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Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!

Σελ. 4, 5

Καιρός

24ο-33οC
Αίθριος

Φύγαμε για παραλίες!

Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

«Βάλτε νερό 
στο κρασί σας 

κι ελάτε μαζί μας»

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ο Καραγιάννης 
και… οι άλλοι

διεκδικητές

Σελ. 6Συνέχεια στη σελ. 2

Η βάση του 10 
και η αγορά 
εργασίας

Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
α αποτελέσματα των πανελ-

λαδικών εξετάσεων και η

δημοσιοποίηση των πινά-

κων των εισακτέων ανέδειξαν για

μία ακόμη φορά το θέμα της

βάσης του 10, ως προϋπόθεση για

να περάσει ένας μαθητής στην τρι-

τοβάθμια εκπαίδευση. 

Όπως όλοι θυμόμαστε, τα τελευ-

ταία χρόνια η βάση… μπαινο-

βγαίνει αναλόγως ποιο κόμμα

είναι στην κυβέρνηση –φαίνεται

ότι ίσως είναι κι αυτό ένα ζήτημα

για το οποίο θα πρέπει να δώσει

(επιβάλλει) λύση η… τρόικα.

Φέτος η Άννα Διαμαντοπούλου,

με το που ανέλαβε καθήκοντα,

έσπευσε να ανακοινώσει την κα-

τάργηση της βάσης του 10 που

είχε επαναφέρει η ΝΔ και η Μα-

ριέττα Γιαννάκου. 

Σελ. 6

Σελ. 4

Ομίχλη 
στη Δελφών

• ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ούτε λόγος για κατάργηση 
της βάσης του 10 Σελ. 8

• ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ ΣΤΙΣ 6/9

Ο Ντέμης Ρούσσος 
επιστρέφει! Σελ. 15

Παρασκήνια και σχόλια από το χώρο της πολιτικής Σελ. 9
Τελευταίες εξελίξεις από το χώρο των media Σελ. 15

✔ Δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει η κατασκευάστρια εταιρία
✔ Σε ετοιμότητα το νοσοκομείο Αφροδισίων Νοσημάτων
✔ Για δικαστική προσφυγή μιλούν αγανακτισμένοι κάτοικοι και  καταστηματάρχες 

Σελ. 7
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... γιωργος Μαζωνακης
«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό
μου ήθελα να γίνω φίρμα και ήμουν
πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρω»

ΕλΕνη ΜΕνΕγακη
«Αν θα πληρώσει ένας θα πάρουν το μή-

νυμα οι υπόλοιποι και θα προσέξουν
πολύ την επόμενη κίνησή τους»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α. Ε.»
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Σιγά μη φοβηθώ... 

«Στις εκπλήξεις
του μνημονίου,
η πρόβλεψη

σύμφωνα με την οποία ο
Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους θα αρ-
χίσει «μηνιαίες δημο-
πρασίες εντόκων
γραμματίων από το Σε-
πτέμβριο (από τις τριμη-
νιαίες τοποθετήσεις) για
να βελτιώσει τη διαχεί-
ριση των διαθεσίμων και
να ομαλοποιήσει τα προ-
φίλ ωρίμανσης»
(Euro2day).

"Στα 3 δις το μήνα φτά-
νουν οι εκροές καταθέ-
σεων από την Ελλάδα
στο εξωτερικό"(Από τις
σημερινές εφημερίδες).

Τι να σημαίνουν άραγε
όλα αυτά; Και πως εξη-
γείται όλη η εικόνα; Μια
εικόνα που περιλαμβάνει
από τη μια τα συγχαρη-
τήρια της ΕΕ για την εκ-
πλήρωση των όρων του
μνημονίου και την πλα-
στή αισιοδοξία της κυ-
βέρνησης, και από την
άλλη την έναρξη ενός
νέου κύκλου αρνητικών
σχολίων για την κατά-
σταση της ελληνικής οι-
κονομίας (μιλάμε για τα
"σπιράλ θανάτου" του

Σπήγγελ και τα ανάλογα
του D.Telegragh και των
άλλων "έγκυρων" εφημε-
ρίδων και sites που μι-
λούν για μια χώρα που
βαδίζει προς την κατα-
στροφή).

Μέσα σε όλα αυτά εί-
χαμε και τους πρώτους
καταιγισμούς από πλη-
ροφορίες για τα νέα
μέτρα που έρχονται που

έφτασαν στο σημείο μά-
λιστα κάποιο κανάλι να
μιλάει για μέτρα εισπρα-
κτικού χαρακτήρα της
τάξης των 65δις!!!Μόλις
δηλ.τα 65 δις γίνουν
μόνο 6 η 8 δις θα πρέπει
να πανηγυριζουμε από
ανακούφιση.Αν σκε-
φτούμε βέβαια ότι η εν
εξελίξει ληστεία από
ΔΝΤ-ΕΕ ήταν της τάξης

των 4,5 δις τίποτα δεν
είναι για πανηγύρια …Το
ζήτημα βέβαια που βα-
σανίζει ακόμα και τις πέ-
τρες(για να ξέρουν πότε
πιάνουν δουλειά) είναι
το τι μας περιμένει. Και
αυτό βέβαια δεν θα το
μάθουμε από την τηλεό-
ραση. (…)
Γράφει ο Γιώργος Σαρρής.
Aναρτήθηκε στο Kafeneio



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Το αποτέλεσμα
αυτής της επιλογής
όσον αφορά την πα-
ροχή εκπαίδευσης
είναι ότι σε 28 τμή-
ματα παρατηρείται
το φαινόμενο να
υπάρχουν εισακτέοι
με βαθμολογία κάτω
από τη βάση και μά-

λιστα κάτω από την μονάδα!!! Με απλά
λόγια, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι πέρα-
σαν στο πανεπιστήμιο δηλώνοντας απλώς
την παρουσία τους στις πανελλαδικές
εξετάσεις, παραδίδοντας λευκή κόλλα…

Εάν αυτό το ζήτημα εξεταστεί απο-
κλειστικά υπό το πρίσμα της εκπαίδευ-
σης τότε είναι προφανές ότι ισοδυναμεί
με απαξίωση των πανεπιστημιακών σχο-
λών. Αυξάνονται οι εισακτέοι, αυξάνον-
ται βραχυπρόθεσμα και οι πτυχιούχοι,
οι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Γέμισε η ελληνική αγορά με
άνεργους πτυχιούχους που δεν ξέρουν
τι να κάνουν μόλις τελειώσουν τις σπου-
δές τους.   

Μια λύση θα ήταν να μείνουν τα πα-
νεπιστήμια ανοιχτά, με εύκολη –αν όχι
ελεύθερη- πρόσβαση για όλους και το
«ξεσκαρτάρισμα» να γίνεται κάπου με-
ταξύ πρώτου και δευτέρου έτους. Αυτό
βέβαια είναι μια υπόθεση που αφορά τα
αυτοδιοίκητα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Τα κόμματα της Αριστεράς προτείνουν
ελεύθερη πρόσβαση, αλλά είναι προφα-
νές ότι ένα σύστημα χωρίς κανόνες δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανέναν
λογικό πολίτη. Ναι, να δίνονται ίσες ευ-
καιρίες στα παιδιά των πλούσιων και των
φτωχών οικογενειών, αλλά από κει και
πέρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες. 

Το διά ταύτα είναι ότι δεν μπορεί το
εκπαιδευτικό σύστημα και δη της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης να αντιμετωπίζεται
αποσπασματικά, αποκομμένο όχι μόνο
από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση αλλά κυρίως από την
αγορά εργασίας. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Η βάση του 10 
και η αγορά 
εργασίας
Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ύσιππος. Από τους
διασημότερους γλύ-
πτες της Αρχαιότητας,

που φιλοτεχνούσε σχεδόν αποκλειστικά
μπρούτζινα γλυπτά, αλλά δυστυχώς, κα-
νένα πρωτότυπο δεν έχει απομείνει ως τις
μέρες, σχεδόν 25 αιώνες μετά, (ίσως με την
εξαίρεση του πρόσφατου αγάλματος του
Αλέξανδρου που αποδίδεται στον ίδιο). Κι
όμως, θεωρούνταν ισάξιος του Πραξιτέλη
και του Φειδία και η φήμη του διατηρήθηκε
αυτά τα 2.500 χρόνια, παρά την απουσία
απτού καλλιτεχνικού έργου.

Παρατηρώντας το άγαλμα του Αριστο-
τέλη που τοποθετήθηκε πομπωδώς στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
σκέφτεσαι με θλίψη, πόσο σκληρή είναι η
Ελλάδα για τους προγόνους της. Όχι τόσο
στη βάση μιας εθνικιστικής ή πατριωτικής
λογικής, αλλά για την τιμή των ανθρώπων,
που έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης σκέ-
ψης, σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Είναι
δείγμα αρχαιολατρείας και οπισθοδρομι-
σμού αν τιμήσεις με ένα καλαίσθητο
άγαλμα, μια προτομή ή με κάποιον άλλο
τρόπο, αρχαίους φιλοσόφους, επιστήμονες,
ιστορικούς ή –γιατί όχι- γλύπτες;

Στη χώρα όπου αναδείχθηκε η γλυπτική
ως ανθρώπινο σύμβολο, θα ΄λεγε κανείς
ότι είναι επιβεβλημένο να ‘ναι γεμάτα τα-
ελάχιστα πράγματι- πάρκα μας με γλυπτά
κάθε είδους, από κλασικές έως και μοντέρ-
νες μορφές. 

Έχουμε λοιπόν δυο λόγους, τον ιστορικό
και τον… παραδοσιακό για να αναδείξουμε
τα γλυπτά και τις μορφές της ιστορίας μας,
πέρα κι έξω από τις γνώριμες –και ίσως μο-
νότονες- καλλιτεχνικά προτομές των
ηρώων του ’21 που κοσμούν πολλές πλα-
τείες χωριών. Το ζήτημα είναι ποιος θα
ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Ποιος θα
πάρει στιβαρά στα χέρια του τα ηνία πολι-
τισμού και ιστορίας για να τα παντρέψει.
Αλλά μάλλον φαίνεται ότι ζωντανοί ηνίοχοι
δεν υπάρχουν πια, μόνο… μαρμαρωμένοι.

Ένας ζωντανός…
ηνίοχος

Ηνίοχος, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Τοποθετήθηκε άγαλμα
του Αριστοτέλη στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Πόσες
δεκαετίες έπρεπε να πε-
ράσουν για να γίνει το
αυτονόητο; Ως πότε θα
«πανηγυρίζουμε» για τα
επιβεβλημένα;…

Οι κύριοι της φωτογρα-
φίας είναι οι διοικητές

των νοσοκομείων της
Κεντρικής Μακεδονίας,
που συμμετείχαν σε σύ-
σκεψη με την υπουργό
Υγείας κ. Ξενογιαννα-

κοπούλου. Αν μη τι
άλλο, τουλάχιστο αυτοί,

φαίνονται υγιείς…

Καλώς τα! 

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Μετά τη χθεσινή ανα-
κοίνωση των βάσεων
των πανεπιστημίων

και των ΤΕΙ, κι αφού ξέρει πια ο καθένας
που περνάει, κατ´ αρχήν θα ήθελα να συγ-
χαρώ, όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν να
περάσουν εκεί που στόχευαν, ακόμη κι εκεί
που δεν στόχευαν, γιατί, κακά τα ψέματα,
είναι μεγάλο και σημαντικό κατόρθωμα, κυ-
ρίως για 18χρονους ανθρώπους, που είναι
μέσα στην τρέλα της ηλικίας τους κι αναγ-
κάστηκαν να στρωθούν στο διάβασμα.
Μπράβο σας!

