
• Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Εργα 8,4 δις ευρώ 
για τη Θεσσαλονίκη

•  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV σελ. 15  •   ΧΡΗΣΤΙΚΑ σελ. 12  •  KOΣΜΙΚΑ σελ. 13  •  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σελ. 14

Μην την ψάχνεις� 
Στείλε mail�

Για να λαμβάνεις την εφημερίδα
στον υπολογιστή σου σε μορφή
pdf, στείλε το email σου 
στο press@karfitsa.gr ή 
στο fax 2310 278440 
ή με SMS στο 6957 830771

  FREE PRESS
Τρίτη

07.09.2010
Aρ. Φύλλου 221

•  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  •  Κυκλοφορεί από Τρίτη έως Σάββατο

Karfitsa
www.karfitsa.gr Διαβάστε ή κατεβάστε την έντυπη έκδοση στο διαδίκτυο όπως την βλέπετε στο χαρτί!�

Kάθε μέρα
2 σελίδες 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!
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φθινοπωρινός

Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Η ανατροπή,
το «ναι» και 

οι πρώτες 
δηλώσεις

Σελ. 8Συνέχεια στη σελ. 2

Σελ. 15

Και τώρα, 
στην ταμπακέρα

Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
ώρα που όλα τα ονό-

ματα έχουν πέσει στο

τραπέζι για τις αυτοδιοι-

κητικές εκλογές του Νοεμ-

βρίου, τόσο στο Δήμο όσο και

στην Περιφέρεια Κεντρικής

Μακεδονίας, είναι ώρα για την

ταμπακέρα. Μπουτάρης κατά

Γκιουλέκα, Μπόλαρης κατά

Ψωμιάδη, συνθέτουν δίδυμα

για μια εκλογικής μάχη με εξαι-

ρετικό ενδιαφέρον. Η ταμπα-

κέρα, όμως, για τους πολίτες

δεν είναι αν θα κερδίσει ο α’ ή

ο β’ αλλά πως αυτή η πόλη θα

σηκωθεί όρθια και θα καταφέ-

ρει να αναπτυχθεί. Πως η Θεσ-

σαλονίκη εκτός από την πάλαι

ποτέ ερωτική πρωτεύουσα της

Ελλάδας...

Σελ. 6

ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ

Αύξηση εκθετών
και επισκεπτών Σελ. 8
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Καθαρίζει 
το τοπίο

Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

«Χέρια ψηλά» 
απόψε στο 
Θέατρο Γης�

✔ Τι δηλώνουν οι Τζακόπουλος, Μπαρμπουνάκης, Παπαθεμελής, Τζήκας, Παπαστεργίου
✔ Ξεκαθαρίζουν σήμερα τη στάση τους οι άλλοι διεκδικητές
✔ Οι αντιδρώντες και οι… σιωπούντες Σελ. 4
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... ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ 
«Έχω κλάψει και έχω παρακαλέ-
σει μια γυναίκα»

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ
«Είναι υποτιμητικό να μπει ένας σεφ
στην παρουσίαση»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ «ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α. Ε.»

ΕΚΔΟΤHΣ
Νίκος Καραμανλής 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Θ. Κεσσόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Δημήτρης Αθανασόπουλος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

EMΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χαρά Βουγιούκα

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

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γιάννης Πολυράβας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μπάμπης Αποστολίδης
Tηλ.: 2310 501375

Χαμηλά για όλους 
ο πήχης  

Tώρα που ανακοινώ-
θηκαν και οι υποψή-
φιοι του ΠΑΣΟΚ στις

περιφέρειες, ύστερα από
τόσες επικοινωνιακές ζυ-
μώσεις, μπήκε το νερό στ’
αυλάκι και το παιχνίδι των
αυτοδιοικητικών εκλογών
του Νοεμβρίου πήρε
μορφή, παρ’ ότι οι εκκρε-
μότητες από την πλευρά
της Ν.Δ., αλλά και του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του ΛΑΟΣ, παρα-
μένουν.

Ήδη τα ανακοινωθέντα
ονόματα μάλλον χαμηλώ-
νουν παρά ανεβάζουν τον
πήχη του ενδιαφέροντος.
Λίγα τα ντέρμπι που κό-
βουν εισιτήρια, ζοχαδια-
σμένοι οι θεατές, άρα το
εκλογικό πρωτάθλημα θυ-
μίζει λίγο το ποδοσφαι-
ρικό της Σούπερ Λίγκα
από τη σκοπιά του θεάμα-
τος. Μάπα το καρπούζι,
δηλαδή, εκτός εάν τις επό-
μενες μέρες δούμε τίποτε
εκπλήξεις απ’ αυτές που
ψιλοανεβάζουν την αδρε-
ναλίνη.

Αν και απολύτως δικαιο-
λογημένα έγινε πολλή
φασαρία με τις... χυλόπι-
τες που εισέπραξε η ηγε-
σία του ΠΑΣΟΚ – ύστερα
και από δικούς της παιδι-
κούς χειρισμούς – από
κομματικές και κυβερνη-
τικές στελεχάρες (ασχέτως

του αν δικαιολογούν ή όχι
τον χαρακτηρισμό οι πε-
ρισσότεροι), το αποτέλε-
σμα μετράει. Κι αυτό δεν
είναι άλλο από το ότι τα
μέχρι τώρα γνωστά ονό-
ματα υποψηφίων δεν εγ-
γυώνται σοβαρό καυγά
για την κρίση του πολιτι-
κού συστήματος, την οικο-
νομία, το μνημόνιο, την
προοπτική της χώρας και
όλα τα άλλα... ρομαντικά,
με τα οποία ασχολούνται

κάτι κορόιδα που λέγονται
ψηφοφόροι.

� Στην Περιφέρεια Αττι-
κής, για παράδειγμα, πώς
να σκοτωθούν ο Κικίλιας
και ο Σγουρός για το...
Μνημόνιο; Άνθρωποι εκ
του αθλητισμού και οι
δύο, αν και άνισου ειδικού
βάρους, άρα μην περιμέ-
νετε βαριά πολιτική κόν-
τρα. Περισσότερο τζόγο θα
έχουν οι αιματοχυσίες
ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ παρά

των δυο μεγάλων.
� Στην Αθήνα θα έχουν

να τα λένε ο Καμίνης κι ο
Κακλαμάνης για τα δι-
καιώματα, το περιβάλλον,
τους μετανάστες και τις
θεσμικές τους διαφωνίες.
Δεν λέω, χαώδεις οι δια-
φορές τους, αλλά δεν θα
κυριαρχήσει η κρίση στην
καθημερινή αντιπαρά-
θεση. (…)
Γράφει ο Σταύρος Χριστακόπουλος,
αναρτήθηκε στο kafeneio

Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή



...εκτός από
πρωτεύουσα της
διασκέδασης και
του καλού φαγη-
τού, θα γίνει μια
πόλη ανταγωνι-
στική της Αθήνας
και των άλλων
βαλκανικών πρω-
τευουσών. 

Σε μια πολιτική, οικονομική και
κοινωνική συγκυρία στην οποία η
πολιτική έχει πέσει στα μάτια των
πολιτών, που η οικονομία έχει το
κακό της το χάλι και η κοινωνία
βρίσκεται σε πρωτοφανή αναβρα-
σμό λόγω των δύο προηγούμενων,
το έργο των υποψηφίων και των
κομμάτων είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο. Τα κόμματα δεν θα πρέπει
να μείνουν μακριά, ένεκα της καχυ-
ποψίας των πολιτών. Θα πρέπει
όμως να προσεγγίσουν τις τοπικές
και περιφερειακές εκλογές με έναν
τρόπο διαφορετικό από ό,τι έκαναν
μέχρι σήμερα. Γιατί οι πολίτες αντι-
μετωπίζουν τόσα πολλά προβλή-
ματα πια που, έστω μια σημαντική
μερίδα πολιτών -κρίσιμη πάντως
για τη διαμόρφωση του εκλογικού
αποτελέσματος- εκείνο που κοιτά
δεν είναι το κομματικό χρώμα αλλά
η αποτελεσματικότητα στη λύση
των προβλημάτων. 

Οι υποψήφιοι από την πλευρά
τους θα έχουν επίσης δύσκολο
έργο. Η κοινωνία είναι αναστατω-
μένη, οι πολίτες εξαγριωμένοι με
την κατάσταση στην οποία έχει πε-
ριέλθει ο τόπος. Καλούνται να αρ-
θρώσουν λόγο καθαρό,
αυτοδιοικητικό, ανθρώπινο, λόγο
που είναι κοντά στις αγωνίες των
πολιτών. Καλούνται να πείσουν ότι
μπορούν να διεκδικήσουν και να
πετύχουν την αλλαγή της σχέσης
περιφέρειας – κεντρικής εξουσίας,
ότι μπορούν να πετύχουν επιτέλους
την οικονομική ανάπτυξη της Θεσ-
σαλονίκης και της Κεντρικής Μακε-
δονίας με ό, τι θετικό αυτό
συνεπάγεται για όλους τους υπό-
λοιπους αναπτυξιακούς τομείς. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Και τώρα, 
στην ταμπακέρα
Συνέχεια από τη σελ. 1



Με αφορμή τον
χθεσινό αγιασμό
στο νεό δημαρ-
χιακό μέγαρο Θεσ-
σαλονίκης, πρέπει
να παραδεχθούμε
ότι τα γραφεία των
δημοτολογίων στο
νέο κτίριο, σε προ-
τρέπουν να τα επι-
σκεφθείς…
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Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Ξεκίνησα να γράφω αυτό το
κείμενο με αφορμή τη συ-
νάντησή μου με πολυαγαπη-

μένο μου πρόσωπο, που δυστυχώς πάσχει από
την πιο ολέθρια ασθένεια της σύγχρονης κοινω-
νίας: Την κατάθλιψη! Μια κρυφή και ύπουλη
ασθένεια, που καταστρέφει την ψυχή και το
μυαλό...

Παλιότερα, έπληττε κυρίως τους ηλικιωμέ-
νους ανθρώπους, που λόγω σύνταξης και γηρα-
τειών αισθάνονταν ότι έμπαιναν στο περιθώριο...
Τώρα κάνει θραύση ανάμεσα σε άτομα μικρό-
τερων ηλικιών, υψηλής μόρφωσης και βιοτικού
επιπέδου και μάλιστα στα καλά καθούμενα. Δη-
λαδή στα καλά καθούμενα δεν είναι, συνήθως
υπάρχουν κάποια αίτια, ανεπούλωτες, κρυφές
πληγές, που προϋπάρχουν κι έρχεται μετά μια
αφορμή, ένα γεγονός σημαντικό η ασήμαντο, κι
έρχεται όλο το λαμπρό οικοδόμημα και καταρ-

ρέει...
Δυσάρεστα και δυσοίωνα πράγματα σας λέω

σήμερα, αλλά έτσι έχει, δυστυχώς, η σκληρή
πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας και
χρειάζεται πρόληψη και προσοχή, γιατί έχει
χαθεί κόσμος και κοσμάκης απ' αυτήν την παλι-
οαρρώστεια...

Αρκετά χρόνια πριν, παίρνοντας συνέντευξη
από έναν πασίγνωστο καθηγητή ψυχιατρικής,
μου εξηγούσε για ποιους λόγους εδώ στην Ελ-
λάδα δεν κινδυνεύαμε τόσο πολύ από ψυχικές
ασθένειες, σε σχέση με τους Βορειοευρωπαίους
η τους Αμερικανούς: Πρώτον λόγω κλίματος και
μεγάλης ηλιοφάνειας, που μας επιτρέπει να
ζούμε αρκετά έξω απο τα σπίτια μας και να συ-
ναναστρεφόμαστε με άλλους ανθρώπους. Δεύ-
τερον , λόγω της διάρθρωσης της Ελληνικής
οικογένειας, που τείνει να μένει συγκεντρωμένη
και αλληλοϋποστηριζόμενη και κανέναν δεν τον
αφήνει στο έλεός του να παραδέρνει.

