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το πρωτοβρόχι…
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ο Γιώργος…

Σελ. 10Συνέχεια στη σελ. 2
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«Ο επιχειρηματικός κόσμος
έχει εξαντληθεί...» Σελ. 10

Σελ. 15

Η Λ. Κατσέλη, 
οι τράπεζες και 

ο ανασχηματισμός

Toυ Νίκου Καραμανλή

Η
κ. Λούκα Κατσέλη δέχεται

τελευταία ιδιαίτερης έκτα-

σης και έντασης πυρά από

τους τραπεζίτες και τους εκπροσώ-

πους των παραγωγικών φορέων.

Αυτό κατά τεκμήριο σημαίνει ότι η

υπουργός Εθνικής Οικονομίας κι-

νείται κοντά στους απλούς πολίτες,

απηχεί και υπηρετεί τις πραγματικές

ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό δείχνει

και το έργο της στο κρίσιμο κυβερ-

νητικό υπουργείο: νομοσχέδιο για

τη ρύθμιση των τραπεζικών χρεών

των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

και των ελεύθερων επαγγελματιών,

το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των

χρεών των νοικοκυριών προς τις

τράπεζες, αλλά και ο αναπτυξιακός

νόμος που δίνει κίνητρα στους μι-

κρούς να αναπτυχθούν και δεν «παί-

ζει» προνομιακά τους μεγάλους...

Σελ. 4
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Παφ και… 
πενηντάρικο

✔ Περίοδος χάριτος ενός μήνα, μετριάζονται τα πρόστιμα
✔ Καταργούνται τα καπνιστήρια στους χώρους εργασίας
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«Ποτέ δεν έχω αποδεχτεί όλο αυτό που γίνεται με την ανα-
γνωρισιμότητα και νομίζω ότι ποτέ δε θα με μάθουν οι άλλοι
πραγματικά, το ποιος είμαι και τι νιώθω στην ουσία μου»

Λεωνiδας ΜπαΛaφας
«Με τον εαυτό μου ακόμη είμαστε σε
φάση γνωριμίας, δεν αισθάνομαι έτοι-
μος ακόμα να με χαρακτηρίσω»

Karfitsa
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www.karfitsa.gr
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(…) Η σχέση αποδημίας-
μετανάστευσης «δημιουρ-
γικών μυαλών» ή
εκπαιδευμένου ανθρώπι-
νου δυναμικού και ανά-
πτυξης, είναι γνωστή από
την εποχή του 5ου π.Χ.
αιώνα. Θετικό παράδειγμα
είναι εκείνο της Αθήνας
του Περικλή που συγκέν-
τρωσε γύρω του ότι δημι-
ουργικό μυαλό υπήρχε
στον τότε ελληνικό χώρο.
Χαρακτηριστικά αρνητικά
παραδείγματα, είναι, πρώ-
τον, οι διωγμοί των για-
τρών της εποχής του
Ιουστινιανού, που χαρα-
κτηρίστηκαν μάγοι-εθνι-
κοί και κατέφυγαν στην
περσική αυλή και σε άρα-
βες χαλίφηδες. Το αποτέ-
λεσμα ήταν να πάει
δεκαετίες πίσω η ιατρική
επιστήμη στη Δύση και να
αναπτυχθεί στους πέρσες
και στους άραβες. Δεύτε-
ρον, Οι διωγμοί τον 16ο
αιώνα των Ουγενότων
(Γάλλοι Καλβινιστές), μιας
από τις πιο δραστήριες
κοινωνικές ομάδες, που
κατέφυγαν στη Γερμανία,
Ολλανδία, ΗΠΑ και στις
Σκανδιναβικές χώρες,
συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξη των χωρών αυτών.

Τρίτο αρνητικό παρά-
δειγμα, είναι το ολοκαύ-
τωμα και ο ξεριζωμός
Αρμενίων και Ελλήνων
της Μικράς Ασίας το 1922,
όπου ακόμη και ο Κεμάλ
αναγκάστηκε να αναγνω-
ρίσει πως ήταν τραγικό
λάθος. Στις αρχές του 20ου
αιώνα, το 78% της τουρκι-
κής οικονομίας ήταν στα
χέρια δραστήριων Ελλή-
νων και Αρμενίων. Παράλ-
ληλα, ενώ τα ελληνικά

σχολεία της Τουρκίας
είχαν 170 000 μαθητές, τα
τουρκικά είχαν μόνο 50
000 και αυτά ήταν όλα
στρατιωτικά σχολεία. 
(…)Το πρόβλημα αυτή τη
στιγμή στη χώρα μας δεν
είναι το γεγονός, ότι φεύ-
γουν κάποια δημιουργικά
μυαλά, όπως γινόταν
παλιά, αλλά κινδυνεύουμε
να φύγουν τα περισσό-
τερα. Και ενώ σήμερα πα-
ρατηρείται μια έντονη

διάθεση μετανάστευσης
ελλήνων επιστημόνων
στο εξωτερικό, η Γερμα-
νική Υπηρεσία Ανταλλα-
γών Φοιτητών (DAAD), σε
πρόσφατη έρευνά της,
διαπιστώνει με ανησυχία
μια έντονη μετακίνηση
τούρκων επιστημόνων
από την Γερμανία προς
την Τουρκία. 

Γράφει ο Αλέξανδρος Πιστοφίδης,
Αναρτήθηκε από kafeneio

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή



...διατηρώντας
τον κατεξοχήν ανα-
πτυξιακό ιστό της
χώρας, εκείνον των
υγειών εμπόρων και
επαγγελματοβιοτε-
χνών. Φυσικά, η ει-
σαγωγή στο παρόν
σημείωμα δεν ση-
μαίνει ότι δεν έγιναν

και λάθη, όπως παραδείγματος χάρη
στα νέα προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ που
λόγω του υπερβολικά υψηλού επιτο-
κίου και της άρνησης των τραπεζών
να τα υλοποιήσουν, έχουν δημιουρ-
γήσει σημαντικές καθυστερήσεις στην
τροφοδοσία της αγοράς με ρευστό.
Αυτά, βεβαίως, δεν είναι θέματα κεν-
τρικής πολιτικής αλλά μπορεί να λυ-
θούν με υπηρεσιακού χαρακτήρα
ενέργειες.

Το μεγάλο στοίχημα που κέρδισε η
Λ. Κατσέλη είναι ότι κατόρθωσε να
πετύχει αυτό που εδώ και δέκα χρό-
νια –τουλάχιστον- συζητά η κοινωνία
και διαπιστώνουν οι πολιτικοί αλλά
μένουν στα λόγια: υποχρέωσε τις τρά-
πεζες να αναθεωρήσουν τη στάση
τους απέναντι στους πολίτες, οι οποίοι
στο κάτω κάτω είναι και οι πελάτες της
– αιμοδότες της, με την εξομάλυνση
από πλευράς τραπεζών των όρων
χρηματοδότησης των νοικοκυριών και
των επαγγελματιών. Και για να το συ-
σχετίσουμε με την τρέχουσα οικονο-
μικο-κοινωνική συγκυρία, υποχρέωσε
τους τραπεζίτες να συμβάλλουν και
αυτοί στην αντιμετώπιση της κρίσης –
τουλάχιστον μέχρις ενός βαθμού. 

Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να
δούμε τι θα γίνει με τον ανασχηματι-
σμό, αν θα μείνει η Λ. Κατσελη στη
θέση της ή αν θα αντικατασταθεί. Ου-
σιαστικά εάν ανταμειφθεί ή αν θα
πληρώσει το αδιαμφισβήτητο γεγονός
ότι είναι το μοναδικό κυβερνητικό στέ-
λεχος που εκπλήρωσε μια προεκλο-
γική υπόσχεση του Γ. Παπανδρέου,
να αναθεωρήσει την πολιτική των τρα-
πεζών απέναντι στους πολίτες…

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Η Λ. Κατσέλη, 
οι τράπεζες και 
ο ανασχηματισμός
Συνέχεια από τη σελ. 1



Η παραλία για να
μας δείξει τι πρό-
κειται να στερη-
θούμε οσονούπω,
με την έλευση του
Σεπτεμβρίου. Αν
και τα μπάνια
στον… ιδρώτα για
την εξεύρεση του
επιούσιου, δεν θα
τα αποφύγουμε
εύκολα φέτος…
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Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Τελευταία μέρα του τελευ-
ταίου καλοκαιρινού μήνα
σήμερα κι εξαντλώντας

κάθε περιθώριο άδειας και dead line, επι-
στρέφω σπίτι μ’ ένα σωρό υπέροχες εικόνες
στο μυαλό.

Ήταν ωραίο αυτό το καλοκαίρι με τα καλά
και τα λιγότερο καλά του, με μποφόρ και νηνε-
μίες, με γέλια, θάλασσες, διαβάσματα, μέχρι
και φεστιβάλ τζαζ στην Τήνο, υποδειγματικά
διοργανωμένο, με θρησκευτικά πανηγύρια και
προσκυνήματα στη Μεγαλόχαρη.

Πάνω απ’ όλα όμως στέκονται πάντα οι άν-
θρωποι, η κινητήριος δύναμη της ζωής, ικανοί
να κάνουμε τη γη να γυρίζει ή να τη σταματή-
σουμε για πάντα...

Στην Τήνο γνώρισα ανθρώπους, που είτε

έχοντας ρίζες από το νησί, είτε όχι, αποφάσισαν
να την κάνουν πατρίδα τους και να ζήσουν μό-
νιμα εκεί, εγκαταλείποντας επιτυχημένες κα-
ριέρες αλλά και την αγχωτική ζωή της Αθήνας
ή της Θεσσαλονίκης, για μια άλλη, τελείως δια-
φορετική ζωή, που περιλαμβάνει πολλές ελεύ-
θερες ώρες, κολύμπι επί 8 με 9 μήνες το
χρόνο, ευτυχισμένους καφέδες, γράψιμο και
διάβασμα αλλά και ταξίδια στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, όταν εμείς οι υπόλοιποι είμαστε πε-
σμένοι με τα μούτρα στη δουλειά και με τα
νεύρα κρόσσια από το άγχος.

Βέβαια η ζωή αυτή περιλαμβάνει κι αρκετή
μοναξιά κυρίως το χειμώνα, αλλά ποιος είπε ότι
οι υπόλοιποι στις μεγαλουπόλεις περνάμε κα-
λύτερα, αγκαλιά με την τηλεόραση; Δε νο-
μίζω...

Επίσης, έχει κάτι αέρηδες, που δεν παλεύον-
ται με τίποτε...Η Τεράζα, η οποία μένει μόνιμα
στην Τήνο μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά της,

που πηγαίνουν ακόμη Δημοτικό, μου λέει γε-
λώντας, ότι οι δυνατοί άνεμοι έχουν τρεις βα-
σικές διαβαθμίσεις: Πρώτος είναι ο καρεκλάτος
(που σηκώνει καρέκλες), μετά ο καμπανάτος (
που κάνει της καμπάνες της Μεγαλόχαρης να
χτυπάνε μόνες τους) και τρίτος ο τραπεζάτος
(που παίρνει ακόμη και τα τραπέζια)!!!

Βέβαια, όσοι παίρνουν τη μεγάλη απόφαση
της αποκέντρωσης, έχουν λύσει με τον ένα η
τον άλλο τρόπο το θέμα της επιβίωσής τους,
αλλά τελικά, το πιο βασικό απ’ όλα είναι η από-
φαση.

Μουσικοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, διαφη-
μιστές αλλά και απλοί συνταξιούχοι κατοικούν
πλέον μόνιμα σε νησιά και χωριά της ενδοχώ-
ρας. Κι δίνουν ζωή στην άλλη Ελλάδα ακόμη
κι εκτός θερινής σεζόν.

Ωραίοι, δημιουργικοί και αποκεντρωμένοι.
Γυρίσματά μας, εύχομαι...Και καλό χειμώνα να
έχουμε!

Ωραίοι, δημιουργικοί και αποκεντρωμένοι...

