι σταυροί θα αυξάνουν σε
περιοχές, που θα εκλέγουν περισ-
σότερους συμβούλους. Ετσι, τρεις
σταυρούς θα βάζουν οι πολίτες,
που διαμένουν σε περιοχές που θα
στείλουν στο περιφερειακό συμ-
βούλιο έως και 12 συμβούλους.
Τέλος, οι ψηφοφόροι θα σημει-
ώνουν τέσσερις σταυρούς, στο πε-
ριφερειακό όργανο, όπου οι
σύμβουλοι θα ξεπερνούν τους 12.
Να σημειωθεί ότι η ποσόστωση

ορίσθηκε πάντα με πληθυσμιακά
κριτήρια, βάσει της απογραφής του
2001.

Στους δήμους
Οι σημερινοί δήμοι και κοινότη-

τες διατηρούνται ως διοικητικές
ενότητες και θα συμμετέχουν στην
εκλογή των δημοτικών συμβούλων
αποφασιστικά, ώστε να μη χαθεί η
συνταγματική προσταγή της αντι-
προσωπευτικότητας. Στόχος του
υπουργείου Εσωτερικών είναι, λοι-
πόν, η «πλήρης και ουσιαστική αν-
τιπροσώπευση όλων των
δημοτικών ενοτήτων ανάλογα με
τον πληθυσμό τους».

Έτσι ο κάθε πολίτης στις επικεί-
μενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα
εκφράσει την προτίμησή του υπέρ
ενός, ή και παραπάνω, συμβού-
λου, αλλά παράλληλα θα μπορεί
να ψηφίσει και έναν σύμβουλο
από τη γειτονική ενότητα. Στις μο-
νοεδρικές, διεδρικές και τριεδρι-
κές εκλογικές περιφέρειες, ο
εκλογέας μπορεί να βάλει έναν
σταυρό σε υποψήφιο της περιφέ-
ρειάς του και έναν υπέρ υποψη-
φίου άλλης περιφέρειας.

Ειδικά στις οκτώ μεγάλες πόλεις,
που διαιρούνται σε δημοτικά δια-
μερίσματα -Αθήνα, Πειραιάς, Πε-
ριστέρι, Καλλιθέα, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο- ως
εκλογικές περιφέρειες ορίζονται
και τα σημερινά δημοτικά διαμερί-
σματα, τα οποία θα εκλέγουν τους
δικούς τους δημοτικούς συμβού-
λους. 

➽ Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλό
δρόμο όσον αφορά τις περικοπές
δαπανών και την προσπάθεια επι-
στροφής της στη δημοσιονομική
σταθερότητα, ενώ οι ανησυχίες για
αναδιάρθρωση του χρέους της
είναι αβάσιμες, τόνισε ο επίτροπος
της ΕΕ για Οικονομικές και Νομι-
σματικές Υποθέσεις, Όλι Ρεν, σε
άρθρο του στην Wall Street
Journa. 

➽ «Μισό χρίσμα» έδωσε η Ρηγίλ-
λης στον Κώστα Μπακογιάννη, ο
οποίος διεκδικεί το αξίωμα του δη-
μάρχου Καρπενησίου.  Ο  Βασίλης
Μιχαλολιάκος, ανακοίνωσε ότι η
ΝΔ δεν θα στηρίξει επισήμως αυτή
την υποψηφιότητα, αλλά δεν πρό-
κειται να «κατεβάσει» άλλον υπο-
ψήφιο στο συγκεκριμένο δήμο. 

➽ «Προαποφασισμένη επιλογή να
βρεθεί εκτός ΝΔ» χαρακτήρισε ο
εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
Πάνος   Παναγιωτόπουλος τη
στάση του Χρήστου Μαρκογιαν-
νάκη. Επίσης, συσχέτισε την επι-
λογή του με τις σχέσεις που έχει η
οικογένεια Μητσοτάκη στην εκλο-
γική του περιφέρεια, τα Χανιά. 

➽ Η έλλειψη στρατηγικής και θέ-
σεων οδηγεί σε συνωμοσιολογία,
τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη,
σχολιάζοντας τις θέσεις στελεχών
της ΝΔ ότι η ίδια σχεδιάζει τη διά-
σπαση του κόμματος. H τέως
υπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα
της στήριξης του κ. Μαρκογιαν-
νάκη. Εξήγησε ότι εν όψει της κάλ-
πης του Νοεμβρίου η ίδια κινείται
με αυτοδιοικητικά κριτήρια, δεδο-
μένου ότι για πρώτη φορά η Ελ-
λάδα αποκτά αιρετούς
περιφερειάρχες, πρόσωπα που θα
διαχειριστούν τεράστια κονδύλια
για την ανάπτυξη των περιοχών
τους.

➽ Αντιπαράθεση ξέσπασε ανά-
μεσα στη κυβέρνηση και την αντι-
πολίτευση στη ΠΓΔΜ σχετικά με
τις δηλώσεις του νέου πρέσβη της
χώρας στο NATO για την ευρωατ-
λαντική πορεία της χώρας. Όπως
δήλωσε ο Μάρτιν Τρένεφσκι δή-
λωσε συγκεκριμένα ότι θα αμφι-
σβητήσει την αρχή της ομοφωνίας
και της αλληλεγγύης εντός του
ΝΑΤΟ σχετικά με την απόφαση της
Συμμαχίας τον Απρίλιο του 2008
να μην συμπεριλάβει στις τάξεις
του τη ΠΓΔΜ μέχρι την επίλυση
της εκκρεμότητας της ονομασίας. 

μικρά - μικρά

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Μειώνονται δραστικά δημοτικοί
και περιφερειακοί σύμβουλοι

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 75Η ΔΕΘ

Με γεμάτη ατζέντα στη Θεσσαλονίκη ο Σαμαράς
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Έξω από τα δόντια
Μέχρι τη Ρηγίλλης ακούστηκαν τα «καρφιά»
της Ντόρας Μπακογιάννη για τον τρόπο λει-
τουργίας της ΝΔ. Μιλώντας στο  «πρωινό
Mega», η ανεξάρτητη βουλευτής υποστήριξε
ότι «αν τα κόμματα ήταν δημοκρατικά θα υπήρ-
χαν όργανα για την ανάδειξη υποψηφίων» και
πρόσθεσε πως «είναι αδιανόητο να υπάρχουν

διαγραφές στα κόμματα
λόγω πολιτικών θέ-
σεων». Στην ερώτηση
αν επιθυμεί τη διά-

σπαση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, η κυρία
Μπακογιάννη απάντησε
πως δεν σχεδιάζει κάτι
τέτοιο, ούτε ζήτησε από
κανέναν βουλευτή να
αποχωρήσει από αυτήν
και να την ακολουθή-
σει. Κλείνοντας άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο
να στηρίξει πιθανή υπο-

ψηφιότητα του Χρήστου
Μαρκογιαννάκη στην
περιφέρεια Κρήτης,

λέγοντας πως «πρό-
κειται για ένα άτομο
με πολλές ικανότητες
και δυνατότητες,
που έχει προσφέρει
πολλά στη ΝΔ».

Ενώνει…
Τα κατάφερε και ένωσε και τις τρεις παρατάξεις του δήμου Αρέθουσας ο

Δημήτρης Γαλαμάτης, με στήριξη στο πρόσωπό του ως υποψήφιου δη-
μάρχου Βόλβης. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο,
αφού επρόκειτο για τρεις «γαλάζιους» που είχαν εμ-

φύλιο στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Το
ραντεβού με τους τρεις επικεφαλής κλείστηκε
σε ταβέρνα στη λίμνη Βόλβη και το αίσιο τέλος
επισφραγίστηκε με… τσιπουράκι. Δεν είναι
μικρό πράγμα να σε στηρίζει ένα ολόκληρο
δημοτικό συμβούλιο! 

Προβληματισμός
Σκούρα τα πράγματα για τη ΝΔ στην περιφέρεια Ατ-
τικής. Δεν τους έφτανε που η υποψηφιότητα Κικίλια
δεν… τραβάει, τώρα ξεκινούν από το μηδέν την
αναζήτηση υποψήφιων αντιπεριφειαρχών. Ακόμα

και εκείνοι που θεωρούνταν «σί-
γουροι» αναθεώρησαν, εκτι-

μώντας ότι το εκλογικό
βατερλό είναι κοντά. «Θα
έχουμε χειρότερη τύχη από
εκείνη του 2002 όταν ήταν
υποψήφιος ο Γ. Τζανετά-

κος» λένε, υποστηρίζοντας
πως ο Βασίλης Κικίλιας ούτε

ισχυρά αυτοδιοικητικά ερείσματα
διαθέτει, ούτε έχει την απαιτούμενη πολι-

τική εμπειρία και σταδιοδρομία. Αυτό που επισημαί-
νουν με νόημα είναι πως το χαμόγελο δεν αρκεί για
να μετατρέψει έναν συμπαθητικό πρώην αθλητή σε
επιτυχημένο αυτοδιοικητικό παράγοντα. 

Προετοιμάζεται
Το σκέφτεται ο Κώστας Καραμανλής για το πότε θα μιλήσει -
επιτέλους- δημόσια για όσα του καταλογίζουν. Το πιθανότερο είναι
πως θα το πράξει τον Οκτώβριο, όταν και θα συζητηθεί το ενδεχόμενο
σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την οικονομία. Όσα πει τότε θα
έχουν μεγαλύτερη σημασία και το γνωρίζει. Μέχρι τότε προσπαθεί να βρει
τρόπο για να την «βγάλει καθαρή» ο Γιάννης Αγγέλου. Οι δυο τους έχουν καθημερινές
συσκέψεις για τη στάση που θα κρατήσουν από εδώ και πέρα, ενώ από κοντά βρίσκεται και ο
Προκόπης Παυλόπουλος που ως νομικός ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω.

KOYIZ
Αληθεύει ότι ο Γιώργος

Καρατζαφέρης αποφάσισε να
μην «κατεβάσει» τον Μάκη

Βορίδη ως υποψήφιο περιφε-
ρειάρχη Αττικής, όταν άκουσε

ανθρώπους της Ντόρας
Μπακογιάννη να μιλούν

με καλά λόγια για
εκείνον; 

Σκέφτονται άρση του «causus belli»;
Αλλαγή πλεύσης στο θέμα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια
μελετά η Αγκυρα, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου. «Τα 12
μίλια δεν είναι πλέον αιτία πολέμου» γράφει η Sabah. Η εφημερίδα αναφέρεται στο νέο
Πολιτικό Έγγραφο Εθνικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο έγγραφο -γνωστό
και ως «Βιβλίο των Κόκκινων Γραμμών»-  δεν χαρακτηρίζονται ως «εξωτερική απειλή» οι
γειτονικές χώρες, αλλά ως στοιχείο συνεργασίας. Το εν λόγω κείμενο θα ολοκληρωθεί προς
τα τέλη του 2010 και θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο ελληνικό
ΥΕΘΑ τηρούν στάση αναμονής, σημειώνοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία
φέρεται να προσανατολίζεται σε άρση του «causus belli»…
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Διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της δημιουργίας τεμένους και ισλαμικού κέντρου δίπλα στο σημείο
μηδέν στη Νέα Υόρκη. Η ανέγερσή του κέντρου έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση στο εσωτερικό των
ΗΠΑ σχετικά με τις θρησκευτικές ελευθερίες. Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα παρενέβη και υπερασπίστηκε
το δικαίωμα των μουσουλμάνων να χτίσουν εκεί το κέντρο αν και, πέρα από μεγάλο μέρος των
Ρεπουμπλικάνων, αντιτίθενται και στελέχη των Δημοκρατικών.

Ο πρόεδρος της Χιλής Σεμπαστιάν Πινιέρα κρατά μια πλαστική σακούλα με σημείωμα από τους παγιδευ-
μένους μεταλλωρύχους, που αναγράφει στα Ισπανικά «Είμαστε και οι 33 καλά στο καταφύγιο», στο Κο-
πιάπο, Χιλή, Οι μεταλλωρύχοι έχουν παγιδευτεί κάτω από την επιφάνεια του ορυχείου όπου κατέρρευσε
η κύρια πρόσβαση απο τόνους βράχων στις 5 Αυγούστου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον και η σύζυγός του Σαμάνθα ανακοίνωσαν την Τρίτη τη γέν-
νηση του τέταρτου παιδιού τους. Το πρωθυπουργικό ζεύγος της Βρετανίας απέκτησε ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση, ζήτησε από τον πρωθυπουργό
Γκρούεφσκι να αποσύρει τον νέο πρέσβη της χώρας στο NATO Μάρτιν Τρένεφσκι  υποστηρίζοντας ότι οι
δηλώσεις του φανερώνουν πλήρη άγνοια του τρόπου λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ. Ο Τρενέφσκι δήλωσε
ότι θα αμφισβητήσει την αρχή της ομοφωνίας και της αλληλεγγύης εντός του ΝΑΤΟ σχετικά με την από-
φαση της Συμμαχίας τον Απρίλιο του 2008 να μην δεχθεί τη ΠΓΔΜ μέχρι την επίλυση της εκκρεμότητας της
ονομασίας.

Ένοπλοι ισλαμιστές μεταμφιεσμένοι σε στρατιώτες εισέβαλαν σε ξενοδοχείο κοντά στο προεδρικό μέ-
γαρο στο Μογκαντίσου σκοτώνοντας 31 άτομα, ανάμεσά τους έξι βουλευτές της μεταβατικής κυβέρνη-
σης. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως και πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι
προκαλώντας πανικό και θάνατο.

Η ισραηλινή αστυνομία συνέστησε την απαγγελία κατηγοριών για διαφθορά εναντίον του πρώην πρωθυ-
πουργού Εχούντ Όλμερτ ο οποίος κατηγορείται ;ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημάρχου της
Ιερουσαλήμ δωροδοκήθηκε με 700.000 ευρώ για να προωθήσει την κατασκευή κτιρίων σε περιοχή της
Ιερουσαλήμ, σε ένα σκάνδαλο που έγινε γνωστό ως «Holyland».
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκε-
ται από τα ξημερώματα
της Τρίτης ο Ρικάρντο
Φατί για να ολοκληρώσει
τη συμφωνία του με τον
Άρη. Ο Γάλλος μέσος
αφίχθη στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» περίπου
μισή ώρα μετά τα μεσά-
νυχτα, με απευθείας
πτήση από τη Ρώμη.

Εκεί στήθηκε μια… επιχεί-
ρηση φυγάδευσης του πο-
δοσφαιριστή από τους

εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε. που
καρτερικά τον περίμεναν, μιας
και όπως προέκυψε πρόθεση
της ΠΑΕ Άρης ήταν να βρεθεί
ινκόγκνιτο στη Θεσσαλονίκη�
Εύλογα ο Φατί δεν παραχώρησε
κάποια δήλωση σχετικά με την
επικείμενη συμφωνία του με
τους κίτρινους, χθες αναμενό-
ταν να  θα βρεθεί στα γραφεία
της ΠΑΕ για να διευθετήσει τις
τελευταίες λεπτομέρειες και να
βάλει την υπογραφή στο νέο
τριετές συμβόλαιο του. Βάσει
του προσύμφωνου ανάμεσα στις
δύο πλευρές, ο Φατί θα ει-
σπράττει περίπου 300.000
ευρώ για κάθε χρόνο συμβο-
λαίου του, με τον Άρη να μην
καταβάλλει χρήματα στη Ρόμα,
η οποία τον αποδέσμευσε από
τον τελευταίο χρόνο συνεργα-
σίας που είχε μαζί του, διατη-
ρώντας ένα ποσοστό 20% σε

περίπτωση μεταπώλησης του.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο
συμβόλαιο του Φατί με τον Άρη
θα προβλέπεται και ρήτρα ενός
εκατομμυρίου ευρώ.

Ο 24χρονος χαφ ήρθε στη
Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος
από τη σύζυγο και το παιδί του,
που ήταν μαζί του και την περα-
σμένη Τρίτη, όταν φιλοξενήθηκε

σε σουίτα του «Κλεάνθης Βικε-
λίδης» για να παρακολουθήσει
τον αγώνα του Άρη με την Αού-
στρια. Η εμπειρία αυτής της
ατμόσφαιρας του γηπέδου ήταν
άλλωστε ένας από τους λόγους
που οδήγησαν τον πρώην ποδο-
σφαιριστή της Ρόμα να πει το
«ναι» στους κίτρινους. Από το
αεροδρόμιο ο Φατί οδηγήθηκε

στο ξενοδοχείο, όπου και διανυ-
κτέρευσε.

Πετάει για Αυστρία
Χωρίς προβλήματα ολοκληρώ-

θηκε η τελευταία προπόνηση του
Άρη επί ελληνικού εδάφους ενό-
ψει του επαναληπτικού αγώνα με
την Αούστρια στη Βιέννη. Ο
Έκτορ Ραούλ Κούπερ θα πάρει

μαζί του 21 ποδοσφαιριστές και
υπολογίζει κανονικά τους Τόνι
Κάλβο και Ρονάλντο Γκιάρο για
να πάρει την πρόκριση στους
ομίλους του Europa League. 

Ο Ισπανός εξτρέμ θα είναι η
μία σίγουρη αλλαγή σε σχέση με
το σχήμα του πρώτου αγώνα,
ενώ ο Νίκος Λαζαρίδης είναι
πολύ πιθανό να αντικαταστήσει
τον Οριόλ Λοθάνο στο κέντρο της
άμυνας, δίπλα στον Ρονάλντο. Οι
υπόλοιπες οκτώ θέσεις δεν ανα-
μένεται να αλλάξουν: Σηφάκης,
Νέτο, Μίσελ, Ναφτί, Τόχα, Χα-
βίτο, Κόκε και Τσέζαρεκ. 

Η αποστολή του Άρη θα ανα-
χωρήσει σήμερα το πρωί
(08:10) από τη Θεσσαλονίκη και
αποτελείται από τους: Σάκη
Πρίττα, Θέμη Κουλουχέρη, Σέρ-
χιο Κόκε, Τόνι Κάλβο, Μιχάλη
Σηφάκη, Φρανθίσκο Χαβίτο, Ρο-
νάλντο Γκιάρο, Ντάρσι Ντόλτσε
Νέτο, Μεντί Ναφτί, Νίκο Λαζα-
ρίδη, Ντειβίντας Τσεζνάουσκις,
Κώστα Μενδρινό, Οριόλ Λοθάνο,
Μάρκο Βελλίδη, Ντάνιελ Τσέζα-
ρεκ, Χουάν Μανουέλ Μπαρέρο,
Κώστα Καζναφέρη, Κάρλος
Ρουίζ, Γρηγόρη Παπαζαχαρία,
Μίσελ Γκαρμπίνι Περέιρα και
Κάρλος Τόχα Βέγκα.

Λίγο μετά τις 12.15 οι 112
επιβαίνοντες στο τσάρτερ
που μετέφερε την απο-

στολή του ΠΑΟΚ από την Θεσσα-
λονίκη πάτησαν το πόδι τους στο
έδαφος της Κωνσταντινούπολης.
Προηγήθηκε μία απόλυτα ήρεμη
πτήση, στη διάρκεια της οποίας
την παράσταση έκλεψαν ο Πάμ-
πλο Γκαρσία, ο Μασιέλ Λίνο, ο
Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Ζλάταν
Μουσλίμοβιτς που δεν άφησαν
σε χλωρό κλαρί τους συμπαίκτες
τους. Τα πειράγματα έδιναν και
έπαιρναν και δημιούργησαν ένα
ευχάριστο κλίμα σε όλη τη διάρ-
κεια του ταξιδιού.

Οι φανέλες του ΠΑΟΚ 
στο πιλοτήριο 

Πριν καλά-καλά αρχίσει το τα-
ξίδι, όμως, οι πιλότοι του αερο-
πλάνου φρόντισαν να κάνουν
αίσθηση με την ξεκάθαρη στή-
ριξη τους στον ΠΑΟΚ. Οι κ.κ.
Τσελεπής και Ταράσης είχαν
κρεμάσει στο πιλοτήριο δύο φα-
νέλες του "Δικεφάλου", η μία μά-

λιστα είχε τον αριθμό 12 (προ-
φανώς παραπέμποντας στον 12ο
παίκτη του ΠΑΟΚ, τον κόσμο
του). 

Την κίνηση των δύο πιλότων

αντιλήφθηκε ο Θόδωρος Ζαγο-
ράκης την ώρα που παρέα με
τον Παύλο Δερμιτζάκη ανέβαι-
ναν την σκάλα του αεροπλάνου.
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, μάλιστα,

έπιασε κουβέντα μαζί τους και
τους εξέφρασε την επιθυμία την
ώρα που το αεροπλάνο θα βρί-
σκεται πάνω από την Πόλη, να
μπει στο πιλοτήριο για να του κά-
νουν μία μικρή ξενάγηση.   

Λίγο αργότερα, ο κ. Τσελεπής
ανακοίνωσε σε όλους τους επι-
βαίνοντες ότι σήμερα (24/8) έχει
τα γενέθλιά του και θα ήθελε ως
δώρο την πρόκριση επί της Φε-
νέρμπαχτσε.

Από πλευράς διοίκησης, πα-
ρόντες ήταν ακόμη οι Παναγιώ-
της Ποικιλίδης, Γιώργος
Μιχαηλίδης, Γιώργος Φαρλαλής,
Σπύρος Μηλιορίδης. Απουσίαζε
μόνο ο Ηλίας Βιολίδης που θα
εκπροσωπήσει τον ΠΑΟΚ στη
συνεδρίαση της Super League
και θα μεταβεί στην Τουρκία την
Τετάρτη (25/8).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη
της αποστολής του ΠΑΟΚ σε αν-
τίθεση με τους δημοσιογράφους
και τους οπαδούς που την συνό-
δευαν, δεν πήγαν για τις απο-
σκευές τους, αλλά κατευθείαν
στο πούλμαν για να φύγουν
απευθείας για το ξενοδοχείο. Στο
αεροδρόμιο "Σαμπιχά" που βρί-
σκεται στο ασιατικό κομμάτι της
Κωνσταντινούπολης υπήρχαν
διάσπαρτοι αρκετοί αστυνομικοί,
αφού και στην Τουρκία τα μέτρα
είναι δρακόντεια.

Δύο στελέχη της Φενέρμπα-
χτσε βρέθηκαν στο αεροδρόμιο
για την υποδοχή της αποστολής
του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι της
τουρκικής ομάδας, είχαν σύν-
τομη συνομιλία με τους υπεύθυ-
νους επικοινωνίας της ΠΑΕ
ΠΑΟΚ.

Στην Πόλη ο Δικέφαλος

ΑΡΗΣ

Στη Θεσσαλονίκηο Φατί

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
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
Αγ. Δημητρίου 57-Διοικητήριο, Π. Π Γερμανού 6-Τσιμισκή, Χειμάρας 27-Μ.

Μπότσαρη 98, Α. Παπαναστασίου 174 Παλιό Τέρμα Χαριλάου, Πασσαλίδη 61-
Μ. Χρυσάνθους 15 Καλαμαριά, Μάρκου Μπότσαρη 41, Αναλήψεως 14 εκκλ.
Αναλήψεως, Ανδ. Παπανδρέου 33(πρώην μαρινόπουλου)-Χαριλάου, Ιθάκης
83-Δημοκρατίας Ν. Πολιτεία-Εύοσμος, Ιπποκράτους 3-Κηφισσίας 44 Καλαμα-
ριά, Εγνατία 142-Καμάρα, Αν. Θράκης 48-Κ. Τούμπα, Γραβιάς 51-Θερμοπυ-
λών Μαρτίου, Κύπρου 28 και Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι-Συκιές, Εγνατία 45-
Ιων. Δραγούμη, Φιλλιπουπόλεως 2-Αμπελόκηποι

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Αγ. Δημητρίου 57-Διοικητήριο, Πασσαλίδη 61-Μ. Χρυσάνθους 15 Καλαμα-

ριά, Μάρκου Μπότσαρη 41, Ανδ. Παπανδρέου 33(πρώην Β Γεωργίου)-Νεάπο-
λη, Θ. Νάτσινα 45(έναντι μαρινόπουλου)-Χαριλάου, Εγνατία 142-Καμάρα

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παιδιατρικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογι-
κά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά, ωρλ, νευρο-
χειρουργικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναικολογικά,
παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, παιδοψυχολο-
γικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακική, καρδιοχει-
ρουργικά
• ΠΑΝΑΓΙΑ Β' ΙΚΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολο-
γικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
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. 2310-306400
Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ
Απ. Παύλου 75 / τηλ. 2310-248452 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονίκης / τηλ. 2310-508398
Μουσείο Λευκού Πύργου
Πλ. Λευκού Πύργου / τηλ. 2310-267832
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23 / τηλ.2310-229778
Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 128 / τηλ. 2310-599134
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτ. 49 (παραπλεύρως του ΦΙΞ) / τηλ. 2310-514029
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Ζωολογικός Κήπος, Κέδ. Λόφος / τηλ. 2310-219980
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι / τηλ. 2310-566716
Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 3 / τηλ. 2310-893731, 2310-249803
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Αγ. Δημητρίου 159 / τηλ. 2310-991610

Μουσεία

ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: www.maktv.gr, TV100: www.thessaloniki-

city.gr, MEGA: www.megatv.com, ANT1: www.antenna.gr,
ALPHA: www.alphatv.gr, STAR: www.star.gr, ALTER:
www.alter.gr, ET1-NET: www.ert.gr, ET3: www.ert3.gr

ΠΙΑΣΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ!
87.6 Λαϊκός FM, 88.00 88 μισό, 88.7 Sohos Fm, 89.00
Rainbow, 89.7 Imagine 89,7, 90.8 ZooRadio, 91.4 Όλα
FM, 91.7 RSO, 92.8 Aris Fm Αθλητικά, 93.1 Heart fm,
93.4 Μύθος ...στα FM, 94.5 Ράδιο Θεσσαλονίκη, 94.8
Ερωτικός, 95.1 Κοσμοράδιο, 95.5 Metropolis, 96.1 Σ'
αγαπώ, 95.8 ΕΡΑ Β' Πρόγραμμα, 96.5  Παλμός, 96.8
Velvet, 97.1 Star FM, 97.5 Αντέννα FM, 98  Oasis, 98.4
Πανόραμα, 98.7 Αθλητικά Νέα, 99.00 Ράδιο 1, 100
FM100, 101 FM101, 100.3 Republic, 102  ΕΡΑ Α΄ Πρό-
γραμμα, 102.3  Ράδιο Ακρίτες, 102.6  Plus Radio, 103
Sport Fm, 104.7 RockRadio, 104.9 Ράδιο ΔΕΘ, 105.5
1055Rock, 107.4 Libero, 107.7 Πειρατικός

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

Crystal life 
Φέτος άνοιξε και έγινε αυτομάτως στέκι. Ο λόγος για το BEACH BAR

CRYSTAL LIFE που βρίσκεται στην Ν. Ηράκλεια στο δρόμο προς
Καλλικράτεια. Θα μπορούσατε να το χαρακτηρίσετε μια όαση

δροσιάς μες στο λιοπύρι καθώς οι ιδιοκτήτες έκαναν σπουδαία δουλειά.
Εκεί ο φακός μας αποθανάτισε την playmate Κάτια Δέδε σε ρόλο dj. 