Και τρίτον, λόγω της εξωστρέφειας που δια-
κρίνει το λαό μας, οτιδήποτε στραβό και να μας

συμβεί το μοιραζόμαστε με τους φίλους μας κι
εκείνοι μας παρηγορούν και μας καθησυχάζουν,
θεραπεύοντας την ψυχή μας...

Γι' αυτά και για πολλά όλα μέχρι αρκετά πρό-
σφατα, η ψυχανάλυση ήταν μια διαδικασία , την
οποία γνωρίζαμε μόνο από τις ταινίες του
Γούντυ Αλλεν...

Τώρα πια τα μάθαμε όλα και μάλιστα με λε-
πτομέρειες, τα αντικαταθλιπτικά χάπια βιομηχα-
νικού τύπου μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας
και μάλιστα χωρίς συνταγή γιατρού, απομονω-
θήκαμε, εξευρωπαϊστήκαμε με τον πιο λάθος
τρόπο, κλειστήκαμε στα προσωπικά μας κάστρα
και δεν επικοινωνούμε πια, ούτε με ταχυδρομικά
περιστέρια...

Πιστεύω πως η αδιαφορία είναι η χειρότερη
ανθρώπινη ιδιότητα και το ξεκίνημα της κάθε
συμφοράς. Ακολουθεί η απάθεια, η ιδιωτεία κι
ένα πρωί ξυπνάς χωρίς ψυχή...

Χάσαμε, λέει, το νόημα της ζωής...Τρίχες!
Εμείς είμαστε το νόημα της ζωής! Και το αλάτι
της γης επίσης!

Το νόημα της ζωής...

άποψη 

Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
οιδορούμε την οικο-
γενειοκρατία και το
νεποτισμό που κυ-

ριαρχεί στην πολιτική μας ζωή. Κοροϊ-
δεύουμε λέγοντας ότι πρωθυπουργοί
από δυο οικογένειες διοικούν τη χώρα.
Λέμε: «αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνον-
ται». Και όμως. Ευτυχώς, αλλά φαίνεται
ότι εμείς είμαστε σε αυτόν τον τομέα, η
τελευταία τρύπα του ζουρνά! Μια έσχατη
θέση που δεν μας πειράζει. 

Στη Βρετανία, αυτή την περίοδο, υπο-
ψήφιοι αρχηγοί του Εργατικού Κόμμα-
τος (δηλαδή και εν δυνάμει μελλοντικοί
πρωθυπουργοί της χώρας) είναι δυο
αδέρφια! Ο Ντέιβιντ και ο Εντ Μίλιμπαντ
είχαν μάλιστα το πρώτο τους ντιμπέϊτ. Οι
Βρετανοί δηλαδή δέχονται να διαλέξουν
ανάμεσα σε δυο αδέρφια κι εμείς δεν
αφήνουμε τον ένα αδερφό να βάλει τον
άλλο… αντιπεριφερειάρχη. Στην ευρω-
παϊκή Πολωνία το 2005 ο Λεχ Κατσίν-
σκι ως πρόεδρος της χώρας διόρισε τον
αδερφό του Ιαροσλάβ πρωθυπουργό το
2006-7. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο
Τζορτζ Μπους έδωσε χρίσμα στον γιό
του κι οι δυο μαζί πολέμησαν το Ιράκ.
Εκεί, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η
οικογένεια Κένεντι είχε αλληλοδιορι-
σθεί και υποστηριχθεί πολιτικά, ενώ
πρόσφατα είδαμε και την οικογενειοκρα-
τία σε μορφή συζύγων να παίρνει σάρκα
και οστά στις περιπτώσεις του ζεύγους
Κλίντον. 

Οι ξένοι έχουν «αποδεχθεί» την περί-
φημη οικογενειοκρατία, ως κάτι φυσιο-
λογικό. Εκεί που δεν φαίνεται όμως να
υπάρχει αλλαγή σκυτάλης είναι στην αν-
τίστροφη πορεία, καθώς δεν θυμάμαι
στις δημοκρατίες να δίνουν τα παιδιά
«χρίσμα» σε γονείς. Γιατί δηλαδή να μην
υπάρχει και μια θέση εξουσίας για τη…
φουκαριάρα τη μάνα μας. Τι σόι επιλε-
κτική οικογενειοκρατία είναι αυτή;… 

Μια θέση 
για τη μαμά;

Andy Warhol «Che Guevara», 1962

Παραδοσιακά την
τελευταία στιγμή,

μπαίνουν οι τελευ-
ταίες πινελιές (ή

μήπως σκαλωσιές)
για να είναι όλα

έτοιμα στα εγκαίνια
της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης.
Με τη φετινή χρο-
νιά να είναι πράγ-
ματι πιο σεμνή και

ταπεινή… M
OT
IO
NT
EA
M



Της Χρύσας Κυριακού

Πριν καλά καλά συμπληρω-
θούν 24 ώρες από την ανα-
κοίνωση της στήριξης του

ΠΑΣΟΚ στον Γ. Μπουτάρη για το
δήμο Θεσσαλονίκης, ο Μπάμπης
Μπαρμπουνάκης, έμπειρο αυτοδιοι-
κητικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ επιμέ-
νει ότι θα δώσει τον δικό του αγώνα
για το δημαρχιακό θώκο Θεσσαλο-
νίκης. Ο δημοτικός σύμβουλος της
παράταξης Αράπογλου θεωρεί πως
η παράταξη Μπουτάρη δεν μπορεί
να εκφράσει την πλειοψηφία της
βάσης του κυβερνώντος κόμματος. 

Ο κ. Μπαρμπουνάκης κατά το πα-
ρελθόν είχε υποστηρίξει ότι δεν θα
κάνει πίσω παρά μόνο εάν το

ΠΑΣΟΚ επιλέξει μια αμιγώς κομμα-
τική υποψηφιότητα. Σε χθεσινές δη-
λώσεις του ο κ. Μπαρμπουνάκης
υποστήριξε ότι επιμένει στην από-
φασή του να είναι ανεξάρτητος
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης και έχει ήδη επαφές με
την κίνηση πολιτών “Πρώτα η
πόλη μας” αλλά και δημοτικούς
συμβούλους της παράταξης Αράπο-
γλου. Μάλιστα, όπως είπε, για την
απόφασή του αυτή είναι ήδη ενήμε-
ρος ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Σω-
κράτης Ξυνίδης. Τώρα απομένει να
δούμε τις επόμενες ημέρες ποιοι
από την ομάδα της Χρ. Αράπογλου
θα ακολουθήσουν τον Μπ. Μπαρμ-
πουνάκη και θα ενταχθούν στο ψη-
φοδέλτιό του. 

Χρ. Παπαστεργίου:
«Δεν υπήρξαν ‘‘οργανωμένες’’

αντιδράσεις» 
Την ίδια ώρα, ο γραμματέας

της Νομαρχιακής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ, Χρ. Παπαστεργίου δια-
βεβαιώνει μιλώντας στην «Κar-

fitsa» ότι δεν υπήρξαν έντονες
και οργανωμένες αντιδράσεις
από το τοπικό ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο,
επιφυλάχθηκε να πάρει επίσημα

θέση τις επόμενες ημέ-
ρες, αφήνοντας

ανοικτά όλα τα
ενδεχόμενα.  

Τ. Τζήκας: «Θα αποφασίσουμε
τις επόμενες ημέρες» 

Σε δηλώσεις του ο υποψή-
φιος δήμαρχος Τ. Τζή-
κας, υποστήριξε ότι δεν
έχει αποφασίσει ακόμη
το τι ακριβώς θα κάνει.

«Θα δούμε όλοι μαζί
τις επόμενες κινήσεις

μας. Θα εκτιμήσουμε την κατά-
σταση και θα αποφασίσουμε»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζή-
κας, ο οποίος προέρχεται και
αυτός από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Ενώ, ο Ν. Ευθυμιάδης, ο οποίος
είναι πολύ πιθανό να στηρίξει την
υποψηφιότητα του Γ. Μπουτάρη
(τους συνδέει φιλία χρόνων), ανα-
μένεται να δώσει τη δική του απάν-
τηση στη σημερινή συνέντευξη
τύπου. 

Σ. Τζακόπουλος: «Από ανεξάρ-
τητη υποψηφιότητα έγινε

κομματική» 
«Τελικά η δήθεν ανε-

ξάρτητη υποψηφιότητα
Μπουτάρη αποδείχτηκε
ότι είναι η επίσημη κομ-

ματική υποψηφιότητα του
ΠΑΣΟΚ. Είναι κρίμα, άνθρωποι που
έχουν να προσφέρουν στην πόλη,
τελικά να βολεύονται με την υποτέ-
λεια της κομματικής στήριξης – και
μάλιστα από το κυβερνών κόμμα»,
είπε χαρακτηριστικά ο Σ. Τζακόπου-
λος. Και συμπλήρωσε: «Στις ερχό-
μενες εκλογές πρέπει να

επιλέξουμε αν προτιμάμε μια απ’ τα
ίδια, ή μια νέα υποψηφιότητα, μια
αδέσμευτη κίνηση που τα ξεκινά
όλα από την αρχή».

Σ. Παπαθεμελής:
«Συμπορευτείτε μαζί μας» 

Ο Στ. Παπαθεμελής τό-
νισε ότι μετά από μήνες
προσπαθειών, η δήθεν
«ανεξάρτητη» παράταξη
του Γιάννη Μπουτάρη

επέτυχε το στόχο που
εξαρχής είχε θέσει: να εξασφα-

λίσει το χρίσμα του κυβερνώντος
κόμματος στις εκλογές για το δήμο
Θεσσαλονίκης, παρά τις ισχυρές
αντιδράσεις που προκαλούν στο
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ οι πολιτικές
θέσεις και η διαδρομή του επικε-
φαλής της. «Οι προβληματισμένοι
από τις εξελίξεις Θεσσαλονικείς
γνωρίζουν ότι πραγματικά ανεξάρ-
τητη παράταξη, με πατριωτικό,

αντι- μνημονιακό και διεκδικητικό
λόγο που δεν υποτάσσεται σε κομ-
ματικές σκοπιμότητες και συμφέ-
ροντα, με εμπεριστατωμένες
προτάσεις και με διάθεση ανιδιοτε-
λούς προσφοράς στη Θεσσαλονίκη
μας, είναι η δική μας παράταξη»,
είπε και απηύθυνε πρόσκληση
συμπόρευσης με την παράταξη
του. 

Β. Παπαγεωργόπουλος: 
«Αδύναμη υποψηφιότητα» 

Με δηλώσεις του στο περιθώριο
της σύσκεψης φορέων ο κ. Παπα-
γεωργόπουλος χαρακτήρισε «αδύ-
ναμη» την υποψηφιότητα του
Γιάννη Μπουτάρη στο δήμο Θεσ-
σαλονίκης. Είπε ότι παρακολουθεί
με αγωνία την πορεία προς τις δη-
μοτικές εκλογές του Νοεμβρίου,
διότι, όπως επισήμανε, το μέλλον
της αυτοδιοίκησης προβλέπεται
«εξαιρετικά ζοφερό».
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Οι πρώτες αντιδράσεις για τη 
στήριξη ΠΑΣΟΚ στον Γ. Μπουτάρη 

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΜΠ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΗΘεσσαλονίκη δεν
χρειάζεται νέο master
plan, έχει master

plan, έχει επιχειρησιακό σχέδιο,
έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις,
ξέρει τι θέλει και αυτό που χρει-
άζεται είναι η κυβέρνηση να προ-
χωρήσει στην υλοποίηση του
προγράμματος». Αυτό δήλωσε ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος
συγκάλεσε χθες το μεσημέρι σύ-
σκεψη εκπροσώπων φορέων,
ενόψει της επίσκεψης του πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου
για τα εγκαίνια της 75ης ΔΕΘ.

