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Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!
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Καιρός

21ο-28οC
Γλυκαίνει λιγάκι…

✔ «Προϊόν πιέσεων και συμβιβασμών» λέει η Νέα Δημοκρατία
✔ Γιατί παρέμειναν Μαγκριώτης, Καστανίδης, Μπιρμπίλη 
✔ Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης

Συνέχεια στη σελ. 2

Ονοματολογία 
τέλος…

Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
α πράσινα χρίσματα αντί
να σβήσουν, άναψαν φω-
τιές σε πολλές περιοχές

της χώρας, μεταξύ αυτών και η
Θεσσαλονίκη. Η ακατάσχετη
ονοματολογία και η σεναριολο-
γία των τελευταίων δύο μηνών
φαίνεται τελικά ότι δυσχέραναν
το έργο της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ
και ότι δημιουργούν πλέον δυσά-
ρεστες συνθήκες στην αφετηρία
του δύσκολου αγώνα για τις τοπι-
κές και περιφερειακές εκλογές. 

Στην περίπτωση Μπουτάρη
σαφώς έπαιξαν ρόλο οι καταλυτι-
κές δημοσκοπήσεις, οι οποίες
ωστόσο δεν λαμβάνουν υπόψη
παραμέτρους όπως η στάση των
κομματικών αλλά και άλλων
διεκδικητών του δημαρχιακού
θώκου.

Που στοχεύει 
ο Παπανδρέου

Σελ. 8

• ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

«Κλείνει το μάτι»
στον Γ. Μπουτάρη

ΣΠ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 

«Να μη χαθεί η
προοπτική 

ανάπτυξης στο
δήμο Δέλτα»

Σελ. 4

Σελ. 15

Σελ. 7

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ποιοι «πράσινοι» 
παίζουν για 

αντιπερι-
φερειάρχες

Σελ. 6

45Α ΔΗΜΗΤΡΙΑ - ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Σοπέν 
και Λέννον 
στο Μέγαρο 
Moυσικής
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... ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ 
«Όλοι κρύβουμε ένα ψώνιο μέσα μας αρκεί να το δια-
χειριζόμαστε σωστά και  να μην είμαστε συνεχώς καβα-
λημένοι πάνω στο καλάμι μας»

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
«Μέχρι τα 28 μου δεν ήθελα να παντρευτώ
ποτέ στη ζωή μου, δεν ήταν στη σκέψη μου,
ούτε καν στα σχέδιά μου»

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr
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Το στερεότυπο 
της ολιγομελούς
κυβέρνησης    

Πριν από ένα χρόνο,
ακολουθώντας την
πεπατημένη, ο Γιώρ-

γος Παπανδρέου είχε προ-
εκλογικά εξαγγείλει ολιγομε-
λές κυβερνητικό σχήμα. Σε
αντίθεση με τους προκατό-
χους του, τήρησε την υπό-
σχεσή του. Η συνέπειά του,
όμως, σ’ αυτό το επίπεδο κό-
στισε σε αποτελεσματικότητα.
Η ολιγομελής κυβέρνηση
είναι ένα στερεότυπο που
ακούγεται ευχάριστα στα
αυτιά της κοινής γνώμης.
Κανείς δεν έχει κάνει τον
κόπο να εξηγήσει για ποιο
λόγο το κυβερνητικό σχήμα
πρέπει να είναι ολιγομελές.
Πολλοί ταυτίζουν το ολιγομε-
λές με την ευελιξία. Η ταύ-
τιση αυτή, όμως, είναι λογική
αυθαιρεσία.

Σε αντίθεση με την κατά-
σταση που επικρατεί σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η
δημόσια διοίκηση στην Ελ-
λάδα είναι δομημένη κατά
τρόπο που την καθιστά υπερ-
βολικά εξαρτημένη από τον
εκάστοτε κυβερνητικό μηχα-
νισμό. Οι υπουργοί υποτίθε-
ται ότι έχουν αποστολή να
ασκούν την πολιτική διεύ-
θυνση των κρατικών μηχανι-
σμών, δηλαδή να σχε-
διάζουν, να επιλέγουν πολιτι-
κές και να εποπτεύουν την

εφαρμογή τους. Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, λειτουρ-
γούν και σαν «υπεργενικοί»
διευθυντές.

Η πρακτική αυτή έχει ευ-
νουχίσει τη δημόσια διοί-
κηση, επιτείνοντας την
αναποτελεσματικότητά της.
Την έχει εθίσει σε έναν ευθυ-
νόφοβο και γραφειοκρατικό
τρόπο λειτουργίας. Για να
λύσει προβλήματα χρειάζεται
να την καθοδηγεί ένα επαρ-
κές κυβερνητικό σχήμα με
επεξεργασμένο σχέδιο,
ισχυρή πολιτική βούληση και

δυνατότητες καθημερινής
εποπτείας. Πρόβλημα δεν
είναι οι πολλοί υπουργοί.
Πρόβλημα είναι ότι δεν πλη-
ρούνται οι ανωτέρω προϋπο-
θέσεις. Πρόβλημα είναι ότι
κατά κανόνα η πολιτική ηγε-
σία σε κάθε υπουργείο δεν
λειτουργεί ως ενιαίο επιτε-
λείο, αλλά σαν -περισσότερο
ή λιγότερο- ανταγωνιζόμενα
φέουδα. Πρόβλημα είναι ότι
παρά τις εκτεταμένες συναρ-
μοδιότητες δεν υπάρχει απο-
τελεσματικός μηχανισμός
συντονισμού των υπουργών

και επίλυσης των μεταξύ
τους διαφορών.

Η τεχνητή διάσπαση και
συγκόλληση υπουργείων,
που επέβαλε ο Γιώργος Πα-
πανδρέου τον περασμένο
Οκτώβριο, περισσότερο δημι-
ούργησε παρά έλυσε προ-
βλήματα. Για την ακρίβεια
προκάλεσε σχετικό χάος σε
μία περίοδο οξύτατης κρίσης,
που έπρεπε η κυβερνητική
μηχανή να εργαστεί γρήγορα
και αποτελεσματικά. (…)

Γράφει ο  Σταύρος Λυγερός,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Αυτές οι παρά-

μετροι μπορούν

να αλλοιώσουν

εύκολα το δημο-

σκοπικό αποτέλε-

σμα τη νύχτα των

εκλογών, πλην

όμως εξαρτάται

κατά πολύ από

τους χειρισμούς που πρόκειται να

ακολουθήσουν, τόσο από τα στε-

λέχη της «Πρωτοβουλίας» όσο και

από τον κεντρικό κυβερνητικό

σχεδιασμό.    

Η περίπτωση Μπόλαρη είναι

διαφορετική. Ο Σερραίος πολιτι-

κός, επί χρόνια βουλευτής με

αξιόλογη αντιπολιτευτική παρου-

σία τα προηγούμενα χρόνια και

με καλό όνομα στην κοινωνία,

ήταν απλώς ο καλός στρατιώτης

που είπε το ναι εκεί που οι άλλοι

αρνούνταν να μπουν μπροστά στη

μάχη. Αυτό λέει πολλά αλλά όχι

τα πάντα. Ούτε προδικάζει το

εκλογικό αποτέλεσμα. Ο δρόμος

για την κάλπη είναι μακρύς,

έχουμε μπροστά μας ένα δίμηνο.

Μπορεί το κυβερνητικό παρελθόν

του υποψηφίου Περιφερειάρχη

να είναι βαρύ λόγω μνημονίου,

τρόικας κλπ, όμως το διακύβευμα

σ’ αυτές τις εκλογές είναι η αυτο-

διοίκηση και όχι πόλωση στον

άξονα της κεντρικής πολιτικής. 

Τώρα που η ονοματολογία

έληξε και ο τσάμπα θόρυβος θα

κοπάσει σιγά σιγά, θα βγουν οι

πραγματικές προτεραιότητες στο

προσκήνιο. Αυτές που απασχο-

λούν τους πολίτες στην καθημερι-

νότητά τους, στην τοπική τους

κοινωνία, αυτές που εν πολλοίς

θα καθορίσουν το εκλογικό απο-

τέλεσμα. Εκεί που θα κριθούν

όλα. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Ονοματολογία 
τέλος…
Συνέχεια από τη σελ. 1



Παρατηρώντας την…
παραδοσιακή σύσκεψη

των φορέων της Θεσ-
σαλονίκης, που καταρ-

τίζουν το υπόμνημα
αιτημάτων τους προς

τον πρωθυπουργό ενό-
ψει εγκαινίων ΔΕΘ,

πάντα βγάζει μια
θλίψη, για το μάταιον

του πράγματος…
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ήξη για την πρώτη

κυβερνητική πε-

ρίοδο, έναρξη της

δεύτερης. Μόνο που ο νυχτερινός ανα-

σχηματισμός πέρασε στην ιστορία με τις

εξής πρωτοτυπίες ή ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά: 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Αναβαθμίζεται η λέξη

υποθέσεις, μετά τη δημιουργία υπουρ-

γείου Θαλασσίων Υποθέσεων. Προτεί-

νουμε να επεκταθεί σε όλη την

κυβέρνηση, πχ Ρυπαντικών (Περιβάλ-

λοντος), Καλλιεργητικών (Αγροτ. Ανά-

πτυξης), Κοπτοσυνταξιακών (Εργασίας),

Φοροεπιδρομικών (οικονομικών), Θέ-

λωεπενδύσειςαλλάποιόςναβάλειευρωμε-

τετοιεςσφίξεις  (Ανάπτυξης) Υποθέσεων.

ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ: Αρμοδιοτήτων και έλ-

λειψη κυβερνητικών στελεχών στο Εργα-

σίας. Εκεί για τους έξι κυρίαρχους τομείς

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Προ-

στασίας του Καταναλωτή, Μεταναστευτι-

κής Πολιτικής και Νέας Γενιάς,

υπάρχουν μόνο τέσσερεις για να τα μοι-

ράσουν (Κατσέλη, Κουτρουμάνης, Κεγ-

κέρογλου, Νταλάρα). Βάλε κι άλλους

πρόεδρε, τσιγκουνιές θα κάνουμε τώρα.

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ: Παρέα με τον… πατσά,

παρολίγο θα ακούγαμε τον ανασχηματι-

σμό. Μεγάλη πρωτιά, αντάξια του νυχτό-

βιου Έλληνα, για να σκάσει η τρόικα

που κοιμάται με τις κότες.

ΑΓΡΟΤΙΑ: Πρωτοτυπεί η αστική αντιμε-

τώπιση του αγροτικού τομέα, καθώς η

Αρσακειάς δικηγόρος εξ Αθηνών Μι-

λένα, ο Δωδεκανήσιος ηλεκτρολόγος μη-

χανικός Σκανδαλίδης, δεν το κατέχουν

το αντικείμενο. Καλείται να βγάλει τα κά-

στανα ο υφυπουργός Γιάννης Κουτσού-

κος, με εμπειρία μόλις ενός έτους (από

το 2008) στον τομέα Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο άνθρωπος

σπούδασε λογιστική κι έγινε γνωστός ως

συνδικαλιστής (πρόεδρος) της ΑΔΕΔΥ!  

«ΕΜΦΥΛΙΟΣ»: Μάλλον για πρώτη

φορά, βρίσκονται βουλευτές της ίδιας

περιφέρειας, και δη της Α’ Θεσσαλονί-

κης, ως υφυπουργοί στο ίδιο υπουργείο.

Λέτε να «βολέψουν» όλη την πόλη;

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ: Καταργή-

θηκε το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης,

για να γίνει Γενική Γραμματεία με… δυο

υφυπουργούς «αποσπασμένους», αλλά

τώρα θα αποκτήσει κι έναν αναπληρωτή

υπουργό!

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Πρωτιά είναι και η

πρώτη συνεδρίαση υπουργικού συμβου-

λίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω Έκθεσης.

Που; Προτείνουμε σε αίθουσα του νέου

δημαρχιακού μεγάρου!

Η νύχτα βγάζει 
…κυβέρνηση

Το στιγμιότυπο από πυρ-
καγιά σε οίκημα στην
περιοχή της Πολίχνης
πριν λίγες ημέρες,
υπενθυμίζει το πόσο ση-
μαντική είναι η αλλη-
λεγγύη αυτές τις
ημέρες…

Υπουργείο διατροφής!

άποψη 
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Τον ξενυχτήσαμε κι εμείς,
όπως όλοι τον ανασχηματισμό
της κυβέρνησης... Τι συνή-

θεια κι αυτή ν' ανασχηματίζουν τους ανθρώπους
νυχτιάτικα! Γιατί; Για να επιτείνουν την αγωνία των
τηλεθεατών και να αυξηθεί η τηλεθέαση;

Εν πάσει περιπτώσει, κατάφεραν και μας ξενύ-
χτησαν, δίνοντας μας πληροφορίες και ονόματα,
σιγά-σιγά και βασανιστικά...

Απ' όλα τα ονόματα των δομικών αλλαγών, τη
μεγαλύτερη εντύπωση μου την έκανε το υπουρ-
γείο υγείας, διατροφής και άθλησης (άθλησης και
όχι αθλητισμού-το διευκρίνισαν), το οποίο αναλαμ-
βάνει ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο γνωστός συνταγμα-
τολόγος και πρόσφατος αναμορφωτής της
ασφαλιστικής μας πραγματικότητας. Τα ξέρετε
τώρα, μην τα θυμόμαστε και ξανασυγχιζόμαστε...

Απ' όλα τα ονόματα του δομικώς αλλαγμένου

υπουργείου υγείας, στάθηκα ιδιαίτερα, σ' αυτό το
"διατροφής", που-πως να το πώ: Πολύ μ' ενέ-
πνευσε...!