Επίσης θερμά συγχαρητήρια στους γονείς
αυτών των παιδιών, που δικαίως είναι μεσ´
τη χαρά και στο καμάρι για τα βλαστάρια
τους και τους ακούς να λένε με αγαλλίαση
¨Περάσαμε!¨

Ε, βέβαια! Όλοι μαζί παρέα περάσανε,
γιατί συνήθως οι Έλληνες γονείς είναι δίπλα
στα δοκιμαζόμενα παιδάκια τους, αγωνιών-
τας, κάνοντας θυσίες σε χρήματα, προσωπι-
κές εξόδους, διακοπές προκειμένου να είναι
κοντά στα παιδάκια τους, πληρώνοντας πα-
νάκριβα φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθή-
ματα και περιμένοντας μ´ αγωνία
κρεμασμένοι στα κάγκελα των εξεταστικών
κέντρων να μάθουν πως έγραψε το παιδί.

Τώρα η περιπέτεια τελείωσε. Κι αρχίζει μια
άλλη μεγαλύτερη. Κυρίως για τα παιδιά που
θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους και
πρέπει κατ᾽ αρχήν να εξασφαλίσουν μια
στέγη και μια αξιοπρεπή καθημερινότητα.

Από σήμερα το πρωί τα μεσιτικά γραφεία
και οι ιδιοκτήτες στούντιο έχουν σίγουρα
δουλειές με φούντες και οι γονείς των νέων
φοιτητών μπαίνουν σε καινούργια, μεγάλα
έξοδα, πολλές φορές δυσβάσταχτα. Αλλά το
κάνουν με μια αποφασιστικότητα και μια αυ-

ταπάρνηση, που μόνο να τη θαυμάσεις μπο-
ρείς. Για τη μόρφωση του παιδιού. Για να
μάθει γράμματα, να καταρτισθεί σωστά, να
πάρει όσα εφόδια μπορεί για τη μετέπειτα
ζωή τους.

Όσο για τη Θεσσαλονίκη, είναι πασίγνω-
στο, ότι είναι η πιο δημοφιλής φοιτητούπολη
των Βαλκανίων με πολλές χιλιάδες φοιτητές,
με το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο να φιγου-
ράρει αρκετά ψηλά στις λίστες των καλυτέ-
ρων πανεπιστημίων του κόσμου παρακαλώ!

Προσωπικά δεν την χάρηκα τη φοιτητική
ζωή μου, γιατί τελείωσα τη Νομική Θεσσα-
λονίκης , όντας Θεσσαλονικιά και με τους
γονείς πάνω από το κεφάλι μου, αλλά όσοι
έχουν περάσει τα φοιτητικά τους χρόνια
έχουν να το λένε και να το θυμούνται...

Παιδιά, καλωσορίσατε, κοιτάξτε να χαρείτε
αυτά τα 4 με 5 χρόνια, τα πιο όμορφα και
ξέγνοιαστα της ζωής σας. Και το πτυχίο στην
ώρα του!

M
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Τρεις «επίσημοι» και τρεις ανεξάρτη-
τοι υποψήφιοι διεκδικούν το δημαρ-
χιακό θώκο του «Καποδιστριακού»

δήμου Λαγκαδά, περίπου 2 μήνες πριν τις
δημοτικές εκλογές. Όλοι τους βρίσκονται
σε αναζήτηση των κατάλληλων προσώπων
για τη στελέχωση των συνδυασμών τους,
χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο συ-
νεργασιών κυρίως σε όσους κατέρχονται
ως ανεξάρτητοι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ
και ΚΚΕ έχουν ανοίξει από νωρίς τα χαρ-
τιά τους και στηρίζουν συγκεκριμένα
πρόσωπα που μπορεί να προέρχονται από
τους κομματικούς μηχανισμούς, έχουν
ωστόσο πολύχρονη εμπειρία στην τοπική
αυτοδιοίκηση.

Οι «επίσημοι»
Ο νυν δήμαρχος Λαγκαδά, Γιάννης Κα-

ραγιάνης, διεκδικεί την επανεκλογή του

έχοντας τη στήριξη της ΝΔ. Ο ίδιος θεωρεί
τιμή την ανανέωση της κομματικής εμπι-
στοσύνης προς το πρόσωπο του, ωστόσο
επισημαίνει ότι η πορεία του στην τοπική
αυτοδιοίκηση στηρίχθηκε στην εμπιστο-
σύνη και στην εκτίμηση του συνόλου των
συμπολιτών του, ανεξάρτητα από κόμ-
ματα και παρατάξεις. Στην κατηγορία των
«επίσημων» υποψηφίων ανήκει και ο Δη-
μήτρης Ράβναλης ο οποίος «κατεβαίνει»
με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Ο μέχρι σήμερα
δήμαρχος Ασσήρου έλαβε το χρίσμα κατά
τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης στελεχών
του κυβερνώντος κόμματος, παρουσία
του γραμματέα της Β’ περιφέρειας Θεσ-

σαλονίκης Παντελή Κουκουλεκίδη. Την
τριάδα κλείνει ο Φίλιππος Γεωργουδάκης
ο οποίος είναι υποψήφιος με τη σημαία
του ΚΚΕ.  Όπως σημειώνει, η υποψηφιό-
τητα του «δεν είναι προσωπική υπόθεση
αλλά αποτέλεσμα συλλογικής βούλησης
των ανθρώπων της αριστεράς» στην πε-
ριοχή του νέου δήμου Λαγκαδά. 

Οι «ανεξάρτητοι»
Στους λεγόμενους «ανεξάρτητους» ξε-

χωρίζει η υποψηφιότητα του Γιώργου
Ρόκου. Στις πρώτες του δηλώσεις υποστή-
ριξε πως μετά από 35 χρόνια πολιτικής
δράσης, οφείλει να κάνει την τελευταία

του προσπάθεια για αλλαγή πορείας
αυτού του τόπου. Προέρχεται από το χώρο
του ΠΑΣΟΚ, έχει ευρεία διεισδυτικότητα
στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και θεω-
ρείται πρόσωπο κοινής κοινωνικής απο-
δοχής.  Ανεξάρτητος «κατεβαίνει» και ο
νυν δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Ανα-
στασιάδης, ο οποίος προέρχεται από το
χώρο της ΝΔ. Ανακοίνωσε από τους πρώ-
τους την πρόθεση του να διεκδικήσει τη
δημαρχεία και πραγματοποιεί περιοδείες
σε όλο το δήμο. Ως ανεξάρτητος κατέρχε-
ται και ο επίσης «γαλάζιος» δήμαρχος
Καλλινδοίων, Σταύρος Καμαρούδης, ο
οποίος είναι και ο έκτος υποψήφιος. 

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Σεπτεμβρίου θα ανα-
κοινωθούν, κατά πάσα πι-

θανότητα, τα ονόματα που θα
απαρτίζουν το συνδυασμό του
Κώστα Γκιουλέκα. Μέχρι στιγμής
όλα είναι ρευστά, καθώς το με-
γαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται
στις έντονες (κομματικές και μη)
πιέσεις που δέχεται για να συμ-
περιλάβει στο ψηφοδέλτιο του
πρόσωπα που στελέχωναν επί
χρόνια την «Αναγέννηση» του
Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Η
μετάβαση στη νέα αυτοδιοικητική
εποχή μοιάζει δύσκολη και επί-
πονη για τη ΝΔ η οποία, ιδίως
στη Θεσσαλονίκη, έχει να αντιπα-
ρέλθει πολλές αρνητικές συγκυ-
ρίες.  

Η επιμονή του Κώστα Γκιου-
λέκα να προβάλλει τον ακομμάτι-
στο χαρακτήρα της
υποψηφιότητας του έχει προκα-
λέσει τη δυσφορία υψηλόβαθ-
μων κομματικών στελεχών. Η
άποψη που υπάρχει είναι πως
αυτή η στάση ενδεχομένως να
έχει αντίστροφα αποτελέσματα
από αυτά που προσδοκά η Ρηγίλ-
λης, καθώς αποσυσπειρώνει
τους νεοδημοκράτες της Θεσσα-
λονίκης. «Δεν γίνεται τη μια
στιγμή να τρως με τον πρόεδρο
του κόμματος σε ταβέρνα της
Αθήνας και την άλλη στιγμή να
θεωρείς τον εαυτό σου υπεράνω
χρισμάτων και παρατάξεων»
είναι το μόνιμο παράπονο όσων
«γαλάζιων» στελεχών διαφωνούν
με την έως τώρα προεκλογική τα-
κτική του πρώην υφυπουργού.
«Δεν προέρχεται από καμία πολι-
τική παρθενογένεση αλλά εκλέχ-
θηκε πρώτος βουλευτής με το
κόμμα μας» σημειώνουν και αρ-

κετά τοπικά στελέχη της ΝΔ, που
αρνούνται να ξεχάσουν τον πρό-
τερο κομματικό του βίο. 

Προβληματίζουν 
Τζακόπουλος-Ευθυμιάδης

Το πολιτικό του παρελθόν σε
συνδυασμό με τα έργα και τις
ημέρες της απερχόμενης δημοτι-
κής αρχής δεν είναι ο μόνος «πο-
νοκέφαλος» του Κώστα
Γκιουλέκα. Οι ανεξάρ-
τητες υποψηφιότη-
τες των Σάκη
Τζακόπουλου και
Νίκου Ευθυμιάδη
απειλούν τη συνοχή
των «γαλάζιων»
ψηφοφόρων και δεί-
χνουν ικανές να
αποσπάσουν ένα πο-
σοστό που μπορεί να
παίξει καθοριστικό
ρόλο στη διαμόρφωση
του τελικού αποτελέ-
σματος της 7ης Νο-
εμβρίου. Αυτό το
ποσοστό ίσως να έχει
βαρύνουσα σημασία
και στους πολιτικούς
συσχετισμούς που
θα διαμορφω-
θούν ενόψει της
δεύτερης Κυ-
ριακής.  

Όλα ρευστά για το
συνδυασμό Γκιουλέκα

Καθημερινές
επαφές
Με όλα τα παραπάνω
να αποτελούν βασικά
θέματα στις καθημερι-
νές συζητήσεις του
Κώστα Γκιουλέκα με το
επιτελείο του, η στελέ-
χωση του συνδυασμού
του δείχνει να περνά σε
δεύτερη μοίρα. Οι επα-
φές με πρόσωπα από
όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα είναι καθημερι-
νές, ωστόσο καμία
απόφαση δεν πρόκειται
να παρθεί πριν ξεκαθα-
ρίσει το τι μέλλει γενέ-
σθαι με τους νυν
δημοτικούς συμβού-
λους. Άλλοι αποχωρούν
οικιοθελώς, άλλοι θεω-
ρούν εξ οφίτσιο την πα-
ρουσία τους στο νέο
ψηφοδέλτιο, ενώ κά-
ποιοι άλλοι φέρονται
διατεθειμένοι να παραι-
τηθούν δίνοντας τη
σκυτάλη στα παιδιά
τους. Σε αυτή την κατη-
γορία φημολογείται
πως ανήκει ο Θόδωρος
Ασπασίδης που προ-
ωθεί το γιο του Μα-
νώλη.

ΣΕ ΕΥΟΣΜΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ

Πιάνει δουλειά 
ο Απ. Καφαρίδης

Έχοντας εξασφαλίσει τη στή-
ριξη της νομαρχιακής επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ

κεντρικής Μακεδονίας και έχοντας
στο πλευρό του τις «πράσινες» νο-
μαρχιακές επιτροπές της Α’ και Β’
Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος Καφα-
ρίδης μπαίνει και επίσημα στη μάχη
για το δήμο Ευόσμου-Κορδελιού. Το
όνομα του συνδυασμού του είναι
«Ένας δήμος- Ένα μέλλον» και τις
επόμενες ημέρες πρόκειται να συγ-
κροτηθούν επιτροπές για την ανά-
δειξη των υποψήφιων συμβούλων,
να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της
παράταξης και να οριστικοποιηθούν
οι τελευταίες λεπτομέρειες σχετικά
με την οργανωτική προετοιμασία του
προεκλογικού του αγώνα. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η
Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ, ανα-
φέρει πως στηρίζει την παράταξη
του κ. Καφαρίδη έχοντας ως βασικό
στόχο την ορθή εφαρμογή του σχε-
δίου «Καλλικράτης», «κάτι για το
οποίο οι τωρινοί δήμαρχοι Χατζη-
βρέττας και Λαφαζανίδης αντιδρούν
και δεν μπορούν να την εγγυηθούν». 