Στο σχέδιο ψηφίσματος που κα-
τέθεσε ο κ. Παπαγεωργόπουλος
στη σύσκεψη αναφέρει ως τε-

λείως απαραίτητα έργα για τη
Θεσσαλονίκη τα εξής: Η επιτά-
χυνση των εργασιών του Μετρό

και η δημοπράτηση επεκτάσεων.
Η επιτάχυνση των έργων στο αε-
ροδρόμιο «Μακεδονία». Η δημο-

πράτηση της εξωτερικής περιφε-
ρειακής οδού και των ανισόπεδων
κόμβων της εσωτερικής περιφε-

ρειακής. Η δημοπράτηση πάρ-
κινγκ. Η εκπόνηση νέας μελέτης
για την υποθαλάσσια οδική αρτη-
ρία. Η κατασκευή αντιπλημμυρι-
κών έργων. Η δημιουργία νέου
εκθεσιακού κέντρου και μητροπο-
λιτικού πάρκου στους χώρους της
ΔΕΘ. Η λειτουργία Ζώνης Καινο-
τομίας. Η δημιουργία μαρίνων. Η
ζεύξη του Θερμαϊκού Κόλπου. Η
παραχώρηση πρώην στρατοπέ-
δων. Οι αναπλάσεις στο ιστορικό
κέντρο, η ανάδειξη των μνημείων
κ.α. 

Αύριο θα γίνει το δεύτερο
μέρος της σύσκεψης και το ψή-
φισμα που θα εγκριθεί θα κοινο-
ποιηθεί στον πρωθυπουργό
Γιώργο Παπανδρέου.

«Η Θεσσαλονίκη ξέρει τι θέλει»

Η σιωπή της Αράπογλου
Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Θεσσαλονίκη Πρωταγωνίστρια», Χ. Αράπογλου
δεν έχει πάρει θέση επίσημα για την
υποψηφιότητα Μπουτάρη και τη στήριξη από το
ΠΑΣΟΚ. Δεν το έκανε ούτε τις προηγούμενες
ημέρες, αλλά ούτε και τώρα μετά την
ανακοίνωση του κόμματος. Σύμφωνα όμως με
ανθρώπους από το στενό της κύκλο η κ.
Αράπογλου είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη από το
γεγονός ότι ουδέποτε ρωτήθηκε από το κόμμα η
άποψή της.
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➽ «Πρόκληση» για την συντρι-
πτική πλειοψηφία των πολιτών χα-
ρακτήρισε ο Στέλιος Παπαθεμελής
την εξαγγελθείσα εξίσωση του
φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης
με αυτόν του πετρελαίου κίνησης.
Όπως ανέφερε ο υποψήφιος δήμαρ-
χος Θεσσαλονίκης: «Αν ισχύσει, θα
επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά
με 750- 760 ευρώ, δηλαδή μετά
την αφαίρεση των 13ου και 14ου
μισθού και σύνταξης, σειρά παίρ-
νει τώρα και ο δωδέκατος». Για τον
κύριο Παπαθεμελή «οι απλοί πολί-
τες δεν μπορούν να αποτελούν
διαρκώς τα θύματα και πειραματό-
ζωα μιας αδιέξοδης προσπάθειας
να ευημερήσουν οι αριθμοί του κ.
Τρισέ με οποιοδήποτε τίμημα.
Απαιτείται μια άλλη πολιτική, που
θα διασφαλίζει την κοινωνική συ-
νοχή, την ανάπτυξη και θα ανακα-
τανέμει δίκαια το εθνικό εισόδημα». 

➽ Στη μάχη για το νέο δήμο Θερ-
μαϊκού ρίχνεται ο δήμαρχος Επα-
νομής Απόστολος Οικονομίδης. Ο
συνδυασμός του λέγεται «Μπροστά
Μαζί» και στο πλευρό του θα έχει
πρόσωπα που έχουν δοκιμαστεί
στη διοίκηση και κυρίως «είναι πο-
λιτικά όντα με δυνατή φωνή και κα-
θαρή άποψη, μακριά από
κομματικές εξαρτήσεις και διαπλο-
κές με συμφέροντα». Ως άμεσες
προτεραιότητες για το νέο δήμο
θέτει την αρμονική συνένωση των 8
δημοτικών διαμερισμάτων, την τα-
χύτερη οργάνωση, στελέχωση και
λειτουργία των νέων δημοτικών
υπηρεσιών, την άμεση αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας και τη συμμετοχή του
δήμου στην ανακούφιση των πολι-
τών που πλήττονται από τις συνέ-
πειες της οικονομικής κρίσης. 

➽ Στην εκλογή επιτροπής επικοι-
νωνίας και δημοσίων σχέσεων προ-
χώρησε ο υποψήφιος δήμαρχος
Νεάπολης-Συκεών Δημήτριος Ζιγκε-
ρίδης. Όπως τόνισε, έχει να επιτε-
λέσει σημαντικό έργο στο επίπεδο
των επαφών με νέα και άφθαρτα
στελέχη αλλά και στην προώθηση
των θέσεων της δημοτικής παράτα-
ξης , ώστε να τεθούν στο περιθώ-
ριο οι επαγγελματίες-δήμαρχοι. Η
επιτροπή επικοινωνίας και δημο-
σίων σχέσεων  απαρτίζεται από
τους εξής: Πασχάλης Καλημέρης-
φυσικός, Μαρία Μανώλη-εφορια-
κός, Στέλλα  Αναστασιάδου- πρώην
πρόεδρος ποντιακής εστίας. 

εν συντομία

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ

«Οι δημοτικές εκλογές θα στείλουν πολιτικό μήνυμα»

Πολιτικά μηνύματα «βλέπει» ο Κώστας
Γκιουλέκας πίσω από τις δημοτικές
και περιφερειακές εκλογές της

7ης Νοεμβρίου. Μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό Real fm, ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης δήλωσε πως «στις αυτοδιοικη-
τικές εκλογές υπάρχει περιθώριο
στους συμπολίτες μας να επιλέξουν συν-
θετικά, κρίνοντας και την προσωπικότητα και
τις προτάσεις αλλά βεβαίως κρίνοντας και το
πολιτικό περιβάλλον. Ένα μέρος των ψηφο-
φόρων σίγουρα θα ψηφίσει και με πολιτικά
κριτήρια». 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ήταν εμ-
φανής η προσπάθεια του να κρατήσει απο-

στάσεις από τη διοίκηση
Παπαγεωργόπουλου, επισημαίνον-
τας ότι ο απερχόμενος δήμαρχος
κρίνεται για το έργο που έχει επι-
τελέσει και έχει κριθεί 3 φορές θε-

τικά από τους Θεσσαλονικείς.
«Οποιοσδήποτε συσχετισμός σαφώς σε

ένα βαθμό θα γίνει με την έννοια της κοινής
πολιτικής μας καταγωγής. Από την άλλη
πλευρά όμως το έχω ξεκαθαρίσει όταν υπέ-
βαλα την υποψηφιότητά μου, ότι τιμώ και το
έργο του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, αλλά

από εκεί και πέρα εγώ κάνω μία νέα προσπά-
θεια, ξεκινώ κάτι καινούργιο και ζήτησα από
τους συμπολίτες μας να μας κρίνουνε ακρι-
βώς μέσα από αυτές τις προτάσεις». 

Όσον αφορά στις κατηγορίες για σκανδα-
λώδεις διαδικασίες και αναθέσεις έδειξε το
δρόμο της δικαιοσύνης. «Όποιος είναι εμπλε-
κόμενος», είπε, «όσο ψηλά κι αν βρίσκεται,
φυσικά στο εδώλιο του κατηγορουμένου».

«Θετική πρόκληση» για Κικίλια
Για την υποψηφιότητα Κικίλια στην περι-

φέρεια Αττικής προέβλεψε ότι μπορεί να λει-
τουργήσει ως μια θετική πρόκληση: «Έχουμε

μπροστά μας δύο μήνες όπου θα διαμορφω-
θεί τελείως διαφορετικά το πολιτικό σκηνικό.
Ο Κικίλιας κι ο κάθε υποψήφιος με τα χαρα-
κτηριστικά του Βασίλη του Κικίλια ως νέο
άτομο πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει
πραγματικά ως μία θετική πρόκληση προς
τους συμπολίτες μας».

Αντίθετα για την υποψηφιότητα Καμίνι εμ-
φανίστηκε συγκρατημένος: «Είναι σίγουρα
υποψηφιότητες που δεν μπορεί κανείς να
προβλέψει με ακρίβεια πού θα οδηγήσουν το
συνδυασμό τους. Πιστεύω ότι είναι υποψη-
φιότητες που πράγματι μπορεί να δημιουργή-
σουν εκπλήξεις».

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ-ΦΛΩΡΙΔΗ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

«Μουδιασμένα» υπο-
δέχτηκαν τα περισ-
σότερα στελέχη του

ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης την από-
φαση Παπανδρέου να στηρίξει
την υποψηφιότητα Μπόλαρη
στην περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Επισήμως κανένας
δεν αμφισβητεί την επιλογή του
Μεγάρου Μαξίμου. Ανεπίσημα
ωστόσο, εκτιμούν πως δεν πρό-
κειται για υποψηφιότητα νίκης
και θεωρούν ότι το κυβερνών
κόμμα κάνει «δώρο» τη δεύτερη
μεγαλύτερη περιφέρεια της
χώρας στους Παναγιώτη Ψω-
μιάδη και Κώστα Κιλτίδη. 

Στη Βασιλέως Ηρακλείου
γνωρίζουν πως ο υφυπουργός
Οικονομικών δεν ήταν η πρώτη
επιλογή του Πρωθυπουργού. Αν-
τίθετα αποτέλεσε λύση ανάγκης
ύστερα από τις καραμπόλες που
προκάλεσαν οι διαδοχικές -ηχη-
ρές- αρνήσεις των Χάρη Καστα-
νίδη, Γιάννη Μαγκριώτη και
Γιώργου Φλωρίδη. Ο βουλευτής
Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα,
ήταν ο τελευταίος με τον οποίο
επικοινώνησε τηλεφωνικά ο
Γιώργος Παπανδρέου, πριν
αναγκαστεί να στραφεί στην πε-
ρίπτωση Μπόλαρη. 

Για «πρόκληση» 
μιλά ο Μπόλαρης

Όσο και αν κύκλοι εντός του
ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να του κολ-
λήσουν την ταμπέλα του αου-
τσάιντερ, ο Σερραίος βουλευτής

προσπαθεί να μην εμπλακεί σε
απευθείας αντιπαράθεση με τον
Παναγιώτη Ψωμιάδη. 

Σε δηλώσεις του τόνισε πως
εκπέμπει σε διαφορετική… συ-
χνότητα από το νομάρχη Θεσσα-
λονίκης και σημείωσε πως δεν
πρόκειται για μεταξύ τους κόν-
τρα. «Δεν αντιμετωπίζουμε τον κ.
Ψωμιάδη αλλά τα προβλήματα
που απασχολούν τον κόσμο της
Περιφέρειας. Είναι μια πρό-
κληση με τεράστιες δυνατότητες
ανάπτυξης που έχει η Κεντρική
Μακεδονία». 

Αιχμές κατά Μαγκριώτη,
Φλωρίδη

Σε άλλη ερώτηση για το πώς
αισθάνεται που αποχωρεί από
την κυβέρνηση για χάρη της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, η απάν-
τηση του περιείχε αρκετές
αιχμές για όσους αρνήθηκαν τη

βοήθεια τους στο κάλεσμα Πα-
πανδρέου: «Όταν είσαι μέλος
της κυβέρνησης», είπε, «αποδέ-
χεσαι τις εντολές του πρωθυ-
πουργού. Τα κυβερνητικά
στελέχη δεν είναι μόνο για τα
εύκολα αλλά και για τα δύσκολα.
Όχι μόνο για λεζάντες σε φωτο-
γραφίες. Όσο μεγαλύτερη είναι
η πρόκληση τόσο πιο πολύ εξι-
τάρομαι» κατέληξε.

Αν πάντως η αρχή είναι το
ήμισυ του παντός, δημοσκόπηση
της MRB θέλει τον κ. Μπόλαρη
να ξεκινά με το… αριστερό,
καθώς του δίνει μονοψήφιο πο-
σοστό. 