Η Κάτια Δέδε στα decks χορεύοντας ξεσηκώνει τους θαμώνες στους ρυθμούς της

Καταγάλανα νερά θα απολαυσετε στην παραλία του CRYSTAL LIFE

Οι ιδιοκτήτες  του CRYSTAL LIFE με τον Νίκο Χαλβατζή και την PLAYMATE Kάτια Δέδε

Παραδεισένιο πε-
ριβάλλον που θα
σας μαγέψει από
την πρώτη
ματιά…

Πλήθος κόσμου
καθημερινά απο-
λαμβάνει το μπά-
νιο του στο
CRYSTAL LIFE
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Απόψε στο Φεστιβάλ Κασσάν-
δρας που πραγματοποιείται

στο Αμφιθέατρο Σίβρης η θεα-
τρική παράσταση «Το Γάλα» του
Βασίλη Κατσικονούρη. Η τιμή
του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ το
κανονικό και 15 ευρώ το φοιτη-
τικό- μαθητικό! Τη σκηνοθεσία
έχει αναλάβει η Άννα Βαγενά.

Απόψε στις 21.00 ο Ανδρέας
Καρακότας στη Μονή Λαζα-

ριστών για μία μοναδική συναυ-
λία. 

ΗΦιλαρμονική Ορχήστρα, θα
βρεθεί απόψε στις 21.00

στον Κήπο Μουσικής της Νέας
Παραλίας, στα πλαίσια του «Μου-
σικού Καλοκαιριού» στη Θεσσα-
λονίκη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκθεση
Ζωγραφικής της Κικής Κώ-

σταινας, η οποία πραγματοποιεί-
ται στην αίθουσα Τέχνης του
Pallini Beach Hotel στην Καλλι-
θέα Χαλκιδικής, στα πλαίσια της
διοργάνωσης «G-Hotels Culture
Events». Η έκθεση θα ολοκληρω-
θεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Ώρες
λειτουργίας 18.00-24.00. Είσο-
δος ελεύθερη

Η11η Δυτική Αμφικτυονία στο
3ο και 12ο Δημοτικό Σχο-

λείο Αμπελοκήπων είναι γεγο-
νός! Το μεγάλο πολιτιστικό
φεστιβάλ των Δυτικών Συνοικιών
θα ανοίξει την αυλαία του για
11η χρονιά μέχρι και τις 26 Αυ-
γούστου. Έναρξη εκδηλώσεων
στις 21.00. Η είσοδος είναι ελεύ-
θερη για το κοινό

ΟΠολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Ελευθερίου- Κορδε-

λιού «Μελίνα Μερκούρη» ξεκινά
το πρόγραμμα εκδηλώσεων «Κα-
λοκαιρινά 2010». Αύριο Πέμπτη
στις 21.00 το Φεστιβάλ Νεανικών
Ορχηστρών Ισπανίας και Βουλ-
γαρίας, στην Πλατεία Σμύρνης
(Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαί-
ρου). 

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)

«ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥ-
ΒΑΡΙΑ» του Ν.
Λάσκαρη / Σή-
μερα, στο Θέα-
τρο Κήπου

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑ-
ΡΙΑ» του Ν. Λάσκαρη /
Πρωταγωνιστούν: Γ. Παρ-
τσαλάκης, Ε. Καστάνη, Κ.
Φλωκατούλας, Ι. Δελάκου,
Π. Τσίτσας και Γ. Αϊβάζης/
Σήμερα το βράδι

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του
Σοφοκλέους / Πρωταγωνι-
στούν: Φωτεινή Φιλοσόφου,
Κώστας Καστανάς, Ζαχα-
ρίας Ρόχας, Κώστας Λά-
σκος, Δανάη Καλαχώρα κ.α
/ 26 και 27 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
ΠΟΛΕΜΟΣ» / Πρωταγωνι-
στούν: Νίκος Αβραμίδης,
Μίλτος Αλευράς, Γιάννης
Χρυσόπουλος, Λεωνίδας
Χατζησάββας, Γρηγόρης
Σούγγαρης κ.α./ 6 και 7
Σεπτεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ απεργία απο-
φάσισαν τελικά οι ενώσεις δημο-
σιογράφων, τεχνικών και
διοικητικού προσωπικού στο συγ-
κρότημα της «Μακεδονικής Εκτυ-
πωτικής» (εφημερίδες Μακεδονία,
Θεσσαλονίκη, Σπορ του Βορρά
και ράδιο ΣΠΟΡ 103) για σήμερα
Τετάρτη. Η κατάσταση οδηγήθηκε
εκεί λόγω της μη πληρωμής του μι-
σθού Ιουλίου στις 20 Αυγούστου,
όπως έχει συμφωνηθεί να γίνεται
ανάμεσα σε ιδιοκτησία και τους
εργαζόμενους (δηλαδή να πληρώ-
νονται οι μισθοί με ένα μήνα καθυ-
στέρηση). Είναι η δεύτερη φορά
μέσα στο καλοκαίρι, που πραγμα-
τοποιείται 24ωρη απεργία για τον
ίδιο λόγο. Η ΕΣΗΕΜΘ, είναι απο-
φασισμένη να κλιμακώσει τις κινη-
τοποιήσεις να δεν καταβληθούν
άμεσα οι μισθοί και να προχωρή-
σει σε νέα απεργία και την Πέμ-
πτη. 

ΑΡΧΙΣΑΝ να ακούγονται πάλι διά-
φορα ονόματα για τις θέσεις προ-
έδρου και γενικού διευθυντή στην
ΕΡΤ3, όπως των δημοσιογράφων
Γιώργου Σκαμπαρδώνη (υπήρξε
και στο παρελθόν πρόεδρος της
ΔΕ της ΕΡΤ3) και Παναγιώτη Νε-
στορίδη (αντιπρόεδρος ΕΔΟΕΑΠ
και πολιτευτής ΠΑΣΟΚ στο ν. Κα-
βάλας). ΟΙ γνωστές μιλούν για πο-
λύπλευρα παιχνίδια και τίποτα
οριστικό, ενώ ορισμένοι από Σέρ-
ρες πλευρά δηλώνουν εαυτούς σί-
γουρους. Ίδωμεν…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ από 40 αγώνες
του Mundobasket θα προβάλει η
ΕΡΤ από την ΕΤ1 και ΝΕΤ και σε
επανάληψη από το σπορ+ και την
ΕΤ3. Στη φάση των ομίλων θα
προβάλλονται καθημερινά 5 αγώ-
νες και τα «νοκ-άουτ» παιχνίδια
της τελικής φάσης. Στην αποστολή
της ΕΡΤ θα είναι ο Δημήτρης Χα-
τζηγεωργίου, ο Βαγγέλης Ιωάννου,
ο Παναγιώτης Φιλίππου, ο Γιάννης
Νάτου, ο Κώστας Σκουλάς και ο
Νίκος Καραγιώργης, ενώ σχόλια
για τους αγώνες θα κάνει ο Γιώρ-
γος Λιμνιάτης.