Βολές κατά Χατζηβρέττα- 
Λαφαζανίδη

Επιπρόσθετα αναφέρεται πως οι
νυν επικεφαλής των δυο δημοτικών
αρχών δεν μπορούν να εγγυηθούν
ούτε την αλλαγή στη ζωή των κατοί-
κων της περιοχής, καθώς βαρύνον-
ται με τεράστιες ευθύνες για την
υποβάθμιση της. «Το ΠΑΣΟΚ», συ-
νεχίζει η ανακοίνωση «με όλα τα
μέλη και τα στελέχη του, στηρίζει
πολιτικά την παράταξη «Ένας Δήμος
– Ένα Μέλλον» με επικεφαλής τον
Απόστολο Καφαρίδη και θα δώσει
αποφασιστικά τη μάχη για τη νίκη
στις εκλογές που έρχονται».

ΟΙ «ΕΠΙΣΗΜΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φαβορί ο Καραγιάννης για δήμο Λαγκαδά

Η επιμονή του Κώστα
Γκιουλέκα να προβάλλει

τον ακομμάτιστο
χαρακτήρα της

υποψηφιότητας του
έχει προκαλέσει τη

δυσφορία
υψηλόβαθμων

κομματικών στελεχών 
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Μπουτάρης: «Βάλτε νερό στο κρασί σας και ελάτε μαζί μας»

Την πεποίθηση ότι θα είναι η επόμενη
διοίκηση του δήμου εξέφρασε με
βεβαιότητα ο υποψήφιος δήμαρχος

Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης και
ζήτησε από τους υπόλοιπους υποψηφίους
δημάρχους να βάλουν «νερό στο κρασί
τους» και να συνταχθούν με την παράταξη
του, «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη»,
ώστε να μπορέσουν όλοι μαζί να κερδί-
σουν το δήμο.

Στο μεταξύ, την υποψηφιότητα Μπου-
τάρη στηρίζει η Δημοκρατική Αριστερά, η
οποία σε ανακοίνωση της επισημαίνει με-
ταξύ άλλων: «Η αλλαγή στη Θεσσαλονίκη
είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και απαιτεί τη
μέγιστη δυνατή συμμετοχή και αλληλεγ-
γύη. Η υποψηφιότητα του Γ.Μπουτάρη
πρέπει να αξιοποιηθεί -ως η καλύτερη με-
ταξύ αξιόλογων υποψηφιοτήτων- για να
ενώσει όλες τις δυνάμεις και να νικήσει».

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Μπουτάρης,
με την ολοκλήρωση του εκλογικού του
κέντρου θα επιδιώξει συνάντηση με τους
υπόλοιπους υποψηφίους στους οποίους
μάλιστα θα αποστείλει και σχετική επι-
στολή. Ο επικεφαλής της παράταξης
«Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» εξέ-
φρασε την πεποίθηση ότι θα είναι η επό-
μενη διοίκηση του δήμου. «Είμαι βέβαιος
ότι θα πάρουμε την πόλη», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση
για κάτι τέτοιο είναι πλέον ώριμη.

Ο κ. Μπουτάρης αναφερόμενος στο
πρόγραμμα της παράταξής του τόνισε χα-
ρακτηριστικά ότι "όχι μόνο δεν ξεκινάμε
αρνητικά το έργο μας αλλά πρέπει να
βγούμε από την εντατική". "Δεν μπορούμε
να μιλάμε για έργα χωρίς μητροπολιτική
αντίληψη", συμπλήρωσε. Στον πρώτο
χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με τον

ίδιο, θα επικεντρωθεί σε ρυθμίσεις που
δεν θέλουν λεφτά αλλά καλή διάθεση. «Ο
κόσμος το πρώτο τρίμηνο πρέπει να κα-
ταλάβει ότι κάτι αλλάζει», ανέφερε. Επί-
σης, είπε ότι τον πρώτο χρόνο οι πολίτες
θα πρέπει να περιμένουν μικροπράγματα,
όπως τη δωρεάν λειτουργία του πάρ-
κινγκ του δήμου για τις 2 πρώτες
ώρες.

Ο κ. Μπουτάρης έστειλε
μήνυμα στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας
ότι ελπίζει η επιλογή του  εκλε-
κτού του να γίνει με γνώμονα το
καλό της πόλης. "Όλοι θα πρέ-
πει να σκεφτούμε το καλό της
πόλης μας. Και το
ΠΑΣΟΚ θα πρέπει
να το δει αυτό",
είπε. 

Από την πλευρά

του ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος,
Π. Αβραμόπουλος, μίλησε για διαφάνεια
στη διαχείριση του δήμου και ότι η διοί-
κηση του Γ. Μπουτάρη θα δημοσιεύει τα
οικονομικά στοιχεία στο Internet. Κάλεσε
δε και ο ίδιος με τη σειρά του τους υπό-

λοιπους υποψηφίους να συνταχθούν
με την παράταξή τους καθώς «η

ανάγκη για αλλαγή έχει επέλ-
θει». «Θεωρούμε ότι ο Μπου-

τάρης μπορεί να ανοίξει την
πόρτα του δήμου για να φυ-
σήξει νέος άνεμος» ανέφερε

χαρακτηριστικά.
X.K.

➽ Δίπλα δίπλα κάθισαν
στα έδρανα του δημοτι-
κού συμβουλίου ο Γ.
Μπουτάρης και ο Α. Σα-
χίνης. Φαίνεται πως οι
σχέσεις των δύο ανδρών
έχουν ομαλοποιηθεί τον
τελευταίο καιρό. Και
αυτοί έβαλαν νερό στο
κρασί τους;

➽ Έδιναν και έπαιρναν
τα κεράσματα στη συνε-
δρίαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Από τη μια κερνούσε ο
δήμαρχος γαι την πρώτη
συνεδρίαση του σώμα-
τος στο νέο δημαρχιακό
μέγαρο και από την
άλλη ο δημοτικός σύμ-
βουλος, Π. Αβραμόπου-
λος για την ονομαστική
του εορτή. Διαίτα πάν-
τως δεν κάνει κανείς
γιατί όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι τα τίμησαν δε-
όντως. 

➽ Ούτε και σε αυτή την
πρώτη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβου-
λίου κατάφερε να πα-
ρευρεθεί η Χρύσα
Αράπογλου, η οποία έχει
πολύ καιρό να κάνει την
εμφανισή της σε συνε-
δρίαση του σώματος.
Όπως είπε ο κ. Καπετα-
νόπουλος, η κ. Αράπο-
γλου συμμετέχει στο
θερινό τμήμα της Βου-
λής και η παρουσία της
είναι αδύνατη.

Της Χρύσας Κυριακού

Εν μέσω ενστάσεων και αντιδράσεων
πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι
η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου Θεσσαλονίκης στο καινούριο
δημαρχείο, με τους δημοτικούς συμβού-
λους της αντιπολίτευσης να αντιτίθενται στη
χωροθέτηση, την αισθητική, αλλά και τη
λειτουργικότητα του. 

Στην ομιλία του ο δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Β. Παπαγεωργόπουλος χαρακτήρισε
την 26η Αυγούστου ως «μια ημέρα που θα
γραφτεί με χρυσά γράμματα». "Ένας αγώ-
νας ετών έχει ολοκληρωθεί και αυτό μας
αφήνει μόνο συναισθήματα χαράς", σημεί-
ωσε από το βήμα της καινούριας αίθουσας
του δημοτικού συμβουλίου. Ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, πως πριν 12 χρόνια ντρεπόταν
να φιλοξενήσει και να υποδεχτεί υψηλούς

προσκεκλημένους και αρχηγούς κομμάτων
στο κτίριο του Καραβάν Σαράι. 

Ωστόσο, οι αντιπολιτευόμενες δημοτικές
παρατάξεις, βρήκαν την ευκαιρία και εξα-
πέλυσαν δριμεία επίθεση στο νέο κτίριο
ενώ δεν παρέλειψαν να καταθέσουν και τις
δικές τους διορθωτικές προτάσεις. 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη», Γιάν-
νης Μπουτάρης, υπογράμμισε πως εξακο-
λουθεί να είναι αντίθετος απέναντι στην
κατασκευή του δημαρχείου και κατέθεσε
δύο προτάσεις υλοποίησης για την επόμενη
διοίκηση. Πρότεινε όπως το νέο δημαρχείο,
καταστεί ενεργειακά πρότυπο και αυτόνομο
σε θέμα ρεύματος και νερού. Από την άλλη
τόνισε πως το δημαρχείο ασφυκτιά σε μια
πληθώρα δρόμων και πρότεινε να υπογιο-
ποιηθούν οι δρόμοι πλησίον και να γίνει μια
πλατεία μέχρι τη θάλασσα. 

Ο δημοτικός σύμβουλος του ΛΑΟΣ
Θωμάς Ακριβόπουλος, χαρακτήρισε μεγάλη
και σημαντική την 26η Αυγούστου, παρόλα
τα προβλήματα του δημαρχείου.  «Το νερό
μπήκε στο αυλάκι και ο νερόμυλος άρχισε
να λειτουργεί. Ελπίζουμε να προσφέρουμε
το καλύτερο αλεύρι», ευχήθηκε. 

«Να καταθέσουν τα πτυχία τους»
Ο δημοτικός σύμβουλος του ΚΚΕ, Αγά-

πιος Σαχίνης, από την αρχή είχε εκφράσει
την αντίδραση του στη χωροθέτηση, αλλά
χθες, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και
έκανε παρέμβαση για τις αρχιτεκτονικές
επιλογές της αρχιτεκτονικής ομάδας.
«Ακροβατούμε μεταξύ μικροφώνων και
εδράνων. Η αίθουσα δεν έχει καμία λει-
τουργικότητα και σιγά- σιγά θα αρχίσουν να
ξεφυτρώνουν καινούρια προβλήματα.
Ίσως είμαι παράφωνος στα αισθήματα
αγαλλίασης που διέπουν πολλούς από
εσάς, αλλά θέλω να είμαι χρήσιμος. Πρέ-
πει να καταθέσουν άμεσα τα πτυχία τους,
στο προεδρείο οι αρχιτέκτονες», είπε. 

«Ψυχρό κτίριο το οποίο προσθέτει και δε
λύνει προβλήματα», χαρακτήρισε το νέο
δημαρχείο ο δημοτικός σύμβουλος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. «Αυτή η
πόλη θα έπρεπε να είχε ένα κτίριο που θα
αποσκοπούσε στην ιστορική του φυσιογνω-
μία και όχι να είναι ένας χώρος με εμφανή
ψυχρά μπετά που καθιερώθηκαν στη
Χούντα». Την ίδια ώρα, εξέφρασε και τον
προβληματισμό του για τη μη λειτουργικό-
τητα των γραφείων του νέου δημαρχείου.
«Είναι σα να δουλεύουμε σε ανακριτικά
γραφεία», είπε. 

Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος του δη-
μοτικού συμβουλίου Σωτήρης Καπετανό-
πουλος, έκανε λόγο για ανεπίτρεπτες
μεμψιμοιρίες από πλευράς των δημοτικών
συμβούλων. «Είμαστε στο νέο δημαρχείο
εδώ και δέκα μέρες και κάνουμε προσπά-
θειες να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα»,
κατέληξε.

Θερμή πρεμιέρα
στο νέο δημαρχείο



Της Μαριάννας Μπουντούρη

Αναστάτωση έχει προκαλέ-
σει στους κατοίκους και
καταστηματάρχες της πε-

ριοχής Δελφών η πληροφορία
ότι το τμήμα από Μ. Μπότσαρη
έως Π. Συνδίκα, αναμένεται να
κλείσει μέσα στο Σεπτέμβριο
προκειμένου να προχωρήσουν
οι εργασίες κατασκευής του
Μετρό. 

