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2 σελίδες 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!

Σελ. 4, 5

Καιρός

19ο-29οC
Ντάλα ήλιος και ψάξτε σκιά

ΣΑΚΗΣ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσημα υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

Συνέχεια στη σελ. 2

Ισχυρές 
διπλωματικές  

συμμαχίες
Toυ Νίκου Καραμανλή

Π
αραδοσιακά οι διπλωματικές
σχέσεις μας με τη Βουλγαρία,
βρίσκονταν σε πολύ καλό επί-

πεδο, καθώς αποτελούσαν έναν άξονα-
«ανάχωμα» στις οποιεσδήποτε βλέψεις
της Άγκυρας.

Η Ελλάδα λοιπόν από την πλευρά της
συνεισέφερε τα μέγιστα στην είσοδο
της γείτονος στους κόλπους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και στο ΝΑΤΟ παλιό-
τερα. Στήριξε με πλείστα όσα
επιχειρηματικά κεφάλαια τη μετάβαση
της παρελθούσης σοσιαλιστικής της οι-
κονομίας στο καπιταλιστικό παρόν.
Αλλά, δυστυχώς δεν τα «εξαργύρωσε»
όλα αυτά με την απαραίτητη συναίνεση
στο πρόγραμμα του αγωγού Μπουργ-
κάς - Αλεξανδρούπολης. 

Η διεξαγωγή της πρώτης κοινής συ-
νεδρίασης των δυο κυβερνήσεων στη
Σόφια, (στα πρότυπα αντίστοιχης που
έγινε κατά την επίσκεψη Ερντογάν στην
Αθήνα), ίσως ανοίγει άλλο δρόμο. 

Σελ. 4

Σελ. 6

Εγκλωβίστηκαν 
500.000 στην Χαλκιδική!

Σελ. 8

Σελ. 4

✔ Μισό εκατομμύριο εγκλωβισμένοι ξένοι κι Έλληνες τουρίστες
✔ Δραματική έκκληση από ξενοδόχους κι εμπόρους Χαλκιδικής
✔ Ρεπορτάζ για τις καταστροφικές επιπτώσεις της απεργίας στη Θεσσαλονίκη
✔ Αδιάλλακτοι οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων – Eξετάζεται και η επιστράτευση

ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επιμένει σε αυτόνομη 
κάθοδο στις εκλογές
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

«Κάνω πίσω μόνο αν κατέβει 
βουλευτής για δήμαρχος»
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... Katy Perry
«Δε μου αρέσει να είμαι μόνη. Ζω αυτή τη φανταστική ζωή, που
είναι γεμάτη από αυτά τα μαγικά πράγματα, και στο τέλος της ημέ-
ρας θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο και να τα μοιραστώ με κάποιον». 

Karfitsa
HMΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.karfitsa.gr
press@karfitsa.gr

blog buster
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Η Στρατηγική 
της Κρίσης στην Ελλάδα 

Το πιο κρίσιμο για τις εξε-
λίξεις στην χώρα μας αυτήν
την περίοδο, είναι η αντί-
ληψη της μορφής της κρί-
σης, η οποία ταλανίζει την
χώρα. Αν δεν καταλάβεις την
λειτουργική σημασία της κρί-
σης για την μετεξέλιξη του
καθεστώτος ηγεμονίας στον
τόπο μας, είναι αδύνατον να
τοποθετηθείς, ως ομάδα ή
ατομικά, απέναντι στις κοινω-
νικές συνέπειες που αυτή
προκαλεί. Το ζήτημα, λοιπόν,
είναι να εσωτερικεύσει κα-
νείς την στρατηγική της κρί-
σης στην σημερινή Ελλάδα.

Για μια μεγάλη μερίδα πο-
λιτών η σημερινή κοινωνική
κρίση είναι το αποτέλεσμα
της δημοσιονομικής κρίσης,
που οδήγησε σε κρίση δανει-
σμού για να καταλήξουμε
στην παράδοση της χώρας
στην τρόικα με όρους πολιτι-
κής οικονομίας. Για μια άλλη
μερίδα Ελλήνων, η κρίση
στον τόπο μας είναι απότοκος
της κρίσης του καπιταλισμού
στην συγκεκριμένη φάση
ανάπτυξής του. Μεταξύ
αυτών των δύο αφαιρετικών
αποκρυσταλλώσεων, διαπι-
στώνονται και μερικές άλλες,
που επιχειρούν να συνδυά-
σουν τις προηγούμενες.
Προσεγγίζοντας, όμως, μέσω
αυτής της διαλεκτικής της

κρίσης τις συνέπειες για την
ελληνική κοινωνία, αλλά και
την χώρα στο επίπεδο της
διεθνούς πολιτικής, είναι βέ-
βαιο ότι εγκλωβίζεσαι σε στα-
τικές θεωρητικές αναπαρα-
στάσεις των γεγονότων, που
διαδραματίζονται στην συγ-
κυρία στον τόπο μας, χάνον-
τας την δυνατότητα να
παρέμβεις δημιουργικά (δυ-
ναμικά, άρα και πολιτικά)