Ο Τελάλης

MEGA CHANNEL

06:00 - ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ
07:00 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 
10:00 - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
13:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
14:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
15:00 - ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ
16:00 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́  ΑΓΑΠΑΣ
16:40 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́  ΑΓΑΠΑΣ
17:10 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:20 - ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ
18:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
19:00 - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
22:00 - Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ
23:10 - ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
00:15 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
00:30 - NO RESERVATIONS
01:30 - ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
02:30 - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
03:30 - ΠΡΟΔΟΣΙΑ
04:30 - TELEMARKETING
04:50 - TELEMARKETING
04:55 - TELEMARKETING
05:00 - TELEMARKETING

ΑΝΤ1

06:00 - LOVE BITES
07:00 - ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10:00 - 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
12:50 - ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13:00 - ANT1 NEWS 
13:25 - ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
14:15 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
15:15 - ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
16:15 - ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ

17:40 - ANT1 NEWS
17:50 - LOVE BITES
19:00 - ΚΑΡΜΑ
20:00 - ANT1 NEWS 
21:00 - ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ
22:00 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
23:00 - ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
00:00 - TRUE BLOOD
01:15 - ANT1 NEWST1 NEWS
01:20 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
02:30 - EUROPEAN POKER TOUR
03:30 - ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
05:00 - MOBILE FUN
05:30 - ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ

STAR CHANNEL

06:00 - ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΟΤΗΣ (SMALLVILLE) - 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
06:45 - ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ (CAP-
TAIN FLAMINGO)
07:15 - ΠΟΚΕΜΟΝ (POKEMON)
07:45 - ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
10:15 - ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
11:15 - ΚΟΡΙΝΑ Η ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ (GATA
SALVAJE)
12:30 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
13:30 - * SUPER STAR *
16:45 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:45 - ΦΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΑ LIVE
19:45 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (HOUSE
M.D.) - 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
21:00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEXANDER)
00:30 - ΠΛΑΤΟΥΝ (PLATOON)
03:00 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ : ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (LAW AND ORDER:
CRIMINAL INTENT) - 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
04:00 - INVASION - 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ALPHA 

05:30 - ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ(Ε)
07:30 - ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΏΡΑ
10:00 - KΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 
13:00 - ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:15 - KΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
16:00 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
17:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΏΣΣΑ
17:45 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
19:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 - KΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
21:00 - ΣΠΊΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
22:00 - ΜΙΑ ΝΎΦΗ ΓΙΑ Τ Ο ΓΙΟ ΜΟΥ
23:00 - ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ (Ε)
00:00 - SEX & THE CITY 
01:00 - ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΜΠΕΚΑ (Ε)
02:15 - 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Γ' ΚΎΚΛΟΣ) -
(Ε)
03:15 - Η ΚΟΥΖΊΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (Ε)
04:15 - ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)
05:15 - ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ

NET

06:00 - ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10:00 - ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13:00 - ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
15:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
16:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
18:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
19:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
20:45 - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20Ο
ΑΙΩΝΑ     
21:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 - ΕΞΑΝΤΑΣ
23:00 - ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ 
01:00 - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΕΡΑΤΑ (HIS-

TORY CHANNEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  
EPT3

05:30 - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
07:00 - Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟΥ  
07:30 - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     
08:00 - Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΥ 
08:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  (E)
09:30 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11:00 - Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΤΑ
11:30 - ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ     
12:00 - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ
13:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ 
14:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  
15:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ     
16:00 - Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
16:30 - ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
17:00 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:55 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
18:05 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ     
18:15 - ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ     
18:30 - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ     
19:30 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ
20:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΦΩΝΕΣ      
21:00 - ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ      
21:05 - SHAMWARI : ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ
ΖΩΗ      
21:40 - ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ     
22:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ      
23:00 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ     
00:30 - Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΙΑΣ ΜΑΣ  (E)    
01:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ  (E)    
01:30 - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ  (E)    

02:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ  (E)    
03:00 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΓΚ     
04:40 - 5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – CIRCOM      

ET1

08:15 - ΧΑΝΤΙ ΜΑΝΙ: Ο
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ      
08:45 - Η ΚΟΥΝΕΛΟΥΠΟΛΗ (1ΟΣ ΚΎ-
ΚΛΟΣ)      
09:15 - ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ – ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑ-
ΘΑΙΝΩ (DISNEY’S ZONE)      
09:45 - ΟΔΟΣ ΦΤΕΡΩΝ     
10:00 - ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ   
11:30 - ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ     
12:00 - ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ      
14:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙ-
ΡΟΣ      
14:30 - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ      
15:00 - ΦΙΝΕΑΣ ΚΑΙ ΦΕΡΜΠ      
15:30 - Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΚΙΜ      
16:00 - ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ  (E)    
16:30 - ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  (E)    
17:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ      
19:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
ROLAND GARROS      
21:00 - ΡΙΜΕΪΚ     
22:00 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
(5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Α' ΜΕΤΑΔΟΣΗ)      
23:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΑ- ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ- ΚΑΙΡΟΣ    
00:00 - Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ      
01:00 - CRIME AND INVESTIGATION
NETWORK  (E)    

ALTER

06:00 - "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΥΤΙΑ

10:30 - ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
15:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:45 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS
18:00 - THAT’S LIFE
18:45 - ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟ-
ΠΟΥΛΟ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
21:30 - AUTO ALTER
21:45 - ΖΑΜΑΝΦΟΥ
01:15 - HIT PARADE (Ε)
01:45 - AUTO ALTER
02:00 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΟΥ
04:15 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
05:30 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (Ε)

ΣΚΑΙ

05:00 - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
05:30 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ
06:00 - ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
10:00 - ΣΚΑΪ ΤΏΡΑ
13:00 - ΝΤΑΝΤΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ
14:00 - ΕΓΏ Η Ο ΣΚΎΛΟΣ
15:00 - THE "F" WORD
16:00 - AMERICA'S NEXT TOP MODEL
17:00 - ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΣΠΊΤΙΑ
17:30 - ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΚΕΣΙ
18:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 18:00
19:05 - ΕΚΤΟΣ ΟΡΊΩΝ
20:10 - ΤΑ ΠΙΟ ΑΣΤΕΊΑ ΒΊΝΤΕΟ
20:45 - ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
21:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 21:00
22:00 - ΔΗΛΗΤΗΡΙΏΔΗ ΕΝΤΟΜΑ
23:00 - CSI ΜΑΪΑΜΙ
00:00 - HARPER'S ISLAND
01:00 - MOST SHOCKING...
02:00 - LIFE ON MARS
03:00 - HOW TO BEAT YOUR KIDS
ASTHMA

ET1

08.30- 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- Ιόλη
11.00- Πρόσφυγες
11.30- Το ρίζωμα
12.00- Τζιπ, περίπτερο και αγά-
πη
13.30- Το τρένο της ζωής μου
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο (Ε)
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- Δρόμοι
20.00- Εξερευνήσεις
21.00- Ριμέικ
22.00- Τα φαντάσματα
23.00- Ειδήσεις
00.00- Η εποχή των εικόνων (Ε)

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
19.00- Και οι 14 ήταν υπέροχοι

21.00- Champions net
21.45- Champions League
23.45- Champions net

ΕΤ3

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- Η καρδιά του Ζενίν
21.00- Κλήρωση ΛΟΤΤΟ
21.05- Συνέχεια του ντοκιμαν-
τέρ
21.40- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Αν έχεις τύχη
00.30- Συμβόλαιο με το θάνατο
01.30- Αρπακτικά (Ε)

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
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- Η οικογένεια βλάπτει
22.00- Πενήντα πενήντα
23.00- Μαύρα μεσάνυχτα
00.15- Τελευταία γεγονότα
00.30- Safe sex

ANT1

06.00- Βότκα πορτοκάλι (E)
07.00- Εlatte (Ψυχαγωγική Εκ-
πομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- 40 κύματα (Ε)
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- Ειδήσεις στη νοηματική
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. 
00.20- Ola 10 Summer Edition 
01.30- Perfect 10

ALPHA

06.00- Οδός Παραδείσου 7 (Ε)  
08.00- Θα σε δω στο πλοίο (Ε)
09.00- Μη μαδάς τη Μαργαρί-
τα
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Αν μ' αγαπάς 

12.00- Μια αγάπη, μια ζωή
13.00- Ειδήσεις
13.15- Μυστικά και λάθη
14.15- Εντιμότατοι... Κερατά-
δες
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- Σπίτι από την αρχή
23.00- 10η εντολή
00.00- Νόμος και τάξη
01.00- Χωρίς ίχνος

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- Ειδήσεις στη νοηματική
17.10- Πράκτορας... στο Τσακ
(Chuck) - 1ος κύκλος
18.00- Ντετέκτιβ Μονκ (Monk)
- 6ος κύκλος
18.50- Numbers
19.45- Ειδήσεις
21.00- Τρείς λαλούν... και δυο
χορεύουν 
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 summer
18.45- 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- Auto Alter

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
23.00- American Idol
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- Ειδήσεις
22.00- Πεδίο μάχης λεόντων
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- Με παρέα την Ελλάδα
11.00- Ορθοδοξία και σύγχρο-
νος κόσμος
12.00- Μονομαχία στην κουζί-
να
12.30- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
13.00- Δ-ή-γμα δωρεάν
14.00- Στη γη της Μακεδονίας
15.00- Ελληνική ταινία
16.30- Ειδήσεις
17.00- Διψασμένος πλανήτης
17.30- Μέρα παρά μέρα
18.30- TV100 Ειδήσεις & σύν-
τομο δελτίων ειδήσεων στη νοη-
ματική
19.30- Οι εξερευνητές 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

25 - 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟ 13Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ

Του Σταύρου Βαφειάδη

Ξεκινά απόψε στις 21.00 το 13Ο Διεθνές
Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών Δήμου
Εχεδώρου. Νέοι άνθρωποι από όλο τον

κόσμο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στη φετινή
διοργάνωση συμμετέχουν συνολικά 6 χώρες
και τιμούν με τη συμμετοχή τους 700 μουσι-
κοί. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον
αύλιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Σίνδου,
με την καθιερωμένη φαντασμαγορική τελετή
έναρξης σε σκηνοθεσία Ρίτας Πουταχίδου και
η τελετή λήξης θα γίνει στον ίδιο χώρο στις 29
Αυγούστου 2010 και ώρα 21.00. 

Την Κυριακή 29 Αυγούστου και ώρα 18.00
θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο Δη-
μοτικό Στάδιο της Σίνδου με  παρέλαση των

μουσικών τμημάτων σε πρωτότυπους σχημα-
τισμούς. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το
κοινό. 

Η συγκεκριμένη προσπάθεια συνδέεται
άμεσα με το περιβάλλον τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας αλλά και την αντίθεση στα με-
ταλλαγμένα προϊόντα, ενώ η Greenpeace στη-
ρίζει το έργο των διοργανωτών. Κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων θα μοιραστεί ενη-
μερωτικό υλικό σχετικό με το περιβάλλον, με
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Το
Διεθνές Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙ. ΠΕ., της ΕΥΑΘ, της
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης και με τη στήριξη
της επιχειρηματικής κοινότητας του Δήμου
Εχεδώρου, που χρόνια τώρα στέκεται αρωγός
σε αυτήν την τόσο μεγάλη προσπάθεια.

Φεστιβάλ με 
περιβαλλοντική 
συνείδηση



Να δεις που σε λίγο θα λέμε ξανά 
«για ένα καρβέλι ψωμί»

➽ Έχουμε πει πολλές φορές, το συζητάμε στις
παρέες -το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
όταν μίλησε για την «επανάσταση του αυτο-
νόητου» που έχει ανάγκη η χώρα- ότι πάρα
πολλά καλά για να γίνουν σ’ αυτόν τον τόπο
δεν απαιτούν λεφτά αλλά καλές ιδέες, διάθεση
και ικανότητα υλοποίησης. 

➽ Αυτό συμβαίνει και στο Λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης, στον πρώτο προβλήτα, όπου το αυτο-
νόητο ταλαιπωρείται από παλινωδίες των
κρατούντων εδώ και δέκα πλέον χρόνια.

➽ Αφού ο Ευ. Βενιζέλος έδωσε μάχη με την
ίδια του την κυβέρνηση το 2000 πέτυχε να
γίνει χώρος φιλοξενίας μουσείων (Σύγχρονης
Τέχνης, Φωτογραφίας, Κινηματογράφου). Στη
συνέχεια…

➽ …άλλη μάχη για το αν πρέπει να επιτραπεί
η λειτουργία ρεστοράν, καφέ κλπ σε ήπια
μορφή, συμβατή με τον καλλιτεχνικό χαρα-
κτήρα του προβλήτα. Κάτι έγινε…

➽ …όμως παράλληλα ο χώρος, που κάθε Νο-
έμβριο φιλοξενεί το Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου, μετατράπηκε σε πάρκινγκ, τουλάχιστον
κατά το ήμισυ, και κόμβο διέλευσης οχημάτων. 

➽ Ευτυχώς, η σημερινή διοίκηση πήρε γρή-
γορα μια απόφαση και καθάρισε τα πάρκινγκ,
μεταφέροντάς τα στους χώρους του λιμανιού,
ενώ «έκλεισε» και την πύλη του Ερυθρού
Σταυρού. 

➽ Δεν είναι τυχαίο ότι πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος του ΟΛΘ είναι ο Στέλιος Αγγε-
λούδης -της σχολής Ευ. Βενιζέλου. Ένας
άνθρωπος με ευαισθησίες περί των τεχνών
αλλά ας μη τα φορτώνουμε όλα στην εσω-
στρεφή τέχνη… Προφανώς, άνθρωπος με στοι-
χειώδη αντίληψη για όσα στα δυτικά μας
πρότυπα είναι αυτονόητα.

➽ Πρότυπα που αν τα ακολουθούσαμε, χώροι
όπως ο πρώτος προβλήτας ή οι Λαζαριστές, θα
έπρεπε να έχουν επικεφαλής έναν μάνατζερ για
την ανάπτυξή τους –πέραν φυσικά των καλλι-
τεχνικών διευθυντών. Θα έπρεπε να έχουν τον
άνθρωπο, για να το πούμε με απλά λόγια, που
θα φέρει κόσμο στα μουσεία, στο χώρο. 

➽ Θέλω από καιρό να το μοιραστώ μαζί σας
γιατί όσο κι αν μεγαλώνουμε, τα τρώμε σα να
είμαστε παιδιά. Αυτό το καλοκαίρι έφυγε από

τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Morrie
Yohai, ο άνθρωπος που εφη-

ύρε στη δεκαετία του ’50
μία από τις πιο πλούσιες
σε γεύση και θερμίδες απο-
λαύσεις: τα γαριδάκια!

Καλημέρα και καλή
δύναμη!

Παρέμβαση
Μετά το δημοσίευμα της «Κ» για παρα-
νομίες στους παιδικούς σταθμούς στο
δήμο Αμπελοκήπων σύμφωνα με τις κα-
ταγγελίες του δημοτικού συμβούλου Γ.
Κυριλίδη, παρενέβη η Αστυνομία. Τότε ο
δήμαρχος Λ. Κυρίζογλου ζήτησε να
εξαντλήσει την προθεσμία που είχε για
να φτιάξει τους παιδικούς σταθμούς
όπως πρέπει να είναι μέχρι το Σεπτέμ-
βριο. Πράγματι, ο δήμαρχος τα κατάφερε
και όπως μάθαμε είναι έτοιμοι και θα
τους παρουσιάσει έτοιμους την επόμενη
εβδομάδα! Είδες η ΔΕΗ; 

Κουίζ
Ποιος πρώην «πράσινος» υποψήφιος δή-
μαρχος έχει πεισμώσει  που δεν πήρε
αυτή τη φορά το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ και
κάνει πόλεμο στον εκλεκτό του κόμμα-
τος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση;
Ο εν λόγω κύριος όπου σταθεί και όπου
βρεθεί κατηγορεί τον νέο υποψήφιο, βά-
ζοντας τρικλοποδιές στον προεκλογικό
του αγώνα, την ώρα που ο ίδιος έκανε
λόγο για προσπάθεια του κόμματος για
αλλαγή στη διοίκηση του δήμου. Εύλογα
αναρωτούνται οι ΠΑΣΟΚΟΙ του δήμου,
αφού θέλει αλλαγή γιατί δεν βοηθά την
κατάσταση; 

Ξέρει από μπάλα
«Και ο δεύτερος γύρος μες στο παιχνίδι
είναι». Τάδε έφη Ψωμιάδης, μετά τη συ-
νάντηση με Λυκουρέντζο, απευθυνόμε-

νος στους δημοσιογράφους. Ξέρει από
μπάλα ο Παναγιώτης…

Παραλιακά
Κοντά στην παραλία θα στήσει η Ντόρα
Μπακογιάννη το «στρατηγείο» της στη
Θεσσαλονίκη. Τα εγκαίνια θα γίνουν από
την ίδια το δεύτερο δεκαήμερο του Σε-
πτεμβρίου, όταν και θα βρεθεί στην πόλη
για να επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης. Ο πρωταγωνιστικό ρόλος
στη στελέχωση του γραφείου όπου θα
στεγαστεί το φόρουμ ανήκει στον Βαγ-
γέλη Δημητρίου, ο οποίος τρέχει νυχθη-
μερόν. 

Κόβει και ράβει 
Για το μέγαρο Μαξίμου
ετοιμάζεται ο Γιάννης
Ραγκούσης, μόλις
ολοκληρώσει το έργο
του σχετικά με την
αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου. Ο υπουρ-
γός Εσωτερικών έγινε η
«σκιά» του Γιώργου Πα-
πανδρέου σε Πάρο και Αντί-
παρο, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που
επέλεγαν απομακρυσμένες ταβέρνες για
να φάνε και να συζητήσουν μακριά από
τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων και
τα φλας των φωτογράφων. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ο κ. Ραγκούσης θα
αναλάβει το δύσκολο έργο να συντονίσει
υπουργούς και υφυπουργούς, παίρνον-

τας ένα σημαντικό μέρος των αρμοδιοτή-
των του Θόδωρου Πάγκαλου.

Τι έκανε στη Χίο ο Σάββας;
Στη Χίο και στην Κομοτηνή βρέθηκε τον
Αύγουστο ο βουλευτής ΝΔ β’ Θεσσαλο-
νίκης Σ. Αναστασιάδης. Στην πρω-
τεύουσα της Ροδόπης συναντήθηκε με
τον πρώην υπουργό Ε. Στυλιανίδη, με
τον οποίο είχαν πολλά να πουν αφού και
οι δύο είναι μέλη της εξεταστικής επι-
τροπής για το Βατοπέδι. Όπως μάθαμε,
το… πόρισμα των μεταξύ τους συζητή-
σεων ήταν ότι πρόκειται περί σκευωρίας

ΠΑΣΟΚ κατά ΝΔ και ότι η αλήθεια θα
αποκαλυφθεί από την ανεξάρ-

τητη Δικαιοσύνη. Λίγο πριν τον
Δεκαπενταύγουστο ο Αναστα-

σιάδης βρέθηκε στη Χίο για
ολιγοήμερες διακοπές, όπου
ήπιε τους καφέδες του με
τον νεοεκλεγέντα βουλευτή
Κωστή Μουσουρούλη. 

Παραμένει
Σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται η

παρουσία της Χρυσούλας Γιαταγάνα
στον συνδυασμό του Κώστα Γκιουλέκα.
Η συνολική παρουσία της στο δημοτικό
συμβούλιο φαίνεται πως μέτρησε στα
υπέρ της και όπως όλα δείχνουν θα διεκ-
δικήσει άλλη μια τετραετία. Αντίθετα ο
αντιδήμαρχος Νίκος Παπαγιαννόπουλος
πήρε την απόφαση να μην είναι και πάλι
υποψήφιος. 

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Πάμε για χειμώνα με βάρκα την ελπίδα...

ΑΠΟΡΙΑ
Αληθεύει ότι ο Χάρης

Αηδονόπουλος έστειλε
επιστολή στον Κώστα

Γκιουλέκα, με την οποία
του γνωστοποιεί ότι
βρίσκεται στη διά-

θεσή του;
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