Πρώτος είναι ο Π. Ψωμιάδης
με 47,2%, ακολουθεί ο  Γ. Φλω-
ρίδης με 28,7%, τρίτος είναι ο
Γ. Μαγκριώτης με 28,2%, ακο-
λουθεί ο Κ. Κιλτίδης με 17,2%
και τελευταίος είναι ο υφυπουρ-
γός Οικονομικών με 8,9%.

«Πράσινη» γκρίνια για 
την επιλογή Μπόλαρη

Συνάντηση
Ψωμιάδη-
Μπακογιάννη;

Σχολιάζοντας την υπο-
ψηφιότητα Μπόλαρη, ο

Παναγιώτης Ψωμιάδης δή-
λωσε πως τη σέβεται και πε-
ριμένει ένα πολιτισμένο
πολιτικό αγώνα. «Τιμώ και
σέβομαι τον κ. Μπόλαρη.
Είμαι βέβαιος ότι θα κά-
νουμε έναν πολιτισμένο
αγώνα και μαζί θα αγωνι-
στούμε για την αναγέν-
νηση της Μακεδονίας».
Μιλώντας στην εκπομπή
Mega Σαββατοκύριακο ο
νομάρχης Θεσσαλονίκης
υποστήριξε πως οι απόψεις
του είναι πιο κοντά στο
ΛΑΟΣ και αποκάλυψε ότι
τις επόμενες ημέρες θα συ-
ναντηθεί με την κυρία
Μπακογιάννη. «Δεν θα της
πω εγώ τι κάνει. Και δε χρει-
άζεται να ενημερώσω κανέ-
ναν για τα ραντεβού μου. Τι
είμαι κανένα παιδάκι της
Ρηγίλλης;» αναρωτήθηκε.

Επί ποδός ο ΛΑΟΣ
Σε ετοιμότητα βρίσκεται και
ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο
οποίος έστρεψε τη Δευτέρα
και πάλι τα πυρά του κατά
του Αντώνη Σαμαρά. «Η ΝΔ
από μόνη της έχει μπει σε
μια διαδικασία παραλογι-
σμού. Εγώ προτείνω ονό-
ματα που κερδίζουν»
δήλωσε αρχικά, προσθέτον-
τας λίγο αργότερα πως προ-
σπαθεί να οδηγήσει
ταυτόχρονα και τα δυο οχή-
ματα της κεντροδεξιάς. «Το
δικό μου και της ΝΔ που
βλέπω με οδύνη να οδηγεί-
ται στο γκρεμό» συμπλή-
ρωσε.  
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➽ Ελεύθερος με περιοριστικούς

όρους αφέθηκε, μετά από απόφαση

του Συμβουλίου Εφετών, ο πρώην

υπουργός Τάσος Μαντέλης, κατηγο-

ρούμενος για νομιμοποίηση εσόδων

από παράνομη δραστηριότητα στην

υπόθεση της Siemens. Η κατηγορία σε

βάρος του κ.Μαντέλη αφορά δύο εμ-

βάσματα συνολικού ποσού 450.000

μάρκων που κατατέθηκαν το 1998 και

το 2000 σε λογαριασμό ελβετικής

τράπεζας στο όνομα «Α.Ρόκος» τον

οποίο είχε ανοίξει ο κουμπάρος και

συγκατηγορούμενός του Γ.Τσουγκρά-

νης. Το Συμβούλιο Εφετών έλυσε τη

διαφωνία που είχε προκύψει ανάμεσα

στην ανακρίτρια και τον αρμόδιο ει-

σαγγελέα, υιοθετώντας την άποψη της

ανακρίτριας και επέβαλε στον κ.Μαν-

τέλη εγγυοδοσία 200.000 ευρώ και

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

➽ Δομή αξιοποίησης ευρωπαϊκών

προγραμμάτων και συμμετοχής στα

διευρωπαϊκά δίκτυα δημιουργήθηκε

και λειτουργεί στην Περιφέρεια Κεν-

τρικής Μακεδονίας, με απόφαση της

Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας,

Μαρίας Λιονή. Πρόκειται για το «Γρα-

φείο Προγραμμάτων», το οποίο έχει

στελεχωθεί αποκλειστικά από υπαλ-

λήλους της Περιφέρειας και υπάγεται

απευθείας στο γραφείο της Γενικής

Γραμματέα. 

➽ Σύμφωνα με την περιφέρεια, "το

«Γραφείο Προγραμμάτων» συστάθηκε

τον προηγούμενο Μάρτιο, λόγω της

ανάγκης συστηματοποίησης της δια-

χείρισης και εποπτείας της συμμετο-

χής της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά

προγράμματα και διευρωπαϊκά δίκτυα

και του καλύτερου συντονισμού των

προσπαθειών αξιοποίησης των ευκαι-

ριών που δίνονται από τη συμμετοχή

της περιφερειακής διοίκησης σ’ αυτά".

➽ Σοβαρούς κινδύνους εγκυμονεί για

τη βορειοανατολική Χαλκιδική η σχε-

διαζόμενη ανάπτυξη μεταλλευτικών

δραστηριοτήτων, όπως ισχυρίστηκαν

εκπρόσωποι της «Κίνησης Ενεργών

Πολιτών Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδι-

κής» σε σύσκεψη που πραγματοποι-

ήθηκε με μέλη της Επιτροπής

Περιβάλλοντος του Δικηγορικού Συλ-

λόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ) και εκ-

προσώπους της WWF και της

Οργάνωσης «Καλλιστώ».

➽ Ειδικότερα, όσον αφορά στο έδα-

φος και στη χρήση γης, υποστήριξαν

ότι θα δημιουργηθούν λίμνες και

φράγματα αποβλήτων με τεράστιους

όγκους επικίνδυνων τοξικών ουσιών,

καθώς και εργοστάσια και χώροι απο-

θήκευσης, με άγνωστες συνέπειες. 

εν συντομία

75η ΔΕΘ: Εκτιμήσεις για πάνω από 250.000 επισκέπτες 

Πάνω από 250.000 επισκέπτες εκτι-
μούν ότι θα προσελκύσουν οι διοργα-
νωτές της Διεθνής Έκθεση

Θεσσαλονίκης, που θα διαρκέσει από 11 έως
19 Σεπτεμβρίου. Οι φετινές συμμετοχές ξε-
περνούν μέχρι στιγμής τις 1.041, έναντι 915
πέρυσι, ενώ αισθητά αυξημένος είναι και ο
συνολικός εκθεσιακός χώρος. 

Η φετινή διοργάνωσή έχει ως τιμώμενη
χώρα την Ουγγαρία, ενώ η κεντρική της θε-
ματολογία είναι η καινοτομία και η πράσινη
ανάπτυξη. 

Ενδεικτικό είναι πάντως ότι η συμμετοχή
του ελληνικού δημοσίου στην έκθεση έχει πε-
ριοριστεί σε επίπεδα κάτω του 20%, αντανα-
κλώντας -σύμφωνα με τον πρόεδρο της
HELEXPO, κ. Πάρι Μαυρίδη, «τις κυβερνητι-
κές επιταγές για περικοπή των κρατικών δα-
πανών».

Το πρόγραμμα 
των πολιτικών αρχηγών

11 Σεπτεμβρίου: αγιασμός παρουσία του
πρωθυπουργού (9.30), συνάντηση Παπαν-
δρέου με τις διοικήσεις των Helexpo και ΔΕΘ
(10.00), επίσκεψη Παπανδρέου στους χώ-
ρους της ΔΕΘ (10.45), ομιλία πρωθυπουρ-
γού στο «Ι.Βελλίδης» (20.00)

12 Σεπτεμβρίου: συνέντευξη Τύπου Γ.
Παπανδρέου στο «Ι.Βελλίδης» (12:00),)

18 Σεπτεμβρίου: ομιλία Α. Σαμαρά
(20.00, «Ι.Βελλίδης»)

19 Σεπτεμβρίου: συνέντευξη Τύπου Σα-
μαρά (12.00)

- Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, κ. Γιώργος Καρα-
τζαφέρης, θα επισκεφτεί τη ΔΕΘ στις 14/9,
όπου θα συνάντηση με τα προεδρεία HE-
LEXPO-ΔΕΘ στις 17.30, ενώ θα παραχωρή-
σει συνέντευξη Τύπου στις 19.00)

- Η γ.γ. του ΚΚΕ κ. Αλέκα Παπαρήγα στις
15/9 θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκρι-
μένα θα έχει συνάντηση με τα προεδρεία των
δύο εταιριών στις 9.30 και θα δώσει συνέν-
τευξη Τύπου στις 11.00.

- Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, κ.Αλέξης
Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη Τύπου στις
16/9 και ώρα 12.00.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ MASTER PLAN ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το προκαταρκτικό στρατηγικό
σχέδιο υποδομών και μεταφο-
ρών για την ευρύτερη περιοχή

της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε,
παρουσία του υπουργού Υποδομών
Δ. Ρέππα και του υφυπουργού Γ,
Μαγκριώτη. Όπως τόνισε ο υπουρ-
γός, σύμφωνα με το χρονοδιά-
γραμμα ξεκίνησε σήμερα και θα
διαρκέσει μέχρι τέλος του χρόνου ο
διάλογος με τους φορείς της Θεσσα-
λονίκης, ώστε στις αρχές του 2011
να ξεκινήσει η υλοποίηση του νέου
στρατηγικού - συναινετικού σχεδίου
αναφοράς έργων υποδομών και με-
ταφορών. 

Τα μέλη της επιτροπής εμπειρο-
γνωμόνων, που συγκροτείται από
πολεοδόμους, συγκοινωνιολόγους,
και άλλους εκπροσώπους φορέων,
δήλωσαν ότι το σύστημα δημοσίων
συγκοινωνιών θα πρέπει να αποτελεί
τη ραχοκοκαλιά του όλου εγχειρήμα-
τος. 

Αυτό θα αποτελείται από: μέσα σε
σταθερή τροχιά (μετρό, προαστιακό,
τραμ , λεωφορειακές γραμμές κα-
τάλληλα διαρθρωμένες γύρω από
αυτά ή και αυτοδύναμες, και άλλες
γραμμές μαζικής μεταφοράς (π.χ.
θαλάσσια συγκοινωνία), ενώ χαρα-
κτήρισαν επιβεβλημένη τη δημιουρ-
γία εκτεταμένου δικτύου λεωφο-
ρειολωρίδων.

Το προτεινόμενο στρατηγικό οδικό
δίκτυο της ευρύτερης περιοχής Θεσ-
σαλονίκης, απαρτίζεται από τον εσω-
τερικό και τον εξωτερικό οδικό
δακτύλιο, τμήματα των διερχομένων
κύριων εθνικών οδικών αξόνων
(ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός, κάθετοι άξο-
νες), τους συνδετήριους κλάδους
(ακτινικές συνδέσεις) μεταξύ των 2
δακτυλίων (μερικοί των οποίων συμ-
πίπτουν με τμήματα των αξόνων της
προηγούμενης κατηγορίας), το λοιπό
βασικό οδικό δίκτυο της αστικής πε-

ριοχής και το δίκτυο αυτοκινητοδρό-
μων που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με
τις πρωτεύουσες των νομών της
Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, επιβάλλεται η δημιουργία
υποδομών στάθμευσης εκτός οδού,
με προτεραιότητα στις παρυφές των
κεντρικών περιοχών της πόλης, γιατί
ενθαρρύνει τη μετεπιβίβαση και
χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών
και γενικά την ισορροπημένη χρήση
των οδικών υποδομών.

Εκπρόσωποι φορέων, με εξειδι-
κευμένη εμπειρία και γνώση, μεταξύ
των οποίων ο Οργανισμός Ρυθμιστι-
κού Θεσσαλονίκης, το Συμβούλιο
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης, το Αττικό Μετρό Η Εγνατία
Οδός, κ.ά. θα αναλάβουν το χωρο-

ταξικό, πολεοδομικό σχεδιασμό,
καθώς επίσης το συντονισμό και τη
διαχείριση των έργων. 