Δίνει μια εσάνς ενδιαφέροντος και καθημερινής
φροντίδας, που πρώτη φορά αναλαμβάνει επισή-
μως ένας κοτζάμ υπουργός.

Δηλαδή, μοιραία πια, μας έρχεται στο μυαλό η
εικόνα του κ. Λοβέρδου με λευκή ποδιά, σε μια
μεγάλη κουζίνα, όπως η λογοτεχνική Λωξάνδρα,
να κοιτάει μια το ψυγείο και μια τις κατσαρόλες
του και ν' αναρωτιέται φωναχτά: "Παναγία μου! Τι
να τους ψήσω πάλι σήμερα;"

Μη μου πείτε! Ωραία θα είναι! Να μας φύγει
τουλάχιστον ο μπελάς του καθημερινού φαγητού.
Όχι, ότι θα μας στήσει συσσίτια η κυβέρνηση,
αλλά αφού έβαλαν τη διατροφή στη μαρκίζα του
υπουργείου και μάλιστα δεύτερο όνομα, τουλάχι-
στον κάποιες συμβουλές υγιεινής διατροφής,
οπωσδήποτε τις περιμένουμε!

Και, γιατί όχι και δωρεάν διατροφολόγους, που
δεν θα ζητάνε κατοστάρικο την επίσκεψη για να

μας πούνε, ότι πρέπει να κόψουμε τα λευκά
άλευρα, τη ζάχαρη και το αλκοόλ για ν' αδυνατί-
σουμε η να περιορίσουμε το κάθε γεύμα μας σ'
εννιά μόνο μπουκιές! Και να τρέμεις την ώρα που
θ' ανέβεις στη ζυγαριά και ο ακριβοπληρωμένος
σου διατροφολόγος θ' αρχίσει τα μπινελίκια και
την κριτική.

Οι κυβερνητικοί διατροφολόγοι, κανονικά δεν
θα πρέπει να κάνουν καθόλου κριτική, γιατί αλ-
λιώς δεν θα ξαναψηφίσουμε ποτέ τον υπουργό
που τους διόρισε!

Μετά από την ανακοίνωση όλων των ονομάτων
της ανασχηματισμένης κυβέρνησης, έπεσα και
κοιμήθηκα. Και είδα έναν εφιάλτη...Οτι συγκατοι-
κούσα, λέει, με τον Θεόδωρο Πάγκαλο, ο οποίος
έτρωγε συνέχεια πίτσες και τηγανητές πατάτες!
Και απαιτούσε να έχει και παρέα στο φαγητό...Αλ-
λιώς, απειλούσε, ότι θ' άπλωνε ακόμη περισσό-
τερο τον τίτλο του υπουργείου Υγείας και θα το
έκανε "Διατροφής, άθλησης, περιποίησης και
spa"...Και ότι θα μ' έβαζε να κάνω το πεντικιούρ...!

M
OT
IO
NT
EA
M
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ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Ευθείες βολές κατά του Νίκου Μπάτου στο Ωραιόκαστρο

Να αποχωρίσει από τη δημο-
τική αρχή του δήμου Ωραι-
οκάστρου καλούν τον Νίκο

Μπάτο οι δημοτικοί σύμβουλοι της
μείζονος αντιπολίτευσης Δημή-
τρης Καρασαββίδης, Γιώργος
Μπάρμπας και Παναγιώτης Κοτί-
δης. Σε κοινή ανακοίνωση που
εξέδωσαν σημειώνουν πως η ση-
μερινή διοίκηση του δήμου «που
εξέθρεψε μια καθεστηκυία αλαζο-
νική φατρία παρατρεχάμενων»,
οφείλει να αναγνωρίσει «τη φθορά
της και το τέλμα στο οποίο οδηγεί
τους συμπολίτες της και με μία
πράξη ύστατης αυτογνωσίας», να
αποχωρήσει.

«Αποφασίσαμε», συνεχίζει η
ανοικτή επιστολή, «να τραβήξουμε
μια διαχωριστική γραμμή στο θέα-

τρο του παραλόγου, στην προβολή
του ελαχιστότατου έργου και στην
επίκληση του μη χείρον βέλτιστον.
Επιθυμούμε και μπορούμε τα κα-
λύτερα για εμάς και τον τόπο
μας». 

«Ωραία λόγια, ανύπαρκτα έργα»
Στη συνέχεια αναφέρουν μια

σειρά από αιτίες που τους οδή-
γησε σε αυτήν την απόφαση. «Αρ-
νούμαστε να δεχτούμε επιτυχία
μίας δημοτικής αρχής την έκ-
πτωση του ποσού των 500 ευρώ
σε προμήθεια απορριμματοφόρων
αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Αρνούμαστε να εθελοτυφλούμε
μπροστά στη σύναψη τριών συμ-
βάσεων για μελέτες έργων συνο-
λικής αξίας 210.000 ευρώ . 

Αρνούμαστε να δεχτούμε πως το

πολυπόθητο και πολυδιαφημι-
σμένο έργο της αποχέτευσης θα
συνεχίσει να κοσμεί τα «πιο τρελά
μας όνειρα» αν και τα αναγκαία
χρήματα για την υλοποίησή του ει-
σπράχθηκαν έτη μπροστά, από την
πράξη εφαρμογής του 1994. Αρ-
νούμαστε να δεχτούμε την εκμε-
τάλλευση ακόμη και του
δικαιώματος της εργαζόμενης μη-
τέρας να εγγράψει το παιδί της
στο βρεφονηπιακό σταθμό για αμι-
γώς ψηφοθηρικούς λόγους.Αρ-
νούμαστε να αρκούμαστε σε
ημιτελή έργα , που θα έπρεπε να
έχουν ολοκληρωθεί κάποιες τετρα-
ετίες πριν.  Αρνούμαστε να αντι-
πολιτευόμαστε στα αυτονόητα.

Αρνούμαστε να πέσουμε ακόμη
μία φορά στην παγίδα των ωραίων

λόγων και των ανύπαρκτων
έργων».

«Στηρίζουμε το άφθαρτο»
Κλείνοντας εξηγούν πως επι-

δίωξη τους είναι στις 7 Νοεμβρίου
να ξημερώσει μια καινούργια
ημέρα στο Ωραιόκαστρο. «Επιδιώ-
κουμε το καινούριο, το άφθαρτο,
το έντιμο, το αξιοπρεπές.

Ήρθε η ώρα  να ακουστεί η
φωνή των πολιτών που επιζητούν
την δημιουργία μίας πολιτείας με
όραμα κάθε πολιτικής απόχρωσης,
κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής
ομάδας. Οι αποκλεισμοί αποτε-
λούν τροχοπέδη εξέλιξης. Εμείς
δεσμευόμαστε να είμαστε μπροστά
από τις εξελίξεις με συνοδοιπό-
ρους όλους εσάς».

ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ Γ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Ανοικτός σε συνεργασίες 
ο Νίκος Ευθυμιάδης 
Της Χρύσας Κυριακού 

Ανοιχτός σε συνεργα-
σίες, χωρίς όμως εκ-
πτώσεις στο βασικό
ζητούμενο που δεν
είναι άλλο από την αλ-
λαγή σελίδας στο δήμο
δήλωσε ο υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης, Νίκος Ευθυμιάδης,
κατά τη διάρκεια συνέν-
τευξης τύπου, που πα-
ραχώρησε χθες με
αφορμή την παρου-
σίαση της προγραμματι-
κής του πρότασης για
μια νέα αντίληψη στα
ζητήματα της ανάπτυ-
ξης και της απασχόλη-
σης.

Απαντώντας σε ερώτηση
για τη στήριξη της υπο-
ψηφιότητας του Γ.

Μπουτάρη από το ΠΑΣΟΚ, ο
κ. Ευθυμιάδης είπε ότι μπορεί
μεν να ενισχύεται, αλλά κατά
τη γνώμη του δεν εξασφαλίζει

τη νίκη. «Το χρίσμα στον
Μπουτάρη ήταν εύκολη λύση
για το ΠΑΣΟΚ καθώς ο ίδιος
έχει εμπειρία στην αυτοδιοί-
κηση αλλά και τα στελέχη της
παράταξης του είναι κοντά στο
κόμμα. Παράλληλα, ο Μπου-
τάρης προηγείται στις δημο-
σκοπήσεις έναντι του
Γκιουλέκα», σχολίασε σχετικά
ο κ. Ευθυμιάδης. Μάλιστα, τό-
νισε, ότι η ανάγκη για σύμ-
πραξη όλων των δυνάμεων
που επιδιώκουν την ανατροπή
του σημερινού συστήματος δι-
οίκησης παραμένει ισχυρή. Σε
ό, τι τον αφορά υπογράμμισε
ότι δεν βιάζεται κι ότι μελετά
ιδέες και προτάσεις που του
γίνονται.

«Δεν έκρυψα ποτέ 
τη φιλική μου σχέση 
με τον Μπουτάρη» 

Αναφορικά με την πρό-
σκληση που απηύθυνε ο κ.
Μπουτάρης για ευρύτερες
συμμαχίες, ο κ. Ευθυμιάδης,
είπε: «Περιμένουμε να την
κάνει πράξη. Δεν έκρυψα
ποτέ τις φιλικές μας σχέσεις,
ωστόσο πέρα από τη φιλία, για

να υπάρξει συνεργασία, χρει-
άζεται και η απαραίτητη
όσμωση».

Πρωτογενής 
ευημερία για όλους

Κατά τη διάρκεια της συνέν-
τευξης τύπου ο κ. Ευθυμιά-
δης παρουσίασε το όραμά
του για την πόλη, τονί-
ζοντας ότι προτεραι-
ότητα πρέπει να δοθεί
στην διαμόρφωση της
αναπτυξιακής της ταυ-
τότητας, την αναθέρ-
μανση της οικονομίας,
τη διατήρηση καθώς και
τη δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, ώστε να
εξασφαλιστεί πρωτογενής
ευημερία για όλους. «Είναι
εφικτό να δημιουργη-
θούν έως και

50.000 νέες θέσεις εργασίας
στα επόμενα τρία με πέντε
χρόνια, αν αξιοποιήσουμε τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της
Θεσσαλονίκης», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

στο δημαρχείο
➽ «Πράσινο φως» για την ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου
της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα
από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο έως το
Βασιλικό Θέατρο, άναψε η περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στη διοίκηση του κεντρικού
δήμου.

➽ Όπως δήλωσε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγε-
ωργόπουλος, η ανάπλαση μήκους
2,5 χιλιομέτρων θα επιδοτηθεί
από το ΕΣΠΑ, με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 40 εκατομμύρια
ευρώ.

➽ «Σ’ ένα μήνα από σήμερα θα
δημοπρατηθεί η τελική φάση του
έργου. Έως το τέλος του χρόνου
θα έχουμε κοινοπραξία κι εργο-
λάβο, ενώ μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια θα αποκτήσουμε την κα-
λύτερη παραλία στον κόσμο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πα-
παγεωργόπουλος.

➽ Μετά την ολοκλήρωση των
πέντε πρώτων θεματικών πάρκων
(Μουσικής, Νερού, Μνήμης,
Ρόδων και Ήχου), ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης έχει σχεδιάσει τα επό-
μενα οχτώ πάρκα του
παραλιακού μετώπου, τα οποία
σύμφωνα με τη μελέτη είναι: του
Αλεξάνδρου, του Απογευματινού
Ήλιου, της Άμμου, του Ίσκιου,
των Εποχών, του Οδυσσέα Φωκά,
της Μεσογείου και των Γλυπτών.
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➽ Κάλεσμα σε όλους τους εργαζό-
μενους να συμμετάσχουν στο συλ-
λαλητήριο του Σαββάτου ενάντια
στην ανεργία, στην ακρίβεια και
την αισχροκέρδεια απευθύνουν η
ΓΣΕΕ και όλα τα Εργατικά Κέντρα
της Βόρειας Ελλάδας, εκπρόσωποι
των οποίων συναντήθηκαν σήμερα
στη Θεσσαλονίκη. 

➽ Στο 5,5% διατηρήθηκε πληθω-
ρισμός τον Αύγουστο, υψηλότερο
επίπεδο των 13 τελευταίων ετών,
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανα-
κοίνωσε την Τρίτη η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή. Ο πληθωρισμός
διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με
τον Ιούνιο. Σημειώνεται πως τον
Αύγουστο του 2009 είχε αυξηθεί
σε ετήσια βάση κατά 0,8%. Η αύ-
ξηση του πληθωρισμού αποδίδεται
στην αυξητική επίπτωση των καυσί-
μων, των νωπών φρούτων και λαχα-
νικών, αλλά και στην επίπτωση από
την αύξηση του ΦΠΑ σε διάφορα
προϊόντα.

➽ Ανοιχτό θα παραμείνει το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης την ημέρα των εγκαινίων της
ΔΕΘ με σειρά εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν από τις 10.00
το πρωί έως τις 16.00 το απόγευμα.
Το ΑΠΘ, την ημέρα των εγκαινίων
της ΔΕΘ, το Σάββατο 11 Σεπτεμ-
βρίου,  θα πραγματοποιήσει μια
ανοιχτή συζήτηση για την οικονο-
μική κρίση καθώς και μια συναυλία
με στην πλατεία διοίκησης του Πα-
νεπιστημίου με τον Διονύση Τσα-
κνή και τον Λάκη Παπαδόπουλο.

➽ Εντείνονται τα μέτρα τάξης που
προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο
της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή επει-
σοδίων από διαδηλωτές, κατά τη
διάρκεια των εγκαινίων της 75ης
ΔΕΘ. Τα μέτρα αναμένεται να κο-
ρυφωθούν το βράδυ του Σαββά-
του, με τον αποκλεισμό από
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις του
Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου,
την ώρα που ο πρωθυπουργός
Γιώργος Παπανδρέου, θα εγκαινιά-
ζει τη φετινή διεθνή έκθεση. 

➽ Ειδικότερα, στο επιχειρησιακό
σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. θα πάρουν
μέρος περισσότεροι από 3.500
αστυνομικοί από τη Θεσσαλονίκη,
την Αθήνα, καθώς και από νομούς
της βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι θα
αρχίσουν να καταφθάνουν στην
πόλη από το πρωί της Παρασκευής.

Εντός πόλεως Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για
απιστία στην υπηρεσία ασκήθηκε από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε

βάρος τόσο του νομάρχη Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη
Ψωμιάδη, όσο και του αντινομάρχη, Γιώργου
Τσαμασλή, για την υπόθεση των απευθείας
αναθέσεων που υπογράφονταν για τη μεταφορά
των μαθητών. Η δίωξη ασκήθηκε μετά το βούλευμα
που εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου από το συμβούλιο
πλημμελειοδικών.

«Η αδιαφορία της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια
έχει ξεπεράσει τα όρια», τονίζει σε ανακοίνωσή του

ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Π.Ψωμιάδης, με
αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης στο πρόσωπό
του. «Η Νομαρχία πλέον δεν φέρει καμία ευθύνη.
Οι γονείς και η σχολική κοινότητα διαμαρτύρονται.
Οι μαθητές δεν θα μπορούν να μετακινηθούν προς
το σχολείο τους. Δεν πάει άλλο», τονίζει
χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει πως «από πλευράς
υπουργείων Παιδείας και Οικονομίας δεν
σημειώθηκε καμία εξέλιξη προς επίλυση του
προβλήματος, όπως έγκαιρα είχαμε ενημερώσει
τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».
«Ως εκ τούτου και αφού α) οι διαγωνισμοί κατά

την εξέλιξή τους απέβησαν άγονοι, β) οι Ελεγκτές
Δημόσιας Διοίκησης με την έκθεσή τους ουσιαστικά
μας απαγορεύουν τη μεταφορά στο νομό
Θεσσαλονίκης, διότι τη χαρακτηρίζουν ως αστική
περιοχή και γ) καλούμαστε δε επανειλημμένα να
απολογηθούμε στις δικαστικές αίθουσες, η όποια
ενέργειά μας προσκρούει πλέον στην άρνηση του
αρμόδιου Υπουργείου να τροποποιήσει τον
υφιστάμενο νόμο που θα δώσει διέξοδο στο
πρόβλημα των μαθητών», αναφέρει ο κ. Ψωμιάδης.

ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Θέμα ωρών ή λίγων ημερών θε-
ωρείται η ανακοίνωση των αν-
τιπεριφερειαρχών του ΠΑΣΟΚ

στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο απο-
χρώσες ενδείξεις και όλα αναμένεται
να ξεκαθαρίσου τις επόμενες 24 ή
48 ώρες. 

Στην Ιπποκράτους εκτιμούν πως η
γνωστοποίηση των ονομάτων θα έχει
γίνει μέχρι την Παρασκευή, προκει-
μένου να συνδυαστούν με την άφιξη
Παπανδρέου στη Θεσσαλονίκη για τα
εγκαίνια της 75ης ΔΕΘ. Το μεγάλο
στοίχημα του κυβερνώντος κόμματος
είναι να καταλήξει στις καλύτερες δυ-
νατές επιλογές. Επιλογές νίκης που
θα ενώσουν την κομματική βάση του
ΠΑΣΟΚ και θα έχουν σημαντικά ερεί-
σματα στις κομματικές δεξαμενές της
Αριστεράς και της Δεξιάς. 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληρο-
φορίες, η διεργασία που έχει κάνει το
κυβερνών κόμμα καταλήγει σε συγ-
κεκριμένα ονόματα που είναι πολύ πι-
θανό να στελεχώσουν τους

συνδυασμούς. 

Στην Κεντρική Μακεδονία
Για την περιφέρεια Κεντρικής Μα-

κεδονίας, όπου θα ηγηθεί του ψηφο-
δελτίου ο Μάρκος Μπόλαρης, ως
επικρατέστεροι αντιπεριφερειάρχες

εμφανίζονται οι εξής: Στη Θεσσαλο-
νίκη ο δήμαρχος Νεάπολης Ναθα-
ναήλ Λαδόπουλος και ο πρόεδρος του
ΕΚΘ Νίκος Γιαννόπουλος, στην
Πέλλα ο Μιχάλης Καραμάνης, στην
Ημαθία η Αντωνία Χαρίση και ο Δη-
μήτρης Μούρνος, στην Πιερία ο
Νίκος Τσακιρίδης και στη Χαλκιδική
ο Αποστόλης Πάνας. Στους νομούς
Κιλκίς και Σερρών δεν υπάρχει
«ζωηρό» ενδιαφέρον και το πιθανό-
τερο είναι ότι θα υπάρξουν εσωκομ-
ματικές συζητήσεις και διεργασίες. 

Στη Δυτική Μακεδονία
Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-

νίας η κατάσταση μοιάζει πιο ξεκά-
θαρη. Στην Καστοριά ως υποψήφιοι
αντιπεριφερειάρχες φέρονται οι Χρή-
στος Κιοσές και Θωμάς Αναστασίου,
στα Γρεβενά το μέλος του εθνικού
συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Λάμπρος
Παλάντζας και στη Φλώρινα οι Χρή-
στος Ναούμ και Γιάννης Στρατάκης. 

Στην Κοζάνη δεν υπάρχει κάποια
υποψηφιότητα που να ξεχωρίζει και

σε συνδυασμό με το περιορισμένο εν-
διαφέρον θα ακολουθηθούν παρό-
μοιες διαδικασίες με το Κιλκίς και τις
Σέρρες. 

Οι επικεφαλής 
Ως γνωστών, από το μεσημέρι της

Κυριακής, το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώ-
σει τους υποψήφιους που θα στηρίξει
στις μεγαλύτερες περιφέρειες της
χώρας. Στην Κεντρική Μακεδονία θα
είναι ο Μάρκος Μπόλαρης, στην
Ανατολική Μακεδονία ο κ. Γιαννακί-
δης και στη Δυτική ο Γιάννης Παπαϊ-
ορδανίδης. Στην περιφέρεια
Πελοποννήσου επιλέχθηκε το πρό-
σωπο του Πέτρου Τατούλη, στην
Κρήτη ο Σταύρος Αρναουτάκης, στη
Στερεά Ελλάδα ο Κλ. Περγαντάς,
στη Δυτική Ελλάδα ο Απόστολος
Κατσιφάρας, στην περιφέρεια Βο-
ρείου Αιγαίου ο Ν. Γιακαλής, στο
νότιο Αιγαίο ο Γ. Μαχαιρίδης, στην
Ήπειρο ο Βαγγέλης Αργύρης και
στη Θεσσαλία ο Απόστολος Παπα-
τόλιας.

Της Χρύσας Κυριακού 

Μυστική συνάντηση με τον
υποψήφιο περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας του

ΠΑΣΟΚ, Μ. Μπόλαρη και τον γραμ-
ματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής
του κόμματος, Χρ. Παπαστεργίου είχε
το βράδυ της Δευτέρας ο δήμαρχος
Νεάπολης, Ν. Λαδόπουλος. Το γεγο-
νός αυτό επιβεβαιώνει, κατά όπως
φαίνεται, τις φήμες των τελευταίων
ημερών, που θέλουν τον κ. Λαδό-
πουλο να συζητά για τη θέση του αν-

τιπεριφερειάρχη, αν και ο ίδιος, μι-
λώντας σε στενούς του συνεργάτες,
το διαψεύδει κατηγορηματικά
και υποστηρίζει ότι θα διεκ-
δικήσει το δημαρχιακό
θώκο. «Δεν κάνω πίσω.
Προχωράμε και διεκδι-
κούμε το δήμο», ακούστηκε
να λέει στους συνεργάτες
του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δή-
μαρχος Νεάπολης, ήταν αρχικά να
συναντηθεί χθες το απόγευμα με τα
μέλη της δημοτικής του ομάδας, ώστε

να αποφασίσουν από κοινού την κά-
θοδό τους ή όχι στις εκλογές του ερ-

χόμενου Νοέμβρη, μετά την
αναμενόμενη, κατά πολλούς,
στήριξη από το ΠΑΣΟΚ στο
πρόσωπο του νυν δημάρ-
χου Συκεών, Σίμου Δανιη-
λίδη για το νέο δήμο

Νεάπολης - Συκεών. Ωστόσο,
ο κ. Λαδόπουλος επέλεξε τελικά

να προχωρήσει σε κατ’ ιδίαν συναντή-
σεις με τα μέλη της δημοτικής του
ομάδας. 

Ο δήμαρχος Νεάπολης, Ν. Λαδό-

πουλος, ο οποίος επιθυμούσε το
«πράσινο» χρίσμα, καθώς προέρχεται
και αυτός από το χώρο του ΠΑΣΟΚ,
σε δηλώσεις του είχε επανειλημμένως
υποστηρίξει ότι θα διεκδικήσει το δη-
μαρχιακό θώκο, ακόμη και χωρίς τη
στήριξη του κόμματος. Ο κ. Λαδόπου-
λος, μάλιστα, όλο αυτό το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα είχε
συναντήσεις με στελέχη του κόμματος
και στους 4 δήμους (Νεάπολης, Συ-
κεών, Πεύκων και Αγ. Παύλου), προ-
κειμένου να οργανώσει την κάθοδό
του στις εκλογές. 

Απάντηση Ψωμιάδη για τη μεταφορά των μαθητών

Κληρώνει για τους «πράσινους» 
αντιπεριφερειάρχες

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Όλα παίζουν για τον Ν. Λαδόπουλο



Μεγάλη πρόκληση για το
αναπτυξιακό μέλλον
της δυτικής Θεσσαλονί-

κης, θεωρεί ο δήμαρχος Εχεδώ-
ρου και υποψήφιος δήμαρχος
Δέλτα Σπύρος Σταματάκης, το
στοίχημα της ανάπτυξης που
συγκροτεί η μεταρρύθμιση του
«Καλλικράτη».  Σε συνέντευξη
του στην «Κ», δηλώνει έτοιμος,
μαζί με τους συνεργάτες του, να
καταθέσει μια αξιόπιστη πρό-
ταση ανάπτυξης για το νέο δήμο
Δέλτα, με εχέγγυο την πολύ-
χρονη ενασχόληση του με τα
κοινά. Ακόμα, υποστηρίζει ότι
κομβική σημασία για την ανά-
πτυξη της περιοχής θα έχει η
υλοποιούμενη μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ στη Σίνδο. 

Κύριε Σταματάκη, ο δήμος
Δέλτα όπως προκύπτει από το
πρόγραμμα «Καλλικράτης»
ενώνει περιοχές με οικονομικά
και κοινωνικά προβλήματα,
ανοιχτές διεκδικήσεις και μεγά-
λες ανάγκες. Πως μπορεί να
ανταποκριθεί η τοπική αυτοδιοί-
κηση σ’ αυτές τις προκλήσεις;

Η ενασχόληση μου με τα
κοινά όλα αυτά τα χρόνια μου
έδειξε ότι μια ισχυρή τοπική αυ-
τοδιοίκηση δημιουργεί ισχυρές
τοπικές κοινωνίες που δεν φο-
βούνται τις αλλαγές και καλοδέ-
χονται τις εξελίξεις. Είναι
γεγονός, πρέπει να σας πω, ότι
το πρόγραμμα «Καλλικράτης»
δίνει διευρυμένες αρμοδιότητες
στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά
χρειάζεται μια συγκροτημένη και
σύγχρονη δημοτική αρχή με
νέες κοινωνικές και αυτοδιοικη-
τικές αντιλήψεις. Για να ξεπερά-
σουμε τις νέες προκλήσεις που
παρουσιάζονται μπροστά μας
χρειαζόμαστε όραμα, στρατη-
γική και όρεξη για σκληρή δου-
λειά. Ο πολίτης περνάει
δύσκολα. Το βλέπω καθημερινά
και γι’ αυτό πιστεύω ότι ο δήμος
πρέπει να σταθεί στο πλευρό του
δημότη, να επιδιώκει τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας του,
να εφαρμόζει βιώσιμες λύσεις
στα προβλήματα του και να
εφαρμόζει χρηστή διαχείριση
των οικονομικών του πόρων. Μ’
αυτούς τους προβληματισμούς
αποφάσισα να θέσω υποψηφιό-
τητα στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του Νοεμβρίου με το
δημοτικό συνδυασμό «Μέλλον
για όλους».  

Η ποικιλομορφία που παρου-
σιάζει ο νέος δήμος Δέλτα είναι

κάτι που σας ανησυχεί; 
Υπό τη σκέπη του δήμου

Δέλτα βρίσκονται τρεις περιοχές
με μεγάλη ιστορία και ένα λαμ-
πρό μέλλον. Ο Εχέδωρος, ο
Αξιός και η Χαλάστρα έχουν
πράγματι μεγάλες ανάγκες. Η
έκταση του νέου δήμου θα κα-
λύπτει περίπου 300.000 στρέμ-
ματα με περίπου 50.000
μόνιμους κατοίκους και πάνω
από 150.000 εργαζόμενους
που μετακινούνται καθημερινά
στις επιχειρήσεις της περιοχής.
Τα νούμερα είναι πράγματι τε-
ράστια. Προσωπικά δεν βλέπω
εμπόδια με αυτά τα δεδομένα,
αλλά ευκαιρίες. Το μόνο που με
ανησυχεί, οφείλω να σας πω,
είναι να μη χαθεί η προοπτική
ανάπτυξης που έχει σήμερα ο
δήμος Δέλτα, η οποία θα ανα-
βαθμίσει την περιοχή, θα φέρει
δουλειές, τουρισμό και ισόρ-
ροπη ανάπτυξη στην περιοχή. 

Εννοείται τη μετεγκατάσταση
της ΔΕΘ; Ως δήμαρχος Εχεδώ-
ρου είστε ικανοποιημένος από
τις εξελίξεις; 

Η απόφαση για τη μετεγκατά-
σταση της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης ικανοποίησε την
τοπική κοινωνία και εμένα προ-
σωπικά, πρώτα ως πολίτη και
έπειτα ως άνθρωπο της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ήταν ένα χρόνιο
αίτημα του τόπου μας και με
ομαδική προσπάθεια, καταφέ-
ραμε να το οριστικοποιήσουμε.
Οι διαδικασίες της μετεγκατά-
στασης προχωρούν με γοργό
ρυθμό παρά τα εμπόδια και τις
δυσκολίες που παρουσιάζονται
κατά καιρούς. Σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, θα εκπονηθούν
δύο μελέτες στρατηγικής σημα-
σίας για τη μεταφορά της ΔΕΘ.
Η μία θα αφορά τις εκθεσιακές
και συνεδριακές υποδομές που
θα δημιουργηθούν σε έκταση
600 στρεμμάτων που μας παρα-
χώρησε το ΑΤΕΙ-Θ και η δεύ-
τερη, τη δημιουργία εκθεσιακής
ταυτότητας με διεθνή προσανα-
τολισμό και την εύρεση στρατη-
γικού εταίρου. Είναι γεγονός ότι
το νέο εκθεσιακό κέντρο θα
φέρει επενδύσεις στον τριτογενή
τομέα της οικονομίας και θα

προβάλει το δήμο Δέλτα σε όλη
τη διάρκεια του χρόνου προσφέ-
ροντας πολλαπλά οφέλη για την
περιοχή μας.   

Ποια είναι η πρόταση σας για
το δήμο Δέλτα; Πως θα κατα-
φέρετε να συνενώσετε τις κοι-
νωνικές και παραγωγικές
δυνάμεις των τριών περιοχών; 

Σκοπός του δημοτικού μας
συνδυασμού «Μέλλον για
όλους» και προσωπικός μου
στόχος είναι να οικοδομήσουμε
έναν σύγχρονο δήμο στην υπη-
ρεσία του πολίτη, του πολίτη
Δέλτα. Θα εργαστούμε για μια
καλύτερη ζωή για τον εργαζό-
μενο, τον επαγγελματία, τον
αγρότη, τη νέα γενιά, τον
άνεργο, την γυναίκα, τον συντα-
ξιούχο. Θέλουμε τον πολίτη συμ-
μέτοχο, ενημερωμένο και
ενεργό έτσι ώστε να οικοδομή-
σουμε μια ισχυρή τοπική κοινω-
νία. Μην ξεχνάτε ότι οι δήμοι
που απαρτίζουν το δήμο
Δέλτα είχαν εκφράσει την
υποστήριξη τους στο πρό-
γραμμα «Καλλικράτης» και
είναι πεποίθηση μου ότι όσοι
μπορούν και θέλουν να προ-
σφέρουν στον τόπο τους θα
συνταχθούν με την πρόταση
μας. Δεν είμα-
στε μηδενι-
στές, ούτε
έ χ ο υ μ ε
σκοπό να
ακυρώ-

σουμε οτιδήποτε θετικό έχουν
δημιουργήσει οι προηγούμενες
τοπικές αυτοδιοικήσεις. Άλλω-
στε το ψηφοδέλτιο μας τιμούν
ικανοί άνθρωποι από τις τρεις
περιοχές του δήμου Δέλτα και
από κάθε πολιτική απόχρωση.
Δημιουργήσαμε μια δεμένη
ομάδα στην οποία συμμετέχουν
άτομα δοκιμασμένα στον επαγ-
γελματικό στίβο, με εμπειρία στα
κοινά και απαλλαγμένοι από
συμβιβασμούς, πελατειακές
σχέσεις και μικροκομματικές αν-
τιλήψεις. Είναι σημαντικό να μην
ξεχνάμε ότι στις επερχόμενες
δημοτικές εκλογές  δεν αποφα-
σίζουμε αν θα ανεβάσουμε ή θα
ρίξουμε την κυβέρνηση. Ψηφί-
ζουμε μόνο για τον τόπο που
ζούμε και αγαπάμε για να προ-
χωρήσουμε με σταθερό βήμα σε
ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 
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➽ Συμπληρωματική ποινική
δίωξη κατά παντός υπευθύνου
πρόκειται να ασκηθεί για την
υπόθεση της Siemens. Η συμπλη-
ρωματική ποινική δίωξη αφορά
στη συγκρότηση εγκληματικής
οργάνωσης για τη διενέργεια πα-
θητικής και ενεργητικής δωροδο-
κίας, διακίνησης μαύρου
χρήματος και απάτης σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του νόμου
περί καταχραστών. Πλέον, διευ-
ρύνονται στα 15 τα χρόνια της
παραγραφής, ενώ υφίσταται
ισχυρότερο νομικό έρεισμα για
το νέο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλ-
ληψης, που θα πρέπει να εκδο-
θεί.

➽ Επίθεση στην κυβέρνηση εξα-
πέλυσαν οι συνδικαλιστές, οι
οποίοι καλούν την κυβέρνηση
«να μην πάρει άλλα μέτρα καθώς
οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν
άλλο». Σύμφωνα, δε, με το μέλος
της εκτελεστικής επιτροπής του
ΕΚΘ, Παναγιώτη Τσαραμπουλίδη
οι αγώνες θα συνεχιστούν και θα
ενταθούν.

➽ Η συγκέντρωση και καταχώ-
ρηση σε μηχανογραφικό σύ-
στημα των λογαριασμών
-συγκεντρωτικές καταστάσεις και
συνταγές- που υποβάλλονται σε
μηνιαία βάση από τα συμβεβλη-
μένα με το ΙΚΑ φαρμακεία άρ-
χισε να αποδίδει καρπούς,
τονίζει ο διοικητής του Ιδρύμα-
τος, Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

➽ Σε ανακοίνωσή του, την
Τρίτη, ο κ. Σπυρόπουλος σημεί-
ωσε ότι στο πλαίσιο της ουσια-
στικότερης αξιοποίησης του
συστήματος, «δίνουμε στη δημο-
σιότητα τους συμπληρωματικούς
δείκτες που θα ισχύουν, προκει-
μένου να βελτιωθεί η απόδοση
του Συστήματος Διοικητικής Πλη-
ροφόρησης για τα θέματα φαρ-
μακευτικής δαπάνης και
κατανάλωσης».

➽ Στην αλλαγή του τρόπου πλη-
ρωμής των συντάξεων προχωρά ο
ΟΑΕΕ, ενώ συνταξιούχοι που
μέχρι σήμερα δεν έχουν απογρα-
φεί, θα πρέπει έως 15 Οκτωβρίου
να απευθυνθούν στην τράπεζα
επιλογής τους, με τα έντυπα που
έχει αποστείλει ο Οργανισμός για
να απογραφούν.

Εντός πόλεως

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ

«Με στρατηγική και
όρεξη για δουλειά» 
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Που το πάει ο Γ. Παπανδρέου
Του Χρήστου Τσαλικίδη

Το νέο υπουργικό συμβούλιο που
ανακοίνωσε τα ξημερώματα της
Τρίτης ο Γιώργος Πεταλωτής, χα-

ρακτηρίζεται από πολλούς ως κυβέρ-
νηση ειδικής αποστολής. Για αυτό και ο
πολυαναμενόμενος ανασχηματισμός
στιγματίστηκε από δομικές αλλαγές,
αναδιανομή αρμοδιοτήτων και επιστρά-
τευση έμπειρων στελεχών του ΠΑΣΟΚ
που έχουν πολύχρονη θητεία σε υπουρ-
γικές θέσεις. Το Μέγαρο Μαξίμου επι-
θυμεί, δηλαδή, «παντρέψει» τη διάθεση
των νέων στελεχών με την εμπειρία των
παλαιότερων. Αυτός είναι και ο λόγος
που το νέο κυβερνητικό σχήμα είναι πο-
λυπληθέστερο του προηγούμενου και
απαρτίζεται από 48 στελέχη, εκ των
οποίων τα 17 είναι νέα πρόσωπα. 

Αν επιχειρήσει κανείς να ερμηνεύσει
τις προθέσεις του πρωθυπουργού, κατα-
λήγει στο συμπέρασμα πως βασικοί στό-
χοι της νέας κυβέρνησης είναι η
ενίσχυση του οικονομικού επιτελείου, ο
καλύτερος συντονισμός και η καλύτερη
προβολή του κυβερνητικού έργου. Για
αυτό και η νέα ισχυρή πεντάδα που θα
ασχοληθεί αποκλειστικά με την έξοδο
της χώρας από την οικονομική κρίση,
αποτελείται από τους κυρίους Ραγ-
κούση, Παπακωνσταντίνου, Χρυσοχοίδη,
Λοβέρδο και Παμπούκη. Όλοι τους
έχουν κοινή αντίληψη για το θέμα του
μνημονίου, κινούνται στο ίδιο ιδεολογικό
πεδίο και αποκλείονται, σε πρώτη φάση
τουλάχιστον, οι ενδοκυβερνητικές συγ-
κρούσεις που στοίχησαν στο επικοινω-
νιακό μέρος της κυβέρνησης τους
πρώτους έντεκα μήνες της διακυβέρνη-
σης Παπανδρέου. 

Εντός Μαγκριώτης, 
Καστανίδης, Μπιρμπίλη

Στο νέο κυβερνητικό ξεκίνημα συμμε-
τέχουν όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
αρνήθηκαν να «κατέβουν» ως υποψή-
φιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι στις
αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Οι Γιάννης Μαγκριώτης, Χάρης Καστα-
νίδης και Τίνα Μπιρμπίλη παρέμειναν
στη θέση τους, ενώ μόνο η Κατερίνα
Μπατζελή έμεινε εκτός υπουργικού
συμβουλίου. Με αυτή την απόφαση ο
πρωθυπουργός διέψευσε τις «Κασσάν-
δρες» που θεωρούσαν σίγουρο ότι θα
επιδείκνυε πολιτική πυγμή, «τιμωρών-
τας» εκείνους που δεν συμμορφώθηκαν
με τις υποδείξεις του. Αντίθετα ο πρω-
θυπουργός απέδειξε ότι λειτουργεί με
πνεύμα συνοχής, γνωρίζοντας ότι στην
παρούσα πολιτική και οικονομική συγ-
κυρία δεν περισσεύει κανείς. 

Διόγκωση του 
κυβερνητικού σχήματος

Το μόνο σημείο για το οποίο καταγρά-
φονται ενστάσεις είναι η διόγκωση του
νέου κυβερνητικού σχήματος. Οι εξαγ-
γελίες του πρωθυπουργού για περιστολή
των κρατικών δαπανών και σμίκρυνση
του δημόσιου τομέα έρχονται σε αντιδια-
στολή με τις σημερινές του αποφάσεις.
Το μέχρι πρότινος λιτό υπουργικό συμ-
βούλιο σχεδόν διπλασιάστηκε και οι επι-
κρίσεις είναι έντονες τόσο από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, όσο και από
δυσαρεστημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που
έμειναν εκτός σχήματος.  

Αλλαγές και στο κόμμα 
Οι σαρωτικές αλλαγές στην κυβέρ-

νηση επιφέρουν και αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας του κόμματος. Η τοποθέτηση
του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Σωκράτη
Ξυνίδη, ως αναπληρωτή υπουργό Περι-
φερειακής Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη
Βόρεια Ελλάδα και η ορκωμοσία του
Χρήστου Παπουτσή ως υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, προκαλούν εσωκομ-
ματικές καραμπόλες. Επικρατέστερος να
αναλάβει καθήκοντα κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου είναι ο Μιλτιάδης Παπαι-
ωάννου, ενώ για τη θέση του γραμματέα
της ΚΟ προορίζεται ο μέχρι πρότινος
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ.
Καρχιμάκης. 

Δύσπιστη η αντιπολίτευση
Στις πρώτες τους αντιδράσεις τα κόμ-

ματα της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι
ο ανασχηματισμός είναι άνευ ουσίας. 

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Πάνος Πανα-
γιωτόπουλος, δήλωσε πως «δεν χρει-
άστηκαν παρά 11 μήνες και μια μακρά

νύχτα, με ένα πρωτοφανές κωμικοτρα-
γικό παρασκήνιο, για να αναγνωρίσει ο
Πρωθυπουργός την αποτυχία της κυβέρ-
νησής του. Με τον ανασχηματισμό, που
είναι προϊόν πιέσεων και συμβιβασμών,
την πληρώνουν βέβαια ορισμένα στελέχη
της κυβέρνησης. Όμως, με τη διατήρηση
της ίδιας πολιτικής θα συνεχίσουν να την
πληρώνουν ο τόπος μας και ο λαός μας». 

Το ΚΚΕ ανέφερε πως «ο πρωθυ-
πουργός αναζητά υπουργούς ικανούς
να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τη βάρ-
βαρη αντιλαϊκή πολιτική και ταυτόχρονα
να έχουν τη ικανότητα να ξεγελούν το
λαό. Η πολιτική που οδηγεί το λαό στη
χρεοκοπία δεν είναι αποτέλεσμα λαθών
ή κακού συντονισμού της κυβέρνησης
ούτε αριθμού υπουργείων ή ονομασίας
τους». 