Η κατασκευάστρια εταιρεία
του «Αττικού Μετρό», ούτε επι-
βεβαιώνει ούτε διαψεύδει τη
συγκεκριμένη πληροφορία, αυ-
ξάνοντας ίσως και τα ερωτημα-
τικά για το ποια λύση θα
προκριθεί για τη συνέχεια του
έργου. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Κ» το «Αττικό Μετρό»
εξετάζει επισταμένως όλα τα εν-
δεχόμενα και τις εναλλακτικές
λύσεις, χωρίς να αποκλείει το
ολικό κλείσιμο του βασικού οδι-
κού άξονα, σε μήκος περίπου
300 μέτρων. Στελέχη της εται-
ρείας εκτιμούσαν ότι η απόφαση
θα ληφθεί «με κριτήριο πάντα
την ασφαλή κατασκευή του
έργου, την πλήρη εξυπηρέτηση

του κοινού και των κατοίκων της
περιοχής». Αξίζει να σημειωθεί
πάντως ότι, από τον Ιούνιο του
2009 υπάρχει ήδη η εν λόγω
πρόταση στην κατασκευάστρια
εταιρία, από τη Γενική Διεύ-
θυνση Δημοσίων Έργων Περι-
φέρειας Μακεδονίας. 

Πρόβλημα στο νοσοκομείο
Στο μεταξύ, προβληματική θα

είναι η πρόσβαση από και προς

το Νοσοκομείο Αφροδίσιων και
Δερματικών Νόσων, το οποίο
έχει την κύρια είσοδο του στην
οδό Δελφών. Ήδη ένα τμήμα
στο προαύλιο, έχει παραληφθεί
από το «Αττικό Μετρό». Πάντως
η διοίκηση του νοσοκομείου δη-
λώνει έτοιμη  για κάθε ενδεχό-
μενο. Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε στην «Κ» ο κ. Χρ. Χα-
τζόπουλος, «έχουν γίνει ήδη οι
μελέτες και οι απαραίτητες ενέρ-

γειες ώστε να μην υπάρξουν τε-
χνικά προβλήματα. Η παλαιά εί-
σοδος, από την οδό Χαλκιδικής,
θα παραμείνει ανοιχτή για την
πρόσβαση του κοινού. Βέβαια
δεν έχει κοινοποιηθεί τίποτα για
συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά
είμαστε έτοιμοι, ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών του
Μετρό, για να συνεχίσει το νοσο-
κομείο να δουλεύει απρόσκο-
πτα».

«Μόνιμη» ταλαιπωρία
Από την πλευρά τους οι κάτοι-

κοι της περιοχής είναι φανερά
προβληματισμένοι και αγανακτι-
σμένοι, καθώς στα ήδη υπάρ-
χοντα προβλήματα από τα έργα,
ενδέχεται να προστεθεί ακόμα
ένα μεγαλύτερο, αυτό της πρό-
σβασης στις κατοικίες τους. Και
οι καταστηματάρχες δηλώνουν
πως αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πλη-
γούν ανεπανόρθωτα οι επιχειρή-
σεις τους και μέχρι στιγμής δεν
είχαν καμία επίσημη ανακοί-
νωση από την κατασκευάστρια
εταιρία και πως είναι πολύ πι-
θανό να κινηθούν και νομικά για
να υπερασπιστούν το δίκιο τους.

Ανοιχτή γραμμή εξυπηρέτησης πρωτοετών φοιτητών

Και φέτος λειτουργεί η
Ανοιχτή Γραμμή Εξυπη-
ρέτησης, προκειμένου οι

πρωτοετείς φοιτητές και φοιτή-
τριες του Ιδρύματος να βοηθη-
θούν στην αναζήτηση και
εύρεση στέγης, από σήμερα 26
Αυγούστου έως και τις 31
Οκτωβρίου 2010. Για το σκοπό
αυτό είναι στη διάθεση των ιδιο-
κτητών διαμερισμάτων η ιστοσε-
λίδα του Τμήματος

Σπουδών του ΑΠΘ, οι τηλεφω-
νικές γραμμές 2310 991372,
991373, 994168, 996743
και 996771 καθώς και το φαξ
2310 995112, όπου μπορούν
να δηλώσουν τα διαμερίσματα
που διαθέτουν για ενοικίαση.
Στο Τμήμα Σπουδών του ΑΠΘ
υπάρχει στη διάθεση των ενδια-
φερομένων κατάλογος με τους
μεσίτες της Θεσσαλονίκης.

Στην ίδια ιστοσελίδα και τις

παραπάνω τηλεφωνικές γραμ-
μές, μπορούν να επικοινωνούν
οι φοιτητές/φοιτήτριες και να
ενημερώνονται για τα διαθέσιμα
διαμερίσματα με τα απαραίτητα
σχετικά στοιχεία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των
εγγραφών και τις ώρες 9.00
έως 12.00, θα λειτουργούν,
στους χώρους εγγραφών των
νεοεισαγομένων φοιτητών του
ΑΠΘ, περίπτερα από τα οποία

θα διατίθενται ενημερωτικό
υλικό και πληροφορίες σε ό,τι
αφορά στις εγγραφές των φοι-
τητών, τη σίτιση, τη στέγαση κ.α.

Μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων των επιτυχόντων
θα λειτουργούν οι τηλεφωνικές
γραμμές 2310 994000 και
2310 996000, για πληροφο-
ρίες σε ό,τι αφορά στις περιό-
δους και στα δικαιολογητικά
εγγραφών.

Προγράμματα καταπολέμησης 
κουνουπιών σε δήμους της Θεσσαλονίκης

Τη χαρτογράφηση των
περιοχών όπου συγ-
κεντρώνονται κου-

νούπια παρουσίασαν στην
αντινομάρχη Υγείας κ.
Αθηνά Αηδονά οι δήμαρχοι
δεκατριών δήμων της Θεσ-
σαλονίκης, προκειμένου

να εφαρμοστεί και σε αυτές
το πρόγραμμα καταπολέ-
μησης κουνουπιών, μετά
την εμφάνιση κρουσμάτων
του ιού του Δυτικού Νεί-
λου στο νομό.
Οι δήμαρχοι υπέδειξαν τις
περιοχές κατά τη διάρκεια

σύσκεψης που πραγματο-
ποιήθηκε την Πέμπτη, ενώ
οι χάρτες θα προωθηθούν
στην Ομάδα Διαχείρισης
Κρίσης, προκειμένου να
εφαρμοστεί το πρόγραμμα
καταπολέμησης κουνου-
πιών.

Από τη διεύθυνση Δημό-
σιας Υγείας της νομαρχίας
Θεσσαλονίκης ανακοινώ-
θηκε σχετικά ότι οι ψεκα-
σμοί θα αρχίσουν από την
περίμετρο των οικισμών
και θα γίνουν παρουσία ει-
δικών.
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➽ Συνελήφθη το απόγευμα της
Τετάρτης στην περιοχή των Εξαρ-
χείων ο ένας από τους δύο δρά-
στες της απόπειρας ληστείας του
υποκαταστήματος της Εθνικής
Τράπεζας στην Αλόννησο. Ο
38χρονος συλληφθείς είχε συμμε-
τάσχει τον Ιούνιο του 1995 στη
ληστεία του Γενικού Κρατικού Νο-
σοκομείου Νίκαιας, κατά την
οποία οι δράστες είχαν αφαιρέσει
από το ταμείο του νοσοκομείου
146 εκατ. δραχμές. Από τις σφαί-
ρες των δραστών είχε πέσει νεκρός
ο ταμίας του νοσοκομείου Δημή-
τρης Μαντούβαλος. 

➽ Ο 38χρονος εκτίει πολυετή
ποινή κάθειρξης στις Δικαστικές
Φυλακές Αγιάς Κρήτης, από όπου
είχε πάρει άδεια έντεκα ημερών.
Οι Αρχές αναζητούν άλλα δύο
άτομα για την απόπειρα ληστείας
στην Αλόννησο, έναν 35χρονο, τα
στοιχεία του οποίου είναι γνωστά,
και ένα ακόμη άγνωστο άτομο. Η
απόπειρα ληστείας στην Εθνική
Τράπεζα Αλοννήσου σημειώθηκε
την Τρίτη. Οι ληστές στην προ-
σπάθειά τους να διαφύγουν με μο-
τοσυκλέτα συγκρούστηκαν με ένα
ημιφορτηγό. Τότε έχασαν την
τσάντα με τη λεία τους ύψους
1.000.000 ευρώ.

➽ Μια 32χρονη συνελήφθη σε
ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης,
διότι όπως διαπιστώθηκε εκδιδό-
ταν έναντι αμοιβής. Η νεαρή δεν
υποβαλλόταν σε τακτικούς κλινι-
κούς και εργαστηριακούς ελέγ-
χους, σε συναντήσεις
καθοριζόμενες μέσω κινητού τηλε-
φώνου, ο αριθμός του οποίου
ήταν αναρτημένος σε ιστοσελίδα
«συνοδών κυριών». 

➽ Ένας 59χρονος και 31χρονος
συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη
για κατοχή ναρκωτικών. Ο πρώτος
συνελήφθη στην Ευκαρπία, διότι
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στην οικία του, βρέθηκαν εντός
και κατασχέθηκαν πέντε μικροδέ-
ματα χασίς, συνολικού βάρους
362 γραμμαρίων και μία μηχανική
ζυγαριά ακριβείας, ενώ στον
αύλιο χώρο βρέθηκαν, εκριζώθη-
καν και κατασχέθηκαν 42 δεν-
δρύλλια κάνναβης. Ο δεύτερος
στο κέντρο της πόλης, διότι σε
έλεγχο που του έγινε από αστυνο-
μικούς της ομάδας "Ζ", κατελήφθη
να κατέχει 50,3 γραμμάρια
ηρωίνη.

μικρά μικρά

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, «ΕΤΟΙΜΟΙ» ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΣ. ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Δεν επιβεβαιώνει η «Αττικό Μετρό» 
το κλείσιμο της Δελφών
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➽ Συγκέντρωση έξω από το υπουρ-
γείο Παιδείας πραγματοποίησαν το
πρωί της Πέμπτης αδιόριστοι εκπαι-
δευτικοί. Μάλιστα, δημιουργήθηκε
ένταση όταν ομάδα εκπαιδευτικών
προσπάθησε να εισέλθει στο κτή-
ριο. Οι εκπαιδευτικοί ζητούσαν συ-
νάντηση είτε με την υπουργό
Παιδείας είτε με την υφυπουργό. Τε-
λικά, ομάδα τους συναντήθηκε με τον
υφυπουργό Γιάννη Πανάρετο. Την
Τετάρτη το υπουργείο ανακοίνωσε
την πρόσληψη 15.000 αναπληρωτών,
για την κάλυψη των κενών θέσεων στα
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι
να αποφευχθούν τα προβλήματα
κατά την έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς μετά τη μαζική αποχώρηση εκ-
παιδευτικών, που είχαν συμπληρώσει
τα συντάξιμα έτη υπηρεσίας.

➽ Δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρέχει
ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
σε περίπου 250.000 οφειλέτες του,
αυτοτελώς απασχολούμενους ασφα-
λισμένους και εργοδότες-επιχειρήσεις
που μπορούν να ρυθμίσουν τις οφει-
λόμενες εισφορές τους. Οι δόσεις
είναι εξαμηνιαίες, καθορίζονται στις
έξι το ανώτερο και το ποσό της εξαμη-
νιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι κα-
τώτερο των 600 ευρώ (100 ευρώ ανά
μήνα). Η αίτηση για ρύθμιση οφειλής
εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο,
εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο
υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και
έχει επισυναφθεί το σχετικό γραμμά-
τιο είσπραξης. 

➽ Τις Deutsche Bank, HSBC και
Lazard προσέλαβε το υπουργείο Οι-
κονομικών για να αναλάβουν την απο-
τίμηση των συμμετοχών του
Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα,
όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη. Στη
σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η
κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο
μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τη
σταθερότητα του ελληνικού χρηματο-
πιστωτικού συστήματος και να προ-
ωθήσει τη στρατηγική του
αναδιάρθρωση. Σε αυτό το πλαίσιο,
η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρ-
θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
αποφάσισε την ανάθεση σε διεθνείς
χρηματοοικονομικούς συμβούλους
του έργου του προσδιορισμού και
της αξιολόγησης των στρατηγικών
επιλογών του Δημοσίου και της απο-
τίμησης των συμμετοχών του Δημο-
σίου στο τραπεζικό σύστημα.

εν συντομία

Τη σφοδρή αντίδραση της
αντιπολίτευσης προκάλεσε
η απόφαση του πρωθυ-

πουργού, που δημοσιεύθηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως στις 6 Αυγούστου, να γί-
νουν έκτακτες προσλήψεις
συμβούλων στο πολιτικό του
γραφείο. Συγκεκριμένα, ο Γ. Πα-
πανδρέου προχώρησε στην πρόσ-
ληψη 20 συμβούλων σχεδιασμού
στρατηγικής, επικοινωνίας, οργά-
νωσης, διοίκησης κ.λπ, με το συ-
νολικό κόστος της αμοιβής του
για φέτος να ανέρχεται στα
212.000 ευρώ και για καθένα
από τα επόμενα χρόνια τα
642.000 ευρώ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ
Πάνος Παναγιωτόπουλος δή-
λωσε: «Τελικά 'λεφτά υπάρχουν',
όπως μας έλεγε προεκλογικά ο
πρωθυπουργός. Όχι, βέβαια, για
τον μισθωτό και τον συνταξιούχο,
αλλά για να προσλαμβάνει ο κ.
Παπανδρέου στρατιές συμβού-
λων στο προσωπικό του γραφείο,
φορτώνοντας τον Έλληνα φορο-

λογούμενο, από χρόνο σε χρόνο,
με έξοδα εκατοντάδων χιλιάδων
ευρώ. Ο κάθε πολίτης μπορεί
πλέον να βγάλει τα δικά του συμ-
περάσματα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημή-
τρης Παπαδημούλης κατέθεσε
ερώτηση, στην οποία αναφέρει:
«Στη σχετική απόφαση πρόσλη-
ψης προσδιορίζονται όχι μόνον οι
ιδιότητες των νέων αυτών συνερ-
γατών (σύμβουλοι σχεδιασμού
στρατηγικής, επικοινωνίας, οργά-
νωσης, διοίκησης κ.λπ.), αλλά και
η αμοιβή τους, η οποία θα είναι
συνολικώς για φέτος 212.000
ευρώ και για καθένα από τα επό-
μενα χρόνια 642.000 ευρώ.
Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
Ποιος είναι ο αριθμός των συμ-
βούλων που απασχολούνται στο
πρωθυπουργικό γραφείο; Ποια
είναι τα ονόματα τους, ποια η
επαγγελματική ιδιότητα του καθε-
νός και ποια καθήκοντα έχει ανα-
λάβει; Ποια είναι η δαπάνη της
αμοιβής τους; Τόσο συνολικά όσο
και για τον καθένα ξεχωριστά;».

Διαμαντοπούλου: Kαμία σκέψη επαναφοράς της βάσης του «10»

Στην κυβέρνηση δεν υπάρ-
χει καμία σκέψη επανα-
φοράς του «10» για την

εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,  ξε-
καθάρισε η Αννα Διαμαντοπού-
λου. Η υπουργός Παιδείας

τόνισε ότι το μέτρο ήταν απο-
σπασματικό και ουδέποτε
οδήγησε σε αναβάθμιση
της Παιδείας. 

Αντίθετα, όπως εξή-
γησε, ακόμα και την
εποχή που ίσχυε η βάση
του «10», χιλιάδες θέ-

σεις έμεναν κενές, ενώ μέχρι και
πολύ πρόσφατα άνοιγαν νέα Τμή-
ματα και ΤΕΙ σε πολλές περιοχές
της χώρας. 

Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή
του Mega, η υπουργός τόνισε ότι
θα προχωρήσουν  «θεμελιώδεις»
αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση. Μεταξύ αυτών επανέλαβε
τις αλλαγές στα προγράμματα
σπουδών και την αξιολόγηση, αλλά
κυρίως τον «Καλλικράτη» στην
Παιδεία με αλλαγές, συγχωνεύσεις
ΤΕΙ ή και κλείσιμο Πανεπιστημια-

κών Σχολών. Η ίδια δήλωσε απο-
φασισμένη να δείξει «σωφροσύνη
και τόλμη», προκειμένου να προ-
χωρήσουν οι αλλαγές, ανεξάρτητα
από το πολιτικό κόστος.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι
υποψήφιοι μπήκαν σε Σχολές
ακόμα και με βαθμό 0,9 η υπουρ-
γός απάντησε ότι στα Πανεπιστή-
μια οι υποψήφιοι μπαίνουν
συνολικά με το βαθμό του Απολυ-
τηρίου τους, ενώ επανέλαβε ότι
υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός
αριστείας για πολλές σχολές.

Σύγκρουση δύο F-16 στον αέρα

Νεκρός εντοπίστηκε ο τρίτος
χειριστής του μονοθέσιου
πολεμικού αεροσκάφους ο

οποίος αγνοείτο, μετά τη
σύγκρουσή του με άλλο διθέσιο
F- 16 νοτίως της Κρήτης. Οι
άλλοι δύο χειριστές που
περισυνελέγησαν και
μεταφέρθηκαν το νοσοκομείο της

Ιεράπετρας, όπου υπεβλήθησαν
σε χειρουργικές επεμβάσεις.
Ο ένας ομως είναι σοβαρά
τραυματισμένος, καθώς έχει
υποστεί διάτρηση πνεύμονος και
χτυπήματα στο κεφάλι.
Τα δύο μαχητικά συγκρούστηκαν
λίγο μετά τις 2 μετά το μεσημέρι,
κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής

άσκησης για προσομοίωση
αναχαίτισης σε χαμηλό ύψος και
συνετρίβησαν. Τα αεροσκάφη
ανήκαν στην 340 Μοίρα της 115
Πτέρυγας Μάχης με έδρα τη
Σούδα Κρήτης.
Για το θέμα στην Κρήτη μετέβη  ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ευάγγελος Βενιζέλος.

ΣΦΟΔΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Προσλαμβάνονται σύμβουλοι
στο πρωθυπουργικό γραφείο
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208 ευρώ την ημέρα για... κοκτέιλ!
Ο αγών κατά των δαπανών καλά κρατεί. Από τα γερά… «μαχαίρια» βάζει ο Γ. Ραγκού-

σης. Το 2010 έχουν δαπανηθεί μόλις 1.670,59 ευρώ στον κωδικό που αφορά... δεξιώσεις
και κοκτέιλ, εκ των οποίων τα 1.368 ευρώ ξοδεύτηκαν στη Γενική Γραμματεία Μακεδο-

νίας-Θράκης - και δεν προβλέπεται να ξοδευτούν άλλα για τον ίδιο σκοπό. Πόσα
χρήματα είχαν «επενδυθεί» επί ΝΔ στο υπουργείο Εσωτερικών για τον ίδιο σκοπό;
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Γ. Ντόλιος, ο κρατικός
προϋπολογισμός (δηλαδή ο Eλληνας φορολογούμενος) πλήρωσε το 2008 για... δε-
ξιώσεις και κοκτέιλ στο υπουργείο Εσωτερικών 75.792 ευρώ, ήτοι 208 ευρώ ημερη-
σίως κατά μέσο όρο!

Κληρώνει
Μίνι περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιεί τις τελευταίες ώρες η Ντόρα Μπακογιάννη και
όλα συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Μαρκογιαν-
νάκη, για την περιφέρεια του νησιού, είναι κοντά. H ανεξάρτητη βουλευτής, η οποία δη-
λώνει ότι δεν πρόκειται να διασπάσει αλλά να ενώσει, θα παραστεί σε γάμο στενού της
φίλου και έχει οργανώσει μάζωξη Μπακογιαννικών στο Λασίθι. Τυχαίο ή όχι, η συγκε-

κριμένη περιοχή είναι γενέτειρα του κ. Πλακιωτάκη, ο οποίος- αν και υποστηρικτής της
πρώην υπουργού στις εσωκομματικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου- διεκδικεί την

περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη της ΝΔ. 

Νέες γκρίνιες για Ξυνίδη
Στο στόχαστρο πολλών στελεχών και βουλευτών της περιφέρειας μπαίνει και πάλι η Ιπ-
ποκράτους, καθώς όπως λένε τους αγνοεί στο θέμα των υποψηφιοτήτων για τις δημοτικές
και περιφερειακές εκλογές. Βασικοί «στόχοι» είναι ο Σ. Ξυνίδης και ο Θ. Τσούρας, οι οποίοι
κατηγορούνται ότι «δεν μας βγαίνουν ούτε στο τηλέφωνο»!...
Τα δύο στελέχη απολαμβάνουν, όμως, της πλήρους εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού.
Μάλιστα ο Σ. Ξυνίδης φημολογείται ότι θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης. Πάντως το Μαξίμου διαψεύδει φυγή Ξυνίδη στην επαρχία.

Στη μέση 
Ίσες αποστάσεις ανάμεσα στους Μαρ-
κογιαννάκη και Πλακιωτάκη, που θα
κονταροχτυπηθούν για την περιφέρεια
Κρήτης, προσπαθεί να κρατήσει ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Μιλώντας στον
ΣΚΑΙ 100,3 ο τομεάρχης περιβάλλον-
τος της ΝΔ κάλεσε τους ψηφοφόρους
να εκλέξουν όποιον κρίνουν άξιο και
ισχυρό και τους πρότεινε να διαβά-
σουν τα βιογραφικά των υποψηφίων.

Λίγο αργότερα πάντως
αρνήθηκε να σχο-

λιάσει τις επιλο-
γές της Ντόρας
Μπακογιάννη,
λέγοντας ότι

στην οικογένεια
τους τα συζητούν
όλα χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι συμφω-
νούν. 

Στο καρφί και στο πέταλο
Λάβρος κατά της ΝΔ αλλά συγκρατημένος στην κριτική του
κατά του Αντώνη Σαμαρά εμφανίστηκε ο Παύλος Γερουλάνος
σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Ο υπουργός Πολιτισμού
κατηγόρησε τη Ρηγίλλης ότι αντιμετώπισε την εξουσία σαν
φέουδο το οποίο αφού πρώτα το «ξεζούμισε», στη συνέχεια
το «έδωσε σε κάποιον άλλον για να σώσει την κατάσταση».
Όταν όμως η κουβέντα έφτασε στον
τρίτο του ξάδελφο, εκεί ήταν πιο…
μαλακός. «Ο κ. Σαμαράς», είπε,
«θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο
οποίος γνωρίζει τι γίνεται διε-
θνώς, γνωρίζει ότι αυτού του εί-
δους η σχέση της Δεξιάς με την
εξουσία θα έπρεπε να έχει αφανιστεί
εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βλέπουμε
πρώτες κινήσεις που δείχνουν
ότι προς αυτήν την κα-
τεύθυνση πηγαίνει, αν
το καταφέρει αυτό το
μεγάλο έργο, αν τον
αφήσουν να καταφέ-
ρει αυτό το μεγάλο
έργο, τότε ο κ. Σαμα-
ράς θα είναι ένας
πολύ δύσκολος αν-
τίπαλος». Αυτό
είναι που λένε το
αίμα νερό δεν γίνε-
ται…

O… βηματισμός 
της Λούκας

Από τις 17 Οκτωβρίου θα μπορούν να ιδρύον-
ται στη χώρα μας επιχειρήσεις, όχι σε 35

μέρες και με 15 βήματα, αλλά σε μία ημέρα και με
ένα βήμα, ενώ το υπουργείο προχωράει και στην
απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.
Τάδε υπεσχέθη η υπουργός Οικονομίας Λούκα
Κατσέλη, η οποία σε συνέντευξή της προέβλεψε
ότι «σιγά - σιγά στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 οι
τράπεζες θα μπορούν να χορηγούν περισσότερη
ρευστότητα στην αγορά, κάτι που το έχει απολύ-
τως ανάγκη». Επίσης, η υπουργός υπογράμμισε
ότι στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάπτυξη
της οικονομίας απαιτείται η κινητοποίηση όλης
της κοινωνίας. «Για ό,τι στήνουμε τώρα, τα απο-
τελέσματα θα φανούν σε δύο χρόνια και λόγω
ακριβώς της κρίσης, προσπαθούμε να επιλέ-
ξουμε τέτοια μέτρα που να έχουν επιπτώσεις όσο
γίνεται πιο γρήγορα», πρόσθεσε. Για να δούμε…
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Λίγες ώρες πριν από τον
κρίσιμο αγώνα με τη Φε-
νέρμπαξτέ, το διοικητικό
συμβούλιο του ΠΑΟΚ με-
τέβη στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο στο Φανάρι
και έγινε δεκτό από τον
κ.κ. Βαρθολομαίο, ο
οποίος έδωσε την ευχή
του. 

Στον ιερό ναό του Αγίου Γε-
ωργίου βρέθηκε η αντιπρο-
σωπεία της διοίκησης της

ΠΑΕ, με επικεφαλής τον Θόδωρο
Ζαγοράκη. Οι ποδοσφαιριστές
προτιμήθηκε να μην παραστούν
ώστε να ξεκουραστούν εν όψει
του μεγάλου αγώνα, ενώ το τε-
χνικό τιμ εκπροσώπησαν ο
Μάκης Χάβος και ο Νίκος Καρύ-
δας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
ευχήθηκε καλή επιτυχία στον
ΠΑΟΚ λέγοντας: "Τις καλύτερες
ευχές μου στους παίκτες του
ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία στον ση-
μερινό αγώνα"., ενώ ο Ζαγορά-
κης παρέδωσε στον Βαρθολομαίο
μία πλακέτα, και μία εικόνα του
πολιούχου της Θεσσαλονίκης
Αγίου Δημητρίου και μία μπάλα
με τις υπογραφές όλων των πο-
δοσφαιριστών.

Στη συνέχεια ο Ηλίας Βιολίδης
σε συνομιλία του με τον Βαρθο-
λομαίο του ανέφερε: "Ήταν πολύ
συγκινητικό που βρεθήκατε στην
Παναγία Σουμελά στην πρώτη της
λειτουργία μετά από 88 χρόνια",
ενώ ο Πατριάρχης ανέφερε:  "Θυ-
μάμαι με μεγάλη συγκίνηση την
επίσκεψή μου στη Θεσσαλονίκη
για τους εορτασμούς των 80 χρό-
νων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ". 

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εξάλλου, ευχα-
ρίστησε τον Πατριάρχη για τις
προσπάθειες που έκανε το
2006 ώστε να βρεθεί επενδυ-
τής για την ομάδα. Δηλώσεις
μετά την επίσκεψη έκανε το
μέλος της διοίκησης, Παναγιώ-
της Ποικιλίδης: "Ο Πατριάρχης
μας έδωσε την ευχή του. Εύχο-
μαι να πάνε όλα καλά. Νιώθω
μεγάλη συγκίνηση και ρίγος
που βρίσκομαι εδώ, όλοι οι Έλ-
ληνες πρέπει να επισκέπτονται το
Οικουμενικό Πατριαρχείο".

Επίσκεψη στις «ρίζες»
Σε κλίμα έντονης συγκίνησης

πραγματοποιήθηκε χθες το μεση-
μέρι της Πέμπτης η επίσκεψη των
εκπροσώπων του ΠΑΟΚ, πάλι με
επικεφαλής τον Θόδωρο Ζαγο-
ράκη, στον ΑΣ Πέραν, το σωματείο
από το οποίο άρχισαν όλα για τον
ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι του "Δικεφά-
λου" έφτασαν γύρω στις 12:00
στα γραφεία του συλλόγου, όπου
τους υποδέχτηκε αντιπροσωπεία
του συλλόγου, που από το 1923
ονομάζεται "Μπεγιόγλου". Η ΠΑΕ
ΠΑΟΚ παρέδωσε μία πλακέτα, η
οποία έγραφε: "84 χρόνια ΠΑΟΚ,
84 χρόνια αλησμόνητες πατρί-
δες.Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τους

αθλητές του συλλόγου "Πέρα", για
την πολύχρονη και ανιδιοτελή προ-
σφορά του στον ελληνισμό και τα
αθλητικά δρώμενα της Πόλεως.
Θόδωρος Ζαγοράκης, Πρόεδρος
ΠΑΕ ΠΑΟΚ.Κωνσταντινούπολη,
Αύγουστος 2010". 

Ο εκπρόσωποι του ΠΕΡΑ, με
επικεφαλής τον πρόεδρο της Δη-
μήτρη Κότσια, από την πλευρά
τους, έδωσαν επίσης μία πλακέτα
στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ,
καθώς και ένα λάβαρο της ομά-
δας. Ο Θ. Ζαγοράκης δήλωσε: "Για
εμάς η παρουσία μας εδώ έχει
διπλή σημασία. Αφενός επισκεπτό-

μαστε τον τόπο απ' όπου κατάγεται
ο ΠΑΟΚ, ενώ το βράδυ έχουμε και
ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Οι
παίκτες της ομάδας πρέπει να
είναι συγκεντρωμένοι για το παι-
χνίδι και γι' αυτόν το λόγο δεν
ήρθαν και αυτοί. Υπόσχομαι,
όμως, ότι την επόμενη φορά θα
έρθει και αντιπροσωπεία των πο-
δοσφαιριστών".

Από την πλευρά του, ο πρό-
εδρος του Αθλητικού Συλλόγου
Πέραν, Δημήτρης Κότσιας, τόνισε:
"Έχουμε χαρεί πάρα πολύ από τη
σημερινή επίσκεψη των ανθρώ-
πων του ΠΑΟΚ. Βεβαίως, θα

ήθελα να εκφράσω και το παρά-
πονο, ότι μας τιμάτε μόνο όταν έχει
αγώνα. Η τελευταία φορά που
είχαν έρθει εδώ εκπρόσωποι της
ομάδας, ήταν επί διοίκησης Μπα-
τατούδη. Αυτό το παράπονο δεν το
έχουμε πει στις διοικήσεις του
ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Αυτοί πρέπει
να το σκεφτούν... Ευχόμαστε επι-
τυχία στο βραδινό αγώνα. Εμείς,
από την πλευρά μας, προσπα-
θούμε να κρατήσουμε ζωντανό το
σύλλογο. Όσο είμαστε ζωντανοί,
θα υπάρχει αυτός. Ψάχνουμε πό-
ρους, για να κρατήσουμε ζωντανό
το σύλλογο". Το 1886 ιδρύθηκε
στην Κωνσταντινούπολη ο σύλλο-
γος "Ερμής". Αυτός διαλύθηκε το
1912 και το 1914 ιδρύθηκε ο "ΑΣ
Πέραν". Το 1924, Κωνσταντινου-
πολίτες που υποχρεώθηκαν να φύ-
γουν από την Πόλη ιδρύουν στη
Θεσσαλονίκη την ΑΕΚ Θεσσαλονί-
κης. Υπάρχει, όμως, διχασμός
γύρω από το εάν τα μέλη του συλ-
λόγου θα έπρεπε να κατάγονται
μόνο από την Κωνσταντινούπολη ή
εάν θα μπορούσαν να είναι και Ελ-
λαδίτες. Έτσι, υπάρχει διάσπαση
και κάποιοι κατεβαίνουν στην
Αθήνα, κρατώντας το κιτρινόμαυρο
χρώμα. Αυτοί που έμειναν στη
Θεσσαλονίκη ίδρυσαν το 1926 τον
ΠΑΟΚ.

O ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Με την ευλογία του Πατριάρχη
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Χορηγία από τον ΟΠΑΠ
Μία ανάσα από συμφωνία με τον

ΟΠΑΠ που μπορεί να αποφέρει αρ-
κετά χρήματα στα ταμεία της ομάδας, βρί-
σκεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Οργανισμός
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου θα
εξασφαλίσει εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου το δικαίωμα να διαφημίζει κάποιο
από τα προϊόντα του (ΠΡΟ-ΠΟ, KINO,
Λόττο κ.α.) στο μπροστινό μέρος της φα-
νέλας του ΠΑΟΚ, έναντι ποσού που μπο-
ρεί να φθάσει μέχρι το 1,5 εκ. ευρώ
ετησίως.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διοχετεύ-
θηκαν από τα γραφεία του Οργανισμού,

οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών είναι
προχωρημένες και αφορούν σε τριετή συ-
νεργασία. Ο ΠΑΟΚ (όπως και η ΑΕΚ) θα
έχει εξασφαλισμένο ένα ποσό της τάξης
του 1,2 εκ. ευρώ κάθε χρόνο το οποίο μπο-
ρεί να φθάσει μέχρι και το 1,5 εκ. ευρώ, αν
η ομάδα υλοποιήσει όλους τους αγωνιστι-
κούς στόχους της. Στην συμφωνία θα
υπάρξουν και ρήτρες βίας (τις οποίες φω-
τογράφισε με τις δηλώσεις του την Τε-
τάρτη ο υφυπουργός Πολιτισμού,
Γιώργος Νικητιάδης) που προβλέπουν
απώλεια εσόδων αν οι οπαδοί της ομάδας
δημιουργήσουν επεισόδια.



To ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ αποκαλύπτει:

• Συνέντευξη φωτιά για τους κλέφτες των

ταμείων και την off-shore με τον πρόεδρο του

ΕΒΕΑ, κ. Μίχαλο.

• «Εκλεψα πολλά, μετάνιωσα και ομο-

λογώ» Ντοκουμέντο: ένας μετανοημένος αρχι-

κλέφτης δίνει ονόματα, βιλες και λογαριασμούς.

• Νέα φρικωδία με 11χρονη, μετά το παρα-

μύθι με τον Άλεξ

• Λαυράκια με ονόματα για εκατομμύρια

στις εξεταστικές, αλλα…. 
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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
Λ. Ιασωνίδου 34-Αγ. Σοφίας-Αγ. Δημητρίου 120, Κωνσταντίνου Καραμανλή

71, Κωνσταντινουπόλεως 28-Παρασκευοπούλου, Χειμάρας 27- Μπότσαρη 98,
Α. Παπαναστασίου 110 Χαριλάου, Β. Όλγας 122 - Πέτρου Συνδίκα, Αλ. Παπα-
ναστασίου 201 Τέρμα Χαριλάου, Αγίου Δημητρίου 2 πλησιον οδού Λαγκάδα,
Δελφών 208 Ντεπω, Απόλλωνος 13 Κήπος Καλού-κ. Τούμπα, π. Γρηγορίου ε΄
14 δημαρχείο, Εθν. Αντίστασης 141 έναντι νταλιπη, Μητροπόλεως 47, Εγνατία
142 – Καμάρα, Πόντου 65, Εγνατία 45 - Ιων. δραγούμη, Ωραιοκάστρου 56 –
Ηλιούπολη

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Χειμάρας 27- Μπότσαρη 98, Αγίου Δημητρίου 2 πλησιον οδού Λαγκάδα, Δελ-

φών 208 Ντεπω, Εθν. Αντίστασης 141 έναντι νταλιπη, Εγνατία 142 – Καμάρα,
Ωραιοκάστρου 56 – Ηλιούπολη

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας,
νευρολογικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική,
καρδιολογικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά, ψυχολογικά
• ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χει-
ρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ για περιστατικά ουρολογικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παιδιατρικά, παιδοχειρουργικά,
παιδοορθοπεδικά, νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
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

• ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ      Ορτανσίας

• ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Χαλκιδικής(περιοχή Μπότσαρη)

• ΚΗΦΙΣΙΑ Καπαδοκίας & τμήμα της Ζηργάνου

• ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μεσολογγίου&Βενιζέλου

• ΕΥΟΣΜΟΣ Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος

• ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Καυτατζόγλου, στο πάρκο Στρατηγείου

• ΜΕΤΕΩΡΑ Μ.Αλεξάνδρου,Γρανικού & Κυριακοπούλου

• ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Ευόσμου

λαϊκές αγορές
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Oriflame - Beauty Show
Ηγνωστή εταιρεία καλλυντικών Oriflame διοργάνωσε ένα

Beauty Show στο ξενοδοχείο Divani, στη Λάρισα. Γνωστά
μοντέλα παρουσίασαν δημιουργίες της σχεδιάστριας μόδας

Αναστασίας Βαβούρα, ενώ make up artist του show ήταν η Ρασιμέ.
Τη διοργάνωση του show ανέλαβε ο Κυριάκος Κερανόπουλος.
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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: «Την είπαν Αγία, την
είπαν Αρετή… Τόλμη… Ελευθε-
ρία κι ο καθένας μας της δίνει τις
διαστάσεις που του λείπουν και
που ονειρεύεται. Και ο δρόμος
για τη Θήβα την Εφτάπυλη είναι
μακρύς και ευτυχώς ατελείωτος
και… πέρα από μας.»

To 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Δήμου Θερμαϊκού

διοργανώνεται από το Πολιτι-
στικό Κέντρο του Δήμου με προ-
θεσμία υποβολής συμμετοχής τις
15 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες
στο www.thermaikosfilmfesti-
val.gr 

Διαγωνισμό φωτογραφίας με
θέμα: «διακοπές;» διοργανώ-

νει το Ι.Ι.Ε.Κ. Ε.S.P. με δικαίωμα
συμμετοχής ως τις 17/9/10 και
το πρώτο βραβείο να κερδίζει
δωρεάν το Α’ έτος στο τμήμα Φω-
τογραφίας ή Γραφιστικής. Πληρο-
φορίες στο www.esp.gr

Συναυλία των Ν. Πορτοκάλο-
γλου, Ν. Ζιώγαλα, Μ. Φάμελ-

λου απόψε στο φράγμα Θέρμης
στις 21.30 ενόψει του καθιερωμέ-
νου θεσμού του Δήμου, «Θέρμης
Δρώμενα». Τιμή εισιτηρίων 10
ευρώ.

ΟΑντώνης Ρέμος συνεχίζει τις
εμφανίσεις του στην Politia

Live Clubbing, στην περιοχή αε-
ροδρομίου. Τιμή φιάλης 160
ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων:
2310486956 & 486953

ΟΝίκος Βέρτης συνεχίζει τις
εμφανίσεις του στο ΟΡΑΜΑ,

στην περιοχή αεροδρομίου κάθε
Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο. Η
τιμή φιάλης είναι στα 160 ευρώ.
Τηλέφωνα κρατήσεων:
2310424058, 2310476720

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέν-
τρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(16.10, 18.10, Σάββατο και Κυριακή:
12.00, 14.00, 16.10, 18.10) / Οι με-
γάλοι (20.10, 22.20, 00.30)
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(16.00, 18.00, 20.00, 22.00,  Σάβ-
βατο και Κυριακή: 11.50, 13.50,
16.00, 18.00, 20.00, 22.00) / Επι-
κίνδυνες Παρέες (00.10)
Αίθουσα 3: Οι αναλώσιμοι (15.30,
17.40, 19.50, 22.10, 00.20, Σάββατο
και Κυριακή: 11.10, 13.20, 15.30,
17.40, 19.50, 22.10, 00.20)
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(17.00, 19.10, Σάββατο και Κυριακή:
13.00, 15.00, 17.00, 19.10) / Οι
αναλώσιμοι (21.20, 23.30)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(16.30, 18.40, Σάββατο και Κυριακή:
12.30, 14.30, 16.30, 18.40)
Αίθουσα 6: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(15.40, 17.30, Σάββατο και Κυριακή:
11.20, 13.30, 15.40, 17.30) / Incep-
tion (19.30, 22.30)
Αίθουσα 7: Toy Story 3 (16.50,
Σάββατο και Κυριακή: 12.50, 14.50,
16.50) / Inception (18.50, 21.50,
00.40)
Αίθουσα 8: Inception (17.10,
20.20, 23.20 Σάββατο και Κυριακή:
11.30, 14.20, 17.10, 20.20, 23.20)
Αίθουσα 9: Inception (21.50, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 18.50, 21.50)
Αίθουσα 10: Inception (19.30,
22.30)
Αίθουσα 11: Inception (21.00,
00.00)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.20, 20.30, Σάββατο και Κυριακή:
16.10, 18.20, 20.30)
Αίθουσα 2: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(17.50, 20.00)
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι (18.00,
20.15, 22.30)
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι (18.45,
21.00, 23.20)
Αίθουσα 5: Inception (20.00,
23.00, Σάββατο και Κυριακή: 17.00,
20.00, 23.00)
Αίθουσα 6: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(19.10, Σάββατο και Κυριακή: 17.10,
19.10)
Αίθουσα 7: Inception (18.00,
21.00, 00.00)
Αίθουσα 8: Inception (19.00,
22.00)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέν-
τρο «Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.00, 20.00, 23.00, Σάββατο και
Κυριακή: 16.00, 18.00, 20.00,
23.00)
Αίθουσα 3: Inception (18.00,
21.00, Παρασκευή και Σάββατο:
18.00, 21.00, 00.00)
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι (19.15,
21.15, 23.15, Σάββατο και Κυριακή:
17.15, 19.15, 21.15, 23.15)
Αίθουσα 5: Toy Story 3 (18.15,
Σάββατο και Κυριακή: 16.15, 18.15)
/ Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα (20.15,
22.15, Παρασκευή και Σάββατο:
20.15, 22.15, 00.15)
Αίθουσα 7: Inception (20.30,

23.30, Σάββατο και Κυριακή: 17.30,
20.30, 23.30)
Αίθουσα 8: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(19.40, Σάββατο και Κυριακή: 17.40,
19.40)
Αίθουσα 9: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.30, 20.30, Σάββατο και Κυριακή:
16.30, 18.30, 20.30) / Inception
(22.30)
Αίθουσα 10: Inception (19.00,
22.00, Σάββατο και Κυριακή: 16.00,
19.00, 22.00)
Αίθουσα 11: Inception (21.30,
00.30, Παρασκευή και Σάββατο:
18.30, 21.30, 00.30)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(19.20, Σάββατο και Κυριακή: 17.20,
19.20) / Inception (21.30)
Αίθουσα 2: Inception (20.00,
23.00, Σάββατο και Κυριακή: 17.00,
20.00, 23.00)
Αίθουσα 3: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.20, 20.20, Σάββατο και Κυριακή:
16.20, 18.20, 20.20) / Inception
(22.30)
Αίθουσα 4: Inception (19.30, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 16.30, 19.30)
Αίθουσα 6: Οι Αναλώσιμοι (18.50,
21.00, 23.15, Σάββατο και Κυριακή:
16.40, 18.50, 21.00, 23.15)
Αίθουσα 7: Toy Story 3 (18.00,
Σάββατο και Κυριακή: 16.00, 18.00)
/ Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα (20.00,
22.00, Παρασκευή και Σάββατο:
20.00, 22.00, 00.00)
Αίθουσα 8: Οι Αναλώσιμοι (20.40,
23.30)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403,
2310265884) Baaria (20.30, 23.10)

ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190) Sex and
the City 2 (21:00)

ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642)
Μπόνι και Κλάιντ (20.45, 23.00)

ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) Inception
(21.00, 23.15)

ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα
στο Βελλίδειο τηλ.2310292304) Σρεκ
Κι Εμείς Καλύτερα (20.30) / Τελευ-
ταίος σταθμός (22.15)

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

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

ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη)
Bounty Hunter (21.00, 23:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720) Toy
Story 3 (Πέμπτη έως Κυριακή: 21:00)
/ Τελευταίος προορισμός: (Δευτέρα
έως Τετάρτη: 22.45)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700)
Baaria (Πέμπτη έως Κυριακή: 21.00.
23.00) / Επικίνδυνες Παρέες (Δευ-
τέρα έως Τετάρτη: 21.00, 23.00)

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ:
(τηλ.2310600696) Αγιασμός (Πέμπτη
έως Κυριακή: 21.00) / The Kings of
Mykonos (Δευτέρα έως Τετάρτη:
21.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

«ΜΠΑΝΤΑ-ρι-
σμένοι» / Σή-
μερα το βράδι,
στο Ανοικτό Θέ-
ατρο Συκεών

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ
Παράσταση: «ΤΡΥΠΙΟ ΣΑΝ ΚΟ-
ΣΚΙΝΟ» του Βασίλη Μπουν-
τούρη / Πρωταγωνιστούν:
Φωτεινή Νέτσικα, Δήμητρα
Τζήκα, Αλέξανδρος Χρυσάφης,
Σωτήρης Γκουντζούδης, Γιάν-
νης Φασούλας, Ζωή Στερικλή
κ.α. / Στις 29 Αυγούστου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ
Παράσταση: «Ο ΦΙΑΚΑΣ» του Δ.
Κ. Μισιτζή / Πρωταγωνιστούν:
Κώστας Καζανάς, Μιχάλης Μπί-
ζιος, Ανατολή Αθανασιάδου,
Τζένη Σκαρλάτου, Παύλος Νά-
στος / Στις 30 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
««ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ – ΟΙ» / Πρωτα-
γωνιστούν: Καίτη Σαμαρά,
Βάλια Μωραϊτοπούλου, Μπάμ-
πης Τίγκας, Πόπη Χατζηκώστα,
Δ. Χατζημιχαηλίδης / 30 και 31
Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ» /
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Αβρα-
μίδης, Μίλτος Αλευράς, Γιάν-
νης Χρυσόπουλος, Λεωνίδας
Χατζησάββας, Γρηγόρης Σούγ-
γαρης κ.α./ 6 και 7 Σεπτεμ-
βρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ προβλέπονται
και στο ραδιοφωνικό χάρτη της
Θεσσαλονίκης, καθώς η οικονο-
μική κρίση έχει χτυπήσει και άλ-
λοτε μεγάλους σταθμούς, με
μεγάλη ακροαματικότητα, αλλά
όχι αντίστοιχα έσοδα. Γνωστό νε-
ανικό ραδιόφωνο που είχε απλή-
ρωτους επί μήνες τους
εργαζόμενους του, καλοβλέπει
και την συνεργασία ή την πώ-
ληση με αθηναϊκό σταθμό. Για να
δούμε…

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ η ΕΤ3 στο Μουν-
τομπάσκετ από το Σάββατο 28
Αυγούστου 2010, μεταδίδοντας
σε μαγνητοσκόπηση τους αγώνες
ΗΠΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ (00.30) και ΕΛ-
ΛΑΔΑ- ΚΙΝΑ (02.00). Το τρίτο
κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης
θα παρακολουθεί από κοντά τη
μεγαλύτερη γιορτή της καλαθο-
σφαίρισης, που ανέλαβε τηλεο-
πτικά η ΕΡΤ Α.Ε, με καθημερινές
μεταδόσεις αγώνων

ΑΔΙΕΞΟΔΟ για τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα του ποδοσφαιρικού
πρωταθλήματος της SuperLeague.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της
Forthnet και της SuperLeague
είναι προγραμματισμένες συνεχί-
ζονται, όμως η υπογραφή της
συμφωνίας ανανέωσης της συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο πλευρών
θα γίνει ...μετά την 1η αγωνιστική
του πρωταθλήματος. 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ κινητοποιήσεις κατά
τη διάρκεια της Έκθεσης προ-
γραμματίζει και η ΠΟΣΠΕΡΤ, που
οργανώνει για το σκοπό αυτό με-
τάβαση μελών της με πούλμαν
από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι
ζητά να επιστραφούν τα χρήματα
απ’ όσους πήραν παράτυπα υπέ-
ρογκα μπόνους στην ΕΡΤ.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ και ο Χρήστος
Μουλίνος από την εκδοτική
ομάδα του VETO. Έτσι από την
πρώτη φωτογραφία - διαφήμιση
της εφημερίδας και μετά τις προ-
ηγούμενες αποχωρήσεις Λάλα και
Ζαγοριανίτη, από τους 4 έμεινε
μόνο ο Μάκης Τριανταφυλλόπου-
λος. 