στην συγκυρία.
Αν, όμως, μεταβάλεις

τρόπο προσέγγισης και αντί
να αναλύεις τις κοινωνικές
σχέσεις, που μεταβάλλονται
γοργά αυτήν την περίοδο
στον τόπο μας, ως σχέσεις
αιτίας – αποτελέσματος, αλλά
επιχειρήσεις να τις δεις κάτω
από το πρίσμα μίας διαδικα-
σίας που εσωτερικεύει την
κρίση ως μηχανισμό διαμόρ-

φωσης ενός άλλου τρόπου
αντίληψης της κοινωνίας και
της οικονομίας, που τείνει να
αποκρυσταλλώσει ένα εντε-
λώς διαφορετικό πλαίσιο
εφηρμοσμένης πολιτικής,
τότε ίσως αντιληφθείς την
κρίση ως στρατηγική του κα-
θεστώτος για την διαιώνιση
της ηγεμονίας του.

Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Η νέα βουλγα-
ρική κυβέρνηση,
δείχνει πως μετρά
προσεκτικά τα βή-
ματα της, επιβε-
βαιώνει μεν τις
παλιές συμμαχίες,
αλλά πλέον –
όπως κάθε σύγ-
χρονο κράτος-

ζητά τα αντίστοιχα «ανταλλάγ-
ματα» για κάθε παραχώρηση.

Οι 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στη
Βουλγαρία, επενδύοντας έρως σή-
μερα 2,8 δις. ευρώ, αφήνουν ση-
μαντική παρακαταθήκη για την
οικονομική συνεργασία των δυο
πλευρών.  

Το «πρόσχημα» των περιβαλλον-
τικών προβλημάτων που θα δημι-
ουργήσει στο λιμάνι του
Μπουργκάς ο σχεδιαζόμενος αγω-
γός που θα καταλήγει στην Αλε-
ξανδρούπολη, υπονοεί ότι
ανάλογα ζητήματα απαιτούν ευ-
ρύτερες διπλωματικές κινήσεις, για
παράδειγμα μα τη Ρωσία ή ακόμα
και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο
Γιώργος Παπανδρέου έχει αντιλη-
φθεί ότι από εδώ και πέρα, ακόμα
και στην εξωτερική μας πολιτική
θα πρέπει να αγωνιστούμε σκληρά
για να αντιμετωπίσουμε το κλίμα
της αναξιοπιστίας, που απλώθηκε
από τα οικονομικά δεδομένα σε
όλο το φάσμα των διεθνών μας
σχέσεων. Η στενή μας συνεργασία
με τη Βουλγαρία, μπορεί να απο-
τελέσει την αρχή μιας ανάλογης
προσπάθειας, για την αναβάθμιση
της διεθνούς μας εικόνας, με την
παράλληλη υλοποίηση διεθνών
projects, όπως είναι οι αγωγοί με-
ταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου, οι οποίοι θα διέρχονται
από τις δυο χώρες.

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Ισχυρές 
διπλωματικές 
συμμαχίες
Συνέχεια από τη σελ. 1

Madonna
«Προτιμώ να με πατήσει τρένο,
παρά να ξαναπαντρευτώ».
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
εόντειο είναι το σχέδιο
αναδιάρθρωσης της
δημόσιας διοίκησης

που «διέρρευσε» ότι θα αποτελέσει το νέο
«Καλλικράτη του κράτους». Προβλέπεται με-
ταξύ άλλων η μεταστέγαση όλων των υπουρ-
γείων σε ενιαίο χώρο, η μετακίνηση των
400.000 υπαλλήλων της κεντρικής διοίκη-
σης, η κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων,
η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των το-
μέων του Δημοσίου και –ίσως το πιο πρα-
κτικό για όλους μας- η αποκλειστική
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρη-
ματιών μέσω των ΚΕΠ, τα οποία θα μετατρα-
πούν γι΄ αυτόν τον σκοπό σε ευρείες
υπηρεσιακές μονάδες.

Η επανίδρυση του κράτους, που με τόσο
πομπώδη τρόπο είχε ανακοινώσει η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, μετονομάζεται τώρα
σε αναδιάρθρωση. Το ερώτημα όμως και
πάλι, δεν είναι αν θα υλοποιηθεί –σε αντί-
θεση με τις κενές εξαγγελίες της προηγούμε-
νης- αλλά αν θα έχει πρακτικό αντίκρισμα
για όλους εμάς.

Θα μειώσει την απίστευτη γραφειοκρατία
και θα εξυπηρετήσει τους πολίτες; Θα δημι-
ουργήσει σύγχρονες, «αυτοματοποιημένες»
και γρήγορες υπηρεσίες; