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Τα θεσμικά και 
το μνημόνιο

Toυ Νίκου Καραμανλή

Π
αρακολούθησα την ομιλία
του Γιώργου Παπανδρέου
στο άτυπο υπουργικό συμ-

βούλιο και ομολογώ ότι εντυπωσιά-
στηκα. Μετά από πολλά χρόνια
άκουσα έναν πρωθυπουργό να
μιλά με ωριμότητα που αρμόζει στο
ρόλο του, στον τόπο και στην ιστο-
ρική στιγμή.  

Φαίνεται ότι το άρθρο που ξεκί-
νησε να γράφει στις αρχές Αυγού-
στου πέτυχε να δώσει το στίγμα των
ενεργειών που σήμερα είναι ανα-
γκαίες για να πάει η χώρα μπροστά. 

Δίνοντας το σύνθημα για τη «συ-
νέχιση του έργου αναμόρφωσης,
αλλαγών και ανατροπών των κακώς
κειμένων» ζήτησε από τους υπουρ-
γούς του να σταματήσουν το κου-
τσομπολιό περί ανασχηματισμού,
είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό
επίπεδο.
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... Hβη Αδaμου
«Υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν
όλα κάποια στιγμή. Γι αυτό θέλω να
περάσω στο πανεπιστήμιο και να
σπουδάσω»

Ελeνη Ρaντου
«Έτυχε να κάνω στο θέατρο μια συμφωνία που
δεν τηρήθηκε, αλλά είχα θεωρήσει τόσο πετυ-
χημένη και πλούσια την εμπειρία μου, ώστε
δεν ζήτησα χρήματα».

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster
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Απορίες…  

Γιατί όλους αυτούς
τους μήνες που η κα-
τάσταση στη χώρα

πηγαίνει από το κακό στο
χειρότερο σε όλους τους
τομείς ακούγονται από
επίσημα και μη χείλη ανα-
φορές για τη «. χειρότερη
κατάσταση από τη μετα-
πολίτευση και μετά»;

Γιατί δεν γίνονται αναφο-
ρές με οικονομικούς δεί-
κτες πριν την
μεταπολίτευση ώστε να
έχουμε να συγκρίνουμε; 

Μήπως δεν συμφέρει κά-
ποιους που εμφανίσθηκαν
αποτυχημένοι σωτήρες;

Γιατί η Χώρα κυβερνάται
με τις αποφάσεις της τρόϊ-
κας τη στιγμή που λαός σε
μεγάλο ποσοστό ψήφισε
κυβέρνηση που υποσχό-
ταν βελτίωση του κλίμα-
τος, ότι «λεφτά
υπάρχουν», υφάρπαξε δο-
λίως την ψήφο και τώρα
άλλα εφαρμόζει με αποτέ-
λεσμα την συστηματική,
σταθερή, και απελπιστική
εξαθλίωση του λαού;

Η Δικαιοσύνη δεν έχει δι-
καίωμα ώστε να επιβάλλε-
ται αυτόκλητα να ελέγξει
τους σφετεριστές της
εξουσίας και να ακυρώσει
αποφάσεις που καταστρα-
τηγούν το Σύνταγμα και

τους Νόμους του Κράτους;

Ποιος θα προστατεύσει τη
Νομιμότητα;

Είναι δυνατόν να θεω-
ρούνται «θέσφατα» οι
όποιες αποφάσεις επιβάλ-
λονται από την τρόϊκα
όταν εκ των πραγμάτων
αποδεικνύονται ανεπαρ-
κείς, βλακώδεις, κατα-
στροφικοί,
αναποτελεσματικοί αφού
είχαν και έχουν αφετηρία
την συρρίκνωση των εισο-

δημάτων και μετά να απο-
ρούν γιατί δεν αποδίδει ο
εισπρακτικός μηχανισμός
του Δημοσίου;

Δεν γνωρίζουν πως δεν
μπορείς να κουρέψεις το
αβγό;

Είναι δυνατόν να μη λει-
τουργούν και να κλείνουν
τα καταστήματα, και οι
άσχετοι να ανεβάζουν τον
ΦΠΑ «προσδοκώντας»
λέει σε αύξηση εσόδων
όταν δεν γίνονται πωλή-

σεις αγαθών και υπηρε-
σιών;

Είναι δυνατόν δέκα μήνες
χωρίς έστω και μια ελπίδα
αναπτυξιακού μέτρου
παρά να αποδεικνύεται
ότι ούτε στον τομέα της
ανάπτυξης υπάρχει σχέ-
διο, πρόγραμμα και αποτέ-
λεσμα αλλά πλήρης
ανικανότητα;(…)

Γράφει ο Δημήτρης Κακογιάννης,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Ο κ. Παπανδρέου
αναφέρθηκε στο ζή-
τημα που «μας ταλά-
νισε όλο το
καλοκαίρι», επειδή
όπως είπε «υπήρξε
πολύ μεγάλη ενασχό-
ληση του Τύπου» ο
οποίος «ασχολείται με
θέματα παρόμοια,

χωρίς να είναι πολλές φορές και θέματα
ουσίας». Σημειωτέον ότι στο ίδιο καλοκαι-
ρινό θέμα τσίμπησαν πέρυσι οι τότε
υπουργοί και ένεκα της απουσίας οποιασ-
δήποτε παρέμβασης από πλευράς Καρα-
μανλή αλλά και οποιουδήποτε
συντονισμού, ο ανασχηματισμός εξελίχ-
θηκε σε εφιάλτη. Είτε γινόταν είτε όχι,
είχε εξελιχθεί σε μπούμερανγκ…

«Όπως στο πρώτο στάδιο δώσαμε όλες
μας τις δυνάμεις για να σώσουμε την Ελ-
λάδα, έτσι και από εδώ και πέρα θα συνε-
χίσουμε την πορεία, που έχουμε
προδιαγράψει, αναστροφής ουσιαστικά
όλων των οικονομικών και κοινωνικών δε-
δομένων των τελευταίων ετών», ανέφερε ο
πρωθυπουργός. Επειδή οι λέξεις έχουν
πολύ μεγάλη σημασία, φαίνεται ότι ο Γ.
Παπανδρέου ήταν πολύ καλά μελετημέ-
νος. Έκανε λόγο και πάλι για τα «αυτο-
νόητα», αναφερόμενος στις αλλαγές που
θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και
δεκαετίες. 

Είπε αλήθειες ο Γ. Παπανδρέου που
ό,τι κόμμα και να υποστηρίζεις δεν μπορεί
παρά να τις αποδεχθείς. Για παράδειγμα,
σημείωσε ότι έχει συστήσει μια Επιτροπή
εδώ και μήνες που αφορά στη γενικότερη
λειτουργία της ελληνικής κυβέρνησης,
επαναλαμβάνοντας ότι «υπάρχουν δυσ-
λειτουργίες που είναι χρόνιες, δεν αφο-
ρούν τη δική μας κυβέρνηση, αφορούν
τον τρόπο διακυβέρνησης και τον τρόπο
που λειτουργούν οι θεσμοί». 

Βεβαίως, στην παρούσα φάση ο πρω-
θυπουργός επέλεξε να μιλήσει για τα θε-
σμικά, τα αυτονοήτως απαραίτητα και
κοινώς αποδεκτά δηλαδή. Το θέμα όμως
είναι ότι η κοινωνία έχει μπροστά της το
επικαιροποιημένο μνημόνιο και αυτό είναι
που θα καθορίσει τον προσεχή χειμώνα.  

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Τα θεσμικά 
και το μνημόνιο
Συνέχεια από τη σελ. 1



Karfitsa 3Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 ΣτηνΠολη

Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
οιμώξεις μεταφέρει το
κουνουπάκι, στο
οποίο αποδίδονται οι

περισσότεροι θάνατοι από την ιστορία της
ανθρωπότητας. Παραδοσιακά κάθε χρόνο
εμφανίζεται αυτή την εποχή μια ιογενής
απειλή παγκόσμιου ή τοπικού χαρακτήρα.
Έχει αξία να δει κανείς το σημειολογικό
κομμάτι, αυτό που σχετίζεται με το όνομα
της απειλής. Από τα δυσνόητα αρχικά
τύπου AIDS, περάσαμε στις απειλές ζωικού
τύπου, όπως ήταν η νόσος των τρελών αγε-
λάδων, η γρίπη των πτηνών και η γρίπη
των χοίρων. Και από την περσινή… αόρι-
στη ονοματολογία της νέας γρίπης, ήρθε
φέτος στο προσκήνιο ο γεωγραφικός προσ-
διορισμός, που μπορεί να ανοίγει νέα
εποχή στις επιδημίες ή πανδημίες. Ο ιός
του Δυτικού Νείλου έχει μια απειλή εξωτι-
κής μορφής. Ανοίγει το δρόμο για άλλου εί-
δους προσδιορισμούς, που θα ακούγονται
εξόχως απειλητικές στα αυτιά των πολιτι-
σμένων κατοίκων των προηγμένων κρα-
τών. Όπως οι πιθανές ασθένειες για τη
λοίμωξη του ορεινού Βόρνεο, τον ιό της
σπηλαιώδους Μαδαγασκάρης και την επι-
δημία του παρόχθιου Αμαζονίου. Φυσικά,
μπορούμε κι εμείς να «βαπτίσουμε» δικές
μας… ασθένειες, που θα κάνουν το γύρο
του κόσμου, βάζοντας πέπλο μυστηρίου. Ο
ιός του ωχαδερφισμού, η λοίμωξη της ογ-
κώδους αχαριστίας, η νόσος της διογκού-
μενης φοροδιαφυγής, η επιδημία της
ακατάσχετης φραπεδολογίας και φυσικά η
επικίνδυνη πανδημία των φωστήρων. Που
ξέρεις, μπορεί τελικά σε κάποιο ερευνητικό
κέντρο να βρεθεί και η θεραπεία για όλα
αυτά…

ΥΓ: Οφείλουμε ένα μεγάλο μπράβο σε δημο-
τική αστυνομία και αστυνομία, η οποία «αντα-
ποκρίθηκε» αστραπιαία στο άρθρο για την
παρεμπόδιση των περιπατητών στην παλιά πα-
ραλία από το παρεμπόριο και προχώρησε
σε… απελευθέρωση του πλακόστρωτου. Επι-
τέλους…

Ο ιός του 
ωχαδερφισμού

Manet «At the café», 1878  

Πολλές φορές μια φω-
τογραφία είναι χίλιες
λέξεις. Στην περίπτωση
αυτή είναι το… μέλλον,
δηλαδή πως θα είναι σε
λίγο διάστημα η οδός
Δελφών, σκαμμένη λόγω
του Μετρό…

Επ’ ευκαιρίας της παν-
σέληνου και των λοι-

πών αστρονομικών
φαινομένων του Αυ-

γούστου, μια φωτογρα-
φία του Πλανητάριου

για να υπενθυμίσει
στους κρατούντες, ότι
ακόμα δεν έχει επιλυ-

θεί το πρόβλημα της
χρηματοδότησης του

NOESIS, όπως υπενθυ-
μίζουν με αγωνία, οι

εργαζόμενοι σε αυτό.

Πόθεν έσχες, βρε καλόπαιδο;

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Πρέπει να σας ομολογήσω
ότι βρίσκομαι ακόμη σε
διακοπές αλλά χάρη στο

ίντερνετ, μπορώ να δουλεύω και κολυμπών-
τας...

Εδώ, στο λατρεμένο μου νησί, την Τήνο,
έναν παράδεισο ομορφιάς και γαλήνης, κάθε
τρεις και λίγο σκοντάφτεις επάνω σε διάφο-
ρους πασίγνωστους, κυρίως πολιτικούς, είτε
πρώην, είτε νυν, αφού πολύ από τους εθνο-
πατέρες μας, διατηρούν εδώ κάτι απίστευτες
σπιταρώνες, που οι ντόπιοι τις δείχνουν πλέον
σαν αξιοθέατα στους τουρίστες: «Δεξιά βλέ-
πετε τη βίλλα του πρώην υπουργού, κυρίου
τάδε, αριστερά βλέπετε την ιδιωτική παραλία
του άλλου πρώην υπουργού, κυρίου δείνα».

Σα να βρίσκεσαι στο Χόλυγουντ και σου κά-
νουν ξενάγηση στα σπίτια των κινηματογρα-
φικών αστέρων! Κι εδώ που τα λέμε, μερικά

απ’ αυτά δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από
τις χολιγουντιανές επαύλεις. Απλά, έχουν σε-
βαστεί την κυκλαδική αρχιτεκτονική για να
είναι και εντάξει με την πολεοδομία, Τουλά-
χιστον ως προς το νησιώτικο στυλ...

Τις προάλλες παρέα μ’ ένα παλιό φίλο
Θεσσαλονικιό, που από παιδάκι περνάει τα
καλοκαίρια του στην Τήνο και γνωρίζει όλη
την ανθρωπογεωγραφία του νησιού, απολαμ-
βάναμε τον ήλιο και το καφεδάκι μας στο
κέντρο της Τηνιακής Χώρας, όταν έρχεται και
κάθεται δίπλα μας ένας πασίγνωστος πρώην
υπουργός, ο οποίος στο παρελθόν αποπειρά-
θηκε να γίνει και αρχηγός κόμματος, χωρίς
επιτυχία.

Απλός, απλούστατος, με τη συντροφιά της
γυναίκας του, ήξερε βέβαια ότι όλοι οι γύρω
του τον είχαν αναγνωρίσει, αλλά δεν αναλώ-
θηκε καθόλου σε συζητήσεις και χαιρετού-
ρες. Περιορίστηκε μόνο στο να χαμογελάει
λίγο ντροπαλά σε όσους τον κοίταζαν πιο επί-
μονα απ’ ό,τι επιτρέπει η αστική ευγένεια.

Ήπιε τον καφέ του με την ησυχία του, και
μετά από λίγο σηκώθηκε κι έφυγε διακριτικά,
όπως ήρθε. Φυσικά, ως γνήσιοι Έλληνες,
μόλις απομακρύνθηκε ο άνθρωπος, αρχίσαμε
να  τον σχολιάζουμε...

Ο φίλος μου με πληροφόρησε ότι ο συγ-
κεκριμένος πολιτικός κάνει επί χρόνια τις δια-
κοπές του στο νησί, επιλέγοντας για τη
διαμονή του το ίδιο πάντα μικρό ξενοδοχείο
κάπου κοντά στη Χώρα. Και παρά το γεγονός
ότι είναι πάμπλουτος, λόγω τεράστιας πατρι-
κής περιουσίας, ποτέ δεν επεδίωξε ν’ απο-
κτήσει νησιώτικη έπαυλη, όπως τόσοι και
τόσοι άλλοι συνάδελφοί του. Οι οποίοι μπή-
καν φτωχοί στην πολιτικοί και βγήκαν ζάμ-
πλουτοι.

Πως γίνονται τέτοια θαύματα άραγε; Πάν-
τως το σίγουρο είναι ότι σε τέτοια θέματα η
Παναγία δεν βάζει το χέρι της... Άλλοι βά-
ζουν τα χέρια τους σε μέρη που δεν πρέ-
πει...Κι εμείς οφείλουμε να τους τα κόψουμε
από τη ρίζα...
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➽ Με τον διευθυντή του Μουσείου
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Βα-
σίλη Κεχαγιά, θα συναντηθεί σήμερα
το πρωί ο Κώστας Γκιουλέκας στο
πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώ-
πους φορέων της πόλης. Στη συνέχεια
ο υποψήφιος δήμαρχος θα επισκεφθεί
την ΕΣΗΕΜ-Θ και θα συναντηθεί με
τον πρόεδρο της και μέλη του ΔΣ. 

➽ Πρόσφατα ο κ. Γκιουλέκας συναν-
τήθηκε και με τον πρόεδρο του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Συζήτησαν θέματα που απασχολούν
τον εμπορικό κόσμο της πόλης όπως η
δύσκολη οικονομική συγκυρία, το πα-
ραεμπόριο και το κυκλοφοριακό. Στη
συζήτηση κατατέθηκαν συγκεκριμένες
προτάσεις για την τόνωση της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας της Θεσ-
σαλονίκης. Όπως είπε ο κ. Γκιουλέκας:
«στόχος μας είναι να αναλάβουμε
δράσεις που αφενός θα βοηθήσουν
τις επιχειρήσεις και αφετέρου θα ανε-
βάσουν την ψυχολογία του κατανα-
λωτή από τα οικονομικά μέτρα». 

➽ Με τον πρόεδρο (Πάρι Μαυρίδη)
και τον αντιπρόεδρο της Helexpo
(Γιώργο Μαραντέλο) συναντήθηκε
την Τετάρτη κλιμάκιο της κίνησης πο-
λιτών «Πρώτα η πόλη μας» με επικε-
φαλής τον Μπάμπη Μπαρμπουνάκη.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
ενημερώθηκε για την πορεία των ερ-
γασιών υλοποίησης της 75ης ΔΕΘ,
κατατέθηκαν προτάσεις και απόψεις
για την όσο το δυνατόν καλύτερη φε-
τινή διοργάνωση και συνεχάρη τη δι-
οίκηση για το «σημαντικό ρόλο» που
διαδραματίζει ο φορέας «στην οικονο-
μική ζωή του τόπου». 

Σ. Τζακόπουλος: «Καίσαρας» ο Μπουτάρης!

Άμεση ήταν η απάντηση του Σάκη Τζα-
κόπουλου στο κάλεσμα… ενότητας
που απηύθυνε ο Γιάννης Μπουτάρης

σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους Θεσ-
σαλονίκης (εκτός Γκιουλέκα), προκειμένου
να τον στηρίξουν για να κερδίσει το δήμο.

«Σπεύδω πρώτος να ανταποκριθώ στο …
προσκλητήριο ενότητας του νέου Καίσαρα
της Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη» ανέ-
φερε στην αρχή της ανακοίνωσής του και
συμβούλεψε τους συνεργάτες του ανθυπο-
ψήφιου του να τον επαναφέρουν στην τάξη
και στην πραγματικότητα. «Καλώ του συνερ-
γάτες της «προσωπικότητας που ενώνει και
κερδίζει» να αποκαταστήσουν την επαφή

του με την πραγματικότητα και να του υπεν-
θυμίσουν, πως η έπαρση και η αλαζονεία
είναι κακοί σύμβουλοι». Κλείνοντας σημει-
ώνει πως «παρόμοιες συμπεριφορές έρχον-
ται να ενισχύσουν το αίσθημα της
ανασφάλειας που νιώθουν οι συμπολίτες
μας απέναντι σε όλους αυτούς τους αυτό-
κλητους σωτήρες, που απλά υπενθυμίζουν
με τα… ξεσπάσματα μετριοφροσύνης τους,
πως όλοι είναι ίδιοι και πως τίποτε δεν αλ-
λάζει».

Στη Μητροπόλεως
Στο μεταξύ, την «καρδιά» της Θεσσαλονί-

κης επέλεξε ο Σάκης Τζακόπουλος για να

στήσει το στρατηγείο του συνδυασμού
του ενόψει της 7ης Νοεμβρίου. Το
«σπίτι» της παράταξης «όλα από την
αρχή» βρίσκεται στον δεύτερο όροφο οι-
κοδομής που στεγάζεται στην οδό Μητρο-
πόλεως 10. 

Εκεί θα βρίσκονται οι άνθρω-
ποι του επιτελείου του και θα
ενημερώνουν όσους δημό-
τες επιθυμούν να μαθαί-
νουν τις θέσεις του
συνδυασμού γύρω
από ζητήματα που
αφορούν στην
πόλη.

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

«Οκαθένας τραβά το
δρόμο του». Με
αυτήν τη φράση ο

Νίκος Ευθυμιάδης διαχώρισε την
Τετάρτη την υποψηφιότητα του
από εκείνες των Γιάννη Μπου-
τάρη και Τάσου Τζήκα για το
δήμο Θεσσαλονίκης, καθιστών-
τας σαφές πως προχωρά μόνος.
Δεν παρέλειψε ωστόσο να αφή-
σει ανοικτό ένα μικρό παράθυρο
συνεργασίας με τον Γιάννη
Μπουτάρη, λέγοντας πως «αν
προκύψει θέμα θα το σκεφτώ».
Για να μην παρεξηγηθεί ωστόσο,
έσπευσε να διευκρινίσει πως
μέχρι τώρα «δεν υπάρχει τέτοιο
θέμα» και έθεσε ως πρώτη προ-
τεραιότητα του το καλό της
πόλης. 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο
εσωτερικό του διαπαραταξιακού
οργάνου, ο κ. Ευθυμιάδης σημεί-
ωσε ότι περίμενε περισσότερα.
Χαρακτήρισε «απογοητευτικό» το
αποτέλεσμα της τελευταίας συνε-
δρίασης του και κατέληξε στο
συμπέρασμα πως η κατάληξη του
έχει λιγότερες δυνάμεις από
εκείνες που συντάχθηκαν αρ-
χικά, καθώς άλλοι υποχώρησαν
και άλλοι διασπάστηκαν. 

«Επί της ουσίας…»
Με τη χθεσινή του συνέντευξη

Τύπου, ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κάλεσε-προκά-
λεσε τους υπόλοιπους διεκδικη-
τές του δημαρχιακού θώκου να
ανοίξουν τα χαρτιά τους και να
παρουσιάσουν τις θέσεις τους
για το πώς πρέπει να διοικηθεί ο
δήμος. «Να μιλήσουμε επιτέλους
επί της ουσίας» ήταν η προτροπή
του, επαναλαμβάνοντας την του-
λάχιστον τέσσερις φορές. 

Παρουσιάζοντας το δικό του
μοντέλο διοίκησης της Θεσσαλο-
νίκης, ο κ. Ευθυμιάδης επικεν-
τρώθηκε στην αποκέντρωση, στη
διαφάνεια, στον εσωτερικός
έλεγχο και τέλος στην καθημερι-
νότητα του δημότη. «Η νέα δημο-
τική αρχή που θα προκύψει από
τις εκλογές του Νοεμβρίου» τό-
νισε, «δεν μπορεί να συνεχίσει να
διοικεί στο πλαίσιο ενός παρωχη-
μένου μοντέλου που καταδικάζε-
ται από την συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτών και δεν
έχει αποφέρει τίποτα το διαφορε-

τικό ή καινούργιο για την πόλη
εδώ και 25 σχεδόν χρόνια». Με-
ταξύ άλλων μίλησε και για τρεις
πιεστικούς στόχους. Δυο οικονο-
μικούς και έναν που αφορά στην
καθημερινότητα της πόλης. «Πρώ-
τον να καλύψει τα ελλείμματα
γρήγορα και αποτελεσματικά.
Δεύτερον, να μειώσει τις επιπτώ-
σεις της κρίσης στην κοινωνία της
πόλης και τρίτον να εφαρμοστούν
αποφασιστικά οι νόμοι και οι δια-
τάξεις που αφορούν στην καθημε-
ρινή ζωή της Θεσσαλονίκης και
της λειτουργίας της». 

στο δημαρχείο Πρόσω ολοταχώς 
από Νίκο Ευθυμιάδη

Για να γίνει η
Θεσσαλονίκη
δήμος πρότυπο
Εξειδικεύοντας τις θέσεις του, ο επι-
κεφαλής του συνδυασμού «η πόλη
μπροστά» εστίασε στο νοικοκύρεμα
των οικονομικών του δήμου, στην
αποτελεσματικότητα της διοίκησης
και στην καλύτερη επικοινωνία με
τους πολίτες. 
Για αυτό το λόγο πρότεινε μεταξύ
άλλων:
✔ Λεπτομερή απογραφή των περι-
ουσιακών στοιχείων και της οικονο-
μικής κατάστασης του δήμου.
✔ Τη διασφάλιση της διαφάνειας σε
όλες τις διαδικασίες.
✔ Την εκπόνηση λογιστικά άρτιων
και ρεαλιστικών προϋπολογισμών.
✔ Τη δημοσιοποίηση προϋπολογι-
σμών και ισολογισμών.
✔ Τη δημιουργία ομάδας εσωτερι-
κού ελέγχου που θα διασφαλίζει τη
σύννομη λειτουργία των δημοτικών
υπηρεσιών.
✔ Ξεκάθαρες αρμοδιότητες και ευ-
θύνες μεταξύ Δημάρχου και αντιδη-
μάρχων.
✔ Ορθολογική αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού του δήμου.
✔ Τη μονιμοποίηση όσων συμβασι-
ούχων του Δήμου καλύπτουν πάγιες
ανάγκες στο πλαίσιο που επιτρέπει ο
νόμος και τα οικονομικά δεδομένα.
✔ Την προσωπική παρουσία του Δη-
μάρχου στις συνελεύσεις των δημο-
τικών κοινοτήτων δυο φορές το
χρόνο σε κάθε μια από αυτές. 
✔ Δέσμευση της νέας δημοτικής
αρχής για απάντηση στα ερωτήματα
των πολιτών εντός 20 εργάσιμων
ημερών. 



Της Χρύσας Κυριακού

Συνεδρίαζαν για περισσό-
τερο από 8 ώρες και στο
τέλος κατέληξαν  σε μια

υποψηφιότητα, που τη στηρίζουν
ορισμένοι από όσους συμμετεί-
χαν στη διαπαραταξιακή επι-
τροπή, η οποία δημιουργήθηκε
πριν από λίγους μήνες έχοντας
ως όραμα την αλλαγή διοίκησης
στο δήμο Θεσσαλονίκης. Μετά
λοιπόν από συνεχείς συζητήσεις
και συνεδριάσεις τα μέλη της
διαπαραταξιακής επιτροπής
«έχρισαν» ως τον εκλεκτό τους

τον Τάσο Τζήκα, με τον οποίο
αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να
κατεβούν στις εκλογές του ερχό-
μενη Νοέμβρη. Οι υποψηφιότη-
τες που κατατέθηκαν στη
διαπαραταξιακή επιτροπή διαλό-
γου ήταν τρεις. Του Τάσου
Τζήκα, προέδρου του Συνδέσμου
Επιχειρηματιών Πληροφορικής
Β. Ελλάδας, που εκπροσωπεί την
κίνηση πολιτών «Θεσσαλονίκη
Δημιουργική Πόλη», του ευρω-
βουλευτή των Οικολόγων Πράσι-
νων Μιχάλη Τρεμόπουλου και
του δημοτικού συμβούλου του
ΣΥΡΙΖΑ Τριαντάφυλλου Μητα-
φίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης ωστόσο, ο ευρωβουλευ-
τής των Οικολόγων Πράσινων,
Μιχάλης Τρεμόπουλος, παραιτή-
θηκε υπέρ του κ. Τζήκα και γνω-

στοποίησε το ενδιαφέρον του
για την Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας. Η απόφασή του
αυτή χαρακτηρίστηκε από πολ-
λούς ως σωστή, προκειμένου η
προσπάθεια – πρωτοβουλία αυτή

να μην καταλήξει σε ναυάγιο. 

Ποιοι συμφωνούν 
και ποιοι διαφωνούν

Ο κ. Τζήκας θα έχει
τελικά τη στήριξη στις
αυτοδιοικητικές εκλογές
των Οικολόγων Πράσι-
νων, της Ομάδας «Δώ-
δεκα» και ενός μέρους
της Κίνησης «Αλλά-

ζουμε την Πόλη»,

καθώς η δημοτική ομάδα με επι-
κεφαλής τον κ. Μηταφίδη δεν
συμφώνησε πολιτικά με την υπο-
ψηφιότητα του Τ. Τζήκα. 

Σε δηλώσεις του ο δημοτικός
σύμβουλος της παράταξης του
ΣΥΝ υποστήριξε ότι το πιο πιθανό
είναι να διεκδικήσει και αυτός το
δημαρχιακό θώκο της Θεσσαλο-
νίκης. «Τις επόμενες ημέρες θα
συνεδριάσει η δημοτική μας
ομάδα και θα αποφασίσουμε όλοι
μαζί. Μπορεί αρχικά όλη αυτή η
πρωτοβουλία να ξεκίνησε με
τους καλύτερους οιωνούς
ωστόσο τελικά δεν βρέθηκε μια
κοινή λύση», είπε ο κ. Μηταφί-
δης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη
διαπαραταξιακή επιτροπή, συμ-

μετείχαν οι δημοτικές παρατάξεις
«Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια»
(ΠΑΣΟΚ), «Θεσσαλονίκη των πο-
λιτών και της οικολογίας» (ΣΥ-
ΡΙΖΑ), η νομαρχιακή παράταξη
«Οικολογία Αλληλεγγύη» και οι
Κινήσεις Πολιτών «Αλλάζουμε
την πόλη», «Θεσσαλονίκη Δημι-
ουργική πόλη» και «Δώδεκα». 

Ενώ αποχώρησε η «Πρωτο-
βουλία για τη Θεσσαλονίκη» με
επικεφαλής τον Γ. Μπουτάρη. Η
παράταξη «Θεσσαλονίκη Πρωτα-
γωνίστρια» με επικεφαλής τη
Χρύσα Αράπογλου συμμετείχε
ως παρατηρητής στη συνεδρίαση
της επιτροπής, καθώς όπως ισχυ-
ρίστηκε ο εκπρόσωπός της η πα-
ράταξη θα συνταχθεί με τις
βουλές του κόμματος. 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ… ΝΑΥΑΓΙΟ

➽ Ως προπομπός επικείμενης
συνένωσης των «αδελφών» εται-
ριών μπορεί να εκληφθεί η
κοινή σύσκεψη που πραγματο-
ποίησαν   τα διοικητικά συμβού-
λια των εταιριών ΔΕΘ
ΑΕ και HELEXPO ΑΕ. Εξάλλου
και τα θέματα που συζήτησαν
στην κοινή αυτή σύσκεψη έρχον-
ται να ισχυροποιήσουν το σενά-
ριο αυτό, που ξεκίνησε από την
πρόθεση της κυβέρνησης να συ-
νενώσει εταιρίες με κοινό αντικεί-
μενο και παράλληλη
δραστηριότητα   στα πλαίσια
εξυγίανσης και συρρίκνωσης
του δημοσίου τομέα. 

➽ Τα διοικητικά
συμβούλια ΔΕΘ και HELEXPO
αλληλοενημερώθηκαν για τις
δράσεις που τέθηκαν σε τροχιά
εφαρμογής από τη στιγμή της
ανακοίνωσης των βασικών στρα-
τηγικών αξόνων για την αναβάθ-
μιση της πόλης με όχημα την
ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων η δημι-
ουργία νέου εκθεσιακού κέντρου
στη Σίνδο, η νέα διεθνοποιημένη
ταυτότητα των εκθεσιακών δρά-
σεων, η προοπτική ανάπλασης
του χώρου της ΔΕΘ, αλλά και η
αυτοτελής ανάπτυξη του συνε-
δριακού τουρισμού και των συ-
νεδριακών
υποδομών. Παράλληλα, πραγμα-
τοποιήθηκε ενημέρωση για την
πορεία των εργασιών των έξι κοι-
νών επιτροπών που δημιουργή-
θηκαν προκειμένου να
σφυρηλατήσουν τη συνεργασία
ΔΕΘ ΑΕ και HELEXPO ΑΕ σε μια
σειρά πεδίων, προάγοντας κοινές
δράσεις και συνέργιες.

➽ Την καθιερωμένη σύσκεψη
ενόψει της ΔΕΘ όλων των παρα-
γωγικών φορέων  της πόλης (επι-
μελητήρια, εμπορικοί σύλλογοι
και ομοσπονδίες, σύνδεσμοι βιο-
μηχανιών και εξαγωγέων, τουρι-
στικοί πράκτορες, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, Εργατικό Κέντρο,
κ.ά.) συγκαλεί την
ερχόμενη Δευτέρα 6 Σεπτεμ-
βρίου, στο ξενοδοχείο Μακεδο-
νία Παλλάς, στις 13:00 ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Β. Πα-
παγεωργόπουλος. Η σύσκεψη θα
επαναληφθεί την Τρίτη 7 Σεπτεμ-
βρίου,    την ίδια πάλι ώρα, στον
ίδιο χώρο με τη συμμετοχή των
υπόλοιπων φορέων της πόλης,
όπως κοινωνικοί φορείς, σωμα-
τεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, κ.α.

στο δημαρχείο

Ανοικτή πρόσκληση Μπουτάρη 
σε όλους (πλην Γκιουλέκα)

Ανοικτή πρόσκληση στους υποψήφι-
ους δημάρχους Θεσσαλονίκης, εκτός
του Κ. Γκιουλέκα, να συμπαραταχ-

θούν με την παράταξή του «Πρωτοβουλία
για τη Θεσσαλονίκη» απηύθυνε χθες ο Γιάν-
νης Μπουτάρης. Σε δηλώσεις του ο κ.
Μπουτάρης χαρακτήρισε τη παράταξή του
ενωτική και νικηφόρα και κάλεσε για ανα-
τροπή του συστήματος. «Το να βγω εγώ δή-
μαρχος δεν είναι αυτοσκοπός. Με
υποψήφιο εμένα, που κατά γενική ομολογία
και κατά γενική μέτρηση είμαι μια προσω-
πικότητα που ενώνει και κερδίζει, να πάμε
να ανατρέψουμε το σύστημα», είπε  χαρα-
κτηριστικά. «Αν δεν μπορέσουμε όλοι μαζί
να εκμεταλλευθούμε αυτή την προσωπικό-
τητα, θα πει ότι έχουμε άλλα ενδιαφέροντα

από πίσω», τόνισε ο κ. Μπουτάρης.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι περιμένει τη

στήριξη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πρέπει να
στηρίξει πρωτοβουλίες πολιτών που ενώ-
νουν και κερδίζουν. Χαρακτήρισε «θετική
επανάσταση» το νόμο «Καλλικράτης» και
σημείωσε ότι θα ήταν ευχή του τα κόμματα
να στηρίζουν ενώσεις πολιτών και όχι να
εγκαθιστούν υποψηφίους.

Ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη
διαπαραταξιακή επιτροπή διαλόγου, υπο-
στηρίζοντας ότι νιώθει πικρία. «Η παρά-
ταξή μου συμμετείχε από την πρώτη στιγμή
και για κάποιο λόγο την απέβαλαν», σχο-
λίασε. Μάλιστα, κάλεσε και τον Τάσο
Τζήκα, ο οποίος προκρίθηκε από τη δια-
παραταξιακή ως υποψήφιος δήμαρχος, να

συμπαραταχθεί με την «Πρωτοβουλία για
τη Θεσσαλονίκη».

Το πρωί ο κ. Μπουτάρης
συναντήθηκε με τον πρόεδρο
του δημοτικού συμβουλίου
Θεσσαλονίκης, Σ. Καπετανό-
πουλο, με τον οποίο συζήτη-
σαν θέματα όπως η η
κόσμια και πολιτισμένη διε-
ξαγωγή του προεκλογικού
αγώνα και οι όροι και οι
προϋποθέσεις που θέτει ο
νέος Νόμος «Καλλικράτης»
για την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. 

Χ.Κ.

Ναι από Οικολόγους, 
όχι από ΣΥΡΙΖΑ σε Τζήκα 

➽ Για ενωτική εναλλακτική λύση έκανε λόγο σε ανακοίνωσή
του ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος και κάλεσε όλους
να στηρίξουν την επιλογή «συνεννόησης» όπως τη χαρακτή-
ρισε. «Μετά από πολύμηνες διαδικασίες, οι Θεσσαλονικείς
έχουν μπροστά τους μια ενωτική εναλλακτική λύση. Αποδεί-
ξαμε ότι η διαδεδομένη αντίληψη να καλούν οι υποψήφιοι σε
συσπείρωση μόνο γύρω από τον εαυτό τους, μπορεί να αλλάξει.
Στις 7 Νοεμβρίου θα αποδείξουμε ότι και η Θεσσαλονίκη μπορεί
να αλλάξει. Και αυτή η αλλαγή είναι πάνω από προσωπικές
στρατηγικές και κομματικές σκοπιμότητες» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Τρεμόπουλος.
➽ Από την πλευρά του ο Ν. Ευθυμιάδης τόνισε ότι περίμενε
παραπάνω πράγματα από το τελικό αποτέλεσμα ενώ χαρακτή-
ρισε αξιόλογο άνθρωπο τον κ. Τζήκα, διευκρινίζοντας ωστόσο
ότι ο εκλεκτός της διαπαραταξιακής «δεν μπορεί να συσπειρώ-
σει όλες τις δυνάμεις». Ενώ, ο Γιάννης Μπουτάρης κάλεσε τον
Τάσο Τζήκα, να συμπαραταχθεί με την «Πρωτοβουλία για τη
Θεσσαλονίκη». 
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➽ Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε 30χρο-
νος έξω από υποκατάστημα τράπεζας
στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, όταν άγνωστος δρά-
στης με την απειλή μαχαιριού άρπαξε
την τσάντα του που, κατά δήλωσή του,
περιείχε το ποσό των 12.700 ευρώ. Στη
συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε
Ι.Χ. αυτοκίνητο όπου τον περίμεναν δύο
συνεργοί του, μαζί με τους οποίους εξα-
φανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

➽ Παράνομους μικροπωλητές και καντί-
νες που κατακλύζουν κάθε μέρα το πλα-
κόστρωτο στη παραλία της
Θεσσαλονίκης απομάκρυναν άντρες της
Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασίας
με την ΕΛ.ΑΣ σε έφοδο που πραγματο-
ποίησαν στην περιοχή.  Το μικτό κλιμά-
κιο προχώρησε και κατασχέσεις
προϊόντων απομίμησης,επικίνδυνων για
την ανθρώπινη υγεία όπως γυαλιά, αρώ-
ματα, τσάντες, παιχνίδια, εμπορεύματα
που κάθε βράδυ οι παράνομοι μικροπω-
λητές, κυρίως μετανάστες, «απλώνουν»
στο πλακόστρωτο. 

➽ Απομακρύνθηκαν, επίσης, δεκάδες
καντίνες που παράνομα λειτουργούσαν
στην παραλία, παρεμποδίζοντας την
ελεύθερη κυκλοφορία πεζών και ποδη-
λατών, αλλά και προσβάλλοντας την αι-
σθητική της πόλης. Όπως έγινε γνωστό
καθημερινά θα πραγματοποιούνται ανά-
λογες επιχειρήσεις, καθώς κρίνονται
αναγκαίες τόσο για την καταπολέμηση
του παρεμπορίου, όσο και για τη διαφύ-
λαξη της εικόνας της πόλης.

➽ Φορτίο κουκουναρόψιχας, το οποίο
είχε βάρος 1,5 τόνο και προερχόταν από
την Τουρκία, κατασχέθηκε ως ακατάλ-
ληλο για κατανάλωση από τα αρμόδια
συνεργεία της νομαρχίας Θεσσαλονίκης.
Στον δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο,
που διενήργησαν γεωπόνοι της Διεύθυν-
σης Αγροτικής Ανάπτυξης, διαπιστώθηκε
ότι το συγκεκριμένο προϊόν παρουσίαζε
εντομολογικές προσβολές, ανάπτυξη μυ-
κητιάσεων σε ποσοστό 60%, καθώς και
αλλοίωση οργανοληπτικών και φυσικών
χαρακτηριστικών.

➽ Στη σύλληψη εννέα ατόμων προχώ-
ρησε η ασφάλεια Θεσσαλονίκης για πα-
ράβαση του Νόμου Περί Παιγνίων, μετά
από   αιφνιδιαστική και συντονισμένη
επιχείρηση αστυνομικών σε κατάστημα
στην Περαία. Ο 56χρονος υπεύθυνος
από κοινού με την αναζητούμενη
63χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος
είχαν οργανώσει σε ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο τη διενέργεια τυχερού παι-
γνίου (παραλλαγή POKER), στο οποίο
συμμετείχαν 7 θαμώνες, ποντάροντας
μεγάλα χρηματικά ποσά.

Εντός πόλεως

Κλειστό θα παραμείνει για
δέκα μήνες κομβικό τμήμα
της οδού Δελφών μήκους

περίπου 300 μέτρων, προκειμένου
να προχωρήσουν οι εργασίες κατα-
σκευής του Μετρό. Συγκεκριμένα
αναμένεται να κλείσει ο δρόμος
μέσα στο Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει
ορισθεί ακόμη ακριβής ημερομη-
νία, από τη συμβολή της οδού Δελ-
φών με τη Μάρκου Μπότσαρη ως
τη συμβολή της με την Πέτρου Συν-
δίκα. Όπως γίνεται αντιληπτό, με-
γάλη ταλαιπωρία θα υποστούν οι
Θεσσαλονικείς, που καθημερινά κι-
νούνταν μέσω του άξονα της οδού
Δελφών, αλλά και για τους μόνι-
μους κατοίκους της περιοχής.  

Ο λόγος για τον οποίο οι επιτελείς
του Μετρό, θεώρησαν ως μόνη
λύση το να κλείσει σε όλο το μήκος
και το πλάτος του το σημείο της
οδού, ήταν το γεγονός ότι τα ευμε-
γέθη μηχανήματα δεν χωρούν στο
πολύ στενό ήδη σημείο. Δεδομένου
ότι η ύπαρξη των μπαλκονιών των
παρακείμενων πολυκατοικιών εμ-
ποδίζει την παράλληλη εργασία για
την κατασκευή του σταθμού Αναλή-
ψεως εν μέσω ανοιχτής αρτηρίας,

η απόφαση της κατασκευάστριας
εταιρείας για το κλείσιμο της οδού
ήταν μονόδρομος. Στους 10 μήνες
που η Δελφών θα παραμείνει κλει-
στή πρόκειται να κατασκευαστούν
οι διαφραγματικοί τοίχοι του σταθ-
μού Αναλήψεως του υπογείου
μέσου. Αίσθηση προκαλεί ότι με
αυτόν τον τρόπο αναιρείται η πολυ-
διαφημιζόμενη δέσμευση ότι σε
όλες τις κατασκευαστικές φάσεις
του έργου θα παρέμεναν ανοικτοί
οι οδικοί άξονες έστω και με μια
κυκλοφοριακή λωρίδα (όπως έγινε

έως σήμερα για Μοναστηρίου,
Εγνατία, Αγίας Σοφίας κλπ).

Αποκλεισμένο 
το νοσοκομείο 

Η κεντρική είσοδος του Νοσοκο-
μείου Αφροδίσιων και Δερματικών
Νόσων λόγω των εργασιών, θα πα-
ραμείνει κλειστή από τον επόμενο
μήνα και οι ασθενείς θα εξυπηρε-
τούνται μέσω της δευτερεύουσας
έως σήμερα εισόδου, που βρίσκε-
ται επί της οδού Χαλκιδικής. Μάλι-
στα στον αύλειο χώρο, που ήδη με

σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης –
παραλαβής έχει παραληφθεί από
την «Αττικό Μετρό ΑΕ», αναμένεται
να επεκταθεί το εργοτάξιο του
μετρό.

Αλλαγές στα δρομολόγια
Οι καλύτερες εναλλακτικές δια-

δρομές, που ακόμη δεν έχουν ορι-
στικοποιηθεί, αναζητούνται από
συγκοινωνιολόγους του ΟΑΣΘ με
πιθανές τις οδούς Χαλκιδικής, Μα-
κεδονίας και Σόλωνος. Δεδομένου
ότι από την συγκεκριμένη οδό
πραγματοποιούνται δρομολόγια πο-
λυσύχναστων λεωφορειακών γραμ-
μών, όπως το 3 (ΑΣ ΙΚΕΑ –ΝΣΣ),
το 7 (Άγιος Ιωάννης – Πανεπιστή-
μιο) και το 39 (Κηφισιά – Δικαστή-
ρια), η άμεση λύση στο
κυκλοφοριακό πρόβλημα των λεω-
φορείων του ΟΑΣΘ αλλά και των
αυτοκινήτων αποτελεί μονόδρομο.
Στελέχη της «Αττικό Μετρό ΑΕ»
υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση για
τους πεζούς στα εγγύς καταστή-
ματα και πολυκατοικίες, καθώς και
για τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης
καθ’ όλες τις ώρες του 24ωρου,
αποτελεί πρώτο μέλημα τους.

Δικογραφία κατά 44χρονου για αποπλάνηση 
ανηλίκου και παιδική πορνογραφία

Πτώση των βάσεων έφερε η κατάργηση του «10»

Δικογραφία για αποπλάνηση παι-
διών και πορνογραφία
ανηλίκων σχηματίστηκε σε βάρος
44χρονου ημεδαπού, στο πλαίσιο
συνεργασίας αστυνομικών του Τμή-
ματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης με συναδέλφους
τους από το αντίστοιχο Τμήμα της
Γ.Α.Δ.Α. και αρχών του εξωτερικού.
Μητέρα ανήλικου κοριτσιού, κατήγ-
γειλε ότι ο 44χρονος, προ διετίας,

αποπλάνησε την τότε εξάχρονη
κόρη της, ενώ έπειτα από ανάλυση
των ηλεκτρονικών του ιχνών, προ-
έκυψε ότι ο ίδιος άντρας επισκέ-
φθηκε επανειλημμένα κατά το
παρελθόν, Ιστοσελίδες, όπου
υπήρχε ανηρτημένο υλικό παιδικής
πορνογραφίας. Σε έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε στην οικία του, βρέ-
θηκαν και κατασχέθηκαν δύο
σκληροί δίσκοι Η/Υ, το περιεχόμενο
των οποίων εξετάζεται.

Μετέφεραν 18 λαθρομετανάστες
με 8.000 ευρώ «το κεφάλι»
Δύο άτομα 24 και 39 ετών συ-
νελήφθησαν μετά από κατα-
δίωξη στην Θεσσαλονίκη διότι
μετέφεραν με φορτηγό 18 λα-
θρομετανάστες. Μετά από κα-
ταδίωξη, στο φορτηγό
αυτοκίνητο, το οποίο έφερε
πλαστές πινακίδες κυκλοφο-
ρίας, βρέθηκαν στοιβαγμένοι
σε δύο ειδικά διαμορφωμένες
κρύπτες στην καρότσα του
οχήματος, 18 λαθρομετανά-

στες, διαφόρων εθνικοτήτων.
Αφού οι παράνομοι μετανά-
στες εισήλθαν λάθρα στη χώρα
μας διασχίζοντας τον ποταμό
Έβρο, παρελήφθησαν από
τους προαναφερόμενους λα-
θροδιακινητές, προκειμένου
να μεταβούν στον τελικό προ-
ορισμό τους, την Αθήνα, όπου
έκαστος θα κατέβαλε για τη
μεταφορά του το χρηματικό
ποσό των 8.000 ευρώ έκαστος. 

Ησημαντική  πτώση των
βάσεων, κυρίως στα ΤΕΙ,
λόγω της κατάργησης

της βάσης του 10 είναι ένα από
τα χαρακτηριστικά των φετινών
Πανελλαδικών. Μετά την ανα-
κοίνωση των βάσεων η πολιτική
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
παραχώρησε συνέντευξη Τύπου. 

Ο υφυπουργός Παιδείας Γιάν-
νης Πανάρετος τόνισε ότι η φε-
τινή διαδικασία των Πανελλήνιων
ήταν από τις καλύτερες των τε-

λευταίων ετών. Διευκρίνισε ότι
παρά την κατάργηση του «10»,
έμειναν 4.000 κενές θέσεις,
ενώ πέρυσι ήταν 20.630. 

Όσον αφορά τη μεγάλη
πτώση των βάσεων, που είχε
αποτέλεσμα να εισάγονται υπο-
ψήφιοι με πολύ χαμηλές βαθμο-
λογίες, ο κ. Πανάρετος τόνισε,
ότι περίπου το 90% των παιδιών
έχουν μια θέση στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση και απομένει
πλέον στα Ιδρύματα, να τους

δώσουν τα εφόδια που χρει-
άζονται. Τόνισε όμως ιδιαίτερα,
ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται
και στο γεγονός, ότι λείπει μια
ενδιάμεση μεταλυκειακή βαθ-
μίδα στον τόπο μας. 

Η υπουργός Α. Διαμαντοπού-
λου σχετικά είπε ότι, διαμορφώ-
νονται συνθήκες ελεύθερης
πρόσβασης σε ορισμένα τμή-
ματα και ζήτησε, να μην έχουμε
υποκριτική αντιμετώπιση στο
θέμα, δεδομένου ότι πολλοί μα-

θητές που ήταν κάτω από τη
βάση, έβγαιναν σε πανεπιστήμια
του εξωτερικού και επέστρεφαν
στην Ελλάδα. 

Ο συνολικός αριθμός των υπο-
ψηφίων ήταν φέτος 106.189,
ενώ πέρυσι ήταν 92.426 και συ-
νολικά εισάγονται 84.368, ενώ
το 2009 είχαν εισαχθεί 68.794
υποψήφιοι.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων
θα γίνουν από 13 έως 30 Σε-
πτεμβρίου. 

ΓΙΑ 10 ΜΗΝΕΣ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Αιφνίδιο «μπλόκο» στη Δελφών
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤ. ΝΕΙΛΟΥ

Καθησυχαστική η υπουργός Υγείας
Σύσκεψη για την πορεία του

«ιού του Δυτικού Νείλου»
πραγματοποιήθηκε χθες το

μεσημέρι στα γραφεία της Περι-
φέρειας Κ. Μακεδονίας υπό την
υπουργό Υγείας, Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου. 

Η υπουργός εμφανίστηκε κα-
θησυχαστική και ανέφερε πως
όλοι οι μηχανισμοί λειτουργούν
κανονικά. Όσον αφορά την πρό-
ληψη, που η υπουργός Υγείας
έδειξε φανερά ευχαριστημένη
από την ενημέρωση των πολιτών.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου, σημεί-
ωσε ότι τις τελευταίες 20 ημέρες
εντατικοποιούνται οι ψεκασμοί,
ενώ ήδη έχει εγκριθεί συμπληρω-
ματικό κονδύλιο ύψους 250.000
ευρώ για τους ψεκασμούς, εάν

αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Όπως δήλωσε η υπουργός

Υγείας, έχουν απαγορευθεί οι αι-
μοληψίες σε πολλές περιοχές της
χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι

έχει ολοκληρωθεί στο Κέντρο Μο-
ριακού Ελέγχου του νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ, ο έλεγχος των δεσμευμέ-
νων μονάδων αίματος που είχαν
θεωρηθεί ως ύποπτες και όπως

ανέφερε ο διοικητής του νοσοκο-
μείου, Γεώργιος Βέργουλας, δεν
έχει βρεθεί αίμα μολυσμένο από
τον «ιό του Δυτικού Νείλου».

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν,
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Υγείας του ΥΥΚΑ, οι Γενικοί
Γραμματείς των Περιφερειών
Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσ-
σαλίας, οι Διοικητές της 3ης και
της 4ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας, ο πρόεδρος του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, Διοικητές Νοσοκομείων και
εκπρόσωποι των αρμόδιων επι-
στημονικών φορέων. 

Σύσκεψη στην 
Αντινομαρχία Υγείας

Σύσκεψη με σκοπό την ενημέ-
ρωση των Δήμων της αστικής πε-

ριοχής Θεσσαλονίκης για την κα-
τάσταση που δημιουργήθηκε
λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου
και επιβάλλει άμεση αντιμετώ-
πιση, θα πραγματοποιηθεί με
πρωτοβουλία του Νομάρχη Π.
Ψωμιάδη και της Αντινομάρχη
Υγείας Α. Αηδονά, σήμερα το με-
σημέρι. Στη σύσκεψη, που πραγ-
ματοποιείται με απόφαση της
ομάδας διαχείρισης κρίσης για
τον ιό του Δυτικού Νείλου που
συνεδρίασε χθες στην 4η ΥΠΕ, οι
δήμαρχοι έχουν κληθεί να προ-
σκομίσουν έγγραφο σημείωμα με
χαρτογράφηση των σημείων εκά-
στου Δήμου στα οποία συγκεν-
τρώνονται κουνούπια (π.χ.
βόθροι, μάντρες, ρέματα, πάρκα,
ορνιθώνες κ.α.).

«ΟΧΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ» ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Εκατοντάδες νεκροί έπαιρναν
μέχρι σήμερα συντάξεις!
Τριακόσιοι είκοσι νεκροί «λάμβα-

ναν» μέχρι σήμερα συντάξεις,
σύμφωνα με τα στοιχεία που

έδωσε στην δημοσιότητα η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας. Ο υφυπουργός
κ. Κουτρουμάνης αποκάλυψε ότι πε-
ρίπου 8.500 υπεραιωνόβιοι εμφανί-
ζονται να λαμβάνουν σύνταξη από τα
Ταμεία, εκ των οποίων περισσότεροι
από 500 είναι άνω των 110 ετών.
Ηδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από
την εισαγγελία και με τη βοήθεια της
Ασφάλειας αναζητώνται τα συγκεκρι-
μένα πρόσωπα ώστε να διαπιστωθεί
εάν βρίσκονται εν ζωή ή αν έχουν απο-
βιώσει.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός
Ανδρέας Λοβέρδος διαβεβαίωσε ότι
δεν πρόκειται να ληφθούν νέα μέτρα
στο Ασφαλιστικό. «Δεν υπάρχει περί-
πτωση να ληφθεί κανένα νέο μέτρο
στο Ασφαλιστικό από το υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
είπε ο υπουργός και διαβεβαίωσε ότι
«δεν υπάρχει και καμία περίπτωση πε-
ρικοπής ή αναδιάρθρωσης των επιδο-
μάτων ανεργίας». «Το υπουργείο
ανταπεξήλθε στις υποχρεώσεις του
πρώτο και πριν τα χρονοδιαγράμματα.
Τις αλλαγές τις είχαμε δρομολογήσει
πριν το μνημόνιο ΕΕ-ΔΝΤ και είμαστε
περήφανοι για αυτό» δήλωσε χαρα-
κτηριστικά.

Ο κ. Λοβέρδος παρουσίασε επίσης

το νέο σχέδιο νόμου για την ηλεκτρο-
νική καταχώρηση και εκτέλεση συντα-
γών το οποίο θα ξεκινήσει στις 15
Οκτωβρίου από τον Οργανισμό Ασφά-
λισης Ελεύθερων Επαγγελματιών
(ΟΑΕΕ), μέτρο που αποσκοπεί να αυ-
ξήσει τα έσοδα των ασφαλιστικών τα-
μείων κατά περίπου 1 δισ. ευρώ κατά
έτος.

Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος έθεσε ως
επόμενο στόχο του υπουργείου τη δημι-
ουργία ενιαίου μητρώου συνταξιούχων
και την έναρξη διαδικασιών για απο-

γραφή όλων όσων λαμβάνουν σύνταξη.
Όσον αφορά στο σχέδιο για την ηλε-

κτρονική συνταγογράφηση, η Γενική
Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Αθηνά Βρέττα, τόνισε ότι το έργο θα
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και το
κόστος του ανέρχεται σε 800.000
ευρώ. Όπως αναφέρθηκε η φαρμα-
κευτική δαπάνη των ασφαλιστικών τα-
μείων ανήλθε για το 2009 σε 5 δισ.
ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το
40% της ετήσιας κρατικής επιχορήγη-
σης προς αυτά. 

ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ
ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ

Προσπαθούν να 
χαμηλώσουν τους
τόνους στη ΝΔ
Του Χρήστου Τσαλικίδη

Με αντικείμενο τις προσεχείς δημοτικές
και περιφερειακές εκλογές θα συνεδριά-
σει σήμερα στη Ρηγίλλης η Εκτελεστική

Γραμματεία της ΝΔ, υπό την προεδρία του Αντώνη
Σαμαρά. Άπαντες στην αξιωματική αντιπολίτευση
αναζητούν τρόπους  να χαμηλώσουν τους τόνους
της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Σε αυτήν την
προσπάθεια συμμετέχουν και υψηλόβαθμα κομμα-
τικά στελέχη τα οποία καλούνται να παίξουν το
ρόλο του «ειρηνοποιού» και να ρίξουν γέφυρες
επικοινωνίας με όσους διαφωνούν με τις μέχρι
τώρα επιλογές της νέας ηγεσίας. 
Σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχει ενεργά και ο
Αντώνης Σαμαράς ο οποίος στις αρχές Σεπτεμβρίου
θα ξεκινήσει δεύτερο κύκλο περιοδειών στις μεγά-
λες πόλεις της επικράτειας. Από τις επαφές που θα
έχει με τοπικούς φορείς και παράγοντες, θα επιδιώ-
ξει αφενός τη συσπείρωση των ψηφοφόρων της
ΝΔ και αφετέρου να παρέχει πλήρη στήριξη στους
υποψήφιους που έχει επιλέξει μέχρι στιγμής. Αυτό
που θέλει και έχει διαμηνύσει στους στενούς του
συνεργάτες, είναι πως η ΝΔ θα πορευτεί συντεταγ-
μένα στις 7 Νοεμβρίου ώστε να στείλει το πρώτο
προειδοποιητικό μήνυμα στην κυβέρνηση. 
Κινούμενος σε αυτή τη λογική, ο Πάνος Παναγιω-
τόπουλος επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους που
οδήγησαν τη ΝΔ να επιλέξει τον Βασίλη Κικίλια
για την περιφέρεια Αττικής. Πρώτο του επιχείρημα
ήταν ότι πρόκειται για ένα νέο και άφθαρτο πρό-
σωπο και δεύτερο ότι ο κ. Σαμαράς κάνει πράξη το
σύνθημα του για επιλογή νέων και άξιων προσώ-
πων. 
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➽ Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού
ανακοινώθηκε ότι στις 25 Αυγού-
στου 2010 και ώρα 04.40, ένας
19χρονος στρατιώτης Πεζικού, ο
οποίος υπηρετούσε σε μονάδα του
Κιλκίς, βρέθηκε απαγχονισμένος
εντός του στρατοπέδου. Για τα αίτια
του θανάτου διατάχθηκε προανά-
κριση από τις αρμόδιες εισαγγελικές
Αρχές. Ο υπουργός Αμυνας Ευάγγε-
λος Βενιζέλος, ο αναπληρωτής
υπουργός Πάνος Μπεγλίτης και ο
Αρχηγός ΓΕΣ εκφράζουν τα συλλυ-
πητήριά τους στην οικογένεια του
θανόντος.

➽ Mία στις 5 επιχειρήσεις (το
20,9%) θεωρείται πολύ πιθανό να
προχωρήσει σε κλείσιμο το επόμενο
διάστημα, νούμερο το οποίο υπολο-
γίζεται σε 175.000 «λουκέτα» μέχρι
το τέλος του 2011 σύμφωνα με στοι-
χεία έρευνας του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για
την πορεία της πραγματικής οικονο-
μίας μετά την υπογραφή του Μνη-
μονίου. Με ένα μετριοπαθές
σενάριο, υπολογίζεται ότι υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος να χαθούν πάνω
από 300.000 θέσεις απασχόλησης
μέχρι το τέλος του 2011 (εργοδό-
τες, αυτοαπασχολούμενοι και μι-
σθωτοί).

➽ Στο επίκεντρο του ελέγχου της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
βρίσκεται, μετά από πρόσφατες κα-
ταγγελίες καταναλωτών, η πρακτική
πιστωτικών ιδρυμάτων να προβαί-
νουν μονομερώς σε μερική ή πλήρη
ανάληψη του μισθού ή της σύνταξης
που κατατίθεται στους τηρούμενους
σε αυτά λογαριασμούς μισθοδοσίας
και συντάξεων, για την εξόφληση
οφειλών από δάνεια ή πιστωτικές
κάρτες. Η ανάληψη γίνεται χωρίς να
υπάρχει ειδική εντολή του κατόχου
του λογαριασμού, συνήθως αμέσως
μόλις κατατίθεται ο μισθός ή η σύν-
ταξη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί
ο καταναλωτής να εισπράξει και να
διαχειριστεί (όλο) το ποσόν του μι-
σθού του ή της σύνταξής του για
την κάλυψη των βασικών του βιοτι-
κών αναγκών. 

➽ Έχει κλείσει για μένα ο κύκλος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δήλωσε
ο βουλευτής Κοζάνης Πάρις Κου-
κουλόπουλος, ενώ πρόσθεσε ότι
έχει δηλώσει στους συμπατριώτες
του πως θέλει να υπηρετήσει τον
τόπο και τους αποκεντρωμένους θε-
σμούς από το κέντρο. 

μικρά πολιτικά
Τσατίλα για τις διαρροές
Αν και δεν θέλει να μιλάει κανείς γι’ αυτές, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε αλλαγές στην κυ-
βέρνηση, μιλώντας στο άτυπο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης. Ο Γ. Παπανδρέου, μάλιστα,

εξέφρασε δυσφορία για τις διαρροές και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το θέμα του
ανασχηματισμού, και ζήτησε από τους υπουργούς του να σταματήσουν είτε δημόσια, είτε σε

ιδιωτικό επίπεδο -όπως είπε- αυτές τις συζητήσεις. «Θα ήθελα να παρακαλέσω να σταμα-
τήσουν είτε δημόσια είτε και σε ιδιωτικό επίπεδο, όλες αυτές οι συζητήσεις περί ανα-

σχηματισμού», είπε. Δηλαδή αν δεν μιλάνε, θα αιφνιδιάσει κάποιον, τη στιγμή που
όλοι τον περιμένουν;

Συναδελφική αλληλεγγύη
Μπορεί αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να θέλουν εκτός κυβέρνησης τις Λούκα Κα-
τσέλη και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος ωστόσο
φρόντισε να τις υπερασπιστεί, έστω και αν εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπο-
λίτευση. «Αναρωτιέμαι τι νόημα θα έχουν οι αλλαγές των προσώπων», δήλωσε
σε πρόσφατη συνέντευξη ο εκπρόσωπος της ΝΔ και έγινε πιο αναλυτικός:
«Φταίει η κ. Κατσέλη που έχει στεγνώσει η αγορά;»  «Φταίει η κ. Κατσέλη που
δεν πήγαν λεφτά στις μικρές επιχειρήσεις; Φταίει η κ. Ξενογιαννακοπούλου
που η πολιτική Παπανδρέου έχει νέα συσσωρευμένα χρέη στα νοσοκομεία;
Οι αλλαγές προσώπων, αν δεν συνοδευτούν από τροποποίηση πολιτικών,
θα αποτελέσουν μια τρύπα στο νερό». 

Σήφης: «Μας δουλεύει η Siemens»
«Η Siemens εξακολουθεί να μας 'δουλεύει' και να μη συμμορφώνεται». Τάδε έφη ο πρό-
εδρος της σχετικής Εξεταστικής Σήφης Βαλυράκης, ο οποίος επιδιώκει να ασκηθεί νέα
πίεση προς την εταιρεία. Ο κ. Βαλυράκης ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Ιωάννη Τέντε, εξ ονόματος της Επιτροπής, συμπληρωματική ποινική δίωξη για
«συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου για απάτη

κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα καθώς και
ενεργητική και παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση».

«Ποια αναδιάρθρωση του χρέους»;
Σε εκ νέου διάψευση των σεναρίων επιστροφής στη δραχμή προχώρησε ο Γ.
Παπανδρέου, κάνοντας λόγο για «αστεία και επικίνδυνα πράγματα» και κατα-
δικάζοντας τις «προφητείες περί καταστροφής». «Απορώ πράγματι από την ανευ-
θυνότητα κάποιων που υιοθετούν τέτοιες φήμες, ακόμα και σοβαρά ΜΜΕ τα
υιοθετούν, λόγω ίσως και του ανταγωνισμού, ενώ έχουν πρόσβαση σε επίσημη ενη-
μέρωση και όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά την ίδια την ΕΕ» σημείωσε χα-
ρακτηριστικά. Παράλληλα, χαρακτήρισε αστεία και άκρως επικίνδυνα τα
σενάρια επιστροφής στη δραχμή, γιατί  όπως υπογράμμισε, αναστατώνουν
τους πολίτες χωρίς λόγο. Γιατί, όμως, κορυφαίοι οικονομολόγοι μιλούν
για σωτηρία μέσω της επιστροφής στη δραχμή; Μήπως πρέπει να ακου-
στούν και απτά επιχειρήματα υπέρ της παραμονής εμμονής και εμμονής
στο ευρώ;

Κουίζ
Ποιο στέλεχος της Ρηγίλλης

απέκτησε το παρατσούκλι «αλλο-
παρμένη»; Της χρεώνουν ότι αν

και νεαρή σε ηλικία σήκωσε
«ψηλά τον αμανέ» επειδή διαθέ-
τει… γερές πλάτες. Μάλλον κά-

ποιοι δεν αισθάνονται πολύ
άνετα με την παρουσία

της.

Η ευρωβουλευτής Νίκη Τζαβέλλα είναι το νέο
όνομα που προστέθηκε στη λίστα του Γιώργου Κα-
ρατζαφέρη για την περιφέρεια Αττικής. Οι δυο
τους συναντήθηκαν προ ημερών και λέγεται πως
ανέλυσαν όλες τις παραμέτρους. Στα υπέρ της με-
τρούν το παρελθόν της στη ΝΔ αλλά και η φιλία
της με την Ντόρα Μπακογιάννη. Στο μεταξύ ο
Γιώργος Καρατζαφέρης συντηρεί το σενάριο που
τον θέλει να είναι ο ίδιος υποψήφιος περιφερει-
άρχης. Η μόνη περίπτωση να αναθεωρήσει και να
δώσει το χρίσμα σε άλλο πρόσωπο, είναι να βρει
εκείνον ή εκείνη που θα δώσει «πρόσθετη ισχύ,
κύρος και σοβαρότητα» στο ΛΑΟΣ. 

Το σκέφτεται

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κ. Σημίτης, σε
συζήτηση που είχε με στελέχη του
ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, εξέφρασε ενστά-
σεις για την περικοπή των συντάξεων,
εκτιμώντας ότι υπήρχαν άλλες δαπάνες
που μπορούσαν να κοπούν. Ταυτό-
χρονα παρατήρησε ότι «χρειάζεται να
λέμε πάντα την αλήθεια στον λαό»…
Άνευ περαιτέρω σχολίων…

Ενστάσεις Σημίτη 
για την περικοπή 
των συντάξεων
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Το σύστημα με το οποίο
αγωνίστηκε και στον
πρώτο αγώνα απέναντι
στην Τουρκική ομάδα, θα
ξεκινήσει και σήμερα ο
Παύλος Δερμιτζάκης. Ο
Καβαλιώτης τεχνικός, θα
αναγκαστεί να προχωρή-
σει σε αλλαγή προσώ-
πων, καθώς οι Ίβιτς και
Βιτόλο είναι τιμωρημένοι
λόγω καρτών. 

Ηενδεκάδα με την οποία
θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ
είναι η εξής: Κάτω από

τα δοκάρια θα καθίσει ο Κρέ-
σιτς, στο δεξί άκρο της άμυνας
θα καλύψει ο Μπουσαϊντί, ενώ
το αριστερό ο Λίνο. Οι δύο σέν-
τερ μπακ θα είναι ο Στέλιος Μα-
λεζάς και ο Πάμπλο Κοντρέρας.
Στα χαφ τη θέση του Βίκτορ Βι-
τόλο θα πάρει ο Ολιβίε Σορλέν
και θα είναι παρτενέρ του Πάμ-
πλο Γκαρσία. Τη θέση του
Βλάνταν Ίβιτς θα πάρει ο Γιώρ-
γος Φωτάκης σε ρόλο "μπαλαν-
τέρ", πίσω από τον μοναδικό
προωθημένο Ζλάταν Μουσλίμο-
βιτς. Τις πτέρυγες θα καλύψουν
τα δύο "βέλη", ο Αντελίνο Βιερί-
νια και ο Δημήτρης Σαλπιγγί-
δης. Από την πλευρά της
Φενέρμπαχτσέ, αμφίβολος είναι
ο Τούρκος μεσοεπιθετικός Σεμίχ
Σεντούρκ που αποχώρησε τραυ-
ματίας από τον τελευταλίο
αγώνα της τουρκικής ομάδας

κποντρα στην Τραμπζόνσπορ,
ενώ το ίδιο ισχύει και για τον
σέντερ μπακ Φάμπιο
Μπίλιτσα.Τέλος μεγάλο ερωτη-

ματικό είναι και ο τερματοφύλα-
κας Βολκάν, που δεν έχει ξεπε-
ράσει τον τραυματισμό του.

Στην Κωνσταντινούπολη ο

ΠΑΟΚ θα έχει τη συγκλονιστική
συμπαράσταση 2.500 οπαδών
του, οι οποίοι θα δώσουν ηχηρό
παρόν στο «Σουκρού Σαράτσο-

γλου». Στο μεταξύ, το πρωί η
ομάδα του ΠΑΟΚ θα επισκεφθεί
τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο
Φανάρι, ενώ αναβλήθηκε
λόγω… κυκλοφοριακού η χθε-
σινή επίσκεψη στην Αγία Σοφία.
Αντιπροσωπεία αναμένεται να
βρεθεί σήμερα και στα γραφεία
του «Πέρα Κλουμπ», του συλλό-
γου των Ελλήνων της Πόλης,
από τον οποίο ξεπήδησε ο
ΠΑΟΚ.

Στην κόψη ο Κοτσαμάν
Σε "κόκκινο πανί" για τον

τουρκικό Τύπο και τους οπα-
δούς της Φενέρμπαχτσε τείνει
να μετατραπεί ο τεχνικός της
ομάδας, Αϊκούτ Κοτσαμάν. Ο
Τούρκος προπονητής δέχεται
έντονη κριτική, τόσο από τα
ΜΜΕ της Κωνσταντινούπολης,
όσο από τους φιλάθλους της
"Φενέρ", που του αποδίδουν με-
γάλο μέρος των ευθυνών, για το
κακό ξεκίνημα της ομάδας στη
σεζόν. Αν προσθέσουμε και το
ξέσπασμα του προέδρου του
συλλόγου, Αζίζ Γιλντιρίμ, στον
αγώνα με την Τραμπζονσπόρ,
γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι
κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Κοτσαμάν
"παίζει" τη θέση του.

Αισιόδοξος για την πρό-
κριση στους ομίλους του
Γιουρόπα Λιγκ, εμφανί-

στηκε με δηλώσεις του ο Ντάρσι
Νέτο, κατά την αναχώρηση της
αποστολής για την Βιέννη. Ο
Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός
τόνισε για το ματς με την Αού-
στρια (20:00, τηλεοπτική μετά-
δοση από το NovaSports3):
«Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι
και έχουμε πλήρη επίγνωση για
το τι πρέπει να κάνουμε μέσα
στον αγωνιστικό χώρο και πι-
στεύω ότι θα γυρίσουμε με την
πρόκριση. Χρειάζονται 90 λεπτά
αυτοσυγκέντρωσης. 

Οι γραμμές πρέπει να είναι
κοντά. Από εκεί και πέρα οι
έχουμε πάρει εντολές καθ’ όλη
την διάρκεια της εβδομάδας.
Για ποσοστά δεν μπορώ να μι-

λήσω. Θα είμαστε δυνατοί μέσα
στον αγωνιστικό χώρο. Δεν
πάμε για να κλειστούμε. Θα πιέ-
σουμε τον αντίπαλο, θα προ-
σπαθήσουμε να κλέψουμε

μπάλες για να φτάσουμε σε ένα
θετικό αποτέλεσμα». 

Από την πλευρά του ο αντι-
πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, Δη-
μήτρης Σαρρής, σε δηλώσεις

του λίγο πριν από την αναχώ-
ρηση της αποστολής σημείωσε:
«Ελπίζουμε να πάνε όλα
καλά.Πηγαίνουμε με πολλές ελ-
πίδες με την ομάδα να είναι
έτοιμη για να επιστρέψουμε με
την πρόκριση όπως έχουμε σχε-
διάσει. Το 1-0 είναι ένα πονηρό
σκορ αλλά θα κοιτάξουμε να το
διαχειριστούμε όπως πρέπει»,
ενώ δεν έκρυψε πως: «Τα γού-
ρια τα κρατάει ο καθένας για
τον εαυτό του».

Κι όσο για την παρουσία των
φιλάθλων του Άρη στο «Φραντζ
Χορ» της Βιέννης στον αυριανό
επαναληπτικό είπε χαρακτηρι-
στικά: «Κάθε γήπεδο θυμίζει
«Κλεάνθης Βικελίδης» από την
στιγμή που έχουμε τους φιλά-
θλους μας στο πλευρό μας.
Υπολογίζουμε στον επαναλη-

πτικό στις κερκίδες του γηπέ-
δου της Αούστρια να είναι πε-
ρισσότεροι από 1.100 φίλαθλοί
μας και από την Ελλάδα από το
εξωτερικό έχοντας πάρει εισιτή-
ρια και από τους Αυστριακούς».

Τέλος, όσον αφορά την ενδε-
κάδα του Άρη, ο Τόνι Κάλβο θα
είναι η μία σίγουρη αλλαγή σε
σχέση με το σχήμα του πρώτου
αγώνα, ενώ ο Νίκος Λαζαρίδης
είναι πολύ πιθανό να αντικατα-
στήσει τον Οριόλ Λοθάνο στο
κέντρο της άμυνας, δίπλα στον
Ρονάλντο Γκιάρο. Οι υπόλοιπες
οκτώ θέσεις δεν αναμένεται να
αλλάξουν: Σηφάκης κάτω από
τα δοκάρια,  Νέτο και  Μίσελ
στα άκρα της άμυνας. Ναφτί,
Τόχα, Χαβίτο στη μεσαία
γραμμή και ο Κόκε με τον Τσέ-
ζαρεκ στην επίθεση.

«Θα γυρίσουμε με την πρόκριση»

O ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ετοιμος για την «άλωση»

ΑΡΗΣ/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ NETO
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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
Γρηγ. Λαμπράκη 77-Ανω Τούμπα έναντι γηπέδου πάοκ, 25ης Μαρτίου 100-

Χαριλάου, Αν. Παπανδρέου 49-Νεάπολη, Γιάννη Αγγέλου 21-Χαριλάου, Αγ.
Τριάδος 23 Αμαλίας έναντι εκκλησίας, Αιγαίου 85-Καλαμαριά, Ολυμπιάδος
84-Αγ. Σοφίας, Εγνατία 40, Κωσταντινουπόλεως 8- Ιπποκράτειο, Ικτίνου 18
Τσιμισκή 81 Πεζόδρομος, Μ. Ψέλλου 17-Κηφισιάς, Μακρυγιάννη 59-Φειδίου
18 Άνω Ηλιούπολη-Σταυρούπολη, Βας. Όλγας 104 Ανάληψη, Αλεξ. Σβόλου
25 Έσπερος Ναυαρίνου, Κανάρη 30-Μπότσαρη-Παπαναστασίου, Σκρά-28ης
Οκτωμβρίου 9(δίπλα στο β’ καπή)-Ελευθέριο Κορδελιό, Ζ. Παπαντωνίου 10
Κρήτης 49-25ης Μαρτίου, Αμπεώνων 9-Αίων Πάντων Ξηροκρήνη

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
25ης Μαρτίου 100-Χαριλάου, Αγ. Τριάδος 23 Αμαλίας έναντι εκκλησίας,

Εγνατία 40, , Μακρυγιάννη 59-Φειδίου 18 Άνω Ηλιούπολη-Σταυρούπολη, Ζ.
Παπαντωνίου 10 Κρήτης 49-25ης Μαρτίου

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αι-
μοδοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ωρλ, νευροχει-
ρουργικά, θωρακική, καρδιολογικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουρ-
γικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά, ψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά, ου-
ρολογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ για περιστατικά παιδιατρικά, παιδοχειρουργικά,
παιδοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικο-
λογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

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

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

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2 / τηλ. 2310-306400
Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ
Απ. Παύλου 75 / τηλ. 2310-248452 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονίκης / τηλ. 2310-508398
Μουσείο Λευκού Πύργου
Πλ. Λευκού Πύργου / τηλ. 2310-267832
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23 / τηλ.2310-229778
Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 128 / τηλ. 2310-599134
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτ. 49 (παραπλεύρως του ΦΙΞ) / τηλ. 2310-514029
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Ζωολογικός Κήπος, Κέδ. Λόφος / τηλ. 2310-219980
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι / τηλ. 2310-566716
Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 3 / τηλ. 2310-893731, 2310-249803
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Αγ. Δημητρίου 159 / τηλ. 2310-991610

Μουσεία

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

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

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

• ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ     Αμισού(μπροστά στο παλιό Δημαρχείο)

• ΚΑΝΑΡΗ Aπό Αλ.Παπαναστασίου μέχρι Παπάφη

• ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρχαιοτήτων & Δεξαμενής 

• ΓΚΡΑΤΣΙΟΥ Κων/νου Γκράτσιου(περιοχή Αγ.Δημητρίου)

• ΠΟΛΙΧΝΗ Aπό Δερβενεκίων & Παπάφη

• ΠΥΛΑΙΑ Παύλου Μελά, δίπλα στο Σχολείο

• ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ   Ηπείρου

• ΦΟΙΝΙΚΑΣ Στο πάρκο, δίπλα στις εργατικές κατοικίες

• ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Οδός Νεκταρίου

• ΝΙΚΟΠΟΛΗ Οδός Άρη Βελουχιώτη

• ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ωραιοκάστρου

λαϊκές αγορές
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Greek contest beauty models
στη Remvi Θεσσαλονίκης 

Πάρτυ και διαγωνισμός ομορφιάς με
επώνυμες παρουσίες από τον χώρο της
μόδας και της τηλεόρασης διοργάνωσε
η εταιρεία European Event Manage-
ment του Κυριάκου Κερανόπουλου
στη Remvi Θεσσαλονίκης.

Σωκράτης,
Παναγιώτης
Θεοδωρίδης
και Γιώργος
Στεργιανόπου
λος, μέλη της
κριτικής
επιτροπής στη
Remvi
Θεσσαλονίκης

Ο Κωνσταντί-
νος Νετίδης,
ιδιοκτήτης του
τηλεοπτικού
καναλιού ΤV
Θεσσαλονίκη,
ο Κυριάκος
Κερανόπου-
λος, εκδότης
περιοδικών
και ο δικός
μας Σπύρος
Πανταζής.

Η Μαρίνα Πα-
παδοπούλου,
ιδιοκτήτρια
του πρακτο-
ρείου Top
Class Inter-
national με τα
πανέμορφα
μοντέλα της
και ο γνωστός
ηθοποιός και
μοντέλο Γιάν-
νης Σπαλιά-
ρας.

Ο περιζήτητος
εργένης και
επιχειρημα-
τίας της
Remvi , Σάκης
Γιαννίρης με
τις πανέμορ-
φες εστεμμέ-
νες των
καλλιστείων,
Λέιλα, Αν-
τριάνα Νικο-
λαΪδου, Δώρα,
Αριάνα και
Κική

Ο σχεδιαστής
κοσμημάτων
Κωνσταντίνος
με τις τηλεπα-
ρουσιάστριες
Έλενα Σαλού-
στο και Βαλέ-
ρια Χατζίεβα. 

Η Βικτόρια
Ιγροπούλου,
από το Victo-
ria Models
και ο Σάκης,
ιδιοκτήτης της
Remvi, μέλη
της κριτικής
επιτροπής στα
καλλιστεία
Greek Contest
Beauty Mod-
els. 
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Ητραγωδία του Σοφοκλή «Αν-
τιγόνη», σε σκηνοθεσία

Γιάννη Νικολαίδη, παρουσιάζε-
ται απόψε και για δυο παραστά-
σεις στο Θέατρο Κήπου. Ο
σκηνοθέτης σε δήλωσή του ανα-
φέρει: «Αντιγόνη, το πικρό πουλί
που την άδεια αντικρίζει φωλιά
του... Την είπαν Αγία, την είπαν
Αρετή… Τόλμη… Ελευθερία κι ο
καθένας μας της δίνει τις διαστά-
σεις που του λείπουν και που
ονειρεύεται. Και ο δρόμος για τη
Θήβα την Εφτάπυλη είναι μακρύς
και ευτυχώς ατελείωτος και…
πέρα από μας.»

Ηκωμωδία του Ν. Λάσκαρη,
«Μαλλιά Κουβάρια» ανεβαί-

νει απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο
Συκεών από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέ-
ροιας σε συνεργασία με την Ατ-
τική Αυλαία. Οι τιμές των
εισιτηρίων θα είναι 20 ευρώ το
κανονικό και 15 ευρώ το φοιτη-
τικό ενώ ισχύουν εισιτήρια του
Ο.Γ.Α.

Συναυλία του Σωκράτη Μά-
λαμα στην Έδεσσα απόψε

στις 21.00. Η τιμή των εισιτη-
ρίων θα είναι στα 15 ευρώ και η
προπώληση θα γίνεται στο τουρι-
στικό Γραφείο Πληροφοριών
(23810.20300), στο Κέντρο Κα-
ταρρακτών (23810.27810), βι-
βλιοπωλείο Τσιγκόγλου
(23810.22615), Τημενιδών
(23810.20402)

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολι-
τισμού Θεσσαλονίκης παρου-

σιάζει τη συλλογή αρμενικής
τέχνης της οικογένειας Καλφα-
γιάν. Η συλλογή, η οποία παρου-
σιάζεται για πρώτη φορά στο
κοινό, εστιάζει στην αρμένικη
τέχνη από τα τέλη του 16ου μέχρι
τον 19ο αιώνα και αποτελείται
από αντικείμενα εξαιρετικής ση-
μασίας τόσο λόγω της σπανιότη-
τάς τους όσο και της ιστορικής
περιόδου στην οποία ανήκουν.
Τηλέφωνο: 2313 306400 

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)

«Ο έμπορος της
Βενετίας» του
Ουίλιαμ Σαίξ-
πηρ / Τρίτη 31
Αυγούστου, στο
Ανοικτό Θέατρο
Συκεών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σο-
φοκλέους /
Πρωταγωνιστούν: Φωτεινή
Φιλοσόφου, Κώστας Καστα-
νάς, Ζαχαρίας Ρόχας, Κώ-
στας Λάσκος, Δανάη
Καλαχώρα κ.α / 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 Χρυσόπου-
λος, Λεωνίδας Χατζησάββας,
Γρηγόρης Σούγγαρης κ.α./ 6
και 7 Σεπτεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΚΔΟΘΗΚΕ κανονικά χθες η εφη-
μερίδα «Μακεδονία» και τα υπό-
λοιπα έντυπα του συγκροτήματος,
καθώς την ύστατη ώρα η ιδιοκτη-
σία κατέβαλε στο προσωπικό το
μισθό του Ιουλίου, υπό την
απειλή της 24ωρης απεργίας, που
είχαν αποφασίσει οι ενώσεις δημο-
σιογράφων, τεχνικών και διοικητι-
κών υπαλλήλων. Στο μεταξύ «Όχι»
απάντησαν οι τρεις ενώσεις στην
πρόταση της ιδιοκτησίας του «Αγ-
γελιοφόρου» να παρακρατηθεί το
12,5% του μισθού το επόμενο
6μηνο. Το θέμα συζητήθηκε και
στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο
της ΕΣΗΕΜΘ. 

ΓΟΥΣΤΟ είχε η πρώτη πολυδιαφη-
μιζόμενη μετάδοση σε high defini-
tion (υψηλή ευκρίνεια) από τη
NOVA, του αγώνα μπάσκετ Ελλά-
δας-ΗΠΑ. Επειδή αποκωδικοποι-
ητές δεν είχε κανείς (!) ακόμα,  η
Νova, σε συνεργασία με τα 129
Καταστήματα Forthnet, το THE
MALL ATHENS, τα TGI Fridays
και 160 περίπου καφέ σε όλη την
Ελλάδα, έδωσε την ευκαιρία
στους φιλάθλους να παρακολου-
θήσουν το “Nova Dream Game” σε
HD τηλεοράσεις.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ στη Βουλή το
νομοσχέδιο του υπουργείου Πολι-
τισμού περιλαμβάνοντας και δια-
τάξεις για την ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων
προβλέπεται ο διαχωρισμός της
θέσης του προέδρου από αυτή
του διευθύνοντος συμβούλου στην
ΕΡΤ, αλλά και η εξαίρεση των
αμοιβών στην ΕΡΤ από το   πλαφόν
του δημοσίου (6.000 ευρώ).
Ουδέν νεότερο για την ΕΡΤ3 και
τη νέα διοίκησή της, όπου επανέρ-
χεται δυναμικά στο προσκήνιο το
όνομα του δημοσιογράφου (και
πρώην γενικού διευθυντή) Μιχάλη
Αλεξανδρίδη.

ΕΙΠΕ και το ‘κανε. Η Μάνια Τεγο-
πούλου ανέλαβε και εκδότης της
«Ελευθεροτυπίας», στη θέση του
θείου της Θανάση Τεγόπουλου.
Αναμένονται οι αλλαγές στη σύν-
θεση του ΔΣ της εταιρείας, αλλά
και η έκδοση του δωρεάν περιοδι-
κού «Plus».

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- Αδίστακτοι
13.30- 'Aγουρα στάχυα
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- Μαρτυρίες
20.00- Εξερευνήσεις
21.00- Παρασκήνιο
22.00- Τα φαντάσματα
23.00- Ειδήσεις
00.00- Διαβολικά μυαλά

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- Γαμήλιες περιπέτειες
20.15- Ταξιδεύοντας στην Ελ-

λάδα
21.00- Ειδήσεις
22.00- Το Βλέμμα του φιδιού
23.45- Σύγχρονα θαύματα
(History channel ιστορία )

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- Ο αρκτικός κύκλος το
μέλλον της γης
21.00- Κλήρωση τζόκερ ΠΡΟΤΟ
21.05- Συνέχεια του ντοκιμαν-
τέρ
21.40- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Γίνε ένα με τα πλάσματα
00.00- CINEMANIA

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. 
00.00- Ola 10 Summer Edition 
01.10- Perfect ten

ALPHA

06.15- 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- 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- Αίμα και σοκολάτα 
23.00- Ομάδα NCSI
00.00- Νόμος και τάξη: Ειδική
ομάδα
01.00- 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- Σκαι on line
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- Μεγάλη πλημμύρα
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

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ-ΖΙΩΓΑΛΑ-ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΕΡΜΗΣ

Οι Νίκος Πορτοκάλογλου,
Νίκος Ζιώγαλας και
Μανόλης Φάμελλος,

τρεις καλλιτέχνες, φίλοι καλοί
από τα παλιά κατάφεραν να
αξιοποιήσουν τη μοναδική χη-
μεία που τους συνδέει, δημι-
ουργώντας τον χειμώνα που
μας πέρασε, ένα από τα πιο
επιτυχημένα μουσικά προ-
γράμματα γεμάτα αμεσότητα
και μουσική γενναιοδωρία. 

Αποτέλεσμα αυτής της χειμε-
ρινής συνεργασίας εκτός από
τις καλοκαιρινές συναυλίες,
αποτέλεσε η κυκλοφορία του
διπλού live άλμπουμ τους με
τίτλο «Απόψε είναι ωραία».
Πρόκειται για το ηχητικό απο-
τύπωμα της ατμόσφαιρας του
ζωντανού προγράμματος της
συνάντησης των τριών καλλιτε-
χνών.  

Η συνύπαρξή τους στη
σκηνή αυτό το καλοκαίρι είναι
γεμάτη από τραγούδια που
αγαπήσαμε και αγαπάμε. Στη
συναυλία θα ακούσουμε τρα-
γούδια όπως το «Να Με Προ-

σέχεις», το «Η Ευτυχία Είναι
Αυτό», το «Θάλασσα μου Σκο-
τεινή», το «Σαν Στάρ Του Σι-
νεμά», το «Ένα Μεγάλο
Φωτεινό Καλοκαίρι».

O Νίκος Πορτοκάλογλου, ο
Νίκος Ζιώγαλας και ο Μανώ-
λης Φάμελλος, αναμειγνύονται
μοναδικά σε ανατρεπτικές ερ-
μηνείες όπου τα τραγούδια, οι
φωνές, τα σολαρίσματα, η
δύση, η ανατολή, η παράδοση,
η ηλεκτρική κιθάρα, το ντα-
ούλι, το μαντολίνο, το παρελ-
θόν και το παρόν μπλέκονται
και δημιουργούν την αίσθηση
της γιορτής. Η συναυλία πραγ-
ματοποιείται στα πλαίσια των
εκδηλώσεων Θέρμης Δρώ-
μενα. Ώρα έναρξης 21.30, με
τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ.

«Απόψε είναι ωραία» 
στη… Θέρμη



Διαπαραταξιακή=πενταμελής επιτροπή 
από τρία άτομα, τον εξής ένα…

➽ Μέρα συγχαρητηρίων η χθεσινή, μέρα
που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την
εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τέτοιες μέρες πάν-
τοτε θυμάμαι τη δική μου μέρα που πέρασα
στη Νομική Θεσσαλονίκης, σειρά 139 -Αγ.
Δημητρίου 139 το πρώτο φιλικό σπίτι που
πάτησα όταν ήρθα στην πόλη. Άλλα χρό-
νια… Τόσο κοντινά και τόσο μακρινά. Με τα
προβλήματα σχεδόν ίδια, αλλά σε μεγαλύ-
τερη ένταση. 

➽ Τότε δεν περνούσες εάν έγραφες…
μηδέν, τώρα έχεις πολλές ελπίδες –εξαρτά-
ται τι σχολή διάλεξες εσύ και τι οι άλλοι.
Κάτι σαν τζόκερ δηλαδή. Τότε υπήρχε η
βάση του 10 που, εν πάσει περιπτώσει, λει-
τουργούσε ως ένα τεκμήριο μορφωτικής
επάρκειας για τον μέλλοντα άνθρωπο των
γραμμάτων. 

➽ Τώρα καταργήθηκε για δεύτερη φορά,
χάριν της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών,
βεβαίως, όπως έχουν υποστηρίξει κατά και-
ρούς δήμαρχοι, βουλευτές και υπουργοί –η
στρέβλωση σε όλο της το μεγαλείο. Τύψεις
και λαϊκισμός, μια μίξη στο μυαλό των ιθυ-
νόντων που μας έφερε στο σημείο ο καθένας
να παίρνει ένα πτυχίο… κορνίζας.  

➽ Τότε δεν υπήρχε επαγγελματικός προσα-
νατολισμός με αποτέλεσμα να «μπουκώσουν»
όλα τα επαγγέλματα από τα μέσα ακόμη της
δεκαετίας του ’90. Ούτε σήμερα υπάρχει
επαγγελματικός προσανατολισμός, αν και τα
νέα παιδιά ακούν και ψιλιάζονται ευκολό-
τερα και καλύτερα τι μπορεί να τους οδηγή-
σει σε ταχεία ή έστω ομαλή επαγγελματική
αποκατάσταση. 

➽ Από τότε μέχρι τώρα, έχει μεσολαβήσει
ατέρμονος διάλογος για την Παιδεία, σπα-
σμωδικές κινήσεις μεταρρυθμιστικού χαρα-
κτήρα καμία όμως μεταρρύθμιση.

➽ Μια μεταρρύθμιση που να περιλαμβάνει
ένα πακέτο εκπαίδευσης από τα νήπια έως
την τριτοβάθμια, να περιλαμβάνει όχι μόνο
τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά και υφολογικά
και ιδεολογικά, που θα κατευθύνει τους
νέους σε επαγγέλματα όπου υπάρχει ανάγκη
προσωπικού. Ένα πακέτο εκπαίδευσης που,
τέλος πάντως, να οδηγεί κάπου…

➽ Για να μην λέμε πια στο Θόδωρο ή στο
Μίλτο που τα παιδιά τους

πέρασαν χθες στο πανεπι-
στήμιο «καλό κουράγιο»,
αλλά σκέτα συγχαρητή-
ρια (από καρδιάς)! Καλή

σας μέρα και καλή δύ-
ναμη!  

Λες;
Είναι αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει
στο δήμο Χαλκηδόνας νομαρχιακό σύμ-
βουλο που εξελέγη με τους γαλάζιους,
αφού παλαιότερα είχε προσχωρήσει
στην Πολιτική Άνοιξη, ενώ τα τελευταία
χρόνια φλέρταρε με Οικολό-
γους και λοιπές δημο-
κρατικές δυνάμεις;
Λες;

Unfair
Έφτασε στα χέρια
μας το τελευταίο
τεύχος του περιοδι-
κού «Εκτός των Τει-
χών» που εκδίδει ο
δήμος Συκεών. Είναι
απίστευτο, όμως στο τεύ-
χος δεν φιλοξενούνται θέματα
για την ενημέρωση των πολιτών του
δήμου, όπως αρμόζει σε ένα «δημοτικό»
περιοδικό, αλλά και μία δημοσκόπηση
υπέρ του σημερινού δημάρχου Συκεών
Σίμου Δανιηλίδη! Βεβαίως, φιλοξενείται
και άρθρο του κ. Δανιηλίδη, χωρίς φυ-
σικά αντίλογο ή έστω για λόγους δεον-
τολογίας ανάλογα κείμενα από τους
δημάρχους Νεάπολης και Πεύκων, Λα-
δόπουλο και Συμεωνίδη αντίστοιχα, αν-
ταγωνιστές του κ. Δανιηλίδη. Δεν είναι η
πρώτη φορά. Μάλιστα, στο παρελθόν η
αντιπολίτευση στο δήμο τον έχει κατη-

γορήσει γι’ αυτό. Περιττό να σας πούμε
ότι η δημοσκόπηση φέρνει, φυσικά,
πρώτο τον Σίμο με τρελά ποσοστά… 

Από καρδιάς…
Ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανείς

ή όχι με τις απόψεις και τις προτά-
σεις του Νίκου Ευθυμιάδη, πρέ-

πει να παραδεχτούμε πως
είναι ο μοναδικός υποψή-

φιος δήμαρχος που επέλεξε
να μιλήσει στους δημοσιο-
γράφους εκτός κειμένου,
χωρίς «ξύλινο» λόγο. Ίσως
σε αυτό τον βοή-

θησε το γεγονός
ότι δεν είναι

κατ’ επάγγελμα
πολιτικός. 

Σκοτζέζικο ντους
Μια ζέστη και μια κρύο
ήταν χθες ο Νίκος Ευ-
θυμιάδης για τον νυν
δήμαρχο. Εκεί που δή-
λωνε πως «έχει δίκαιο ο
Παπαγεωργόπουλος να φωνά-
ζει για την Μπιρμπίλη που ήρθε
στην πόλη και εξήγγειλε έργα χωρίς να
τον ρωτήσει», συμπλήρωνε πως η σημε-
ρινή δημοτική αρχή «δεν έκανε την
απαιτούμενη προεργασία» για να θωρα-
κίσει τα δικαιώματα της. 

Δύσκολα…
Τη μια ήταν ο Γιάννης Μαγκριώτης, την
άλλη ο Γιώργος Φλωρίδης, κάπου ακού-
στηκε και το όνομα του Βαγγέλη Βενιζέ-
λου ως υποψήφιου του ΠΑΣΟΚ στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τε-
λευταίος στη λίστα προστέθηκε και ο Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης, χωρίς-πιθανότατα-
να το γνωρίζει ούτε καν ο ίδιος. Είπαμε,
καλοκαίρι είναι και οι σελίδες των εφη-
μερίδων γεμίζουν με δυσκολία. Αλλά όχι
και έτσι…

Απορία 
Για ποιο λόγο Κώστα μου, αποφάσι-

σες να ανοίξεις δυο εκλογικά
κέντρα και μάλιστα δίπλα-

δίπλα; Δεν σου έφτανε
εκείνο στην Αγίας Σοφίας
και επέλεξες να ετοιμάσεις
και δεύτερο επί της Γ. Σταύ-
ρου;

Κουίζ
Ποιο γνωστό και προβεβλη-

μένο στέλεχος της ΝΔ- που διε-
τέλεσε υπουργός της κυβέρνησης

Μητσοτάκη- τα… χώνει όπου σταθεί και
όπου βρεθεί στον Αντώνη Σαμαρά,
επειδή δεν στηρίζει τον γιο του που
θέλει να «κατέβει» υποψήφιος δήμαρχος
σε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους
της Αθήνας;  

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Ο αποψινός αγώνας του ΠΑΟΚ στη Φενέρ Μπαχτσέ, στην Κωνσταντινούπολη, μας έφερε εικόνες νοσταλγίας από την κάποτε
ελληνική γειτονιά του Πέραν, με το ιστορικό τραμάκι.

KOYIZ
Πόσες φορές συναντή-

θηκε ο επικοινωνιολόγος
Γρηγόρης Τσιμογιάννης
με τον Κώστα Γκιουλέκα

τις δυο τελευταίες
εβδομάδες και

γιατί;

SMS
Αφού το βλέπεις ρε συ

Γιώργο ότι δεν σε θέλει η
Κυριακή, το είπες και εσύ ο

ίδιος. Γιατί δεν αλλάζεις
ημέρα; Που ξέρεις, μπορεί

να γυρίσει το φύλλο και
να βρεις τον άσσο!
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