Για τη χρηματοδότηση των μελε-
τών και των έργων θα αξιοποιηθούν
οι διατιθέμενοι πόροι, τόσο των Το-
μεακών Προγραμμάτων του υπουρ-
γείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων, του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής, όσο
και του ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Επίσης, θα εξαντληθούν τα πε-
ριθώρια του ΠΔΕ, οι δυνατότητες
των ΣΔΙΤ, των συμβάσεων παραχώ-
ρησης, ενώ προβλέπεται και δανει-
σμός από την ΕΤΕ.

Αντίδραση Τζακόπουλου
«Ας ελπίσουμε ότι αυτήν την

φορά , οι υπεύθυνοι θα καταλάβουν
ότι πρέπει να γίνουν πράξη όλα
αυτά τα οποία αναφέρει το master
plan και δεν θα είναι ένα ακόμη
σχέδιο που θα μείνει στα χαρτιά»,
σχολίασε σχετικά ο υποψήφιος δή-
μαρχος Σάκης Τζακόπουλος. «Η
Θεσσαλονίκη πρέπει να καταλάβει
ότι πρέπει να βάλει γρήγορα τα και-
νούργια δεδομένα , να θέσει και-
νούργιους στόχους και κυρίως να
πείσουμε την πολιτεία ότι είναι
εθνική ανάγκη πια ν’ αναπτυχθεί η
Θεσσαλονίκη γιατί είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη και πρέπει να ξε-
περάσει αυτόν τον ρόλο της επαρ-
χιακής πρωτεύουσας και να γίνει
μια Ελληνική περιφερική μητρό-
πολη», τόνισε ο κ. Τζακόπουλος.

To στρατηγικό σχέδιο 
για τη Θεσσαλονίκη
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Φύγε εσύ, έλα εσύ!
Με το ένα πόδι εντός κυβέρνησης βρίσκονται οι
Χρήστος Παπουτσής και Ντίνος Ρόβλιας όταν ο

Πρωθυπουργός αποφασίσει να ανακοι-
νώσει τον πολυαναμενόμενο ανα-

σχηματισμό. Την αντίθετη
διαδρομή φαίνεται πως θα ακο-
λουθήσουν οι Γιάννης Μαγκριώ-
της και Τίνα Μπιρμπίλη,

πληρώνοντας το… μάρμαρο για το
«όχι» που απάντησαν στον Γιώργο

Παπανδρέου όταν τους ζήτησε να είναι
υποψήφιοι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας
και Αττικής αντίστοιχα. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί
τόσο για τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη νέα
κυβέρνηση, όσο και για εκείνους που θα βρεθούν
εκτός. Το μόνο που απομένει είναι η τελική ανακοί-
νωση, αν και θα πρέπει να θεωρείται θέμα ωρών.  

Ζέττα για δήμαρχος
Όλο και περισσότερο ακούγεται το
όνομα της Ζέττας Μακρή για
το δήμο Βόλου. Αποτελεί
προσωπική επιλογή του Αν-
τώνη Σαμαρά και συν τοις
άλλοις οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι έχει… ρεύμα.
Υπό αυτές τις συνθήκες η τε-
λική ανακοίνωση της ΝΔ θεω-
ρείται θέμα λίγων ημερών, καθώς τα
κομματικά στελέχη αισιοδοξούν πως η πρώην
βουλευτής μπορεί να κοντράρει στα ίσα τον
υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ, Πάνο Σκοτινιώτη. 

Ήρεμος
Άνετος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης

μόλις πληροφορήθηκε την από-
φαση Παπανδρέου να στηρί-

ξει την υποψηφιότητα
Καμίνη για το δήμο της
Αθήνας. Ο κ. Κακλαμάνης
μίλησε με θετικά λόγια

για τον πρώην συνήγορο
του πολίτη, ωστόσο θεωρεί

πως έχει σαφές προβάδισμα
έναντι του αντιπάλου του, ο οποίος υστε-
ρεί στο επικοινωνιακό κομμάτι. Η μόνη
υποψηφιότητα που αποκάλυψε ότι θα
του δημιουργούσε συναισθηματικό πρό-
βλημα ήταν της Φώφης Γεννηματά,
καθώς υπήρξε προσωπικός γιατρός της
μητέρας αλλά και του πατέρα της. 

Βρε μπράβο αισιοδοξία!
Αίσθηση προκάλεσε συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών στη
βέλγικη εφημερίδα «Libre Belgique» στην οποία ο Γ. Παπακων-

σταντίνου αναφέρει πως η ελληνική οικονομία θα
επιστρέψει σε αναπτυξιακή τροχιά το 2011. Αυτό

το δεδομένο αλλάζει άρδην τα δεδομένα και
μάλλον θα το χρησιμοποιήσει και ο πρωθυπουρ-
γός στη ΔΕΘ. Παράλληλα ο υπουργός επισημαί-
νει ότι δεν θα ληφθούν έκτακτα μέτρα ούτε το
2010 ούτε το 2011. Ο υπουργός χαρακτηρίζει για

μία ακόμη φορά «εφικτό και ρεαλιστικό» τον
στόχο μείωσης του ελλείμματος στο

3% του ΑΕΠ το 2014, ενώ επαναλαμ-
βάνει ότι δεν προβλέπεται η λήψη

νέων μέτρων το 2010 και το 2011,
σημειώνοντας, ωστόσο, ότι θα
υπάρξει αναπροσαρμογή

αυτών. 

Βρε τι σου κάνει 
η… φακή!

Τι σχέση μπορεί να έχει ένας υποψήφιος
περιφερειάρχης με τη φακή; Μεγάλη, αν μιλάμε
για τον Γιάννη Παπαϊορδανίδη, τον 38χρονο

γεωπόνο και νομαρχιακό σύμβουλο Κοζάνης, ο οποίος
έλαβε το χρίσμα από το ΠΑΣΟΚ για να διεκδικήσει το
αξίωμα του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ο
Γιάννης Παπαϊορδανίδης, μαζί με μια ομάδα κατοίκων
της περιοχής, έδωσε πνοή και ελπίδα τα τελευταία δύο
χρόνια σε δεκάδες απογοητευμένους παραγωγούς
καπνού και σιτηρών, πείθοντάς τους να θυμηθούν το
σήμα κατατεθέν της περιοχής, την ψιλή ξανθή φακή,
και να την καλλιεργήσουν ξανά. Εστησε στο Τσοτύλι
μια μονάδα επεξεργασίας, συσκευασίας και
διακίνησης του προϊόντος. Το πείραμα πέτυχε και
σήμερα καλλιεργούνται στην περιοχή περισσότερα
από 6.500 στρέμματα, παράγοντας περίπου το 1/4 της
ελληνικής παραγωγής φακής! Σωστός!��

ΚΟΥΙΖ
Ποιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

ανακοίνωνε από το μεσημέρι της
Πέμπτης στους δημοσιογράφους ότι

θα είναι υποψήφιος σε μια από τις
μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας

και τελικά έμεινε στην… απέξω;
Μήπως του έβαλε… τρικλοποδιά

υφυπουργός της κυβέρνησης
που βρίσκεται κοντά στο

Μέγαρο Μαξίμου; 
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ΠΑΟΚ

Μέσα ο Σαβίνι, τέσσερις οι απόντες
Με απουσίες ολοκληρώ-

θηκε η πρώτη προπόνηση
της εβδομάδας (6/9), εν

όψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον
Αστέρα στην Τρίπολη. Την Τετάρτη
επιστρέφει και ο Μπουσαΐντι, "κρέ-
μεται" η άφιξη του Ελ Ζαρ.

Πέντε συν και τέσσερις μείον μέ-
τρησε ο Παύλος Δερμιτζάκης στη
σημερινή (6/9) προπόνηση του
ΠΑΟΚ, στη Σουρωτή, την πρώτη
αυτής της εβδομάδας εν όψει του
εκτός έδρας αγώνα της ομάδας με
τον Αστέρα, στην Τρίπολη. Οι παί-
κτες που επέστρεψαν στο ρυθμό
της προετοιμασάις είναι οι Σαβίνι,
Παπάζογλου, Κουτσιανικούλης,
Αθανασιάδης και Γιακουμής, ενώ
οι απόντες ήταν οι Σαλπιγγίδης,
Μαλεζάς, Μπουσαΐντι και Ελ Ζαρ.

Ο Ιταλός αμυντικός ξεπέρασε τις
ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε
κανονικά στη διάθεση του προπο-
νητή του, προσθέτοντας μία ακόμη
επιλογή στην αμυντική γραμμή.
Όσο για τους Έλληνες διεθνείς, οι

τέσσερις νεαροί (U21) ολοκλήρω-
σαν την παρουσία τους στην Ελπί-
δων και γύρισαν στη βάση τους,
ενώ οι Σαλπιγίδης και Μαλεζάς
αναμένεται την Τετάρτη (8/9) να
επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη,
αφού τελειώσουν τις υποχρεώσεις
του με την Εθνική Ελλάδας.

Μπουσαΐντι και Ελ Ζαρ
Ο Μπουσαΐντι αρχικώς είχε γίνει

γνωστό από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι θα
επιστρέψει στην Ελλάδα σήμερα
(6/9), όμως, η νεότερη ενημέ-
ρωση λέει ότι τελικώς θα επιστρέ-
ψει την Τετάρτη, όπως και οι

Έλληνες διεθνείς. Αυτό σημαίνει
ότι στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ
αναμένεται να μπει εκ νέου την
Πέμπτη (9/9).

Σε ό,τι αφορά στον Ελ Ζαρ, με
τον Μαροκινό αναμένεται να έχει
επικοινωνία στη διάρκεια της ση-
μερινής (6/9) ημέρας ο Παντελής

Κωνσταντινίδης, για να ξεκαθαρι-
στεί ποια μέρα πρόκειται να κατα-
φθάσει στη Θεσσαλονίκη. Ο
Μαροκινός νεοαποκτηθείς παίκτης
του ΠΑΟΚ πρόκειται, αφού κλείσει
τις υποχρεώσεις του με την Εθνική
της πατρίδας του, να μαζέψει τα
πράγματά του εν όψει της εγκατά-
στασής του στην Ελλάδα, οπότε
λογικά η άφιξή του προσδιορίζεται
για το τέλος της τρέχουσας εβδο-
μάδας.

Η προπόνηση    
Στον αγωνιστικό τομέα, το πρό-

γραμμα των "ασπρόμαυρων" είχε
και πάλι ασκήσεις φυσικής κατά-
στασης. Στη συνέχεια, οι παίκτες
συμμετείχαν σε ασκήσεις με την
μπάλα κι ένα μίνι οικογενειακό
διπλό, από το οποίο, όμως, δεν
βγαίνουν κάποια συμπεράσματα,
καθώς αφενός έλειπαν βασικοί
παίκτες κι αφετέρου όσοι συμμε-
τείχαν ήταν "μπερδεμένοι" στις δύο
ομάδες. 

M
OT
IO
NT
EA
M

ΑΡΗΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΑΤΙ

«Τα πήγα καλά»
Ικανοποιημένος για την από-

δοση του στην φιλική αναμέ-
τρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα

εμφανίστηκε ο Ρικάρντο Φατί. Ο
Γάλλος χαφ είχε δείξει από τις
προπονήσεις ότι πρόκειται για
έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.
Πληθωρικός και ικανότατος σε
πολλούς τομείς του παιχνιδιού, ο
24χρονος αμυντικός μέσος
έκλεψε τις εντυπώσεις στο φι-
λικό με την ηπειρώτικη ομάδα,
ήταν ο κορυφαίος παίκτης της
ομάδας του και σκόρπισε χαμόγελα στους αν-
θρώπους των «κιτρίνων». Σειρά έχουν όμως, οι
επίσημες υποχρεώσεις και ο Φατί ξέρει ότι τα
πράγματα δε θα είναι εύκολα γι’ αυτόν. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έπαιξα για πρώτη
φορά με τη νέα μου ομάδα. Σίγουρα ήταν αρκετά
δύσκολο για εμένα γιατί αγωνίστηκα σε ολόκληρο
το παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Μετά τα
πρώτα λεπτά βρήκα τα πατήματα μου στο γή-
πεδο, συνεννοήθηκα καλύτερα με τους συμπαί-
κτες μου και τα πράγματα βελτιώθηκαν. Είναι ο
πρώτος αγώνας μου και κανείς δεν πρέπει να
βγάζει βιαστικά συμπεράσματα, αλλά σε γενικές
γραμμές θεωρώ ότι τα πήγα αρκετά καλά», υπο-
γράμμισε.