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- Εκπαιδευτική τηλεόρα-
ση
11.00- Πρόσφυγες
11.30- Το ρίζωμα
12.00- Οικογένεια Παπαδοπού-
λου
13.30- 'Aγουρα στάχυα
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Ένα σχολείο για τον αυ-
τοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι
16.30- Οι μάγοι του Γουειβερλι 
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Γιάννης και Μαρία
19.00- Εξιστορειν και ιστορειν
20.00- Στίβος ΙΑΑF Diamond
League
23.00- Ειδήσεις
00.00- Ο κανόνας του παιχνιδι-
ού

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- Μικροί και μεγάλοι εν
δράσει

20.15- Ταξιδεύοντας στην Ελ-
λάδα
21.00- Ειδήσεις
21.45- UEFA Super cup
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
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ο Αχόρταγος
00.30- Οι οικολογικές μάχες

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 
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
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- Ιατρικές έρευνες

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- Minority report
00.00- Το κυνήγι του δολοφό-
νου 

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 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- Υπερκατασκευές
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 ΜΕ ΤΟΝ ΝΤΕΜΗ ΡΟΥΣΣΟ ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη επιστρέ-
φει για άλλη μία εμφά-
νιση στην Ελλάδα ο

Ντέμης Ρούσσος, μετά από την
επιτυχημένη συναυλία του στο
Ηρώδειο, τον περασμένο Ιού-
νιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο
της παγκόσμιας περιοδείας του
«Being Demis». Η συναυλία
θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου
στο Θέατρο Γης στις 21.30. 

Γιορτάζοντας 40 χρόνια κα-
ριέρας, ο διεθνούς φήμης Έλ-
ληνας καλλιτέχνης, μετά από
37 χρόνια, δίνει σε όλους τους
Έλληνες την δυνατότητα να
απολαύσουν τα τραγούδια του
από το ξεκίνημα του μέχρι και
σήμερα. Ο Ντέμης Ρούσσος
μετράει εκατομμύρια πωλήσεις
δίσκων στην καριέρα του σε
όλο τον κόσμο και εκατοντάδες
επιτυχίες που σημάδεψαν τις
δεκαετίες του '70 και του '80. 

Ο Ντέμης Ρούσσος θα πα-
ρουσιάσει τραγούδια από το
σύνολο της καριέρας του μέχρι
και το τελευταίο του άλμπουμ.
Κάνει μια χορταστική ανα-

δρομή στο πλούσιο μουσικό
του ρεπερτόριο τόσο από την

προσωπική του δισκογραφία,
όσο και από τη συμμετοχή του

στους «Aphrodite's Child».
Ανάμεσα στα τραγούδια που
θα ακούσουμε είναι και τα ανε-
πανάληπτα: "Rain and Tears",
Goodbye my love, goodbye",
For ever and ever" και πάρα
πολλά ακόμα. 

Πολλοί είναι αυτοί που θέ-
λουν να δουν και να ακούσουν
ζωντανά τον διεθνούς φήμης
Έλληνας καλλιτέχνη και αρκε-
τοί είναι αυτοί που έχουν ήδη
πάρει στα χέρια τους, το «μα-
γικό» χαρτάκι. Η προπώληση
των εισιτηρίων γίνεται στα Me-
tropolis, Public, Εκδοτήρια
Πλατείας Αριστοτέλους και
ηλεκτρονικά μέσω Ticket Ser-
vices και οι τιμές των εισιτη-
ρίων κυμαίνονται από 20 έως
30 ευρώ. 

Μετά από 37 χρόνια…
επιστρέφει



Υποψηφιότητες για δήμο Θεσσαλονίκης:
Δυο Έλληνες, τρεις γνώμες…

➽ Και να ξανά το θέμα της Δελφών. Σα
να μην πέρασε μια μέρα. Θυμόμαστε όλοι
τις απεγνωσμένες κραυγές των κατοίκων
και των καταστηματαρχών της περιοχής
για τα εργοτάξια του μετρό τα οποία…

➽ …ήταν αδρανοποιημένα επί πολλούς
μήνες, ωστόσο ο κεντρικός δρόμος ήταν
μερικά κλειστός με λαμαρίνες που εμπόδι-
ζαν ακόμη και το φως του ήλιου να μπαί-
νει στα καταστήματα –πόσο μάλλον τους
πελάτες…

➽ …αλλά και τους κατοίκους από το να
μπαίνουν με ασφάλεια στις εισόδους των
πολυκατοικιών. Βγήκαν στους δρόμους,
διαμαρτυρήθηκαν, ήρθαν οι τηλεοράσεις,
οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα. Είπαν οι
άνθρωποι «κάντε το μετρό, αλλά μην μας
σκοτώνετε» όταν…

➽ …ήδη τα κρούσματα κλοπών και επι-
θέσεων σε κατοίκους έγινε καθημερινό-
τητα στη γειτονιά που πέρασαν όλη τους
τη ζωή και τώρα, αυτή η γειτονιά τους
έδιωχνε…

➽ …όταν ήδη πάνω από δέκα μαγαζιά
είχαν ήδη βάλει λουκέτο, αφού πια κανείς
πελάτης δεν πατούσε στις βιτρίνες οι
οποίες δεν ήταν καν ορατές για τα βλέμ-
ματα των περαστικών, κρυμμένες πίσω
από τις γκρίζες λαμαρίνες. 

➽ Τίποτε δεν έγινε. Κανένα αποτέλεσμα.
Καμία απόκριση στο αίτημα των περιοί-
κων να αντικατασταθούν οι λαμαρίνες
από πλέγματα. Αυτά τα αποφασίζει η
Αθήνα, η απάντηση της Θεσσαλονίκης,
και η Αθήνα δεν έχει ακόμα διοίκηση. Κι
όταν ορίστηκε η νέα διοίκηση χαΐρι κα-
νένα. 

➽ Αν τα μάτια μου δεν με απατούν, οι
λαμαρίνες εξακολούθησαν να κάνουν
κουμάντο στη ζωή των ανθρώπων. Και η
διοίκηση μίλησε. Και είπε ότι -μάλλον,
δεν ξέρω, θα δούμε, ίσως, μπορεί, «εξετά-
ζουμε όλα τα ενδεχόμενα- από Μπότσαρη
μέχρι Συνδίκα θα κλείσει για δέκα μήνες η
Δελφών –κι όποιον πάρει ο χάρος…

➽ Που είναι οι δεκάδες πια υποψήφιοι
δήμαρχοι αυτής της πόλης, οι βουλευτές,
οι υπουργοί της Θεσσαλονίκης να παρέμ-

βουν, να ακουστούν, να
εισακουστούν για να
δοθεί μια εξήγηση, μια
διευκρίνιση, μια αποζη-
μίωση ηθική ή υλική;

Καλημέρα… Ας
πούμε…

Κατεβαίνει…
Θα είναι υποψήφιος με τον Κώστα
Γκιουλέκα μας είπε χθες ο Νίκος Μα-
κραντωνάκης, για τον οποίο δεν έχει
τεθεί θέμα να μείνει εκτός ψηφοδελτίου.
Ούτως ή άλλως ο αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών δεν ενεπλάκη σε κανένα σημείο
στο όλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε
στο δήμο, ενώ όπως δηλώνει ο ίδιος
είναι υπερήφανος για το έργο της παρά-
ταξης. «Φτιάξαμε το δήμο» είπε στην
«Κ», εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν
να απαξιώνεται τόσο εύκολα το έργο Πα-
παγεωργόπουλου. 

Γκρίνιες και αβεβαιότητες
Πολλές οι γκρίνιες στο τοπικό
ΠΑΣΟΚ για την καθυστέρηση
στη λήψη αποφάσεων για το
ποιους υποψηφίους θα
στηρίξει το ΠΑΣΟΚ. Χα-
ρακτηριστικό παρά-
δειγμα ο δήμος Συκεών
– Νεάπολης όπου η δια-
μάχη βενιζελικών – κα-
στανιδικών καλά κρατεί.
Ούτε καν εκεί όπου
υπάρχει το δυνατό όνομα
του Σίμου Δανιηλίδη δεν
μπορεί να ληφθεί απόφαση
καθώς υπάρχει το «εμπόδιο» του
Νάκη Λαδόπουλου. Αλλά και από Νέα
Δημοκρατία μεριά ακούω ότι ο Στέλιος

Συμεωνίδης δεν είναι και πολύ σίγουρος
(το σκέφτεται, μου λένε) εάν θα πάει για
δήμαρχος, κι ας τον θέλουν οι γαλάζιοι.   

Κερσανίδης για δήμαρχος
Το όνομα του δημοσιογράφου Στράτου
Κερσανίδη ακούγεται ως πιθανόν για
την υποψηφιότητα στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βέ-
βαια η «επετηρίδα» επιβάλλει
Τριαντάφυλλο Μηταφίδη. Το πράγμα
έχει περιπλεχθεί μετά τις εξελίξεις στη
διαπαραταξιακή, καθώς οι τοπικοί ΣΥΡΙ-
Ζικοί εκτιμούν ότι ο Τάσος Τζήκας δεν
εκφράζει τις απόψεις τους για τη διοί-
κηση του δήμου και «αν εκλεγεί θα διοι-

κήσει το δήμο σαν επιχείρηση». 

Με σήμα το περιστέρι�
Το… περιστέρι θα έχει

ως σήμα η παράταξη
Κυρίζογλου στο δήμο
Μενεμένης – Αμπε-
λοκήπων (μήπως θα
ταίριαζε περισσό-
τερο ένα… τσαμπί

σταφύλια;). Πάντως ο
Λάζαρος εξασφάλισε

τη συνεργασία του δη-
μάρχου Μενεμένης Γ.

Ακτσελή, του πρώην δημάρχου
Γ. Μύθημη, αλλά και σημαντικά ονό-
ματα του τοπικού ΠΑΣΟΚ. Ξέρει καλά ότι

η καλή προετοιμασία μετράει στους
αγώνες, για να μην αποδειχθεί το περι-
στέρι… δεκαοχτούρα!

Διπλή επιτυχία
Η Ζωή Τζήκα, η κοπέλα που πέρασε
πρώτη στην Αρχιτεκτονική Θεσσαλονί-
κης, είναι κόρη του Τάσου Τζήκα! Λίγες
ώρες πριν μάθει για το καλό αποτέλε-
σμα, ο πατέρας της είχε αναδειχθεί υπο-
ψήφιος από τη Διαπαραταξιακή.
Προφανώς, η 25η Αυγούστου 2010 θα
μείνει χαραγμένη στη μνήμη της οικο-
γένειας. Συγχαρητήρια από εμάς στη
Ζωή και καλή τύχη στον Τάσο!

Βγήκαν μαχαίρια
Για παράνομη μετακίνηση υπαλλήλου
και συνδικαλιστικές διώξεις κατηγορεί
με χθεσινή ανακοίνωσή της η ΔΑΚΕ
ΕΛΤΑ τον διευθύνοντα σύμβουλο των
ΕΛΤΑ Π. Βουρνά. «Πότε θα αποφασίσει
να εγκαταλείψει την νοοτροπία του
κομματάρχη και πότε θα καταλάβει ότι ο
Οργανισμός χρειάζεται μάνατζερ;» ανα-
ρωτιούνται οι ΔΑΚίτες, κατηγορώντας
τον ότι «από τότε που ανέλαβε τα έσοδα
πάνε κατά διαόλου». Τον καλούν δε να
παραιτηθεί από τη θέση τους προς όφε-
λος του οργανισμού. Βγήκαν τα μαχαί-
ρια στα ΕΛΤΑ…

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Σπετσοπούλαι βασιλόφροναι παράνυμφοι κοσμούσι τον γάμον του Νικολάου μετά της Τατιάνας. Εν
Ελλάδι ταλανιζομένη ένεκα της οικονομικής κρίσεως, Αύγουστος 2010…

ΑΠΟΡΙΑ
Τώρα που ο δήμος Ωραιοκά-

στρου έχει πληθυσμό άνω των
25 χιλιάδων πολιτών (και άρα δεν

έχει το δικαίωμα εξάσκησης
επαγγέλματός του) ο δήμαρχος
Μυγδονίας και υποψήφιος εκ

νέου δήμαρχος θα βγάλει
την μπλούζα του για-

τρού;
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