άποψη 

Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ειρί πλουμιστό είναι
το αυτοκίνητό μας.
Κορώνα στο κεφάλι

μας, δείγμα του κοινωνικού μας στάτους,
εξ’ ου και οι άπειρες… Πόρσε Καγιέν.
Ανάλογη και η οδική μας συμπεριφορά,
εκείνη του άρχοντα, που «καβάλα πάει
στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάει». 

Όμως αυτή η λειτουργία του μέσου Έλ-
ληνα οδηγού έχει και ορισμένα μεγάλα
μειονεκτήματα. Ένα από αυτά, αντίκρισα
χθες το μεσημέρι στην οδό Ν. Κουντου-
ριώτη, λίγο πριν την αρχή της λεωφόρου
Νίκης. Γεμάτος αυτοκίνητα ο δρόμος και
στο βάθος ακούγεται η σειρήνα από το
ασθενοφόρο που προσπαθεί να βρει διέ-
ξοδο μέσα από τη «θάλασσα» των ΙΧ. Οι
περισσότεροι συνέχισαν ακάθεκτοι την
πορεία μας. Όσοι έκαναν στην άκρη,
είδαν με έκπληξη τον χώρο να τον κατα-
λαμβάνει το… πίσω ΙΧ, που βρήκε κενό
για αν κερδίσει ένα μέτρο! Παραμέρισαν
μόνο όταν το ασθενοφόρο βρέθηκε ακρι-
βώς πίσω τους, αφού επιδίωξαν αν κερ-
δίσουν όσο περισσότερη απόσταση
μπορούσαν από εκείνους που παραμέρι-
ζαν. Το όχημα εκτάκτου ανάγκης, διά-
νυσε 200 μέτρα σε 2 λεπτά αντί για λίγα
δευτερόλεπτα. Δε συζητάμε το τι θα συ-
νέβη λίγο αργότερα στη στενή λεωφόρο
Νίκης. Όμως αυτά τα έξτρα λεπτά ή δευ-
τερόλεπτα, ίσως να είναι πολύτιμα στο αν
θ ζήσει ή θα πεθάνει ένας ασθενής που
μεταφέρεται από το ασθενοφόρο. Εκείνο
που σε ενοχλεί είναι ότι μπορεί ο ίδιος
άνθρωπος που σε ρυθμό χελώνας παρα-
μερίζει στη σειρήνα, να σπεύδει άμεσα
να συνδράμει ακόμα και στην υποψία
τροχαίου . ατυχήματος. Γνωρίζει δηλαδή
το σωστό αλλά το πράττει ανάλογα την
περίπτωση. Αν, λέω αν, του έκοβες τον…
πισινό, με ένα γερό πρόστιμο, επειδή
δεν διευκόλυνε το ασθενοφόρο, αυτός
και οι «όμοιοι» του θα το ξαναέκαναν;

Καβάλα πάει 
στην εκκλησία

Franz de Paula Ferg «A Riding Lesson», αρχές 18ου αι. 

Φωτογραφίες υπεν-
θύμισης οι σημερι-

νές. Η πρώτη, το
άναμμα τσιγάρο,

που πλέον θα κο-
στίζει από αύριο 50
ευρώ αν γίνεται σε
δημόσιο χώρο, με
την προοπτική να

φτάσει τα 500
ευρώ, αν γίνεται

κατ’ εξακολούθηση.



Karfitsa4 AYTOΔIOIKHTIKA Τρίτη 31 Αυγούστου 2010

«Πράσινος» και «γαλάζιος»…
πονοκέφαλος στην Καλαμαριά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ 

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Εβδομάδα εξελίξεων θεω-
ρείται αυτή που διανύουμε
για το δήμο Καλαμαριάς

και τους υποψήφιους δημάρχους
που θα στηρίξουν ΠΑΣΟΚ και
ΝΔ. Ιπποκράτους και Ρηγίλλης
αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά
τους τις επόμενες ημέρες, ενώ
άγνωστες παραμένουν οι προθέ-
σεις ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο το
ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει τη στάση
του, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύ-
νης στον Δαμιανό Παπαδόπουλο.

Όσο τα δυο μεγάλα κόμματα
κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους,
τόσο το τοπίο παραμένει ομιχλώ-
δες. Στο «πράσινο στρατόπεδο»
ο νυν δήμαρχος Θεοδόσης Μπα-
κογλίδης θεωρείται φαβορί. Είναι
ο άνθρωπος που διαδέχτηκε τον
Χριστόδουλο Οικονομίδη όταν
εκείνος αποφάσισε να παραιτηθεί
και έχει καταθέσει αίτηση υπο-
ψηφιότητας στην αρμόδια επι-
τροπή αξιολόγησης του ΠΑΣΟΚ.
Από κοντά παρακολουθεί τις εξε-
λίξεις και η δημοτική σύμβουλος
Μαρία Παυλίδου την οποία στη-
ρίζουν τοπικά στελέχη του κυβερ-
νώντος κόμματος. Η ίδια
άλλωστε, από τον Οκτώβρη του
2009, είναι μέλος του πολιτικού

συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συ-
νυπεύθυνη στους τομείς ισότη-
τας, δικαιοσύνης, κοινωνικής
ένταξης, ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και για τον Καλλικράτη. Στο
Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πως
το θέμα απαιτεί λεπτούς χειρι-
σμούς και δεν βιάζονται να πά-
ρουν την τελική τους απόφαση.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο
κ. Μπακογλίδης έχει ένα μικρό
προβάδισμα, ωστόσο τίποτα δεν
θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο
μέχρι την ώρα της επίσημης ανα-
κοίνωσης. 

Κούρσα για δυο στη ΝΔ
Μπερδεμένα είναι τα πράγ-

ματα και στη ΝΔ, όπου η κούρσα
για τη στήριξη δίνεται ανάμεσα

στον νομαρχιακό σύμβουλο
Γιάννη Χαραλαμπίδη και στον
Χάρρυ Κλύνν. Ο πρώτος έχει δη-
λώσει επανειλημμένα πως θα
δώσει τη μάχη μέχρι τέλους,
ακόμα και αν δεν λάβει κομμα-
τική στήριξη. Στο πλευρό του λέ-
γεται πως βρίσκεται ο πρόεδρος
της ΝΟΔΕ Ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης, Θόδωρος Μητράκας, έχει
όμως απέναντι του τον Τάσο
Αφεντουλίδη, με τον οποίο δεν
διατηρεί καθόλου καλές σχέσεις.
Οι… κακές γλώσσες, μάλιστα,
θέλουν τους δυο άνδρες να βρί-
σκονται στα «μαχαίρια» λόγω της
έντονης προεκλογικής κινητικό-
τητας που επέδειξε μέχρι σήμερα
ο κ. Χαραλαμπίδης. 

Στον αντίποδα ο Χάρρυ Κλύνν

έχει ήδη ανακοινώσει την υποψη-
φιότητα του. Πληροφορίες τον
θέλουν να έχει επικοινωνήσει και
με τον γραμματέα αυτοδιοικητι-
κού της ΝΔ, Βασίλη Μιχαλο-
λιάκο, χωρίς όμως να έχει
αποσαφηνιστεί το αν έχει λάβει
το «πράσινο» φως. Ο γνωστός
ηθοποιός, ο οποίος είχε τη στή-
ριξη της Ρηγίλλης στις δημοτικές
εκλογές του 2006, έχει στο
πλευρό του την πλειοψηφία των
«γαλάζιων» δημοτικών συμβού-
λων και εκτιμάται ότι μπορεί να
αντλήσει ψηφοφόρους κυρίως
από το χώρο της Αριστεράς.    

Η προοπτική Κοκκόρη
Πέρα από τους Χαραλαμπίδη

και Κλύνν, στα υπόψη της ΝΔ
βρίσκεται και ο Παναγιώτης Κοκ-
κόρης. Το όνομα του ακούγεται
συχνά-πυκνά στα «γαλάζια» στέ-
κια της Καλαμαριάς, αν και μέχρι
στιγμής ο ίδιος παραμένει
«σφίγγα» και αποφεύγει τις δη-
λώσεις. Πληροφορίες τον θέλουν
να ενδιαφέρεται για τη θέση του
αντιπεριφερειάρχη στο ψηφοδέλ-
τιο Ψωμιάδη για την περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Την ίδια
ώρα, άνθρωποι από το περιβάλ-
λον του σημειώνουν πως δεν έχει
αποφασίσει ακόμα τι θα πράξει. 

Κουίζ 
Ποια υποψήφια δημοτική σύμβουλος
στη δυτική Θεσσαλονίκη έχει κάνει συ-
νήθειο το πήγαινε έλα από ΠΑΣΟΚ σε
ΝΔ στις τρεις τελευταίες δημοτικές
εκλογές; Η επιλογή της δεν αποδει-
κνύεται και τόσο σοφή παρόλο που το
όνομά της προϊδεάζει για το αντίθετο…

Τη στήριξη 
του προέδρου
του ΛΑΟΣ...
...θα έχει στις εκλογές

του ερχόμενου Νοέμβρη
ο νυν δήμαρχος Πανοράματος

και εκ νέου υποψήφιος για το νέο
δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος
Καϊτετζίδης. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ο Γ. Καρατζαφέρης επέλεξε να
στηρίξει την υποψηφιότητα του Ιγνά-
τιου Καϊτετζίδη, ο οποίος εκλέγεται
για 3 συνεχόμενες τετραετίες στο
δήμο Πανοράματος με πολύ υψηλά
ποσοστά, και να μην κατεβάσει δικό
του υποψήφιο στην περιοχή. 

Τροχαίο ατύχημα...
...με τη μηχανή του είχε χθες το μεση-
μέρι ο πρώην αντιδήμαρχος Συκεών, Β.
Μιχαηλίδης, ο οποίος βρίσκεται σε συ-
νεχείς συνομιλίες με στελέχη της πε-
ριοχής για την κάθοδό του στις εκλογές
του ερχόμενου Νοέμβρη. Πάνω στο
τρέξιμο λοιπόν ήρθε και η τούμπα! Κά-
ποιος τον μάτιαξε φαίνεται... 

Συνέντευξη Τύπου...
...με την ευκαιρία της ανακαινισμέ-

νης λουτρόπολης του
Λαγκαδά θα παραχωρή-
σει το πρωί της Πέμ-
πτης ο δήμαρχος
Γιάννης Καραγιάννης.

Θέμα της: «Ανάπλαση και
λειτουργία ανακαινισμένων

βυζαντινών λουτρών δήμου Λαγ-
καδά». Μετά τη συνέντευξη θα ακο-
λουθήσει ξενάγηση στις νέες
εγκαταστάσεις. 

Περιοδείες...
...σε περιοχές του νέου καλλικράτειου
δήμου θα πραγματοποιήσει τις επόμε-
νες ημέρες ο υποψήφιος δήμαρχος Πυ-
λαίας-Χορτιάτη Οδυσσέας Μαάιτα.
Σήμερα, στις 9 το πρωί,  ο επικεφαλής
του συνδυασμού «Λαϊκή συσπείρωση
δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» θα βρεθεί
στη λαϊκή αγορά που πραγματοποιείται
στην οδό Σταγιρίτη στα Κωνσταντινοπο-
λίτικα. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης
θα επισκεφθεί την αγορά του Ασβεστο-
χωρίου και την ίδια ώρα της Παρα-
σκευής θα βρίσκεται στην Κάτω Πυλαία.

παραδημοτικά

ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΘ 

Ανακοινώνει υποψηφιότητα ο Σ. Δανιηλίδης
Της Χρύσας Κυριακού 

Ημέρα που τα περισσότερα
στελέχη της κυβέρνησης
βρίσκονται στη Θεσσαλο-

νίκη, επέλεξε να ανακοινώσει και
επίσημα την κάθοδό του στις εκλο-
γές του ερχόμενου Νοέμβρη ο Σ.
Δανιηλίδης. Ο νυν δήμαρχος Συ-
κεών θα παραχωρήσει συνέντευξη
τύπου την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου,

στις 12 το μεσημέρι,
στο Κλειστό Δημοτικό
Θέατρο Συκεών,
όπου θα ανακοινώ-
σει την απόφασή του
να διεκδικήσει το

αξίωμα του δημάρ-
χου του νέου

δήμου. 

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων
στο σχετικό δελτίο τύπου, οι εκλο-
γές της 7ης Νοεμβρίου είναι καί-
ριες και σημαντικές και δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει από τις
νέες αυτές εξελίξεις και την προ-
οπτική του θεσμού. «Στην πρό-
κληση του νέου δήμου Νεάπολης -
Συκεών δηλώνω παρών», υποστη-
ρίζει τονίζοντας ότι «ανταποκρίθηκε
θετικά στην πρόσκληση των χιλιά-
δων συμπολιτών μου από τους δή-
μους Συκεών, Νεάπολης, Αγίου
Παύλου και Πεύκων για να ηγηθεί
ενός συνδυασμού νίκης, προοπτι-
κής και επιτυχίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.
Δανιηλίδης επέλεξε να ανακοινώ-
σει την κάθοδό του στις εκλογές
μόλις δύο ημέρες πριν από τα εγ-
καίνια της ΔΕΘ, καθώς θέλει να
προλάβει τις εξελίξεις και να διεκ-

δικήσει εντονότερα το χρίσμα του
κόμματος. Σε παλαιότερες δηλώ-
σεις του ο κ. Δανιηλίδης είχε υπο-
στηρίξει ότι επιθυμεί το επίσημο
χρίσμα από το κόμμα, αλλά δε πε-
ρίπτωση που δεν του δοθεί δεν θα
κάνει πίσω. 

Ανακοινώνει 
και ο Λαδόπουλος

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται
και η επίσημη ανακοίνωση καθό-
δου του νυν δημάρχου Νεάπολης,
Ν. Λαδόπουλου, ο οποίος προέρχε-
ται και αυτός από το χώρο του
ΠΑΣΟΚ και διεκδικεί το χρίσμα του
κυβερνών κόμματος. Τόσο ο κ. Λα-
δόπουλος, όσο και ο κ. Δανιηλίδης
συναντήθηκαν πριν από λίγες ημέ-
ρες με τον γραμματέα του κόμμα-
τος, Σ. Ξυνίδη, χωρίς ωστόσο να
βρεθεί μεταξύ τους η χρυσή τομή.

Ο κ. Λαδόπουλος πριν από λίγες
ημέρες με αφορμή τη συνέντευξη
τύπου για το πρόγραμμα πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων «Βαλκανική Πλα-
τεία» που ξεκίνησε χθες το βράδυ,
είχε υποστηρίξει ότι έχει υποβάλει
τη σχετική αίτηση στο κόμμα και
αναμένει τις αποφάσεις της Ιππο-
κράτους. Ωστόσο, όπως διευκρί-
νησε, θα παραμείνει υποψήφιος,
ακόμη και στην περίπτωση που δεν
λάβει τη στήριξη από το ΠΑΣΟΚ. 

Κάνει πίσω ο Συμεωνίδης;
Την ίδια ώρα, φήμες κάνουν

λόγο ότι ο Στέλιος Συμεωνίδης δεν
είναι και πολύ σίγουρος εάν θα
διεκδικήσει τον νέο δήμο Νεάπο-
λης Συκεών, παρόλο που έχει ανα-
κοινώσει και επίσημα την
υποψηφιότητά του και έχει και τη
στήριξη της ΝΔ. 
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➽ Στα 138 ανήλθαν τα περιστατικά
της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός του
Δυτικού Νείλου, μετά τη διάγνωση
τεσσάρων νέων κρουσμάτων το Σαβ-
βατοκύριακο. Μέχρι τη Δευτέρα,
από τους ασθενείς με λοίμωξη από
τον ιό του Δυτικού Νείλου, 94 είχαν
λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και
33 νοσηλεύονταν ακόμη, από τους
οποίους οι 9 σε Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας. Δύο από τους ασθενείς
δεν έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

➽ Ξεκινά την Τρίτη και ολοκληρώνε-
ται τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου η
υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού στα Καλ-
λιτεχνικά Σχολεία. Πρόκειται για
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπο-
ψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευ-
τικού προσωπικού με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου
στους τομείς του Θεάτρου - Κινημα-
τογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου
Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
για το σχολικό έτος 2010 – 2011. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν
στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, καθώς και στην ιστοσε-
λίδα του Υπουργείου
www.minedu.gov.gr

➽ Μετά τους παράνομους μικροπω-
λητές σειρά στην επιχείρηση του
δήμου Θεσσαλονίκης για την απελευ-
θέρωση των πεζοδρομίων πήραν το
Σαββατοκύριακο τα τραπεζοκαθί-
σματα σε κεντρικές οδούς της
πόλης. Το Σάββατο η δημοτική αστυ-
νομία απομάκρυνε τραπεζοκαθί-
σματα από καταστήματα, που
βρίσκονται στο κέντρο, των οποίων οι
καταστηματάρχες δε συμμορφώθη-
καν σε προηγούμενες   συστάσεις, συ-
νεχίζοντας την ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισμάτων είτε χωρίς την
απαιτούμενη άδεια χρήσης κοινοχρή-
στου χώρου είτε καθ’ υπέρβαση
αυτής, προκαλώντας το κοινό αί-
σθημα και προσβάλλοντας την αι-
σθητική της πόλης. Όπως αναφέρεται
σε ανακοίνωση της δημοτικής αστυνο-
μίας οι επιχειρήσεις αυτές για την
απομάκρυνση τόσο τραπεζοκαθισμά-
των όσο και παράνομων μικροπωλη-
τών θα πραγματοποιούνται σε
καθημερινή βάση.   

➽ Οδηγός δίκυκλης μηχανής έχασε
τον έλεγχο και προσέκρουσε σε
σταθμευμένο Ι.Χ τα ξημερώματα της
Δευτέρας στην οδό Βασ. Όλγας. Ακο-
λούθησε έκρηξη και προκλήθηκε
φωτιά, ενώ ο οδηγός της μηχανής κα-
τάφερε να γλιτώσει με ελαφρά τραύ-
ματα.   

εν συντομία

ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

«Δεν μπορούμε να απορροφήσουμε όλα τα παιδιά»

Εκατοντάδες παιδιά αναμέ-
νεται να μείνουν εκτός δη-
μοτικών βρεφονηπιακών

σταθμών κατά τη φετινή περίοδο,
λόγω των δεκάδων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Τη
στιγμή που λόγω οικονομικής
κρίσης, όλο και περισσότεροι γο-
νείς «εγκαταλείπουν» τους ιδιω-
τικούς, στρεφόμενοι στους
δημοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς, οι δήμοι βρίσκονται
ενώπιον σοβαρών προβλημάτων.
Η έλλειψη χρημάτων, κτιριακών

υποδομών και προσωπικού,
αλλά και προβλήματα στη μετα-
φορά των μικρών μαθητών είναι
τα  βασικά «αγκάθια» με τα
οποία θα βρεθούν και αυτήν τη
χρονιά αντιμέτωποι οι δήμοι. 

Λόγω αυτών των προβλημά-
των, οι δήμοι αδυνατούν να αν-
τεπεξέλθουν στην αύξηση των
αιτήσεων που καταγράφονται
στους δημοτικούς βρεφονηπια-
κούς σταθμούς, η οποία φτάνει
το 40%. Όπως δήλωσε η υπεύ-
θυνη των δημοτικών παιδικών

σταθμών του δήμου Θεσσαλονί-
κης κ. Γιαταγάνα στο Ράδιο
Θεσσαλονίκη «δεν μπορούμε να
ανταπεξέλθουμε… Δεν μπο-
ρούμε να απορροφήσουμε όλα
τα παιδιά.»

Στο δήμο Ευόσμου τουλάχιστον
250 παιδιά θα μείνουν εκτός,
σύμφωνα με το δήμαρχο Δημή-
τρη Χατζηβρέττα. Παρόμοια η
κατάσταση και στην Καλαμαριά,
όπου, σύμφωνα με τον δήμαρχο
Θεοδόση Μπακογλίδη, «το 10%
των συνολικών αιτήσεων στο

δήμο Καλαμαριάς θα απορρι-
φθούν». Βέβαια υπάρχουν και
θετικά ψήγματα καθώς ο δήμος
Νεάπολης αντίθετα, έχει καλύψει
όλες τις αιτήσεις σύμφωνα με το
δήμαρχο Ναθαναήλ Λαδόπουλο.

Το «μάρμαρο» καλούνται να
πληρώσουν, ως συνήθως, οι
ίδιοι οι γονείς, οι οποίοι είτε
αναγκάζονται να καταφύγουν
στη λύση των ιδιωτικών παιδικών
σταθμών, είτε αναγκάζονται να
αφήσουν τη δουλειά τους, κυ-
ρίως οι μητέρες.

ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Δεν πρόκειται να υπάρξει
κανένα «παράθυρο» στο
νόμο, ξεκαθάρισε η

υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, ανακοινώνον-
τας τα μέτρα για την ολική
απαγόρευση του καπνίσματος σε
όλους τους κλειστούς δημόσιους
χώρους από 1ης Σεπτεμβρίου.
Όπως είπε η υπουργός, ο νέος
αντικαπνιστικός νόμος «δεν έχει
εξαιρέσεις και μεσοβέζικες λύ-
σεις, έχει σαφείς ελεγκτικούς
μηχανισμούς». 

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου
ανακοίνωσε ακόμα ότι τα πρό-
στιμα είναι μειωμένα κατά 50%
σε σχέση με τον προηγούμενο
νόμο. «Μετριάζουμε τα πρό-
στιμα, γιατί πιστεύουμε ότι όταν
είναι λογικό το πρόστιμο, πολύ
πιο εύκολα επιβάλλεται και ει-
σπράττεται», είπε χαρακτηρι-
στικά. Θα προηγηθεί περίοδος
χάριτος ενός μήνα (έως τα τέλη
Σεπτεμβρίου) κατά τον οποίο θα
γίνονται μόνο συστάσεις, και από
τον Οκτώβριο θα επιβάλλονται
κανονικά.

Επίσης, όπως διευκρινίστηκε,
το 80% των εισπραχθέντων προ-
στίμων θα πηγαίνει στους δή-
μους, γεγονός που εκτιμάται ότι
θα αποτελέσει κίνητρο για τον
καταλογισμό τους.

Τα πρόστιμα για τις παραβά-
σεις των καπνιστών καθορίζονται
από 50 έως 500 ευρώ, ενώ για
τους καταστηματάρχες από 500
έως 10.000 ευρώ.

Παράταση οκτώ μηνών θα
δοθεί σε καζίνα και σε κέντρα με
"ζωντανή" μουσική άνω των 300
τ.μ. έως τις 31 Μαΐου του 2011
ώστε να συμμορφωθούν με τις
νέες διατάξεις.

Καταργούνται, επίσης, τα κα-
πνιστήρια σε όλους τους χώρους
εργασίας.

Της συνέντευξης Τύπου, προ-
ηγήθηκε συνάντηση με τα στε-
λέχη του μηχανισμού ελέγχου για
την απαγόρευση του καπνίσμα-
τος.

Αντιδράσεις φορέων
Ο γενικός γραμματέας της Πα-

νελλήνιας Ομοσπονδίας Εται-
ρειών Εστίασης εν Ελλάδι,
Γιώργος Καβαθάς, υποστηρίζει
πως «δε γίνεται, τη στιγμή που η
οικονομία βρίσκεται σε ύφεση
και ήδη έχουμε στα καταστήματά
μας πτώση του τζίρου κατά 20

έως 25% να εφαρμόσουμε έναν
νόμο, που θα μας οδηγήσει σί-
γουρα σε κλείσιμο των επιχειρή-
σεων και αύξηση της ανεργίας».

Από την πλευρά του ο γενικός
γραμματέας του Πανελλήνιου
Συνδέσμου Καταστημάτων
Εστίασης και Διασκέδασης,
Ηλίας Καλιώρας, επισημαίνει
πως «πολλοί από τους επαγγελ-
ματίες, με βάση τον προηγού-
μενο νόμο, είχαν προχωρήσει σε
μία επένδυση στα καταστήματά
τους 30 ή 40 χιλιάδων ευρώ, για
να δημιουργήσουν χώρους κα-

πνιζόντων. Τώρα, αυτή η επέν-
δυση πηγαίνει χαμένη». 

Αλλά και οι υπεύθυνοι των κα-
ζίνο βλέπουν τα πράγματα δια-
φορετικά. Η διευθύντρια
εταιρικών υποθέσεων της Re-
gency Entertainment SA, Δέ-
σποινα Γιαννούλη, υποστηρίζει
πως «θα "τρίβουν τα χέρια" τους
οι παράνομες χαρτοπαιχτικές λέ-
σχες. Ακόμη και στην Αμερική,
όπου υπάρχει η πιο αυστηρή αν-
τικαπνιστική νομοθεσία, τέτοια
μέτρα ανακλήθηκαν λίγο καιρό
μετά την εφαρμογή τους».

Τσιγάρο τέλος, 
χωρίς «παραθυράκια»
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➽ Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι οι προ-
βλέψεις της κυβέρνησης για την έν-
ταξη στον ειδικό νόμο περί
υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Γνω-
στοποιήθηκε ότι εκτιμάται πως συνο-
λικά περί τις 150.000 δανειολήπτες
θα θελήσουν να ενταχθούν στον
νόμο. Αν και, όπως αποδεικνύεται αν
διαβάσει κάποιος προσεκτικά τους
όρους, το πρόβλημα δε λύνεται ούτε
αμέσως, ούτε με τον καλύτερο για τον
δανειολήπτη τρόπο... 

➽ Η υποβολή αιτήσεων στις τράπε-
ζες για εξωδικαστικό συμβιβασμό για
όσους δεν μπορούν να εξυπηρετή-
σουν τα χρέη τους, αρχίζει από την
1η Σεπτεμβρίου. Από το 2011 (δη-
λαδή σε... τέσσερις μήνες) θα ενεργο-
ποιηθεί η δικαστική διαδικασία, στο
πλαίσιο της οποίας τα Ειρηνοδικεία
θα κρίνουν αν ο ενδιαφερόμενος βρί-
σκεται ή όχι σε αδυναμία πληρωμής
και θα προχωρούν σε ρύθμιση
χρεών. 

➽ Το «Μνημόνιο του ελληνικού εμ-
πορίου» κατέθεσε στην κυβέρνηση
την Δευτέρα το προεδρείο της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπο-
ρίου, κατά τη συνάντησή του με την
πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οι-
κονομικών και Οικονομίας. Μετά τη
συνάντηση ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Β.Κορκίδης εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για το γεγονός ότι «τα "μέτρα
Κατσέλη" για τη στήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και των ρυθμί-
σεων των οφειλών επιχειρήσεων και
νοικοκυριών προς τις τράπεζες, αρχί-
ζουν να βρίσκουν και άλλους σημαν-
τικούς υποστηρικτές. Ελπίζουμε»,
τόνισε, «μεταξύ αυτών, να είναι πλέον
και οι ελληνικές τράπεζες από τις
οποίες ουσιαστικά ζητάμε να μας δα-
νείσουν περισσότερο χρόνο και λιγό-
τερο χρήμα».

➽ Ερώτηση προς την υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
με αφορμή τη σημερινή στάση εργα-
σίας των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, οι
οποίοι διεκδικούν την καταβολή δε-
δουλευμένων τους, κατέθεσαν οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Μιχάλης
Κριτσωτάκης και Βασίλης Μουλόπου-
λος. Όπως τονίζουν οι βουλευτές,
μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί
στους εργαζομένους δεδουλευμένα
εκτός έδρας του τελευταίου οκταμή-
νου καθώς και υπερωρίες, εξαιρέσιμα
και νυχτερινά από τον Απρίλιο και
μετά. Σε κάποιες υπηρεσίες, σημει-
ώνουν, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ πα-
ραμένουν μάλιστα απλήρωτοι για
εκτός έδρας δεδουλευμένα από τον
Αύγουστο του 2009.

εν συντομία

Παρέμβαση Καπελέρη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζονται με γορ-
γούς ρυθμούς οι έρευ-
νες για την υπόθεση με

το μεγάλο ξέπλυμα μαύρου
χρήματος από αθλητικό πα-
ράγοντα της Θεσσαλονίκης,
που είχε αποκαλύψει
η Voria.gr. Η υπόθεση έχει
πάρει τόσο μεγάλες εκτά-
σεις, που προκάλεσε την πα-
ρέμβαση του Ειδικού

Γραμματέα του ΣΔΟΕ,Γ.Καπε-
λέρη, ο οποίος θα επιληφθεί
προσωπικά του θέματος.

Όπως αναφέρουν έγκυρες
πληροφορίες της Voria.gr, η
υπόθεση βρίσκεται πλέον
στο τελικό της στάδιο. Μάλι-
στα, για την υπόθεση του
αθλητικού παράγοντα θα
έρθει να καταθέσει στην αρ-
μόδια υπηρεσία του ΣΔΟΕ

στη Θεσσαλονίκη και άν-
δρας με ισχυρές διασυνδέ-
σεις τόσο με κορυφαίο
πολιτικό πρόσωπο των τε-
λευταίων δεκαετιών όσο και
με παράγοντα μεγάλου βε-
ληνεκούς στα αθλητικά
πράγματα της χώρας.

Ήδη, το τελευταίο διά-
στημα έχουν ανοίξει όλοι οι
τραπεζικοί λογαριασμοί του

γνωστού αθλητικού παρά-
γοντα, ενώ διερευνώνται
διεξοδικά όλες οι δοσολη-
ψίες του με συναλλασσόμε-
νους. Τα πρώτα ευρήματα
φανερώνουν, πέρα από αδι-
καιολόγητα μεγάλα ποσά σε
καταθέσεις, και τεράστια φο-
ροδιαφυγή στην επίσημη
επαγγελματική του δραστη-
ριότητα.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 5 – 7 ΕΤΩΝ

Αντιπλημμυρική «ασπίδα» 160 
εκατ. ευρώ για τη Θεσσαλονίκη
Αντιπλημμυρικά έργα από το

master plan του 2003, αλλά
και καινούργια θα περιλαμ-

βάνει ο νέος επιχειρησιακός σχεδια-
σμός που προβλέπεται να
ολοκληρωθεί τα επόμενα 5- 7 χρό-
νια. Η χρηματοδότηση του νέου
σχεδιασμού, που φτάνει τα 160
εκατ. ευρώ, έχει εξασφαλιστεί και
συγκεκριμένα τα 60 εκατ. ευρώ θα
δοθούν από το υπουργείο Υποδο-
μών, άλλα 60 από το υπουργείο
Περιβάλλοντος, 20 από την Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
τα υπόλοιπα είναι χρηματοδοτήσεις
πάλι από την πλευρά του υπουρ-
γείου για καθαρισμούς φρεατίων
και για μελέτες έργων. 

Το υπουργείο Υποδομών προωθεί
για το θέμα το συντονισμό όλων των
αρμοδίων και την παραγωγή προτά-
σεων και λύσεων μέσα από τη δη-
μόσια διαβούλευση για την
αντιπλημμυρική προστασία της
Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, την ερχό-
μενη Παρασκευή πρόκειται να
πραγματοποιηθεί ημερίδα από το
υπουργείο και την περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας σε συνεργασία
με το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.   

«Από τις πρώτες μέρες της δια-
κυβέρνησής μας, η αντιπλημμυρική
θωράκιση της Θεσσαλονίκης και
της ευρύτερης περιοχής είναι από-
λυτη προτεραιότητά μας, όπως βέ-
βαια και για όλα τα αστικά κέντρα
της χώρας» δήλωσε ο κ.Μαγκριώ-
της, επιρρίπτοντας ευθύνες για τις
καθυστερήσεις και την ελλειπή χρη-
ματοδότηση στην αντιπλημμυρική
προστασία στην προηγούμενη κυ-
βέρνηση. «Δυστυχώς, ένα μικρό
μέρος των όσων προβλεπόταν υλο-
ποιήθηκε και ενώ από το Δεκέμβριο
του 2004 μέχρι το τέλος του 2010
προβλέπονταν απορρόφηση ποσού
πάνω από 61 εκ. ευρώ, διατέθηκαν

μόνο 8,5 εκ. ευρώ εκ των οποίων
τα 6 περίπου εκ. από τον Οκτώβριο
του 2009 μέχρι και σήμερα» υπο-
γράμμισε.

Έργα και μελέτες 
σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τον κ.
Μαγκριώτη,   έχουν
εξασφαλιστεί από το
υπουργείο πόροι ύψους
2,5 εκ. ευρώ για την ολο-
κλήρωση έργων που βρίσκονται σε
εξέλιξη, ενώ όπως σημείωσε για τις
μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη
μέσα στο 2011 δημοπρατηθούν τα
έργα. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα
έργα αφορούν διευθετήσεις ρεμά-
των στους Δήμους Θερμαϊκού και
Πολίχνης, συνολικού προϋπολογι-
σμού 7,3 εκ. ευρώ περίπου και
αναμένεται να ολοκληρωθούν στις
αρχές του 2011. 

Οι εν εξελίξει μελέτες αφορούν
στην αποχέτευση ομβρίων υδάτων
του Δήμου Καλαμαριάς, προϋπολο-
γισμού 576 χιλ. ευρώ, τη διευθέ-

τηση ρεμάτων για την αντιπλημμυ-
ρική προστασία του Δήμου Θερμαϊ-
κού, προϋπολογισμού 462 χιλ.
ευρώ, τη διευθέτηση-οριοθέτηση
ρεμάτων της περιοχής Ωραιοκά-

στρου και  την κατασκευή απα-
ραίτητων δικτύων ομβρίων
υδάτων, προϋπολογισμού
668 χιλ. ευρώ, τη μελέτη
αντιπλημμυρικών έργων της

ευρύτερης περιοχής Λαχανα-
γοράς, προϋπολογισμού 597

χιλ. ευρώ και τη διευθέτηση - οριο-
θέτηση ρεμάτων στους Δήμους
Πεύκων και Πολίχνης, προϋπολογι-
σμού 450 χιλ. ευρώ. 

Προγραμματιζόμενα 
έργα και μελέτες

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και Δε-
κέμβριο θα πραγματοποιηθεί η δη-
μοπράτηση δύο μελετών που
αφορούν στη διευθέτηση-οριοθέ-
τηση ρεμάτων στους Δήμους Ευ-
καρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας
και τη διευθέτηση-οριοθέτηση ρε-
μάτων στο Δήμο Διαβατών, αντί-
στοιχα.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας έχει ήδη εκδώσει πρό-
σκληση για υποβολή προτάσεων
αντιπλημμυρικών έργων, στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ, ύψους 20 εκ. ευρώ.
Τα έργα αυτά αφορούν στο μητρο-
πολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
και τις εκτός μητροπολιτικού κέν-
τρου περιοχές του νομού Θεσσαλο-
νίκης, με στόχο την προστασία του
εδάφους όπου παρουσιάζεται
συχνή εμφάνιση πλημμυρικών φαι-
νομένων.

Προωθούνται παρεμβάσεις για τη
διαμόρφωση και διευθέτηση  κοι-
τών ποταμών/ χειμάρρων/ λιμνών,
την ενίσχυση αναχωμάτων προστα-
σίας ποταμών/ χειμάρρων/  λιμνών
και παράκτιων αναχωμάτων. 

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματο-
δοτηθούν από την παραπάνω πηγή
αφορούν στη διευθέτηση της Περι-
φερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης,
τη διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη,
τη διευθέτηση ρεμάτων στο Δήμο
Θέρμης και τη διευθέτηση του χει-
μάρρου Ανθεμούντα.
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➽ Κατά της νέας αύξησης του ΦΠΑ
τάχθηκε για άλλη μία φορά ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελη-
τηρίων Γιώργος Κασιμάτης, ο οποίος
συναντήθηκε με τον υπουργό Οικονο-
μικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου και
την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κα-
τσέλη.  Όπως ανέφερε, θα οδηγηθούμε
σε οικονομική συρρίκνωση εάν την φο-
ροεισπρακτική πολιτική δεν συνοδεύει
και αναπτυξιακή δραστηριότητα, ενώ
ζήτησε να γίνει προσπάθεια για τη
διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. 

➽ Την αύξηση του ΦΠΑ από το 11%
στο 23% φαίνεται ότι γλιτώνει ο του-
ρισμός αφού, σύμφωνα με υψηλό-
βαθμα στελέχη του ΥΠΟΙΚ, η
εφαρμογή του μέτρου θα προκαλούσε
σίγουρα ζημιά στις διανυκτερεύσεις
και αμφίβολο όφελος στα έσοδα. Κατά
τα λοιπά τα στελέχη του υπουργείου
Οικονομικών βρίσκονται κοντά σε αδιέ-
ξοδο επιχειρώντας να κάνουν πιο ήπια
την εφαρμογή του μέτρου της διεύ-
ρυνσης της βάσης του ΦΠΑ χωρίς να
πλήξουν σε μεγάλο βαθμό τα χαμηλά
και μεσαία εισοδήματα και παράλ-
ληλα να εξασφαλίσουν έσοδα ύψους 1
δισ. ευρώ.

➽ Παράλογη και απολύτως αντιανα-
πτυξιακή χαρακτηρίζει η ανεξάρτητη
βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη οι-
αδήποτε νέα φορολογική επιβάρυνση
του επιχειρηματικού κόσμου, υπο-
γραμμίζοντας πως ο μόνος δρόμος για
την κυβέρνηση είναι να μειώσει τις δα-
πάνες και να συγκρουστεί με τις κατε-
στημένες, ακριβοπληρωμένες και
αναποτελεσματικές δομές στο δημόσιο
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

➽ «Η κυβέρνηση», τονίζει η πρώην
υπουργός Εξωτερικών, «οφείλει να συ-
νειδητοποιήσει ότι η δημοσιονομική
προσαρμογή της ελληνικής οικονο-
μίας, δεν μπορεί να προέλθει μέσα
από νέα φορολογική επιβάρυνση των
παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Ο
επιχειρηματικός κόσμος έχει εξαντλη-
θεί».

➽ Πολιτικό άσυλο δόθηκε τελικά
στους έξι Ιρανούς απεργούς πείνας,
μετά από εισήγηση της Δευτεροβάθ-
μιας Επιτροπής Προσφυγών Ασύλου
που ενεργοποίηθηκε εκτάκτως, λόγω
της επιδείνωσης της υγείας τους. Ση-
μειώνεται ότι αν και η Επιτροπή επρό-
κειτο να συνεδριάσει τη Δευτέρα,
επισκέφθηκε την Κυριακή τους Ιρα-
νούς υπουργούς και κατόπιν εισήγη-
σής της, ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης αποφάσισε
την απόδοση πολιτικού ασύλου και
στους έξι.

εν συντομία

ΜΕ ΝΕΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ

«Κλειδώνει» το πακέτο των 
εξαγγελιών Παπανδρέου
«Κλειδώνει» μετά την Τε-

τάρτη -με την ολοκλή-
ρωση του κύκλου

συναντήσεων με τους κοινωνι-
κούς εταίρους- το πακέτο εξαγ-
γελιών του πρωθυπουργού στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στο μεταξύ, όπως όλα δείχνουν,
αμέσως μετά την οριστικοποίηση
των υποψηφιοτήτων των δημοτι-
κών εκλογών και πριν τη «μετα-
κόμιση» της κυβέρνησης στη
Θεσσαλονίκη, ο Γ. Παπανδρέου
θα παρουσιάσει και το νέο κυ-
βερνητικό σχήμα που θα προκύ-
ψει από τον περίφημο «δομικό
ανασχηματισμό».

Όσον αφορά το μέτωπο των
αυτοδιοικητικών εκλογών, εντός
των επόμενων ημερών ο πρωθυ-
πουργός θα παραλάβει από το
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Σω-
κράτη Ξυνίδη και τον επικεφα-
λής της Επιτροπής αξιολόγησης
υποψηφίων, Θανάση Τσούρα,
τον κατάλογο με τα ονόματα
όσων συγκεντρώνουν ισχυρές
πιθανότητες να εκλεγούν και
μπορούν να εγγυηθούν την υλο-
ποίηση της μεταρρύθμισης του
«Καλλικράτη», και την Κυριακή
αναμένεται να ανακοινώσει τους
υποψηφίους που θα υποστηρίξει
το ΠΑΣΟΚ στις 13 περιφέρειες
της χώρας και τους μεγάλους
δήμους.

Το «μικρό καλάθι»
Κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ

ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να
ανακοινώσει παροχές «χαμηλού
κόστους» και ενισχύσεις μέσω
κοινοτικών κονδυλίων ύψους
περίπου 2 δισ. ευρώ σε οικονο-
μικά ασθενέστερες εισοδηματικά

τάξεις και επιχειρήσεις, ενώ θα
υπογραμμίσει τη δέσμευση της
κυβέρνησης στην υλοποίηση
των μεταρρυθμίσεων.

Ο πρωθυπουργός αποδίδει ιδι-
αίτερη σημασία τόσο στην ομιλία

του στη ΔΕΘ, το Σάββατο 11 Σε-
πτεμβρίου, όσο στη Σύνοδο του
Εθνικού Συμβουλίου
του ΠΑΣΟΚ (3-5 Σεπτεμβρίου)
όπου θα δώσει το στίγμα προθέ-
σεών του για την πολιτική που
θα ακολουθήσει το προσεχές
διάστημα.

Ήδη ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος έχει προϊδεάσει για ένα
κοινωνικό πακέτο «χαμηλού κό-
στους». Στη ΔΕΘ «δεν θα πάμε
λαϊκίστικα, εξαγγέλοντας μέτρα
που δεν αντέχει η οικονομία
μας» δήλωσε ο Γ. Πεταλωτής
αναφερόμενος στις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού από το βήμα
της 75ης ΔΕΘ. Ο κ. Πεταλωτής
πρόσθεσε ότι η κοινωνική πολι-
τική επιτυγχάνεται με «'βάθεμα'
των μεγάλων αλλαγών, που απο-
δίδουν περισσότερο από ό,τι μια
εξαγγελία που δεν θα γινόταν
κιόλας».

Με τις ριζικές αλλαγές που
προωθεί η κυβέρνηση στον
τρόπο λειτουργίας του κράτους,
με το χτύπημα των ριζωμένων
στρεβλώσεων στη δημόσια διοί-
κηση και, παράλληλα, νοικοκυ-
ρεύοντας τα δημόσια
οικονομικά, «διαγράφουμε και
αφήνουμε στο παρελθόν όλα τα
εμπόδια που κρατούν την Ελ-
λάδα πίσω, τη γραφειοκρατία,
την αδιαφάνεια το πελατειακό
κράτος και οικοδομούμε στα-
διακά ένα νέα μοντέλο ανάπτυ-
ξης για τη χώρα» τόνισε. 

ΜΕΤΑ ΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΑΜΑΡΑ

Τα βρήκαν 
Ρηγίλλης-Έλσα

Λήξαν θεωρείται το θέμα που προέκυψε ανά-
μεσα στη Ρηγίλλης και στην Έλσα Παπαδημη-
τρίου, μετά τη δήλωση της τελευταίας ότι

στηρίζει την υποψηφιότητα Δράκου στην περιφέρεια
Πελοποννήσου και όχι εκείνη του Πέτρου Τατούλη.   
Η βουλευτής Αργολίδας συναντήθηκε το πρωί της
Δευτέρας με τον Αντώνη Σαμαρά, ύστερα από πρω-
τοβουλία του αρχηγού της ΝΔ. Μετά το τέλος της
συζήτησης που είχε μαζί του, δήλωσε πως από τη
συνάντηση αποκόμισε την αίσθηση ότι οι δηλώσεις
της ουδέποτε προκάλεσαν ένταση στο εσωτερικό της
παράταξης. Ειδικά για την υποψηφιότητα του κ.
Δράκου, είπε ότι στηρίζει την κομματική επιλογή
«αναγιγνώσκοντας πάντα με ρεαλισμό τα τεκταινό-
μενα». Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το αν θα
παραμείνει στο κόμμα πρόσθεσε: «Εγώ είμαι Νέα
Δημοκρατία. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να διώξει
εμένα».

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

«Ο επιχειρηματικός 
κόσμος έχει εξαντληθεί»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε στην κυβέρνηση η
Ντόρα Μπακογιάννη, με δήλωσή της για την οι-
κονομική πολιτική της κυβέρνησης και το γε-

γονός ότι η αγορά έχει… στεγνώσει από ρευστό. 
Συγκεκριμένα τόνισε ότι «Κάθε σκέψη για μια

ακόμη φορολογική επίθεση, τους τελευταίους 10
μήνες, είναι παράλογη και απολύτως αντιαναπτυ-
ξιακή. Η κυβέρνηση οφείλει να συνειδητοποιήσει
ότι η δημοσιονομική προσαρμογή της ελληνικής οι-
κονομίας, δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέα
φορολογική επιβάρυνση των παραγωγικών δυνά-
μεων του τόπου. Ο επιχειρηματικός κόσμος έχει
εξαντληθεί. Η επιβολή νέων, άμεσων και έμμεσων,
φόρων και η αύξηση των συντελεστών φορολόγησης
για τα εισοδήματα των πολιτών και των επιχειρή-
σεων δεν συμβάλλει στους στόχους που έχουν τεθεί
για την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας. Αντι-
θέτως δημιουργούν ένα φορολογικό περιβάλλον το

οποίο γονατίζει τις
υγιείς επιχειρήσεις
και διώχνει κάθε
σκέψη για νέες επενδύ-
σεις». 

Σχετικά με τη μείωση του ελλείμματος υποστήριξε
ότι «Η μείωση του ελλείμματος περνά μέσα από τη
μείωση των αντιπαραγωγικών δαπανών του δημό-
σιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

»Ο μόνος δρόμος που μένει στην κυβέρνηση αν
θέλει η Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της είναι
να μειώσει τις δαπάνες και να συγκρουσθεί με τις
κατεστημένες, ακριβοπληρωμένες και αναποτελε-
σματικές δομές στο δημόσιο και στον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα. Αυτή είναι η διαφορά μιας
αναπτυξιακής φιλελεύθερης πολιτικής από εκδοχές
κρατικιστικών προσεγγίσεων από τις οποίες έχει
χορτάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια» κατέληξε.
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Στις 100.000 ευρώ για τον Γ. Αγγέλου
Την επιβολή εγγύησης ύψους 100.000 για τον πρώην στενό συνεργάτη του Κ.Καρα-
μανλή, Γιάννη Αγγέλου, κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου, ειση-
γήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών η εισαγγελέας. Στο διευθυντή του γραφείου του
πρώην πρωθυπουργού, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν επιβάλει εγγύηση
400.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.  Ο κατηγορούμενος προσέφυγε
κατά της ανακριτικής διάταξης, πετυχαίνοντας να μειωθεί η χρηματική εγγύηση στις
300.000 ευρώ. Τώρα ζητά την περαιτέρω μείωση της εγγυοδοσίας. Τις επόμενες ημέ-
ρες αναμένεται το Συμβούλιο Εφετών να αποφανθεί για το ποσό, που τελικά θα κατα-
βάλει ο κ. Αγγέλου. Κι ο Καραμανλής παρατηρεί…

Άνω-κάτω!
Μαλλιά-κουβάρια κατάφερε να κάνει τη Ρηγίλ-
λης ο Γιώργος Καρατζαφέρης, προτείνοντας
τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ως κοινό υποψή-
φιο ΝΔ-ΛΑΟΣ για την περιφέρεια Αττικής. Η
«σφήνα» του προκάλεσε τον εκνευρισμό πολ-
λών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης
που έσπευσαν να μιλήσουν για υπονόμευση
της υποψηφιότητας Κικίλια. Ο μόνος που αντέ-
δρασε ψύχραιμα ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμε-
νος. Με δήλωση του ο αντιπρόεδρος της ΝΔ
ξεκαθάρισε πως ο αυτοδιοικητικός του κύκλος

έχει κλείσει εδώ και χρόνια και
έβαλε τελεία σε οποιαδήποτε
συζήτηση. Παράλληλα εμφανί-
στηκε ένθερμος υποστηρικτής
της επιλογής Σαμαρά για την
περιφέρεια Αττικής λέγοντας

πως πρόκειται για
«νέο και άφθαρτο
πολιτικό». 

Η θητεία, η ευθιξία
και η παραίτηση
Την παραίτησή της για λόγους ευθιξίας υπέ-
βαλε η νομική σύμβουλος του πρωθυπουρ-
γού Γλυκερία Σιούτη. Αφορμή αποτέλεσε
δημοσίευμα στο οποίο αναφερόταν ότι η κ. Σιούτη
πρότεινε την πρόσληψη ενός 25χρονου νομικού, ως επιστημονικού
συνεργάτη ο οποίος δεν έχει κάνει την στρατιωτική του θητεία. Όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού, η διαδι-
κασία πρόσληψής του δεν θα ολοκληρωθεί «για λόγους δεοντολο-
γίας». Μάλιστα, με αφορμή την υπόθεση, το Μαξίμου διευκρινίζει ότι
οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετακλητών υπαλλήλων στο Γρα-
φείο του πρωθυπουργού που ανέρχονταν σε 105, αυξήθηκαν πρό-
σφατα κατά 20, προκειμένου να καλυφθούν μελλοντικές ανάγκες.
Διευκρινίζεται ακόμη ότι από το σύνολο των θέσεων αυτών, μέχρι σή-
μερα έχουν καλυφθεί μόνον οι 72, εκ των οποίων, οι 45 είναι αποσπα-
σμένοι και οι 27 μετακλητοί υπάλληλοι. Ερώτηση: Μέσω opengov
καλύπτονται αυτές οι θέσεις;

Βεντέτα
Βαρβιτσιώτηδες εναν-
τίον Πετραλιά. Αυτό
είναι το νέο εσω-
κομματικό και οικο-
γενειακό μέτωπο
που έχει ανοίξει στη
ΝΔ, με έπαθλο τον
δήμο Γλυφάδας στην
Αθήνα. Μπορεί η Ρηγίλλης να
έδωσε το χρίσμα στον Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη, η Αλεξάνδρα Πάλλη (κόρη της
Φάνης Πάλλη-Πετραλιά) ωστόσο, δεν δεί-
χνει να πτοείται. Έτοιμο το έχει το μπαϊράκι
του αντάρτικου, γνωρίζοντας ότι θα τη στη-
ρίξουν αρκετά τοπικά στελέχη της ΝΔ. Το
πείσμα της για να «κατέβει» ως υποψήφια
δήμαρχος είναι τόσο μεγάλο, που αγνοεί
ακόμα και τις προειδοποιήσεις Σαμαρά πως

θα τεθούν εκτός κόμμα-
τος όσοι δεν ακο-

λουθήσουν και
δεν στηρίξουν

τις επιλογές
της Ρηγίλ-
λης. 

ΚΟΥΙΖ
Τι στάση θα κρατήσει η Φάνη

Πάλλη Πετραλιά στη διαμάχη της
κόρης της με τον Μιλτιάδη Βαρβι-

τσιώτη για το χρίσμα στο δήμο Γλυ-
φάδας; Από τη μια πλευρά βρίσκεται
το «βλαστάρι» της και από την άλλη

το προσωπικό της συμφέρον. Βλέ-
πετε, σε περίπτωση εκλογής του

Βαρβιτσιώτη junior, η πρώην
υπουργός επιστρέφει στη

Βουλή ως πρώτη επιλα-
χούσα.



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Π. ΜΕΛΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ-Π. ΜΕΛΑ
Λ. ΝΙΚΗΣ-ΣΤΡ. ΚΑΛΑΡΗ
Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
(ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ
ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΕΡΜΟΥ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΕΡΜΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΡΜΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Π. ΜΕΛΑ-Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ (ΚΑΜΑΡΑ)
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΕΓΝΑΤΙΑ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΕΓΝΑΤΙΑ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΝΑΝΤΙ Ο.Σ.Ε.
ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – Υ.Μ.Α.Θ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ-ΔΙΑΓΟΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΦΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΣΟΦΟΥΛΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 
Β. ΟΛΓΑΣ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

Β. ΟΛΓΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΩΝ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 7-9 ΠΑΛΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 202
Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (ΣΤΑΣΗ)
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΙΑΣΟΝΙΔΗ – ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ
ΛΕΩΦ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ( ΚΑΠΗ)
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 24)
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
(Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ( Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – 
Ε. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Κ.Ε.Π. – Δ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
ΟΣΕ  - ΚΤΕΛ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Που μπορείτε να βρείτε την Karfitsa / Αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 10.000 αναγνώστες

Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία 14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
Κέντρο αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ 2310531530
Ανοιχτή συμβουλευτική AIDS 2310422021
Στρατονομία 2310894646
Ερυθρού Σταυρού 2310531536
Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης 2310531505
Τροχαία Θεσσαλονίκης 2310566200
Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών 109
ΚΤΕΟ 1525
Βλάβες ΔΕΗ Κεντρικού τομέα 10502
Βλάβες ΔΕΗ Ανατολικού τομέα 10503
Βλάβες ΔΕΗ Δυτικού τομέα 10501
Βλάβες ΕΥΑΘ 2310203979
ΟΣΕ 1110
Αεροδρόμιο Μακεδονία 2310473212
Αερολιμένας 2310475858
Τουριστική αστυνομία 2310554871
ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595408
ΕΚΠΟΙΖΩ 2310257776
Έκτακτη επέμβαση της ΕΠΑ 8001187878
Υποστήριξη παιδιών SOS 1056
Δημοτική αστυνομία 2310251 900 
Καθαριότητα 15192
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2310530997
ΚΕ.Π.ΚΑ. 2310233333
ΙΘΑΚΗ 2310515150
ΙΝΚΑ 2310535263
Νομαρχία 2310409609
ΕΛΠΑ 10400

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EuROTAXI 2310866866, 551525

χρήσιμα τηλ.

ΚΤΕΛ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2310595400
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2310 595491
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2310 595425 
ΑΡΤΑΣ 2310 595406 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2310 595413
ΑΧΑΪΑΣ 2310 595425 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2310 595485
ΔΡΑΜΑΣ 2310 595420 
ΕΒΡΟΥ 2310 595439 
ΕΥΒΟΙΑΣ 2310 595409 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2310 595416
ΗΛΕΙΑΣ  2310 595409 
ΗΜΑΘΙΑΣ 2310 595432
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2310 595491
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 500111, 595444
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2310 595416 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2310 595442
ΚΑΒΑΛΑΣ 2310 595422 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2310 595440 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2310 595440
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2310 595409 
ΚΙΛΚΙΣ 2310 595433
ΚΟΖΑΝΗΣ 2310 595445, 595484 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2310 595405
ΛΑΡΙΣΑΣ 2310 595430
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2310 595439
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2310 595424
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2310 595406
ΞΑΝΘΗΣ 2310 595423 
ΠΕΛΛΑΣ 2310 595435
ΠΙΕΡΙΑΣ 2310 595428 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  2310 595406 
ΡΟΔΟΠΗΣ 2310 595414
ΣΕΡΡΩΝ 2310 595446
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  2310 595405 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2310 595416 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2310 595418
ΦΩΚΙΔΑΣ 2310 595491
ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2310 595491
ΚΤΕΛ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2310 316555, 316565

ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

OLYMPIC AIR 8018010101
AEGEAN AIRLINES 8011120000 
BRITISH AIRWAYS 8011156000 
EASY JET 2103530300
ALITALIA 2310471372 
MALEV 2310475740 
VIMAVIA 2310519289
CYPRuS AIRWAYS 2310272531
SWISS AIRLINES 2310471 481
JATAIRWAYS 2310282 695

αερογραμμές



Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ 2310 472372
Κ.Υ. ΙΩΝΙΑΣ 2310 781840
Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ 23940 23549
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ 
Για ραντεβού σε οποιοδήποτε πολυϊατρείο: 184
(Όλες οι ειδικότητες):
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Αγγελάκη 37 2310 283907

2310-283295 (για ραντεβού)
ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ: Πολυτεχνείου 1 2310 543560

2310 544082, 2310 544130
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Αγλαΐας Σχινά 4 2310 810490 

2310 810492
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Δραγούμη 61, 2310 540713
ΤΟΥΜΠΑΣ: Γρ. Λαμπράκη  2310 913166 

2310 912507

ΙΚΑ

εφημερεύοντα νοσοκομεία
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Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• AXEΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας,
νευρολογικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική,
καρδοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χει-
ρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ για περιστατικά ουρολογικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παιδιατρικά, νεογνολογικά, μαι-
ευτικά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, παι-
δοψυχολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά  ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
•ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

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

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

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2 / τηλ. 2310-868570
Μουσείο Κεμάλ Ατατούρκ
Απ. Παύλου 75 / τηλ. 2310-248452 
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι Θεσσαλονίκης / τηλ. 2310-508398
Μουσείο Λευκού Πύργου
Πλ. Λευκού Πύργου / τηλ. 2310-868570
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Προξένου Κορομηλά 23 / τηλ.2310-229778
Μουσείο Σιδηροδρόμων Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 128 / τηλ. 2310-599134
Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης
26ης Οκτ. 49 (παραπλεύρως του ΦΙΞ) / τηλ. 2310-514029
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Ζωολογικός Κήπος, Κέδ. Λόφος / τηλ. 2310-219980
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’ - Λιμάνι / τηλ. 2310-566716
Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γρ. Λαμπράκη 3 / τηλ. 2310-893731, 2310-249803
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών
Αγ. Δημητρίου 159 / τηλ. 2310-991610

Μουσεία

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

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

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

• 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Ηρακλείας στην Πλ. Ελευθερίας

• ΠΑΠΑΔΑΚΗ Παπαδάκη & Πανσελήνου

• ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Μικράς Ασίας 

• ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗΣ Αρκαδίου-Ζαλόγγου

• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μ.Αλεξάνδρου- Αριστοτέλους 

• ΜΑΛΑΚΟΠΗ Τσέλιου

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

• ΕΥΟΣΜΟΣ Πλάτωνος, Αχιλλέως

• ΟΡΜΥΛΙΑΣ Ορμυλίας & Κίμ.Βόγα

• ΚΑΝΑΡΗ Κανάρη 

• ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ Αγ. Αθανασίου

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Α. Παπανδρέου 156-Κύπρου Συκιές, Ιων. Δραγούμη 42-Εγνατία, Γρ. Παλα-

μά 21-Πλ. Ναυαρίνου-Π. Μελά 30(Κέντρο), Μοναστηρίου 29 Ν. Σ. Σταθμός,
Ιθάκης 47 Β Νέα Πολιτεία Πάρκο-Εύοσμος, Ν. Πλαστήρα 15-Χαριλάου, Τσιμι-
σκή 7-Ιων. Δραγούμη Κέντρο, Ιασονίδου 48-Ελ. Κορδελιό, Πόντου 130-Πασα-
λίδη Καλαμαριά, Φιλλιπουπόλεως 13 έναντι εκκλησίας Αγ. Παντελεήμονα-Αμ-
πελόκηποι, Αλεξάνδρειας 10 Ανάληψη Μπότσαρη, Εγνατίας 102 Αγίας Σο-
φίας, Κλεάνθους & Πεστών 79 Κ. Τούμπα, Βασ. Όλγας 193-Στάση Μαρτίου,
Κωσταντινουπόλεως 128 Μπότσαρη, Κατσιμίδου 68 & Γρ. Λαμπράκη(Παπά-
φειο)

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Ιθάκης 47 Β Νέα Πολιτεία Πάρκο-Εύοσμος, , Τσιμισκή 7-Ιων. Δραγούμη Κέν-

τρο, Εγνατίας 102 Αγίας Σοφίας, Βασ. Όλγας 193-Στάση Μαρτίου,  Κωσταντι-
νουπόλεως 128 Μπότσαρη

εφημερεύοντα φαρμακεία
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Από σήμερα μέχρι τις 4 Σε-
πτεμβρίου μία σημαντική

σειρά εκδηλώσεων του Δήμου
Νεάπολης που πραγματοποιείται
κάθε χρόνο στο τέλος του καλο-
καιριού. «Βαλκανική Πλατεία
2010» : «Περιπλανήσεις σε χώρες
μυθικές». Ώρες : 19:00 - 21:00.

ΗΚρατική Ορχήστρα Θεσσα-
λονίκης, στηρίζει τους νέους

ταλαντούχους Έλληνες μουσι-
κούς, οι οποίοι δίνουν τον καλύ-
τερο τους εαυτό στον τελικό του
πανελλήνιου διαγωνισμού «Νέοι
Καλλιτέχνες», ο οποίος φέτος
αφορά το λυρικό τραγούδι. Από
29 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου
2010.

«Θέρμης Δρώμενα 2010»:
Απόψε στο Φράγμα Θέρ-

μης «Συνάντηση Εθνών» με Μου-
σικοχορευτικά σύνολα (Νότια
Αφρική ZULU – Κάτω Ιταλία ).
Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης
21.30.

Διαγωνισμός 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

«Ανεύρετοι Νήσοι»…Μια έκ-
θεση που θέτει στο επίκεν-

τρο της την προσωπικότητα του
καλλιτέχνη. Στο Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, στην
Μόνη Λαζαριστών και στο Κέν-
τρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλο-
νίκης, Αποθήκη Β1(Λιμάνι). Η
έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το
τέλος Νοεμβρίου.

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)

ET1

08.30- Κουνελούπολη
09.00- Οι φίλοι μου Τίγρης και Γούινι
09.30- Οι μικροί Αϊνστάιν
10.00- Ψέματα και αλήθεια
10.30- Ιόλη
11.00- Πρόσφυγες
11.30- Το ρίζωμα
12.00- Ο ουρανοκατέβατος
13.30- Άγουρα στάχυα
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο
15.10- Ένα σχολείο για τον αυτοκράτορα
16.00- Ρωσία- Ακτή Ελεφαντοστού(2010
FIBA world championship)
18.00- Φύση και πρωταθλητές
18.30- Πουέρτο Ρίκο-Κίνα(2010 FIBA world
championship)
20.30- Pre Game
21.00- Ελλάδα-Τουρκία(2010 FIBA world
championship)
23.00- 1000 και 1...καλάθια
00.00- Ελλάδα-Ιταλία

ΝΕΤ

06.00- 'Eτος 1066 μ.Χ-Αγγλία
07.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα
15.00- Ειδήσεις
16.00- Έχει γούστο 
18.00- Ειδήσεις
18.30- Τύφλα να'χει ο Μάρλον Μπράντο
20.15- Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ο βράχος
00.30- Αρχαία ιστορία: Η σύγκρουση των
ανθρώπων των σπηλαίων

ΕΤ3

08.30- Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε)
09.30- Balkan Express (E)
10.30- Αρπακτικά
11.30- Ταξίδι στις Άλπεις
12.30- Τα μυστικά των τυριών
13.00- Ειδήσεις

14.30- Τόλμη και γοητεία
15.30- Η χαρά της ζωγραφικής
16.00- Μαγικός κόσμος
16.30- Κοσμήματα του βυθού
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.30- Αρπακτικά
19.30- Ο γύρος των θαλασσών
20.00- Shamwari : Μια άγρια ζωή
20.45- Γίνε ένα με τα πλάσματα
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ένας βλάκας και μίσος
00.30- Όταν η φύση εκδικείται

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα 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- Patty, η πιο όμορφη ιστορία
16.00- Το κόκκινο δωμάτιο (E)
17.00- Ματιές στα γεγονότα

17.10- Λάκης ο Γλυκούλης
18.10- Λατρεμένοι μου γείτονες 
19.00- Είσαι το ταίρι μου
20.00- Ειδήσεις
21.00- Patty, η πιο όμορφη ιστορία
22.00- Πενήντα πενήντα
23.00- Μαύρα μεσάνυχτα
00.15- Τελευταία γεγονότα
00.30- Safe sex

ANT1

06.00- Λίφτινγκ
07.00- Εlatte (Ψυχαγωγική Εκπομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- 40 κύματα
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών (E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
16.50- Kyle xy
17.50- Τα νέα του Ant1
18.00- Desperate housewives (E)
19.00- Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Χίλιες και μία νύχτες

23.00- Wipe out U.S.A. 
24.00- Ola 10 Summer Edition 
01.00- ANT1 news
01.10- Perfect 10
02.10- Άγγιγμα ψυχής

ALPHA

06.15- Οδός Παραδείσου 7 (Ε)  
08.00- Θα σε δω στο πλοίο (Ε)
09.00- Μη μαδάς τη Μαργαρίτα (Ε)
10.00- Έρωτας με επιδότηση Ο.Γ.Α. - (Ε)
11.00- Αν μ' αγαπάς (Ε)
12.00- Μια αγάπη, μια ζωή (Ε)
13.00- Ειδήσεις
13.15- Μυστικά και λάθη (Ε)
14.15- Εντιμότατοι... Κερατάδες - (Ε)
15.15- Σφηνάκια (Ε)
16.00- Baywatch
17.00- Ειδήσεις
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nightmares
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
21.00- Ζευγάρια σε διακοπές
23.00- 10η εντολή 

00.00- Νόμος και τάξη
01.00- Ιατρικές έρευνες
02.00- Οι μονομάχοι
03.00- Κόκκινος κύκλος (E)

STAR

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

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώργο Αυτιά

10.30- Εδώ και τώρα
13.15- Στην κουζίνα με τη Βέφα
15.15- Κοιτάω μπροστά
17.00- Ειδήσεις
17.30- That's Life
18.45- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Σοβαρότης μηδέν
22.45- Μέχρι τρεις... είναι δεσμός
23.45- Η λίμνη των στεναγμών
01.45- Hit Parade 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Muchachitas como tu
12.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del amor
15.00- Wacky world of TEX Avery
15.30- Τηλεαγορές
18.40- Wacky world of TEX Avery
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

TV100

08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το θέατρο σκιών
10.00- Beach Volley
12.00- Σειρές οικολογίας
12.45- Εγκυκλοπαίδεια της γνώσης
13.00- Ιδιαιτέρως….ιδιαίτερα
14.00- Ελληνική μουσική παράδοση
15.30- Ιστορίες πολιτισμού
16.30- Ειδήσεις
17.00- Διαμάντια του βυθού
17.30- Με 100…στα σπορ
18.30- TV100 Ειδήσεις & σύντομο δελτίων
ειδήσεων στη νοηματική
19.30- Οι εφευρέτες του κόσμου
20.00- Thess-2310
21.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
22.00- Ειδήσεις
24.00- Ξένη Ταινία
01.40- Εγκυκλοπαίδεια της γνώσης
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ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ – ΟΙ» / Πρωταγωνι-
στούν: Καίτη Σαμαρά, Βάλια Μωραϊ-
τοπούλου, Μπάμπης Τίγκας, Πόπη
Χατζηκώστα, Δ. Χατζημιχαηλίδης /
Σήμερα στις 21.15

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΚΕΩΝ Παρά-
σταση: «Ο έμπορος της Βενετίας»
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ / Πρωταγωνι-
στούν: Χρήστος Καλαβρούζος, κ.α. /
Σήμερα στις 21.00
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο

ΤΡΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» / Πρωταγω-
νιστούν: Αντώνης Ξένος, Αγγελική
Ξένου / 1 και 2 Σεπτεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο
ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ» / Πρωτα-

γωνιστούν: Νίκος Αβραμίδης, Μίλ-
τος Αλευράς, Γιάννης Χρυσόπουλος,
Λεωνίδας Χατζησάββας, Γρηγόρης
Σούγγαρης κ.α./ 6 και 7 Σεπτεμ-
βρίου

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
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ΑΡΗΣ

Ξεκίνημα 
με το δεξί

Ενα γκολ του Οριόλ στο 26’ ήταν αρ-
κετό για τον Άρη να μπει με το δεξί

στις εγχώριες υποχρεώσεις, επικρα-
τώντας της Καβάλας 1-0. Από ένα ημί-
χρονο υπεροχής για κάθε ομάδα, με
τους φιλοξενούμενους να ζητούν,
σωστά, πέναλτι στο 61’ όταν ο ιδιαίτερα
κινητικός Χαβίτο ανατράπηκε από τον
Ντικρόκ. Καλύτερη στο δεύτερο ημί-
χρονο η Καβάλα, με τον Αλεξάντροβιτς
να χάνει κορυφαία ευκαιρία στο 54’,
όταν προ κενής εστίας πλάσαρε άουτ.

Αυτή τη φορά η ομάδα του Κούπερ
έπαιξε πολύ έξυπνα και πήρε το πολύ-
τιμο διπλό χωρίς να ανησυχήσει ιδιαί-
τερα, αφού Πρίττας, Τόχα και Χαβίτο
είχαν εξαιρετική απόδοση.

Από την πλευρά τους οι παίκτες του
Ντράγκαν Οκούκα είχαν την κατοχή
της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα
του αγώνα, όμως είναι φανερό πως
λείπει ένας ποδοσφαιριστής που θα
περάσει κάθετες μπαλιές για να εκμε-
ταλλευτεί τους καλούς επιθετικούς
που έχουν οι "Αργοναύτες".

ΠΑΟΚ

Αγχώθηκε 
αλλά κέρδισε

ΟΠΑΟΚ με πολλά ψυχικά αποθέ-
ματα και με τη βοήθεια του κό-

σμου του που γέμισε την Τούμπα για
να πανηγυρίσει την πρόκριση στους
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, έφερε τα
πάνω κάτω και νίκησε κούραση και
Πανσερραϊκό (3-2) παρότι βρέθηκε
πρόσωπο με πρόσωπο με το... στραβο-
πάτημα. Ο Δερμιτζάκης με τις αλλαγές
του βοήθησε την ομάδα, ενώ ο μοι-
ραίος με τη "Φενέρ" Παπάζογλου έγινε
ο λυτρωτής του "Δικεφάλου" στο 69ο.

Τέλος ο Σορλέν
Ο Γάλλος μέσος αποτελεί παρελθόν

από τον ΠΑΟΚ, διότι αντιμετωπίζει κά-
ποια οικογενειακά προβλήματα και μά-
λιστα αναμένεται να συνεχίσει την
καριέρα του σε ομάδα της β’ κατηγο-
ρίας στη Γαλλία, με σχεδόν μισές απο-
δοχές από αυτές που είχε στην Ελλάδα.
Ο μέσος του "Δικεφάλου" είχε πάρει
την απόφασή του και δεν μπορούσε να
του αλλάξει γνώμη, ούτε ο πρόεδρος
της ΠΑΕ. Θοδωρής Ζαγοράκης.

ΗΡΑΚΛΗΣ

Ροπαλιά στον υπερόπτη Ολυμπιακό 

Eνας... μαγικός Σολτάνι
και ένα κοουτσάρι-
σμα για σεμινάριο

από τον Ουζουνίδη έφτασε
και περίσσεψε στον Ηρα-
κλή για να πετύχει την
ανατροπή και να ξεκινήσει
το πρωτάθλημα με νίκη
κόντρα στον Ολυμπιακό (2-
1). Ο Γηραιός παρότι βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ, βρήκε

τα ψυχικά αποθέματα και
με την απίστευτη βοήθεια
του κόσμου ανέτρεψε το
εις βάρος του σκορ και πα-
νηγύρισε μια μεγάλη νίκη.
Καταπληκτική ατμόσφαιρα
δημιούργησαν στις κερκί-
δες περίπου 20.000 φίλοι
του Ηρακλή, που στο τέλος
το πανηγύρισαν με την
ψυχή τους.