«Ομάδα με ποιότητα»
Πως του φάνηκε όμως η ομάδα, τη φανέλα της

οποίας θα φοράει για τα επόμενα τρία χρόνια; Ο

Γάλλος διακρίνει ότι ο Άρης είναι
μια ποιοτική ομάδα με υψηλό
συναγωνισμό και παίκτες που
έχουν μεγάλες φιλοδοξίες, ενώ
θεωρεί ότι δε θα αργήσει να εν-
σωματωθεί 100% στα νέα δεδο-
μένα. «Πρέπει να μάθω το
παιχνίδι των συμπαικτών μου. Ο
Άρης είναι μια ομάδα με πολύ
μεγάλη ποιότητα και αυτό θα
φανεί στους επόμενους επίση-
μους αγώνες. Για εμένα το ση-
μαντικό είναι ότι έβγαλα

ολόκληρο το παιχνίδι σχετικά άνετα και είχα το
χρόνο να ξεμουδιάσω και να δουλέψω σε συν-
θήκες αγώνα», επεσήμανε.

Θετικός απόηχος
Η εξαιρετική εμφάνιση του Φατί στο προχθε-

σινό φιλικό έβαλε σε σκέψεις τον Έκτορ Ραούλ
Κούπερ, καθώς ο Αργεντινός φαίνεται ότι ικανο-
ποιήθηκε πλήρως από τα όσα είδε από τον
Γάλλο, τον οποίο ούτως ή άλλως κάποια στιγμή
θα δοκιμάσει στη βασική ενδεκάδα. Όλα δεί-
χνουν όμως, ότι ο 55χρονος τεχνικός είναι δια-
τεθειμένος να δώσει αυτή την ευκαιρία στον Φατί
από την αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου με
τον Παναθηναϊκό. Ο Κούπερ θεωρεί ότι στο διά-
στημα που μεσολαβεί θα καταφέρει να «μπολιά-
σει» ακόμη περισσότερο τον θηριώδη χαφ στην
τακτική του Άρη, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί η
συνολική παρουσία της ομάδας του.
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Π. ΜΕΛΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

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

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

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

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

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

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

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

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

χρήσιμα τηλ.

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

ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

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

αερογραμμές



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

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

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

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

2310 912507

ΙΚΑ

εφημερεύοντα νοσοκομεία
Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
αιμοδοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, πλαστικής
χειρουργικής, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική, καρδιοχειρουρ-
γικά, αγγειοχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχολογικά, ψυ-
χολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά,
ουρολογικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παιδιατρικά, παιδοχειρουργι-
κά, παιδοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναι-
κολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα και για περιστατι-
κά παιδιατρικά
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
Πόντου 9-Καλαμαριά, Β. Όλγας 122-Πέτρου Συνδίκα, Γ. Παπανδρέου 54-

Ελευθέριο Κορδελιό, Α. Παπαναστασίου 140 Πλ. Χαριλάου, Τσιμισκή 7-Ιων.
Δραγούμη –Κέντρο, Θερμοπυλών 6-Μπουμπουλίνας Άνω Ηλιούπολη, Αλε-
ξάνδρειας 10 Ανάληψη Μπότσαρη, Κύπρου 13-Παλιό Τέρμα Νεάπολης Ροδο-
χώρι-Συκιές, Εγνατία 102 Αγίας Σοφίας, Ανδ. Παπανδρέου 33(πρώην Β. Γε-
ωργίου)-Νεάπολη, Παναγίας Φανερωμένης 9-Καλλιθέα, Εδ. Ροστάν 34-Καλ-
λιδοπούλου, Ψαρών 28-Παπαναστασίου 57 Χαριλάου, Λαγκαδά 7 Βαρδάρη,
Ιων. Δραγούμη 69, Φιλίππου 85-Ιασωνίδου Ροτόντα, Αλεξ. Σβώλου 25 Έσπε-
ρος Ναυαρίνου, Βιζύης 68-Δορυλαίου-Κ. Τούμπα, Αδ. Κοραή 6 Πλατεία Σκρά-
Καλαμαριά, Σουανίδη 2-Αν. Τζουμάγιας Άνω Τούμπα

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Πόντου 9-Καλαμαριά, Τσιμισκή 7-Ιων. Δραγούμη –Κέντρο, Παναγίας Φανε-

ρωμένης 9-Καλλιθέα, Εδ. Ροστάν 34-Καλλιδοπούλου, Αλεξ. Σβώλου 25 Έσπε-
ρος Ναυαρίνου, Βιζύης 68-Δορυλαίου-Κ. Τούμπα

εφημερεύοντα φαρμακεία
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Καλοκαιρινή συνεργασία του ομίλου 
Ρομπόπουλου με την Waterland

Μια νέα -δροσερή- συ-
νεργασία εγκαινίασε
ο όμιλος Ρομπόπου-

λος, αντιπρόσωπος της Rena-
ult και της Dacia στη
Θεσσαλονίκη, με την Water-
land. Ο όμιλος, πρόσφερε ένα
αυτοκίνητο Renault Twingo
στην Waterland, το οποίο δό-
θηκε έπειτα από κλήρωση
στις 29/8/2010 σε ένα τυχερό
νικητή από την Καλαμαριά. Η
κλήρωση του Renault Twingo
έγινε με την παρουσία χιλιά-
δων επισκεπτών στο πάρκο
της Waterland. Τυχερός νικη-
τής αναδείχτηκε ο κ. Μόσχος
Κωνσταντίνος.  
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Απόψε στη Μονή Λαζαριστών οι
Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.

Οι δύο καλλιτέχνες, μετά τη μεγάλη
επιτυχία των δύο πρώτων τους συ-
ναυλιών στο Βελλίδειο, στην Θεσ-
σαλονίκη και στο Ολυμπιακό
Ποδηλατοδρόμιο, στην Αθήνα, θα
πραγματοποιήσουν μία προσεκτικά
σχεδιασμένη και περιορισμένη σε
εμφανίσεις περιοδεία.

Μια από τις σημαντικότερες
κωμωδίες του σύγχρονου Ελ-

ληνικού Θεάτρου έρχεται να εμ-
πλουτίσει το ρεπερτόριο της
Θεατρικής Ομάδας πολιτιστικού
κέντρου Θέρμης «Θεάτρου Όραμα».
Ο λόγος για την αντιπολεμική σά-
τιρα του Ιακώβου Καμπανέλη «Ο
ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ».
Απόψε στο Θέατρο Κήπου.

To 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Δήμου Θερμαϊκού διοργανώνε-

ται από το Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου με προθεσμία υποβολής
συμμετοχής τις 15 Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες στο www.ther-
maikosfilmfestival.gr 

Το Μουσείο Άλεξ Μυλωνά –
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-

νης Τέχνης σε συνεργασία με το
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας πα-
ρουσιάζουν την έκθεση Αποσπά-
σματα και Απογραφές με έργα του
Άρι Γεωργίου επιλεγμένα από τη
φωτογραφική συλλογή του Μακε-
δονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέ-
χνης. Η έκθεση διοργανώνεται από
το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης στο πλαίσιο του Athens
Photo Festival 2010 και θα διαρκέ-
σει από ως και την 31η Οκτωβρίου
2010.

Διαγωνισμό φωτογραφίας με
θέμα: «διακοπές;» διοργανώνει

το Ι.Ι.Ε.Κ. Ε.S.P. με δικαίωμα συμ-
μετοχής ως τις 17/9/10 και το
πρώτο βραβείο να κερδίζει δωρεάν
το Α’ έτος στο τμήμα Φωτογραφίας
ή Γραφιστικής. Πληροφορίες στο
www.esp.gr

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέν-
τρο MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: Μαρμαντιούκ (16.40,
18.40, 21.00, 23.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 12.40, 14.40, 16.40, 18.40,
21.00, 23.00)
Αίθουσα 2: Karate Kid (Σάββατο και
Κυριακή: 17,20, 20.30) / Επικίνδυνες
Παρέες (23.40, Τετάρτη: 00.00) / Toy
story 3 (16.50, Σάββατο και Κυριακή:
11.20, 13.20, 15.20, Τετάρτη: 15.20,
17.20) / Οι μεγάλοι (19.10, 21.30
Σάββατο: και Κυριακή: 23.20, Τετάρτη:
19.30, 21.50)
Αίθουσα 3: Οι αναλώσιμοι (15.10,
17.10, 19.30, 22.00, 00.10)
Αίθουσα 4: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(15.30, 17.30, 19.40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.40, 13.30, 15.30, 17.30,
19.40) / Οι αναλώσιμοι (21.40, 00.30)
Αίθουσα 5: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(15.00, 17.00, 19.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 11.10, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00) / Strep up (21.20, 23.30, Τέ-
ταρτη: 16.50, 19.00, 21.20, 23.30)
Αίθουσα 6: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(Σάββατο και Κυριακή: 12.10, 14.00,
16.00, Τετάρτη: 15.10, 17.10) / In-
ception (22.20, Τετάρτη: 19.20,
22.20) / Strep up (15.40, 17.50,
20.00)
Αίθουσα 7: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(16.30, 18.20, Σάββατο και Κυριακή:
12.30, 14.30, 16.30, 18.20) / Incep-
tion (20.20, 23.10)
Αίθουσα 8: Inception (16.20, 19.20,
Τετάρτη: 17.30) / Οι αναλώσιμοι
(22.40, 00.50) / Οι μεγάλοι (Σάββατο
και Κυριακή: 12.00, 14.10)
Αίθουσα 9: Οι αναλώσιμοι (19.30) /

Inception (21.40)
Αίθουσα 10: Inception (19.20, 22.20)
Αίθουσα 11: Inception (20.50, 23.50)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(17.00, Σάββατο: 15.00, 17.00, Κυ-
ριακή: 12.30, 15.00, 17.00) / Strep
up (19.00, 21.30, 00.00)
Αίθουσα 2: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.10, 20.20, Σάββατο: 16.10, 18.10,
20.20, Κυριακή: 12.10, 14.10, 16.10,
18.10, 20.20)
Αίθουσα 3: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.50, Κυριακή: 13.30, 18.50) / In-
ception (21.00, 00.10, Σάββατο και
Κυριακή: 16.00, 21.00, 00.10)
Αίθουσα 4: Inception (19.10, 22.10)
/ Strep up (Σάββατο: 15.10, Κυριακή:
12.00, 15.00)
Αίθουσα 5: Strep up (17.50, 20.10,
22.30)
Αίθουσα 6: Μαρμαντιουκ (18.50,
20.50, 22.50, Σάββατο και Κυριακή:
16.50, 18.50, 20.50, 22.50) / Incep-
tion (Τετάρτη: 17.00, 20.00, 23.00)
Αίθουσα 7: Inception (17.00, 20.00,
23.00, Σάββατο και Κυριακή: 23.00) /
Μαρμαντιουκ: (Τετάρτη: 18.50, 23.10)
Αίθουσα 8: Οι Αναλώσιμοι (18.10,
22.20, 22.40)

STER CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: Karate kid (Σάββατο και
Κυριακή 15.40-20.20) / Ιnception
(20.00-23.00, Σάββατο και Κυριακή
23.00)
Αίθουσα 3: Inception (18.00-21.00,

Παρασκευή και Σάββατο 18.00-21.00-
00.00)
Αίθουσα 4: Toy story 3 (Σάββατο και
Κυριακή 17.15) /  Οι αναλώσιμοι
(19.15-21.15-23.15)
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(18.20, Παρασκευή και Σάββατο
16.20-18.20) / Inception(20.30-
23.30)
Αίθουσα 7: Inception(19.00-22.00,
Σάββατο και Κυριακή 16.00-19.00-
22.00)
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(18.00, Σάββατο και Κυριακή 16.00-
18.00) / Step up (20.00-22.10, Παρα-
σκευή και Σάββατο
20.00-22.10-00.20)
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς καλύτερα-
(18.30-20.30, Σάββατο και Κυριακή
16.30-18.30-20.30) / Incep-
tion(22.30)
Αίθουσα 10: Step up (19.20-21.40-
23.50, Σάββατο και Κυριακή 17.10-
19.20-21.40-23.50)
Αίθουσα 11: Σρεκ κι εμείς καλύτερα-
μεταγλωττισμένη (19.30, Σάββατο και
Κυριακή 17.30-19.30) / Incep-
tion(21.30, Παρασκευή και Σάββατο
21.30-00.30) 

STER CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(19.30, Σάββατο και Κυριακή: 17.30,
19.30) / Inception (21.30)
Αίθουσα 2: Inception (20.00, 23.00,
Σάββατο και Κυριακή: 17.00, 22.00,
23.00)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλύτερα
(18.30. 20.30) / Inception (22.30) /
Karate kid (Σάββατο και Κυριακή:
17.10, 19.50)
Αίθουσα 4: Toy story 3 (Σάββατο και

Κυριακή: 16.45) / Οι αναλώσιμοι
(18.50, 21.00, 23.15)
Αίθουσα 6: Step up 3D (20.00,
22.15, Σάββατο και Κυριακή: 16.00,
19.00) 
Αίθουσα 7: Inception (19.00, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 16.00, 19.00) /
Σρεκ κι εμείς καλύτερα (22.00, Παρα-
σκευή και Σάββατο: 22.00, 00.00)
Αίθουσα 8: Inception (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) Η πε-
ριφρόνηση (Πέμπτη – Κυριακή: 20.45,
23.00) / Ωραίος και σέξι (Δευτέρα –
Τετάρτη: 20.40, 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) / Τελευταίος
σταθμός (22.00)
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) Το
νησί των καταραμένων (Πέμπτη – Κυ-
ριακή: 21.00) / Sherlock Holmes
(Δευτέρα – Τετάρτη: 21.00)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700) The
Kings of Mykonos (Πέμπτη έως Κυ-
ριακή: 21.00. 23.00) / Επικίνδυνες
Παρέες (Δευτέρα έως Τετάρτη: 21.00,
23.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

« Η Στρίγγλα
που έγινε αρ-
νάκι» / Στις 9
Σεπτεμβρίου,
στο Θέατρο Δά-
σους

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ» / Πρωταγωνιστούν:
Νίκος Αβραμίδης, Μίλτος
Αλευράς, Γιάννης Χρυσό-
πουλος, Λεωνίδας Χατζη-
σάββας, Γρηγόρης
Σούγγαρης κ.α./ Σήμερα το
βράδι

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ Παρά-
σταση: «Η Στρίγγλα που
έγινε αρνάκι» / Πρωταγωνι-
στούν: Θοδωρής Αθερίδης,
Σμαράγδα Καρύδη, Νάστια
Βραχάτη, Νίκη Γαβριηλίδου,

Στέλιος Γούτης, Μιχάλης Ια-
τρόπουλος κ.α. / Στις 9 Σε-
πτεμβρίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Παράσταση:
«Λα Πουπέ» / Παίζει και
σκηνοθετεί η Άννα Κοκκίνου
/ 15 έως 19 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ Παρά-
σταση: «H Γυναίκα της Πά-
τρας» του Γιώργου Χρονά /
Ερμηνεύει η Ελένη Κοκκί-
δου / 22 έως 26 Σεπτεμ-
βρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΠΕΝΗΝΤΑ χρόνια ελληνικής τηλεό-
ρασης έκλεισαν το περασμένο Σάβ-
βατο, με αφορμή την επέτειο της
πρώτης εκπομπής που έγινε στις 4
Σεπτεμβρίου 1950 εδώ στη Θεσσα-
λονίκη, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ δεν υπάρχει, άρα δεν
θα έχουμε και εκπομπές. Στο… εύ-
λογο συμπέρασμα κατέληξε η διοί-
κηση της ΕΡΤ3, καθώς ελλείψει
συμβασιούχων, οι ρεπόρτερ δεν
φθάνουν ούτε για τα δελτία ειδή-
σεων, αρά ουκ αν λάβεις παρά του
μη έχοντος. Πότε θα ανακοινωθεί η
προκήρυξη για την επαναπρόσληψη
των συμβασιούχων; Δυστυχώς, αλλά
έχει κατεβάσει τα ρολά η Πυθία
στους Δελφούς, εδώ και κάτι χιλιε-
τίες…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ επιδιώκει ο ΟΤΕ να
εκπέμψει το Conn-x TV με δορυφο-
ρικό συνδρομητικό σήμα (πριν τις
γιορτές) και συνεχίζει τις προετοιμα-
σίες και τις αγορές τηλεοπτικών προ-
γραμμάτων. Θεωρείται σίγουρο θα
προσφέρει μεταξύ άλλων και το Κύ-
πελλο Ελλάδος .

ΑΡΧΙΣΕ η λειτουργία του νέου τηλε-
οπτικού σταθμού Contra TV, ιδιο-
κτησίας Γιώργου Κουρή στο
λεκανοπέδιο, στις συχνότητες του
«Τηλεφώς», με προσανατολισμό την
ενημέρωση και δη την πολιτική, στα
πρότυπα του παλιού Κανάλι 29. Το
δελτίο ειδήσεων θα το παρουσιάζει
ο Στ. Χίος.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ περίπου 26 εκπομπές
και ντοκιμαντέρ για το νέο πρό-
γραμμα της ΕΤ1 και της ΝΕΤ, ανά-
μεσά τους η εκπομπή της Μάγιας
Τσόκλη και του Σεραφείμ Φυντα-
νίδη. Στην ουρά προς έγκριση βρί-
σκονται οι εξωτερικές παραγωγές των
Κώστα Βαξεβάνη, Στέλιου Κούλο-
γλου, Χρήστου Βασιλόπουλου,
Γιώργου Αυγερόπουλου αλλά και
της καθημερινής μεταμεσονύχτιας με
παρουσιαστή τον Θοδωρή Αθερίδη.

ΑΠΟΧΗ όλων των δημοσιογράφων
από τη συνέντευξη τύπου του πρω-
θυπουργιού στη ΔΕΘ προτείνει σε
όλες τις ενώσεις συντακτών η συνδι-
καλιστική παράταξη παράταξη
«Ασύνταχτος Τύπος» της ΕΣΗΕΜΘ.
Η σχετική πρόταση έχει ήδη απορρι-
φθεί από τη διοίκηση της ΕΣΗΕΜΘ.

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- Χαντί Μανι: Ο μαστορά-
κος
09.00- Οι φίλοι μου Τίγρης και
Γούινι
09.30- Οι μικροί Αϊνστάιν
10.00- Ψέματα και αλήθεια,
έτσι λεν τα παραμύθια
10.30- Ιόλη
11.00- Η τέχνη της φωτογρα-
φίας
11.30- Οι τόποι των μύθων
12.00- Ο χρυσός και ο τενεκές
13.30- Άγουρα στάχυα
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο
15.10- Ένα σχολείο για τον αυ-
τοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, σκανδα-
λιές στο ξενοδοχείο
16.30- Ζακ και Κόντι, εν πλω
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Λιθουανία - Κίνα
20.00- Οι εραστές της περιπέ-
τειας
21.00- Αργεντινή - Βραζιλία
23.00- 1000 και 1...καλάθια
00.00- Δρόμοι

ΝΕΤ

06.00- Πρωϊνή ενημέρωση
10.00- Συμβαίνει τώρα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα
15.00- Ειδήσεις
16.00- Έχει γούστο 
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ένας απένταρος λε-
φτάς
20.00- Ο έρωτας των πρώτων

πλάνων
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ο ψίθυρος των αγγέλων
00.30- Αναζητώντας τέρατα
(History channel-ιστορία)

ΕΤ3

08.30- Ο κόσμος των ζώων
09.00- Το ψάρεμα
10.00- Παγκόσμια οικογένεια
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- Προστατεύοντας τη φύ-
ση
19.30- Ο γύρος των θαλασσών
20.00- Shamwari : Μια άγρια
ζωή
20.30- Γίνε ένα με τα πλάσματα
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- 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

18.00- Μαζί σου 
19.00- Είσαι το ταίρι μου
20.00- Ειδήσεις
21.00- Πάμε euro
21.30- Κροατία – Ελλάδα
23.30- Πάμε euro
01.30- Τελευταία γεγονότα
01.45- Ποιος μας πιάνει

ANT1

06.00- Λίφτινγκ
07.00- Εlatte (Ψυχαγωγική Εκ-
πομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- 40 κύματα
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών
(E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης (Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
16.50- Kyle xy
17.50- Τα νέα του Ant1
18.00- Desperate housewives
(E)
19.00- Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Χίλιες και μία νύχτες
23.00- Grey's anatomy
00.00- Οι στάβλοι της Εριέτας
Ζαΐμη
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- Φύγε εσύ, έλα εσύ (Ε)
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α. - (Ε)
11.00- Αν μ' αγαπάς (Ε)

12.00- Μια αγάπη, μια ζωή (Ε)
13.00- Ειδήσεις
13.15- Μυστικά και λάθη (Ε)
14.15- Εντιμότατοι... Κερατά-
δες - (Ε)
15.15- Σφηνάκια (Ε)
16.00- Baywatch
17.00- Ειδήσεις
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nightmares
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
21.00- Το μεγάλο φαβορί
23.30- 10η εντολή 
00.30- Νόμος και τάξη
01.30- Ιατρικές έρευνες
02.30- Οι μονομάχοι
03.30- Κόκκινος κύκλος (E)

STAR

07.15- 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- Ανοιχτοί λογαριασμοί  
23.00- Ομάδα NCSI
00.00- Νόμος και τάξη: Ειδική
ομάδα
01.00- Moonlight

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώρ-
γο Αυτιά

10.30- Εδώ και τώρα
12.30- Πολύ μπλα μπλα
16.00- 'Oσο υπάρχουν άνθρω-
ποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's Life
18.45- Σήμερα
20.00- Alter - ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Σοβαρότης μηδέν
22.45- Μέχρι τρεις... είναι δε-
σμός
23.45- Η λίμνη των στεναγμών
01.45- Hit Parade 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Muchachitas como tu
12.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Bajo las riendas del
amor
15.30- Τηλεαγορές
18.40- Birth stories
19.00- Ειδήσεις
19.50- Bajo las riendas del
amor
21.00- American Idol
22.00- Stargate Atlantis
00.00- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- ΣΚΑΪ τώρα
13.00- Νταντά πρώτων Βοηθει-
ών
14.00- Το σπίτι της Καρδίας μας
15.00- Top chef
16.00- America's Next top
model
17.00- Πως να ξαναβρείτε το
στυλ σας
17.30- Σασουκι

18.00- Σκαι magazino
19.10- Μύθος η πραγματικότη-
τα
20.10- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- CSI: Miami iv
23.00- Πίθηκοι: οι πολεμιστές
του Θεού

TV100

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

δείτε στην tv

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΟΜιχάλης Χατζηγιάννης
εμφανίζεται στην Θεσ-
σαλονίκη στο πλαίσιο

της καλοκαιρινής του περιο-
δείας. Ο καλλιτέχνης που έχει
αγαπηθεί όσο λίγοι, με ανεβα-
σμένη διάθεση, θα χαρίσει μο-
ναδικές μουσικές στιγμές. 