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΝ σημει-
ώνει ότι «η αγωνία του κόσμου σήμερα
είναι μπει ένα τέλος στην αποσύνθεση
και να αλλάξει πορεία ο τόπος». Από την
πλευρά της η Ντόρα Μπακογιάννη σχο-
λίασε: «Ο ανασχηματισμός της κυβέρνη-
σης που υποτίθεται, ότι είχε σχεδιαστεί
και αποφασιστεί από εβδομάδες, μαζί
και με τα άλλα ευτράπελα που διαδρα-
ματίσθηκαν γύρω από τις επιλογές για
την αυτοδιοίκηση, επιβεβαιώνουν την
άρνηση του πολιτικού συστήματος να πε-
ράσει στην νέα εποχή και να συνειδητο-
ποιήσει ότι άλλα πράγματα περιμένουν οι
πολίτες από τους πολιτικούς».

Τέλος στη δική του ανακοίνωση ο
Φώτης Κουβέλης της Δημοκρατική Αρι-
στερά ανέφερε: «Είμαστε για άλλη μια
φορά μπροστά σε μια συνηθισμένη πρα-
κτική που δεν πείθει τους πολίτες. Μετα-
τάξεις προσώπων σε μία κυβέρνηση και
όχι αλλαγή πολιτικής». 

Η νέα κυβέρνηση
Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης: Θεόδωρος Πάγκαλος
Υπουργός Εσωτερικών: Γιάννης Ραγκούσης.
Υφυπουργός: Γιώργος Ντόλιος.
Υφυπουργός: Θεοδώρα Τζάκρη. 
Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλω-
τής το Υπουργείο Εσωτερικών θα μετεξελιχθεί ώστε να συγ-
κροτήσει κεντρική επιτελική μορφή, η οποία θα συμβάλλει
στην εκπόνηση ενός συνεκτικού στρατηγικού, πολιτικού και
επικοινωνιακού σχεδιασμού προώθησης του κυβερνητικού
έργου.
Υπουργός Οικονομικών: Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Υφυπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης.
Υφυπουργός: Δημήτρης Κουσελάς. 
Υπουργός Εξωτερικών: Δημήτρης Δρούτσας.
Αναπληρώτρια Υπουργός: Μ.Ξενογιαννακοπούλου.
Υφυπουργός: Σπύρος Κουβέλης.
Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης.
Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Ευάγγελος Βενιζέλος.
Αναπληρωτής Υπουργός: Πάνος Μπεγλίτης.
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Ξυνίδης.
Υφυπουργός: Παναγιώτης Ρήγας.
Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας.
Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: 
Γιάννης Διαμαντίδης.
Υφυπουργός: Ελπίδα Τσουρή.
Υπουργείο Περιβάλλοντος: Τίνα Μπιρμπίλη.
Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Σηφουνάκης.
Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης.
Υφυπουργός: Θάνος Μωραΐτης.
Υπουργός Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 
Αννα Διαμαντοπούλου.
Αναπληρωτής Υπουργός: Φώφη Γεννηματά.
Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου.
Υφυπουργός: Γιάννης Πανάρετος.
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Δημήτρης Ρέππας.
Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης.
Υφυπουργός: Σπύρος Βούγιας.
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Λούκα Κατσέλη.
Αναπληρωτής Υπουργός: Γιώργος Κουτρουμάνης.
Υφυπουργός: Βασίλης Κεγκέρογλου.
Υφυπουργός: Αννα Νταλάρα.
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 
Ανδρέας Λοβέρδος.
Υφυπουργός: Χρήστος Αηδόνης.
Υφυπουργός: Μιχάλης Τιμοσίδης.
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 
Κώστας Σκανδαλίδης.
Υφυπουργός: Μιλένα Αποστολάκη.
Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος.
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: Χάρης Καστανίδης.
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Χρήστος Παπουτσής.
Υφυπουργός: Μιχάλης Όθωνας.
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού: Παύλος Γερουλάνος.
Αναπληρωτής Υπουργός: Τηλέμαχος Χυτήρης.
Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης.
Υπουργός Επικρατείας: Χάρης Παμπούκης. 
Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέθεσε στον υπουργό Επικρατείας
Χάρη Παμπούκη και την αρμοδιότητα της προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων.
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος: Γιώργος Πεταλωτής. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 

➽ Για «αποτυχία της κυβέρ-

νησης και κωμικοτραγικό πα-

ρασκήνιο» έκανε λόγο ο

εκπρόσωπος της ΝΔ, Πάνος

Παναγιωτόπουλος. «Δεν

χρειάστηκαν παρά 11 μήνες

και μία μακρά νύχτα, με ένα

πρωτοφανές κωμικοτραγικό

παρασκήνιο, για να αναγνω-

ρίσει ο πρωθυπουργός την

αποτυχία της κυβέρνησής

του. Με τον ανασχηματισμό,

που είναι προϊόν πιέσεων και

συμβιβασμών, την πληρώ-

νουν βέβαια ορισμένα στε-

λέχη της κυβέρνησης. Όμως,

με τη διατήρηση της ίδιας

πολιτικής θα συνεχίσουν να

την πληρώνουν ο τόπος μας

και ο λαός μας».

➽ Το ΚΚΕ σχολίασε: «Ο

πρωθυπουργός αναζητά

υπουργούς ικανούς να εφαρ-

μόζουν απαρέγκλιτα τη βάρ-

βαρη αντιλαϊκή πολιτική και

ταυτόχρονα να έχουν τη ικα-

νότητα να ξεγελούν το λαό.

Η πολιτική που οδηγεί το

λαό στη χρεοκοπία δεν είναι

αποτέλεσμα λαθών ή κακού

συντονισμού της κυβέρνησης

ούτε αριθμού υπουργείων ή

ονομασίας τους. Είναι αποτέ-

λεσμα της στρατηγικής που

υπηρετεί τα συμφέροντα των

μονοπωλίων». 

➽ Για «ανασχηματισμό άνευ

ουσίας που αφήνει αδιάφο-

ρους τους πολίτες», κάνει

λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας

ότι «προωθείται μια νέα

δομή της κυβέρνησης, που

ενισχύει τον πρωθυπουργικό

συγκεντρωτισμό, μετατρέ-

ποντας τους υπουργούς σε

άβουλες μαριονέτες». 

➽ «Όταν βασικές πολιτικές

παραμένουν αδιέξοδες, λίγα

πράγματα μπορούν να προ-

σφέρουν οι αλλαγές στα

πρόσωπα», σχολιάζουν οι

Οικολόγοι-Πράσινοι.

➽ Για «μετατάξεις προσώ-

πων σε μία κυβέρνηση και

όχι αλλαγή πολιτικής» κάνει

λόγο ο πρόεδρος της Δημο-

κρατικής Αριστεράς, Φώτης

Κουβέλης.

εν συντομία

Την ανησυχία τους για την
πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας και την κατά-

σταση, κυρίως στην αγορά
εργασίας, εξέφρασαν στον
πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη Σα-
μαρά τα μέλη του προεδρείου
της ΓΣΕΕ, τα οποία συναντή-
θηκαν μαζί του στη Ρηγίλλης. 

Η ΓΣΕΕ παρουσίασε τις θέ-
σεις της ενόψει της ΔΕΘ, επι-
σημαίνοντας πως η ύφεση
μετατρέπεται σε κρίση απα-
σχόλησης με διόγκωση της
ανεργίας. 

O πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάν-
νης Παναγόπουλος κάλεσε
την κυβέρνηση να πάρει συγ-
κεκριμένα μέτρα, που να βοη-
θούν την ανάπτυξη και την
ενίσχυση των ανέργων και
των χαμηλοσυνταξιούχων, κά-
νοντας λόγο για την ανάγκη
εφαρμογής ενός νέου μίγμα-
τος οικονομικής πολιτικής. 

Ο γ.γ. της ΓΣΕΕ Ευάγγελος
Μπουζούλας εξέφρασε την
ανησυχία του για την οικονο-
μική κατάσταση, τονίζοντας
πως δεν θα αλλάξει τίποτα με
την πολιτική που ακολουθεί η
κυβέρνηση για το μνημόνιο. 

Ο αρμόδιος τομέαρχης της
ΝΔ Γιάννης Βρούτσης τόνισε
πως το ζήτημα της ύφεσης
και της ανεργίας είναι μπρο-
στά μας και η αντιμετώπισή
του αποτελεί πρώτη προτεραι-
ότητα για τη ΝΔ. 

Μετά της συνάντηση Σα-
μαρά με το προεδρείο της
ΑΔΕΔΥ, ο αναπληρωτής πρό-
εδρος της ΑΔΕΔΥ Ηλίας Δρε-
τάκος, δήλωσε ότι οι πολιτικές
των τελευταίων ετών «με
αποκορύφωμα αυτή την κυ-
βέρνηση και το μνημόνιο
έχουν βυθίσει τη χώρα και
τους εργαζόμενους στη φτώ-
χεια και την εξαθλίωση». 

Στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς
συναντήθηκε με τον επικεφα-
λής του ΣΕΒ Δ.Δασκαλό-
πουλο: «Από τη ΝΔ
προσδοκούμε να συμβάλει
καθοριστικά στην προσπάθεια
να μετατραπεί η Ελλάδα σε
μια χώρα σύγχρονη και φιλική
στην επιχειρηματικότητα, να
θεμελιωθεί μια νέα μορφή
ανάπτυξης βασισμένη στην
πραγματική οικονομία και όχι
στο πελατειακό κράτος» ανέ-
φερε.

Με ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ 
και ΣΕΒ συναντήθηκε
ο Αντώνης Σαμαράς

Πρώτα στην Κομισιόν και μετά 
στη Βουλή οι προϋπολογισμοί
Την άνοιξη κάθε χρονιάς, η Ευρω-

παϊκή Ένωση θα εξετάζει τα σχέδια
των εθνικών προϋπολογισμών των

κρατών μελών, πριν υιοθετηθούν από τα
εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών. Η
πρωτοβουλία αυτή, που ονομάσθηκε «Ευ-
ρωπαϊκό Εξάμηνο», όπως υποστηρίζουν
οι Ευρωπαίοι, θα επιτρέψει οι οικονομικές
και δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών
της ΕΕ «να επιτηρούνται για μια περίοδο
έξι μηνών κάθε χρόνο, από το 2011,
ώστε να εντοπίζεται οποιαδήποτε ασυμβα-
τότητα και οποιαδήποτε ανισορροπία εν τη
γενέσει της», υπογράμμισαν οι υπουργοί
Οικονομικών, σε ανακοίνωσή τους. 

Κάθε Απρίλιο οι χώρες της ΕΕ θα πρέ-
πει να παρουσιάζουν τους μείζονες μεσο-
πρόθεσμους δημοσιονομικούς προσανα-
τολισμούς τους. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο,
η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα καταθέ-
τουν μια γνωμοδότηση, πριν οι κυβερνή-
σεις οριστικοποιήσουν τους προϋπο-
λογισμούς τους. 

Η δεύτερη δόση
Στο μεταξύ, το πράσινο φως άναψε

το Ecofin στην εκταμίευση της δεύτερης
δόσης του δανείου προς την Ελλάδα,
στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης
της ελληνικής οικονομίας. Η εκταμί-
ευση της δεύτερης δόσης του μηχανι-
σμού χρηματοδοτικής στήριξης της
Ελλάδος συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ
αναμένεται να γίνει στις 14 - 15 Σε-

πτεμβρίου.
Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες,

ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακων-
σταντίνου είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει
τρία τουλάχιστον εναλλακτικά σενάρια,
προκειμένου να αποφύγει τη μετάταξη
του 30% των προϊόντων που σήμερα
έχουν συντελεστή ΦΠΑ 11% στον συν-
τελεστή 23%, μετάταξη που προβλέπε-
ται από το Μνημόνιο.

1) Αύξηση 1% ή 2% του συντελεστή
ΦΠΑ όλων των αγαθών που σήμερα
βρίσκονται στο 11%.

2) Ενιαίος συντελεστής ΦΠΑ για όλα
ανεξαιρέτως τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες.

3) Εξίσωση του φόρου στο πετρέλαιο
θέρμανσης με τον φόρο στο πετρέλαιο
κίνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών υπεραμύν-
θηκε του τελευταίου σεναρίου, χωρίς,
όπως είπε, να δηλώνει προτίμηση σε
αυτό, λέγοντας ότι είναι αδικαιολόγητες
οι επικρίσεις, καθώς θα μπορούσε να
συμβάλει και στην καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου.

Όπως είπε, γίνονται οι σχετικές με-
λέτες κόστους-απόδοσης στο υπουρ-
γείο Οικονομικών και όλα τα σενάρια
θα συζητηθούν και με την τρόικα, η
οποία καταφθάνει στην Αθήνα για «εν-
διάμεση» επιθεώρηση και διαβούλευση
στα μέσα Σεπτεμβρίου.
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Πλάκα του κάνουν;
Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα είναι από τους λί-
γους υπουργούς που δεν θα χρειαστεί πε-
ρίοδο προσαρμογής στα νέα του καθήκοντα.
Ο άνθρωπος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη
σημασία της σωστής… διατροφής, αφού το
περασμένο Πάσχα νοσηλεύτηκε σε νοσοκο-
μείο της Βέροιας εξαιτίας τροφικής δηλητη-
ρίασης. Εκεί είχε προσωπική εμπειρία από
τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ και όλοι ελπί-
ζουν πως θα αξιοποιήσει αυτήν την εμπειρία

με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο για να διορθώσει

όλα τα κακώς κείμενα.
Όπως σχολίαζαν την
Τρίτη κορυφαία στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ:

«Είναι ο καταλληλότε-
ρος άνθρωπος για το

νέο υπουργείο «Υγείας,
διατροφής και
άθλησης».

Πάρτι υποδοχής!
Πράγματι, πάρτι γίνονται με πολλές αιτίες ή και αφορμές. Πρώτη
φορά ακούμε για πάρτι με αφορμή την έλευση πρωθυπουργού
στη ΔΕΘ. Προσοχή, μιλάμε για πάρτι και όχι δεξίωση ή δείπνο. Δεν
μας πιστεύετε; Διαβάστε τι γράφει το δελτίο Τύπου της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης: "Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νεολαίας
ΠΑΣΟΚ Α’ Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει πως το Σάββατο 11 Σε-
πτεμβρίου 2010 στις 22:00 θα διοργανώσει party για την άφιξη
του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπαν-
δρέου στη Θεσσαλονίκη ενόψει της 75ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσ-
σαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αναψυκτήριο
«ΟΑΣΙΣ» όπισθεν Δημαρχείου Νεάπολης περιοχή πρώην στρατό-
πεδο Στρεμπενιώτη". Μήπως οι νεολαίοι ευελπιστούν και σε guest
εμφάνιση του Γιώργου; (πλάκα θα έχει…)

Μαλλιοτραβήγματα
Με μια πρώτη ανάγνωση της νέου κυβερνητικού σχή-
ματος,  γίνεται πασιφανές πως ορισμένα υπουργικά
«δίδυμα» θα έχουν… εκρηκτική συγκατοίκηση.
Πρώτο και καλύτερο  το δίδυμο Διαμαντοπούλου-Γεν-

νηματά.  Η πρώτη δεν θέλει να
μπλέκονται στα πόδια της οι

υφυπουργοί, ενώ η δεύτερη
παραμένει φιλόδοξη. Κάτι
παρόμοιο συμβαίνει και
στο υπουργείο Εργασίας.
Η Λούκα Κατσέλη δεν πε-

τάει από τη χαρά της για την
απόφαση Παπανδρέου να την

απομακρύνει από το υπουργείο
Οικονομικών και ο κ. Κουτρουμάνης, που

παρέμεινε υφυπουργός, περίμενε πως θα αναβαθ-
μιζόταν σε υπουργό. 

Καπέλωμα
Μπορεί ο Γιάννης Ραγκούσης να θεωρείται ο
κερδισμένος του ανασχηματισμού, ωστόσο η
«συγκατοίκηση» του με τον Θόδωρο Πάγ-
καλο αναμένεται να είναι θυελλώδης. Αν ο
Γιώργος Παπανδρέου διαχωρίσει τις αρμοδιό-
τητες των δυο κορυφαίων στελεχών της κυβέρ-
νησης του, τότε όλα θα κυλήσουν ομαλά. Σε
διαφορετική περίπτωση θα αρχίσουν τα προβλήματα. Ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης δεν μασά τα λόγια του και έδειξε από νωρίς
τα… δόντια του, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί κανείς να τον «καπελώ-
σει». Αν το μήνυμα του γίνει κατανοητό και σεβαστό, όλα θα πάνε
καλά. Στην περίπτωση όμως που ο Γιάννης Ραγκούσης αμφισβητή-
σει τα όρια, τότε ο πολιτικός χειμώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον για
τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

KOYIZ

Ποιο στέλεχος του
ΠΑΣΟΚ, που έμεινε εκτός

κυβέρνησης, έλεγε το πρωί
της Τρίτης πως «οι καθαρές

δουλειές γίνονται την
ημέρα. Τη νύχτα γίνον-

ται συνήθως οι σκο-
τεινές;»
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Ο Θοδωρής Ζαγοράκης
δεν… κρύφτηκε στη συ-
νέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε για όλα τα
θέματα που απασχολούν
τον ΠΑΟΚ. «Η ομάδα
φέτος πάει για πρωτά-
θλημα και είναι σε θέση
να δώσει περισσότερες
χαρές στον κόσμο», τό-
νισε. «Έχουμε κάνει
λάθη, αλλά μόνο για το
καλό της ομάδας. Υπάρ-
χει πλήρης διαφάνεια».

«Φέτος κλείνουμε μια
τριετία και είμαστε
μέσα στις ευρωπαϊκές

διοργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι
σήμερα θα λέγαμε άλλα πράγματα
αν είχαμε αποκλειστεί. Δεν έχουμε
να κρύψουμε τίποτα. Θα σας
πούμε τι περάσαμε και τι πρόκειται
να γίνει. Έχουμε να μιλήσουμε για
τη ρύθμιση των χρεών, τα έσοδα
από τις χορηγίες. Χθες άκουσα ότι
έχουμε οικονομικό πρόβλημα στην
ομάδα και τα οφειλόμενα στους
παίκτες. Έχω πει ότι είμαι με τους
παίκτες. Στην ομάδα οφείλουμε δό-
σεις συμβολαίων από τον Μάιο.
Τους έχω ζητήσει προσωπικά να
κάνουν λίγη υπομονή. Έχουμε δε-
σμευόμαστε ότι μέχρι τέλη Οκτω-
βρίου όλα θα είναι τακτοποιημένα.
Για εμάς υπάρχει ένα πράγμα η
αλήθεια. Όποιος έχει αμφιβολία
μπορεί να έρθει και να μας το πει.
Βάλτε το καλά στο μυαλό σας.
Μπορεί να κάνουμε λαθη, αλλά θα
το κάνουμε για το καλό της ομάδας

και δεν κρύβονται αυτά τα λάθη.
Φαίνονται». 

Για τα οικονομικά της ΠΑΕ, μί-
λησε ο Ηλίας Βιολίδης: «Την τριε-
τία που αναλάβαμε εμείς
διαχειριστήκαμε περίπου 55 εκατ.
ευρώ. Αυτά ήταν οι εισροές και οι
εκροές ήταν 53 εκατ. ευρώ. Δη-
λαδή είχαμε ένα κέρδος», ανέ-
φερε, ενώ ανέλυσε τα έσοδα και τα
έξοδα και στη συνέχεια πρόσθεσε:
«Μπορούμε να μιλήσουμε για τον
προϋπολογισμό της επόμενης
σεζόν που αναμορφώνεται συνέ-

χεια, αλλά έχει ως βάση τις προ-
ηγούμενες χρονιές. Είναι προβλέ-
ψεις που κάνουμε για να
προετοιμαστούμε καλύτερα εν
όψει της νέας σεζόν. Υπάρχει ένα
άνοιγμα και προκύπτει γιατί υπάρ-
χουν πολλά ρευστά πράγματα.
Είναι ρευστά τα τηλεοπτικά, είναι
ρευστή η συνεργασία του ΟΠΑΠ
με τη Σούπερ Λίγκα. Έχουμε συνε-
χείς συζητήσεις με τους χορηγούς
και γύρω στις 30 Σεπτεμβρίου θα
μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη
νέα σεζόν. Όλοι αυτοί οι προϋπο-

λογισμοί δεν περιλαμβάνουν πωλή-
σεις ή αποχωρήσεις παικτών». 

Το πρωτάθλημα
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θε-

μελίωσε την άποψη περί διεκδίκη-
σης του πρωταθλήματος: «Όταν
πριν από δύο χρόνια τερματίζεις
δεύτερος, πέρυσι τερματίζεις τρί-
τος και θα μπορούσες να είχες
πάρει το πρωτάθλημα, όταν αυξά-
νεις το μπάτζετ… τι να πούμε;
Πάμε για πρωταθλητισμό; Να αρ-
χίσουμε να παίζουμε με τις λέξεις.

Πρωταθλητισμός είναι και αυτό.
Έχει ποτιστεί η ομάδα. Ας λένε ότι
θέλουν. Όλοι θέλουμε να κερδί-
σουμε τα υπόλοιπα 29 παιχνίδια
στο πρωτάθλημα. Μπορώ να το γυ-
ρίσω πίσω; (γέλια) Κάνουμε πρω-
ταθλητισμό». 

«Για να φτάσω στο σημείο να πω
ότι η ομάδα πάει για πρωτάθλημα,
πέρυσι για εμένα πρωταθλητής
ήταν ο ΠΑΟΚ. Αν θέλουμε να
πούμε για τη διαιτησία και κάποια
άλλα πράγματα. Έχω εκφράσει
εκεί που έπρεπε τις αντιρρήσεις
μου. Έχω εμπιστοσύνη και κάθε
χρόνος που περνάει οι διαιτητές
έχουν καλύτερη παρουσία. Αυτό
είναι κάτι που θέλουμε. 

Καταλήξαμε τρίτοι στο πρωτά-
θλημα, όμως πιστεύαμε ότι μπο-
ρούσαμε να κατακτήσουμε εμείς το
πρωτάθλημα. Φέτος αρχίσαμε με
νίκη στο πρωτάθλημα και ακού-
σαμε ότι χτυπάμε το πρωτάθλημα,
όμως στο τέλος θα ξέρουμε ποιος
θα είναι ο πρωταθλητής. Ξέρετε ότι
όλοι γίνεται μια προσπάθεια για το
καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Να μπούμε σε μια διαδικασία να
δημιουργούμε πυροτεχνήματα, δεν
θέλουμε. Εκείνο που θέλουμε είναι
να μη μας πειράξει κανείς και για
αυτό το λόγο εφιστούμε την προ-
σοχή σε όλους. Όποιος αναλαμβά-
νει τη Σούπερ Λιγκ, προστατεύει τα
συμφέροντα της ομάδας του; Να
αναλάμβανα τη διοίκηση της Λίγ-
κας, δεν μου λέει κάτι. Θέλω να
αφοσιωθώ σε αυτό που κάνει και ο
ΠΑΟΚ έχει ενεργό ρόλο στη Σού-
περ Λιγκ. Αυτό αποδείχθηκε από τη
διαδικασία της Λίγκας που όλες οι
ομάδες ψήφισαν τον ΠΑΟΚ». 

Ο24χρονος Ισπανός
μέσος υπέγραψε συμ-
βόλαιο με τον Άρη μέχρι

το καλοκαίρι του 2011. Το
μόνο που έλειπε για να οριστι-
κοποιηθεί η συνεργασία του
24χρονου Αλβάρο Πορτίγια με
τον Άρη ήταν η επίσημη ανα-
κοίνωση. Ήρθε και αυτή και
πλέον ο Ισπανός μέσος είναι
και με τη... βούλα παίκτης των
«κίτρινων» μέχρι το καλοκαίρι
του 2011. Αργά το απόγευμα
της Δευτέρας η απόκτηση του
παίκτη επισημοποιήθηκε με την
παρακάτω ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα της ΠΑΕ:   

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει
την απόκτηση του  Alvaro Por-
tilla Suarez μέχρι το καλοκαίρι
του 2011. Ο Ισπανός ποδο-

σφαιριστής πέρασε από τις
απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
και υπέγραψε το συμβόλαιο
συνεργασίας με τον ΑΡΗ. Αγω-
νίζεται σε όλες τις θέσεις της
μεσαίας γραμμής. Έχει γεννη-
θεί στις 28 Απριλίου του
1986.  Έχει ύψος 1.80 και
είναι 75 κιλά. Ξεκίνησε την κα-
ριέρα του το 2004 από τα τμή-
ματα υποδομής της Ατλέτικο
Μαδρίτης φτάνοντας μέχρι και
την Ατλέτικο Β, από την οποία
έμεινε ελεύθερος πριν υπογρά-
ψει το συμβόλαιο συνεργασίας
με τον ΑΡΗ. Στον ΑΡΗ θα αγω-
νίζεται με το νούμερο 15».

Δηλώσεις
Αμέσως μετά τις υπογραφές

των συμβολαίων ο Ισπανός

μέσος μίλησε στο
www.arisfc.gr  σημειώνοντας
την χαρά του για το γεγονός ότι
θα συνεχίσει την καριέρα του
στην Θεσσαλονίκη και τον
ΑΡΗ: «Είμαι πολύ χαρούμενος
που ολοκληρώθηκε η μετακί-
νησή μου στον ΑΡΗ. Ανυπο-
μονώ να μπω και εγώ στους
ρυθμούς της ομάδας και να
φανώ χρήσιμος. Έρχομαι σε
μία ομάδα με πολύ φανατικό
κοινό, αλλά κι ένα πολύ μεγάλο
προπονητή, τον Έκτορ Ραούλ
Κούπερ. Για μένα αποτελεί με-
γάλη τιμή να δουλέψω μαζί του
και θεωρώ ότι με την βοήθεια
των συμπαικτών μου μπορούμε
να υλοποιήσουμε τους φετι-
νούς στόχους σε Ελλάδα και
Ευρώπη». 

Πορτίγια και επίσημα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

ΠΑΟΚ - ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
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«Πάμε για πρωτάθλημα»
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ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Π. ΜΕΛΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

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

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

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

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

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

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

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

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

χρήσιμα τηλ.

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

ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

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

αερογραμμές



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

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

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

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

2310 912507

ΙΚΑ

εφημερεύοντα νοσοκομεία

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Αγ. Δημητρίου 128, Πασαλίδη 106-Πόντου Καλαμαριά, Μ. Αλεξάνδρου 23-

Αμπελόκηποι, Μ. Μπότσαρη 118, Π. Π. Γερμανού 6-Τσιμισκή, Κρήτης 11-Π.
Συνδίκα-Ανάληψη, Εγνατία 86, Δελφών 208 Ντέπω, Ν. Πλαστήρα 15-Χαριλά-
ου, Αναλήψεως 14 εκκλησία Αναλήψεως, Δ. Γούναρη 56 Ροτόντα-Καμάρα,
Κωσταντινουπόλεως 58-Κυβέλεια Ιπποκράτειο, Κων. Καραμανλή 128-Στάση
Βρυσάκι, Μακεδονίας 36 Μ. Μπότσαρη, Κ. Καραμανλή 103-Άρτης 21 Ελευ-
θέριο Κορδελιό, Μακρυγιάννη 76-Αρκαδίου 12 Α. Ηλιούπολη-Σταυρούπολη,
Κατσιμίδου 68&Γρ. Λαμπράκη(Παπάφειο)

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Αγ. Δημητρίου 128, Μ. Μπότσαρη 118, , Π. Π. Γερμανού 6-Τσιμισκή, Κρήτης

11-Π. Συνδίκα-Ανάληψη, , Μακρυγιάννη 76-Αρκαδίου 12 Α. Ηλιούπολη-Σταυ-
ρούπολη, Κατσιμίδου 68&Γρ. Λαμπράκη(Παπάφειο)

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευ-
ρολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική,
καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά, αγγειοχειρουργικά, ψυχολογικά
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργι-
κά, ορθοπεδικά, οδονατιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά ουρολογικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παιδιατρικά, νεογνολογικά, μαιευτι-
κά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, παιδοψυχολογι-
κά 
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα και για περιστατικά πα-
θολογικά
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

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

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

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

Μουσεία

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

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

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

• ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ  Κλεάνθους (γήπεδο ΠΑΟΚ)

• ΣΟΛΩΝΟΣ Σόλωνος-Παπαντωνίου-Πάρκο Πατρικίου

• ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Λιτοχώρου(περιοχή Παπάφη)

• Π.ΜΕΛΑ  Σολωμού από Καραϊσκάκη-Αγ.Δημητρίου

• ΣΥΚΙΕΣ Ρήγα Φεραίου, Κορυτσάς&Ναυπάκτου

• ΔΑΒΑΚΗ Δαβάκη(στην εκκλησία Αγ.Βασιλείου)

• ΦΛΕΜΙΝΓΚ  Πολίχνη-Φλέμινγκ

λαϊκές αγορές
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European fashion industry week στο Met
Eνα τριήμερο φεστιβάλ μόδας διοργανώθηκε στην πόλη μας

στις 4 - 5 - 6 Σεπτεμβρίου στο MET HOTEL. Συμμετείχαν βιο-
τεχνίες και βιομηχανίες μόδας και επώνυμοι Έλληνες σχε-

διαστές, όπως Elegance, Anel, nikolas, simeoni, Bάσω Καφενούδη.

1. Τα μοντέλα με τον σχεδιαστή των ρούχων Ηλία Σταμπουλίδη. 
2. Τα 20 από τα 25 μοντέλα ποζάρουν στο τέλος της εκδήλωσης
για τις τελευταίες φωτογραφίες.
3. Η σχεδιάστρια κ. Βάσω Καφενούδη με μια από τις δημιουργίες
της
4. Στο european fashion week συμμετείχαν σχεδιαστές από την
Θεσσαλονίκη και είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δη-
μιουργίες τους πάνω στα μοντέλα από όλα τα πρακτορεία της
πόλης.
5. Τα μοντέλα ποζάρουν με τις δημιουργίες της κ. Βάσως Καφε-
νούδη 
6. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο κύριος Πρέλεβιτς.
7. Τα δυο μοντέλα από το πρακτορείο της Βικτώριας Ιγροπούλου
παρελαύνουν με δημιουργίες «SIMEONI».

1

2

3

4

5

6 7
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Απόψε στο Principal Club
Theater θα ξεκινήσουν την

νέα συναυλιακή χρονιά οι πο-
λυαγαπημένοι στην Ελλάδα
Anathema (U.K.) και οι Uni-

verse 217. Οι Anathema βρί-
σκονται στην πρωτοπορία του
Βρετανικού μελωδικού metal
εδώ και πολλά χρόνια. Οι   πόρ-
τες ανοίγουν στις 20.30 ενώ η
συναυλία ξεκινά στις 21.30. Τιμή
των εισιτηρίων 25 € προπώ-
ληση, 30 € ταμείο. Προπώληση
2310250072. Πληροφορίες για
δωρεάν μεταφορά: 2310428088

Εναρκτήρια συναυλία θα
πραγματοποιηθεί απόψε στο

Μέγαρο Μουσικής, με τη Συμ-
φωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, υπό τη διεύθυνση
του Χάρη Ηλιάδη, με τίτλο «Από
τον Σοπέν στον Τζον
Λέννον», ενόψει των εκδηλώ-
σεων για τα 45α Δημήτρια. Σο-
λίστ στο κοντσέρτο Chopin ο
Στέφανος Θωμόπουλος. Τραγού-
δια του Λένον ερμηνεύει ο Βασί-
λης Γισδάκης. Παράλληλα
έκθεση του ανθρωπίνου σώμα-
τος ως αντικείμενο (πειραματική
μορφή) από τον Δημήτρη Ράπτη
θα πραγματοποιηθεί στο Μέ-
γαρο Μουσικής.

Απόψε στις 21.00 ο Στέλιος
Ρόκκος, μαζί με τον γιο του

Δημήτρη, θα πραγματοποιήσουν
μια μοναδική unplugged εμφά-
νιση στον πανέμορφο καλοκαι-
ρινό χώρο του Μaison Crystal.
Κρατήσεις-πληροφορίες:
2310888865

To 3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ται-
νιών Δήμου Θερμαϊκού

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

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)

«Λα Πουπέ» /
Από τις 15 έως
19 Σεπτεμ-
βρίου, στο Δη-
μοτικό Θέατρο
Καλαμαριάς

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ Παρά-
σταση: «Η Στρίγγλα που
έγινε αρνάκι» / Πρωταγω-
νιστούν: Θοδωρής Αθερί-
δης, Σμαράγδα Καρύδη,
Νάστια Βραχάτη, Νίκη Γα-
βριηλίδου, Στέλιος Γούτης,
Μιχάλης Ιατρόπουλος κ.α. /
Αύριο το βράδυ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Παράσταση:
«Λα Πουπέ» / Παίζει και
σκηνοθετεί η Άννα Κοκκί-
νου / 15 έως 19 Σεπτεμ-
βρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ Παρά-
σταση: «H Γυναίκα της Πά-
τρας» του Γιώργου Χρονά /
Ερμηνεύει η Ελένη Κοκκί-
δου / 22 έως 26 Σεπτεμ-
βρίου

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Παρά-
σταση: «Αχαρνής» / Παί-
ζουν: Σταμάτης
Κραουνάκης, Γρηγόρης
Βαλτινός, Κώστας Βουτσάς ,
Δημήτρης Κοντός, Θεοδώρα
Βουτσά, Πολυξένη Σπυρο-
πούλου κ.α. / Από τις 24
Σεπτεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!

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- Το βιβλίο που δε διάβαζε
κανείς
11.00- Η τέχνη της φωτογρα-
φίας
11.30- Οι τόποι των μύθων
12.00- Ο πεθερόπληκτος
13.30- 'Aγουρα στάχυα
14.00- Μπουρμπουλήθρες
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο 
15.00- Ένα σχολείο για τον αυ-
τοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, σκανδα-
λιές στο ξενοδοχείο
16.30- Ζακ και Κόντι, εν πλω
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Φύση και πρωταθλητές
18.30- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
water polo
20.00- Οι εραστές της περιπέ-
τειας
21.00- Τουρκία - Σλοβενία
23.00- 1000 και 1 .καλάθια
00.00- Σερβία - Ισπανία

ΝΕΤ

06.00- 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- 'Eνα μπουζούκι αλλιώτι-
κο από τα αλλά
20.00- Ο έρωτας των πρώτων
πλάνων
21.00- Ειδήσεις
22.00- Η διάρρηξη
00.00- Αναζητώντας τέρατα
(History channel-ιστορία)

ΕΤ3

09.00- Το ψάρεμα
10.00- Παγκόσμια οικογένεια
10.30- Αρπακτικά
11.30- Αποστολή στην Αρκτική
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- 'Eνα ταξίδι στην άγρια
Αφρική
20.00- Shamwari : μια άγρια
ζωή
20.30- Γίνε ένα με τα πλάσματα
21.00- Κλήρωση ΛΟΤΤΟ
21.05- Συνέχεια του ντοκιμαν-
τέρ
21.40- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ανιχνεύσεις
00.30- Παγκόσμιο πρωτάθλημα
μπάσκετ - μουντομπάσκετ

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
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- 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 Εκ-
πομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- 40 κύματα (Ε)
13.00- Τα νέα του Ant1
13.30- Άκρως οικογενειακών
(E)
14.30- Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης (Ε)
15.30- To καφέ της χαράς (E)
16.50- Kyle xy
17.50- Ειδήσεις στη νοηματική
18.00- Desperate housewives
(E)
19.00- Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Χίλιες και μία νύχτες
23.00- Grey's anatomy
00.00- Οι στάβλοι της Εριέτας
Ζαΐμη 
01.00- Τα νέα του ΑΝT1
01.10- Perfect 10

ALPHA

06.15- Οδός Παραδείσου 7 (Ε)  
08.00- Θα σε δω στο πλοίο (Ε)
09.00- Φύγε εσύ, έλα εσύ (E)
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Αν μ' αγαπάς 
12.00- Μια αγάπη, μια ζωή
13.00- Ειδήσεις
13.15- Μυστικά και λάθη
14.15- Εντιμότατοι... Κερατά-
δες
15.15- Σφηνάκια (Ε)
16.00- Baywatch
17.00- Ειδήσεις
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nightmares
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
22.00- The Skulls
23.00- 10η εντολή
01.00- Νόμος και τάξη
02.00- Ιατρικές έρευνες 
STAR
08.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Ειδήσεις
13.45- Κορίνα η αγριόγατα 
15.15- Η κρυφή ζωή μιας γυ-
ναίκας 
17.10- Πράκτορας... στο Τσακ
(Chuck) - 1ος κύκλος
18.00- Ντετέκτιβ Μονκ (Monk)
- 6ος κύκλος
18.50- Numbers
19.45- Ειδήσεις
21.00- Εγώ, αυτός και η μητέρα
του   
23.15- Ομάδα NCSI
00.15- Νόμος και τάξη: Ειδική
ομάδα
01.15- Medium - 2ος κύκλος

ALTER

06.00- 'Καλημέρα' με τον Γιώρ-
γο Aυτιά
10.30- Εδώ και τώρα
12.30- Πολύ μπλα μπλα
16.00- Όσο υπάρχουν άνθρω-
ποι
17.30- Ειδήσεις
17.45- That's life summer
18.45- Σήμερα
20.00- 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 gr

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 ή Πραγματικότη-
τα
20.10- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
20.45- Ελληνοφρενεια
21.00- Ειδήσεις
22.00- CSI: Miami iv
23.00- 'Aγρια Αμερική

TV100

08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10.00- Με παρέα την Ελλάδα
11.00- Ορθοδοξία και σύγχρο-
νος κόσμος
12.00- Μονομαχία στην κουζί-
να
12.30- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
13.00- Δ-ή-γμα δωρεάν
14.00- Στη γη της Μακεδονίας
15.00- Ελληνική ταινία
16.30- Ειδήσεις
17.00- Διψασμένος πλανήτης
17.30- Μέρα παρά μέρα
18.30- TV100 Ειδήσεις & σύν-
τομο δελτίων ειδήσεων στη νοη-
ματική
19.30- Οι εξερευνητές του κό-
σμου
20.00- Thess-2310
21.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
22.00- Ειδήσεις
24.00- Ξένη Ταινία
01.40- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης

δείτε στην tv

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ 45ΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πρεμιέρα απόψε για τα 45α
Δημήτρια στο Μέγαρο
Μουσικής, με μια συναυ-

λία-αφιέρωμα στα 200 χρόνια
από τη γέννηση του Φρεντερίκ
Σοπέν και στα 30 χρόνια από το
θάνατο  του Τζον Λένον. Επί σκη-
νής θα βρεθεί η Συμφωνική Ορ-
χήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης υπό
τη διεύθυνση του Χάρη Ηλιάδη. 

Το πρώτο μέρος περιλαμβά-
νει έργα του κορυφαίου πολω-
νού μουσικού Φρεντερίκ
Σοπέν, με σολίστ τον Στέφανο
Θωμόπουλο. Το δεύτερο περι-
λαμβάνει έργα του Τζον Λένον,
όπως τα ενορχηστρώνει ο γνω-
στός από τις συνθέσεις κινημα-
τογραφικής μουσικής Νίκος
Πλατύραχος. Τα τραγούδια ερ-
μηνεύει ο Βασίλης Γισδάκης
και συμμετέχει στο πιάνο ο
Νίκος Ζαφρανάς.

Σημαντική συμβολή στην ορ-
γάνωση της εναρκτήριας συ-
ναυλίας είχε ο συνθέτης

Δημήτρης Μαραμής.
Στο πλαίσιο της εναρκτήρια

συναυλίας, η ομάδα  swmaws
παρουσιάζεται και παρουσιάζει
«Τα Αντισώματα», αύριο στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονί-
κης. 