Ουζουνίδης: 
«Χαμηλά το κεφάλι»
Απόλυτα ευχαριστημένος
μετά την μεγάλη νίκη του
Ηρακλή επί του Ολυμπια-
κού, δήλωσε ο τεχνικός
των «κυανόλευκων» Μαρί-
νος Ουζουνίδης, λέγοντας:
«Είχα πει ότι θέλω από
τους παίκτες μου να έχουν
νοοτροπία νικητή και το

δείξανε. Δεν πρέπει να εν-
θουσιαζόμαστε, να έχουμε
χαμηλά το κεφάλι και να
δουλέψουμε. Είχα στο
μυαλό μου το να ρισκάρω
και αναγκάστηκα να το
κάνω αφού χάναμε.
Έπρεπε να πιέσουμε πιο
ψηλά τον Ολυμπιακό και
τον αναγκάσαμε να μείνει
πίσω».
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ΟΒασίλης Σπανούλης
τα έκανε όλα: πέτυχε
ρεκόρ πόντων με την

Εθνική, σταμάτησε τον Μπα-
ρέα, κέρδισε φάουλ, «μί-
λησε» στο τέλος. Με τον «Kill
Bill» μεγάλο πρωταγωνιστή η
Ελλάδα επέστρεψε από το -9
του 22' για να επικρατήσει
του Πουέρτο Ρίκο με και να
κάνει το «δύο στα δύο» στο
τουρνουά. Το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα βρήκε
την ενέργεια του στο δεύτερο
ημίχρονο κι έτσι κατάφερε να
υπερκεράσει την ζώνη των
«Λατίνων», την αστοχία και
την... ψυχολογική πίεση για
να ξεπεράσει τις απουσίες
των Φώτση-Σχορτσιανίτη
χωρίς βαθμολογικές απώ-
λειες. Πλέον ετοιμάζεται για
τον «τελικό» του ομίλου κόν-
τρα στην Τουρκία, που θα
γίνει σήμερα στις 21.00. 

Όσο για τον Σπανούλη; Ση-
μείωσε ρεκόρ με την Εθνική
σκοράροντας 28 πόντους.
Πέτυχε μάλιστα δύο κρίσιμα
τρίποντα-ψυχολογίας στην
τελευταία περίοδο, αν κι η
πιο σημαντική συνεισφορά
του ήταν η ικανότητα στο πικ-
εν-ρολ, που του επέτρεψε να
κερδίσει φάουλ και να σημει-
ώσει εύκολους πόντους από
τη γραμμή των βολών.

Στον αγώνα της πρεμιέ-
ρας, η Εθνική μας ξεπέρασε
το άγχος, τη ζώνη των Κινέ-
ζων και τις απουσίες των
Σόφο-Φώτση. Η Ελλάδα
μπήκε με το δεξί στο Μουν-
τομπάσκετ επικρατώντας με
89-81 των αξιόμαχων αντι-
πάλων. 

Σήμερα ο «τελικός» 
με την Τουρκία



Ξεπουλάνε τα στρατόπεδα;
Τα άδεια; 

➽ Το Σαββατοκύριακο που πέρασε οι «ειδι-
κοί σύμβουλοι» του Γιώργου Παπανδρέου
άρχισαν να καταφθάνουν στο Μαξίμου…

➽ Κι όπως αποκάλυψαν blogs κι εφημερίδες,
ο πρώτος σύμβουλος είναι ένας τρελιάρης
(αν δεις τις φωτογραφίες του στην ιστοσελίδα
του, θα καταλάβει) δικηγοράκος, που μόλις
τελείωσε την άσκησή του, δεν πρόλαβε καν
να πάει φαντάρος…

➽ …όχι ότι είναι κάτι σπουδαίο αυτό αλλά,
αν δεν κάνω λάθος, για να διοριστείς σκουπι-
διάρης πρέπει να έχεις εκπληρώσει τις στρα-
τιωτικές σου υποχρεώσεις. 

➽ Άλλη απορία που μου γεννήθηκε είναι
πως ένας τόσο άπειρος νέος, που δεν έχει
προλάβει να δουλέψει, πως αυτός που δεν
είναι σε θέση να συμβουλέψει ακόμη και σε
μια εργατική υπόθεση, πως αυτός θα συμ-
βουλέψει τον πρωθυπουργό για το πώς θα
σώσει τη χώρα; Τι είδους συμβουλές θα
δώσει; Πείτε μας ρε παιδιά…

➽ Εκτός κι αν πιστεύει κανείς ότι η κομματο-
κρατία θα καταπολεμηθεί με συμπεριφορές
του άλλου άκρου: τυχαίες γνωριμίες στο γυ-
μναστήριο με τον πρωθυπουργό ή στον ιστιο-
πλοϊκό όμιλο Πειραιά με τον Γιώργο κ.ο.κ. 

➽ Ευτυχώς, μετά το σάλο η πρόσληψη ανα-
κλήθηκε χθες (ματιάζονται οι Άγγελοι
μωρέ;), όμως η ουσία του προβλήματος πα-
ραμένει. 

➽ Κάτι τέτοια είναι που μας οδηγούν σε
συλλογική κατάθλιψη και σε μαύρες σκέψεις
ότι δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε από το σκο-
τεινό τούνελ του τρόμου, όπου μας έβαλαν
τα δύο μεγάλα κόμματα με την επικουρία των
μικρότερων.

➽ Σε λίγο θα συνοδεύουμε όλοι μαζί τον
πρωθυπουργό για να δούμε που θα κάνει
στάση: στο καφενείο για τάβλι (μπας και παί-
ξουμε μαζί του), στον εθνικό Κήπο για τζό-
κινγκ (μπας και τρέξουμε μαζί του), στην
Πάρο (μπας και κολυμπήσουμε μαζί του).
Μπας και μας προσέξει τέλος πάντων και αλ-
λάξει η τύχη μας. 

➽ Μέχρι, λοιπόν, να συναντήσουμε τον
πρωθυπουργό και να του κλέψουμε την καρ-
διά, κατεβασμένα κεφάλια, μαύρα ωράρια,

μισά μισθά κι όποιον πάρει ο
χάρος. Μην απογοητεύε-

στε, όμως. Το τζόκερ πιο
εύκολο είναι να το τύχετε
από το να σας προσέξει ο
πρωθυπουργός; Καλη-

μέρα σε όλους! 

Ζιγκερίδης στις Συκιές - Νεάπολη
Μια από τις πιο καθαρές υποψηφιότητες σ’
αυτές τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη είναι
του Δημήτρη Ζιγκερίδη στο δήμο Συκεών –
Νεάπολης. Ο ορκωτός λογιστής και επί 16
χρόνια δημοτικός σύμβουλος Νεάπολης,
είναι μια καθαρά αυτοδιοικητική περίπτωση.
Γι’ αυτό ίσως και δεν κυνηγά ούτε περιμένει
κανένα χρίσμα από κανένα κόμμα. Οι κατα-
βολές του είναι νεοδημοκρατικές, ενώ δίπλα
του έχουν ήδη συνταχθεί πολλά αυτοδιοικη-
τικά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας όπως ο
πρώην υποψήφιος δήμαρχος Αγίου Παύλου
Θ. Πλανόπουλος, ο γιατρός Κώστας Κυζιρί-
δης, ο βιοτέχνης Ανδρέας Ζαχαροπλάστης
κ.ά. Κόντρα στο πράσινο Σίμο και στους γα-
λαζοπράσινους πρίγκιπες Ρετζικίου – Νεά-
πολης.  

Βεζυρτζής ορμητικός
Η «Κ» πρώτη έγραψε πριν από μια εβδομάδα
ότι ο πρώην πρόεδρος του μπασκετικού
ΠΑΟΚ Νίκος Βεζυρτζής θα είναι υποψήφιος
δήμαρχος στο δήμο Θέρμης, με την υποστή-
ριξη της Νέας Δημοκρατίας. Μαθαίνω ότι
ήδη έχει κερδίσει την αποδοχή των παλαι-
οτέρων ισχυρών αυτοδιοικητικών της γαλά-
ζιας παράταξης, όπως ο σημερινός
επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώστας Μι-
χαηλίδης, αλλά και ο προγενέστερος Γιάν-
νης Παλαιστής. Το σημαντικότερο είναι ότι
όπως ακούγεται δεν στελέχη που στις προ-
ηγούμενες εκλογές προσχώρησαν στην πα-
ράταξη του Θ. Παπαδόπουλου, τώρα
συζητάνε την επιστροφή τους. Λέτε να δι-
καιωθούν εκείνοι που εκτιμούν ότι με Βεζυρ-

τζή ο νυν δήμαρχος Θόδωρος Παπαδόπου-
λος απέκτησε αντίπαλο;

Επιτέλους, κάποιοι τα βρήκανε�
Δεύτερες σκέψεις προκάλεσε η τελευταία
ανακοίνωση του υποψηφίου δημάρχου
Νίκου Ευθυμιάδη με την οποία εκφράζει
«μεγάλη ικανοποίηση» για τις ανακοινώσεις
του επικεφαλής της ‘‘Πρωτοβουλίας’’,
Γιάννη Μπουτάρη, σχετικά με τη νέα αντί-
ληψη που πρέπει να διέπει την επόμενη δη-
μοτική αρχή στον τρόπο διοίκησης
του δήμου Θεσσαλονίκης. Κα-
ταρχήν είναι ευχάριστο να
φύγουμε από την ονομα-
τολογία και το αλισβε-
ρίσι και να περάσουμε
σε αυτό που λέμε προ-
γραμματικό λόγο. Γνω-
στός αυτοδιοικητικός
από την αριστερά σχο-
λίαζε στην «Κ» ότι «απλά,
το φλερτ συνεχίζεται και
προαναγγέλλει τις εξελίξεις».
Με άλλα λόγια, τα βρήκανε και δεν
μας το λένε…

Βαφτίσια
Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει το όνομα
του συνδυασμού του Κώστα Γκιουλέκα. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα θυμίζει και δεν
θα παραπέμπει, σε καμία περίπτωση, στην
«Αναγέννηση» του Βασίλη Παπαγεωργό-
πουλου. Καθήκοντα «νονού» έχουν αναλά-
βει εταιρείες επικοινωνίας οι οποίες έχουν
επιφορτιστεί αποκλειστικά με αυτό το κομ-
μάτι της προεκλογικής του καμπάνιας.

Επειδή όμως ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης εμπιστεύεται τους στενούς του συ-
νεργάτες, κάθε πρόταση που του καταθέτουν
γίνεται δεκτή και αξιολογείται ανάλογα. Η
τελική επιλογή άλλωστε θα είναι του ίδιου…

Κόκκινο πανί
Δεν καλοβλέπουν πολλά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης το φλερτ της Ιππο-
κράτους με τον Γιάννη Μπουτάρη. Για τους
περισσότερους πιθανή στήριξη της υποψη-

φιότητας του θα λειτουργήσει ως
«κόκκινο πανί», καθώς αδυνατούν

να ξεχάσουν το δημόσιο… άδει-
ασμα στην υποψηφιότητα

Αράπογλου, μετά το τέλος
του πρώτου γύρου των δη-
μοτικών εκλογών του
2006. Η αντίδραση δεν
προέρχεται μόνο από τη

βάση και τους ψηφοφόρους
του ΠΑΣΟΚ αλλά και από

μέλη «πράσινων» τοπικών ορ-
γανώσεων. 

Το παίρνει πάνω του
Και ο κλήρος πέφτει στον Άγγελο Κολοκο-
τρώνη. Αυτός θα είναι σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις ο υποψήφιος του ΛΑΟΣ στο δήμο
Θεσσαλονίκης. Θέμα Βελόπουλου δεν τέ-
θηκε ποτέ, το ενδεχόμενο να στηριχθεί η επι-
λογή Παπαθεμελή δεν βρίσκει θερμή
αποδοχή από τους ψηφοφόρους του κόμμα-
τος και όλα συνηγορούν υπέρ του βουλευτή
της Α’ Θεσσαλονίκης. Συν τοις άλλοις θα
πρόκειται για μια «αμιγώς» κομματική επι-
λογή.

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Ξέρατε ότι...
οι Νεαπολίτες και οι Συκιώτες

δεν θέλουν με τίποτα τον γνωστό
για τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του
Στέλιο Συμεωνίδη, το σημερινό δή-
μαρχο Πεύκων, καθώς οι συγκε-

κριμένες περιοχές είναι
βαμμένες ασπρόμαυρες;
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