Η συναυλία ήταν προγραμμα-
τισμένη για τις 21 Ιουνίου,
αλλά αναβλήθηκε λόγω σφο-
δρής βροχόπτωσης. Ο Μιχάλης
Χατζηγιάννης υποσχέθηκε ότι
θα επιστρέψει στην πόλη για
την πραγματοποίηση της συ-
ναυλίας. Τηρώντας έτσι την
υπόσχεση του, θα εμφανιστεί
σήμερα το βράδυ στο Θέατρο
Γης, στις 21.30. 

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με-
τράει πολυάριθμες επιτυχίες τα
τελευταία χρόνια. Πρώτος σε
πωλήσεις δίσκων την τελευταία
δεκαετία, με τριπλά και τετρα-
πλά πλατινένια άλμπουμ, και
δεκάδες sold out συναυλίες
στην Ελλάδα και σε όλο τον
κόσμο. 

Παλιές αλλά και νέες επιτυ-

χίες όπως «Το καλοκαίρι μου»,
«Χέρια ψηλά», «Έλα κοντά»,
«Το πάρτι», «Αν μου τηλεφω-
νούσες», «Βυθός», θα μας ανε-
βάσουν την διάθεση στα ύψη. 

Ο τραγουδιστής παρουσίασε
τον χειμώνα που μας πέρασε,

το «ΚΟΛΑΖ», ένα άλμπουμ με
διασκευές αγαπημένων του
τραγουδιών, γραμμένα από
συνθέτες όπως οι Μ. Πλέσσας,
Μ. Τόκας, Γ. Σπανός, Γ. Χατζη-
νάσιος, Μ. Χιώτης, Θ. Μικρού-
τσικος, Στ. Κραουνάκης, Τ.

Μπουγάς, Αντ. Βαρδής.
Τον Μιχάλης Χατζηγιάννης

θα συνοδεύουν στην σκηνή μια
ομάδα ταλαντούχων μουσικών
και συνεργατών που θα δώσουν
το καλύτερο των δυνατοτήτων
τους, πάνω στην σκηνή. 

«Χέρια ψηλά» απόψε
στο Θέατρο Γης



Εκείνος ο ακαδημαϊκός για τα Ιόνια 
πότε, είπες, γυρνάει από το εξωτερικό;

➽ Από χθες πολλοί από όσους ενδιαφέ-
ροντα για την υπόθεση των αυτοδιοικητικών
εκλογών σκέφτηκαν ότι το ΠΑΣΟΚ είπε αυτό
που θα έπρεπε να έχει πει πριν από τέσσερα
χρόνια. Τότε που πολλοί –εκτός από το
ΠΑΣΟΚ- πίστευαν ότι μια στήριξη στον
«άφθαρτο» τότε Γ. Μπουτάρη θα είχε φέρει
την ανατροπή. 

➽ Πολλοί επίσης θα αναρωτιούνται τι θα
κάνει η Χρύσα Αράπογλου και οι κομματι-
κοί που θεωρούν τον κυρ Γιάννη υπεύθυνο
για την επανεκλογή Παπαγεωργόπουλου,
όταν ενόψει β’ γύρου είχε κάνει την περί-
φημη δήλωση περί… κοπράνων, αλλά και
την απολογητική επιστολή προς το δήμαρχο
πριν από ενάμιση χρόνο.

➽ Μερικοί σίγουρα θα προσπαθούν κατα-
νοήσουν τη διαδρομή του κυρ Γιάννη κι
εκείνη τη συνεργασία του με τη «Δράση»
του ακρο-νεοφιλελεύθερου Στέφανου
Μάνου. 

➽ Μπορεί ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης να
έχει δηλώσει υποψήφιος αρκετές φορές στο
παρελθόν και να αποτραβιέται μόλις το
ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει τον εκλεκτό του, όμως
αυτή τη φορά δεσμεύτηκε πολλές φορές ότι
αν ο εκλεκτός δεν είναι ένας αμιγώς κομματι-
κός υποψήφιος τότε δεν θα κάνει πίσω…
Επομένως, αν δεν κάνει κωλοτούμπα δεν θα
κάνει πίσω και όπως έχει αποδείξει έχει το
διόλου ευκαταφρόνητο κοινό του. 

➽ Άλλοι πάλι θα θυμούνται για καιρό τον
Τάσο Τζήκα που ακολούθησε βήμα βήμα τις
πράσινες οδηγίες για το πώς θα δοθεί η στή-
ριξη και διαψεύστηκε σε όλα. Δήλωσε δια-
θέσιμος, έκανε αίτηση αξιολόγησης στο
Κίνημα, αποτέλεσε το plan Β της διαπαρα-
ταξιακής. Εις μάτην…

➽ Να μην πιάσουμε στην εσωκομματική
διαμάχη καστανιδικών – βενιζελικών που
αναμένεται να ανάψει, δεδομένου ότι οι δεύ-
τεροι είχαν ψιλοστηρίξει Μπουτάρη την
προηγούμενη φορά. 

➽ Με όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να είναι
σίγουρος εάν η στήριξη που έδωσε χθες το
ΠΑΣΟΚ ήταν έξυπνη πολιτικά κίνηση. Πάν-
τως, η πρώτη αντίδραση δεν είναι συσπει-
ρωτική των δυνάμεων της Αριστεράς.  

➽ Παρεμπιπτόντως, ο
μόνος που δεν σχολίασε
την στήριξη Μπουτάρη
από ΠΑΣΟΚ ήταν ο έτε-
ρος υποψήφιος Νίκος Ευ-

θυμιάδης. Γιατί άραγε;
Καλή σας μέρα

και καλή δύ-
ναμη!   

Διάψευση 
Μαζί με την πληροφορία για υποψηφιότητα
του Νίκου Βεζυρτζή, πρώην προέδρου του
ΠΑΟΚ, για το δήμο Θέρμης (πήρε και το γα-
λάζιο χρίσμα), είχαμε και την πληροφορία
ότι ο Στέφανος Παλαιστής, γιος του πρώην
αντινομάρχη, θα στελεχώσει το ψηφοδέλτιο.
Αυτό δεν ισχύει και έχουμε επίσημη διά-
ψευση με πολλούς αποδέκτες... 

Από πού είσαι;
Κι όμως η… εντοπιότητα παίζει πολύ σημαν-
τικό ρόλο και σ’ αυτές τις εκλογές. Π.χ. για
τους παλαιούς κατοίκους της Θέρμης, οι Νε-
ορυσιώτες θεωρούνται… ξένοι! Ή για τους
κατοίκους της Σίνδου, οι Αξιώτες είναι επί-
σης ξένοι!Όπως και για τους Νεαπολίτες, οι
Συκιώτες θεωρούνται εχθροί! Ας λάβουν
υπόψη ορισμένοι κι αυτήν την παράμετρο.

Ούτε βήμα πίσω στο Σκο-
πιανό
Χαμηλούς τόνους κρατά ο Π.
Ψωμιάδης όταν μιλά στους
συνεργάτες του. Το ίδιο
έκανε και χθες, διαμη-
νύοντας σε συγκέντρωση
αντιπεριφερειαρχών ότι
η θέση της παράταξης για
το όνομα της Μακεδονίας
είναι ξεκάθαρη και δεν απο-
δέχεται κανένα όνομα με τη
λέξη ή παράγωγο. «Αν βγει το
ΠΑΣΟΚ» τους είπε, «να περιμένετε
ακόμη πιο σκληρό πακέτο μέτρων»…

Σε ετοιμότητα
Ολίγον από Παπανδρέου περιλάμβανε το
μενού γνωστού εστιατορίου του Κολωνα-
κίου, όπου συνέφαγαν Βενιζέλος και Κούρ-

κουλα. Οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό
Άμυνας να βρίσκεται επί ποδός πολέμου και
να περιμένει στραβοπάτημα του ΠΑΣΟΚ το
βράδυ των δημοτικών εκλογών.  

Μισόλογα
Δεν μας τα λέει καλά ο
Μάρκος Μπόλαρης για
το αν προτίθεται να πα-
ραιτηθεί από βουλευ-
τής, τώρα που διεκδικεί
την περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Η ερώ-
τηση του έγινε το βράδυ
του Σαββάτου από τον Μα-
νόλη Καψή και ο υφυπουρ-
γός αρκέστηκε να  δηλώσει πως:
«Κάθε πράγμα στην ώρα του». Φαίνεται
ξεχνά τη σαφή οδηγία της Ιπποκράτους ότι
«οι υποψηφιότητες σε περιφέρειες και δή-

μους από βουλευτές του κόμματος, θα
συνοδεύονται με παραίτηση από

το βουλευτικό αξίωμα». 

Συνηθίζει
«Ο Πρωθυπουργός αποφασί-
ζει και η απόφασή του είναι
απόλυτα σεβαστή» δήλωσε ο

Γιάννης Μαγκριώτης στους
δημοσιογράφους, μερικά

24ωρα μετά την άρνησή του να
τεθεί επικεφαλής του «πράσινου»

ψηφοδελτίου για την περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας. Ο υφυπουργός Υποδο-
μών γνωρίζει πως το «όχι» που ξεστόμισε
στην πρόταση Παπανδρέου δεν θα είναι
«αναίμακτο» και προσπαθεί να συνηθίσει
στην ιδέα πως σύντομα θα βρίσκεται εκτός
κυβέρνησης.  

Νέα ήθη
Όχι ως υπερκομματικός, αλλά με την ιδιό-
τητα του… δημότη ανακοίνωσε ο Αστέριος
Ζωγράφος την πρόθεση του να διεκδικήσει
το δημαρχιακό θώκο του νέου δήμου Πολυ-

γύρου. Στο σύντομο μήνυμα του έθεσε
ως στόχο του «να μετουσιώσει τη δι-

οικητική συνένωση σε συνένωση
κοινωνίας, οικονομίας και προοπτι-
κής χωρίς τοπικισμούς, αποκλει-
σμούς, και αφομοιώσεις. Ισόρροπη
ανάπτυξη με σεβασμό στις ιδιαιτε-

ρότητες αλλά και αλληλεγγύη».

Πανίκας ψηφίζει Μπόνο
Ακούει λαϊκά, τραγουδάει ποντιακά,

αλλά… σφυρίζει και U2. Δεν εξηγείται αλ-
λιώς. Ο λόγος βέβαια για τον Π. Ψωμιάδη. Ο
νομάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του
για την αναφορά του τραγουδιστή των U2
Μπόνο στην ελληνικότητα της Μακεδονίας
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου: "Τον Μπόνο
τον γνωρίζαμε για τις τραγουδιστικές του
επιδόσεις, τις πολιτικές του παρεμβάσεις και
τη δράση του για τους φτωχούς του κόσμου.
Με τη δήλωσή του έδειξε ότι εκτός από κο-
ρυφαίος καλλιτέχνης είναι και άριστος γνώ-
στης της Ιστορίας" δήλωσε ο Π. Ψωμιάδης.
Έγραψε πάλι…

Πλούσια τα λόγια
«Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη
επαναλαμβάνει τον παλιό καλό του εαυτό:
Πλούσια τα λόγια, φτωχά τα έργα». Τάδε έφη
ο Σταύρος Καλαφάτης, με την ιδιότητα του
υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης
Μεταφορών και επικοινωνιών της ΝΔ (και
παρολίγον υποψηφίου Περιφερειάρχη). Η
ιστορία επαναλαμβάνεται, ασχέτως κυβερ-
νώντων… 

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

AΠΟΡΙΑ
Είναι ή δεν είναι αστρικό

ότι και οι δύο επιλογές του
Γιώργου αρχίζουν από
«Μπ» και τελειώνουν

σε «-αρης»; 

ΚΟΥΙΖ
Ποιος πρώην αυτοδιοικητι-
κός παράγοντας του ΠΑΣΟΚ

και νυν βουλευτής αρνήθηκε
τουλάχιστον 6 φορές στην
πρόταση Παπανδρέου να

ηγηθεί περιφερειακού
ψηφοδελτίου;

Κρατώντας το χέρι του σωτήρα… Μια δύσκολη φωτογραφία από τις κατολισθήσεις στη Γουατεμάλα. 
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