Τα αντισώματα είναι μια εικα-
στική μουσικό-χορό-θεατρική
εκτέλεση. Επτά σώματα (ηθο-
ποιοί, χορευτές, τραγουδιστές),
με συνοδεία τη μελωδία και το
ρυθμό των μουσικών της ομά-
δας, παρουσιάζουν τέσσερα

αντικείμενα. Τα σώματα είναι
τα ίδια τα αντικείμενα. Τα σώ-
ματα παίρνουν τη ρεαλιστική
μορφή του αντικειμένου, με τη
βοήθεια της σκηνογραφίας και
άλλων τεχνών όπου καλούνται
να  τα  ζωντανεύσουν με το
λόγο, την κίνηση, το τραγούδι
και την ύπαρξή τους. Υπάρχουν
και σώματα στον χώρο όπου
ακόμη δεν βρήκαν τα αντικεί-
μενά τους και ψάχνουν, υστε-
ρούν, νιώθουν, ελλιπή σώματα.
Το δηλώνουν και αυτοί κατά

τον ίδιο τρόπο, με την χρήση
λόγου, κίνησης, τραγουδιού.
Στην παράσταση συμμετέχουν
οι Δημήτρης Ράπτης σύλληψη
της ιδέας, ιδρυτής – επιμελη-
τής - χορογράφος ομάδας,
Στέλλα Παπαδημητρίου, θεα-
τρολόγος – σκηνοθέτης, Αμα-
λία Κοντογιάννη, υπεύθυνη
δραματολογίας, Αντρέας Παρα-
σκευόπουλος,  σκηνογράφος –
ενδυματολόγος, Δήμητρα Γιο-
βάνη, σκηνογράφος – ενδυμα-
τολόγος, Αναστασία Μαμούρη,
ζωγράφος – κατασκευές, Ανα-
στασία Δόση, ενδυματολόγος,
Μαριγώ Ζαφείρη, γραφίστρια,
Κωνσταντίνος Μελλίδης, ηθο-
ποιός, Γιάννης Ξένος, χορευ-
τής, Φωτεινή Βελκοπούλου,
ηθοποιός, Νατάσα Δαλιάκα,
ηθοποιός, Ηλέκτρα Γωνιάδου,
ηθοποιός, Θανάσης Καρυπί-
δης, μουσικός (βιολί), Σαρη-
γιαννίδης Ηλίας, μουσικός
(Τσέλο).

Από τον Σοπέν στον Λέννον
ΓΕΥΣΗ από τις σκληρές συνθήκες
των… αστυνομικών ρεπόρτερ με τα
ατέλειωτα ξενύχτια, έζησαν το βράδυ
της Δευτέρας και οι πολιτικοί συντά-
κτες με τον μεταμεσονύκτιο ανασχη-
ματισμό. Τα σενάρια έδιναν κι
έπαιρναν και φυσικά ουδείς είχε το
πλήρες «μενού» της νέας κυβέρνησης.
Πάντως, δεν υπήρξαν οι αλλεπάλλη-
λες διακοπές του προγράμματος, οι
πολύωρες συνεχείς μεταδόσεις με τις
πολλαπλές ζωντανές συνδέσεις, όπως
άλλες εποχές. Η κρίση χτύπησε και
τον… ανασχηματισμό.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ και μικροαναστά-
τωση προκάλεσε η ανακοίνωση του
Τηλέμαχου Χυτήρη ως υπεύθυνου
για τα ΜΜΕ. Δηλαδή και για την
ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ3 αναρωτιούνται πόσο
πίσω μπορεί να πάει η υπόθεση νέα
διοίκηση στο τρίτο δημόσιο κανάλι,
αφού είναι σαφές ότι ο Χυτήρης ξέρει
πρόσωπα και πράγματα από πρώτο
χέρι και ίσως να μη συμφωνήσει με
τις όποιες επιλογές Γερουλάνου. Την
ίδια στιγμή άρχισαν να ακούγονται
τα πρώτα σενάρια για νέα αναβολή
στην υπόθεση της προκήρυξης για
τους συμβασιούχους.

ΤΟ ΚOψΙΜΟ του νυχτερινού δελτίου
ειδήσεων των 11.00 στην ΕΤ-1 πρό-
κειται να αντισταθμιστεί από ένα νέο
20λεπτο δελτίο που σχεδιάζει να
βγάλει η ΝΕΤ ακριβώς τα μεσάνυχτα.
Στα πρότυπα της ΕΤ3 που πρώτη το
υλοποίησε από το 2001-2.

ΣΧΕΔΟΝ 403.000 τηλεθεατές κατά
μέσο όρο παρακολούθησαν τον Αύ-
γουστο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων
του Mega που βρέθηκε στην πρώτη
θέση. Παραδοσιακά χαμηλά τα νού-
μερα το καλοκαίρι, όπου κατεβαίνει ο
συνολικός αριθμός των τηλεθεατών.

ΑΡΧΙΣΑΝ ήδη οι πρώτες συσκέψεις
στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονί-
κης, για τον προγραμματισμό της
προεκλογικής κάλυψης των δημοτικών
εκλογών. Πρόβλημα βέβαια είναι ότι
δεν έχει ακόμα καθορισθεί ο τελικός
αριθμός των υποψηφίων δημάρχων,
που μάλλον για τις εκπομπές δεν θα
χωρούν στο στούντιο!

Ο Τελάλης



Πιτζάμα πάρτι
από τηλεοράσεως

➽ Το βράδυ της Δευτέρας βλέπαμε στην τη-
λεόραση μια αισθηματική ταινία και ξαφνικά
διέκοψε. Στην αρχή νομίσαμε ότι ήταν το Θέα-
τρο της Δευτέρας, όμως σύντομα καταλάβαμε
ότι ήταν ένα θρίλερ. 

➽ Ένας έμπαινε (στη νέα κυβέρνηση), άλλος
έβγαινε, σβήναν στο χαρτί, γράφαν στο χαρτί,
δεν μπορούσες να καταλάβεις ποιος ήταν ο
καλός και ποιος ήταν ο κακός. Θρίλερ λέμε…

➽ Έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση live
γάμους, live διαζύγια, live υπουργικά συμ-
βούλια. Χθες είδαμε και live ανασχηματισμό.
Χαΐρι δεν ξέρω αν θα δούμε. 

➽ Γιατί ωραίο είναι το γράψε σβήσε, ψυχοθε-
ραπευτικό, ειδικά για όσους καίγονται να γί-
νουν υπουργοί έστω και στην κυβέρνηση του
μνημονίου. Καλό ήταν, πάντως…

➽ …ξεχαστήκαμε από τα δικά μας. Να σου
ψήνει το ψάρι στα χείλη ο Γιώργος ναι. Όχι
και ο Κιλτίδης… Που μετά το άδειασμα Βο-
ρίδη, παίζεται κι αυτός.

➽ Διαβάζω ότι ο πρώην Βρετανός πρωθυ-
πουργός Τόνι Μπλερ δηλώνει ότι σκέφτεται
να ματαιώσει εκδήλωση σε κεντρικό βιβλιοπω-
λείο του Λονδίνου για την υπογραφή αντιτύ-
πων της αυτοβιογραφίας του υπό το φόβο
διαμαρτυριών (στο Δουβλίνο «έφαγε» αυγά,
πλαστικά μπουκάλια και παπούτσια). 

➽ Μα τι είναι το Λονδίνο; Θεσσαλονίκη συν-
τηρητική «της αγίας τριάδας»; Ρώτα και τον
κυρ Γιάννη…

➽ Καμιά φορά σκέφτομαι ότι όσα συμβαί-
νουν στον διεθνή χώρο πολλές φορές έχουν
άμεση αναλογία – σχέση με τα ντόπια τα δικά
μας.

➽ Τον Πάγκαλο, λέει, δεν τον μετακίνησε.
Μετακινείται ο Πάγκαλος, μωρέ;

➽ «Στη Χιλή, όπως και σε πολλές χώρες, οι
άνθρωποι δεν συγχωρούν την επιτυχία, εκτός
εάν κάποιος είναι ποδοσφαιριστής» δήλωσε η
Ιζαμπέλ Αλιέντε όταν έμαθε ότι της απονέμε-
ται το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας της Χιλής.
Καλό…

➽ Τι τον έκανε τον Λοβέρδο; Υγείας, Διατρο-
φής και Άθλησης; (τώρα και συ Μαρία Π.
έχεις το δικό σου υπουργείο!) Προφανώς θα
συνεδριάζει στον Εθνικό Κήπο, αμέσως μετά

από ένα πρωινό με μούσλι…

➽ Πάντως, το μήνυμα του
μεταμεσονύκτιου ανασχη-
ματισμού ήταν προφανώς
ότι αυτή η κυβέρνηση

δουλεύει. Δεν έχει
ώρες… Καλή σας

μέρα. Καλά
μυαλά! 

Αποκαλυπτήρια
Την Τετάρτη ή την Πέμπτη είναι πολύ πιθανό
να λυθεί ο γρίφος του ΛΑΟΣ για τους
υποψήφιους που θα στηρίξει στο
δήμο Θεσσαλονίκης και στην
περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας. Στο δήμο η επιλογή
θα γίνει ανάμεσα στον Άγ-
γελο Κολοκοτρώνη και στον
Κυριάκο Βελόπουλο ο οποίος
προτιμά την περιφέρεια. Εκεί
όμως υπάρχει ο Κώστας Κιλτί-
δης. Ο Κιλκισιώτης βουλευτής
μπορεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά
του, τις τελευταίες ημέρες ωστόσο δέχεται
τις προτροπές της Ντόρας Μπακογιάννη να πει
το «ναι». Το μόνο που τον προβληματίζει είναι
πιθανή ταύτιση του με το κόμμα του Γιώργου
Καρατζαφέρη. Στενοί του συνεργάτες σημει-
ώνουν πως θέλει η υποψηφιότητά του να είναι
ανεξάρτητη και ταυτόχρονα να εκφράζει τις ευ-
ρύτερες δυνάμεις της κεντροδεξιάς παράταξης.
Και την πίτα ολόκληρη δηλαδή και τον σκύλο
χορτάτο. 

Σιδεροκέφαλοι
Στη Θεσσαλονίκη θα συνεδριάσει για πρώτη
φορά, την Παρασκευή, το νέο υπουργικό συμ-
βούλιο. Υπουργοί και υφυπουργοί θα βρίσκον-
ται στην πόλη από την Πέμπτη και η πρώτη
τους συνάντηση με τον πρωθυπουργό έχει ορι-
στεί να γίνει παραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ.
Μοιραία το ενδιαφέρον στρέφεται στις πρώτες
λέξεις της εισήγησης Παπανδρέου, οι οποίες θα
αποτελέσουν «περίληψη» των όσων σκοπεύει

να εξαγγείλει κατά την τελετή εγκαινίων. 

Στην κόντρα
Αποστάσεις ασφαλείας από την

υποψηφιότητα Μπουτάρη, μετά
τη στήριξη που έλαβε από το
ΠΑΣΟΚ, κρατά ο Τάσος Τζή-
κας. Ο «εκλεκτός» της διαπα-
ραταξιακής επιτροπής δεν
φαίνεται διατεθειμένος να

συμπλεύσει με τον κυρ-Γιάννη
και καλεί όλες τις παρατάξεις

της αντιπολίτευσης του δήμου σε
μια προσπάθεια μέγιστης σύγκλιση

δυνάμεων. Όπως αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Τζήκας, «μετά τις τελευταίες εξελίξεις
η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη,
επιτακτική και αναγκαία». Καλά, αλλά πόσες
δυνάμεις μείνανε;

Τι έκανε;
Έσπευσε να κάνει δήλωση ο Τομεάρχης Περι-
φερειακής Πολιτικής της ΝΔ Δημήτρης Σταμά-
της, μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Γ. Παπανδρέου
συστήνει υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας. «Επιτέλους, έστω
και σχεδόν μετά από ένα χρόνο, ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας συνειδητοποίησε την ανάγκη
δημιουργίας ενός τέτοιου υπουργείου» τονίζει.
Ναι, τουλάχιστον αυτός το έκανε. Η ΝΔ τόσα
χρόνια ως κυβέρνηση τι έκανε;

Το σλόγκαν του Παπαθεμελή
«Για τη Θεσσαλονίκη που αγαπάμε, τολμάμε».
Με αυτό το σλόγκαν κατεβαίνει στις εκλογές ο

υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος
Παπαθεμελής. Χθες παρουσίασε και τον τίτλο
της παράταξής του που είναι «Υπερκομματικό
Δημοτικό Κίνημα Θεσσαλονικέων». Ο Στ. Παπα-
θεμελής ξέρει να παίζει με τις λέξεις και τα νοή-
ματά τους… 

Με τη βούλα 
Το γαλάζιο χρίσμα πήραν και επίσημα από χθες
το απόγευμα οι νυν δήμαρχοι και εκ νέου υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι στους δήμους Λαγκαδά και
Δέλτα. Οι «γαλάζιοι» Ν. Γιουτίκας και Γ. Καρα-
γιάννης βρίσκονται στη  τελική ευθεία για την
κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους και τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να ανακοινώσουν και
τα πρώτα ονόματα. 

Τρέλα�
Θα μας τρελάνει ο Νάκης Λαδόπουλος. Ο νυν
δήμαρχος Νεάπολης τη μια εμφανίζεται να καί-
γεται για το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ, την άλλη να
φλερτάρει με τη… ΝΔ, την τρίτη να συμμαχεί με
τον γαλάζιο νυν δήμαρχο Πεύκων Στ. Συμεω-
νίδη, την… τέταρτη να έχει συμφωνήσει με Ξυ-
νίδη για αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας και την Πέμπτη… πάλι από την
αρχή. Νομίζω ότι κάποια στιγμή –και σύντομα-
καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Παντού όμως;
Ποιος καταπράσινος δήμαρχος και υποψήφιος
δήμαρχος έβγαλε ανακοίνωση – απάντηση σε
καταγγελία πριν ακόμη αυτή δει το φως της δη-
μοσιότητας, δηλαδή πριν ακόμη υπάρξει; Αυτό
θα πει να έχει ρουφιάνους παντού… 

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

και τσιμπάει... και πονάει

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Ο φίλος μας –πλέον- Μεγαλέξανδρος Μπόνο κουνά το χέρι από την Κωνσταντινούπολη και μια από τις μεγάλες της γέφυρες.
Τώρα εμάς χαιρετά; Τον Ψωμιάδη χαιρετά; Θα σας γελάσω…

KOYIZ
Ποιος διοικητής δημό-

σιου οργανισμού της Θεσ-
σαλονίκης έχασε τον ύπνο

του μόλις έμαθε ότι ο
υπουργός που τον
«προστάτευε» άλ-

λαξε πόστο;
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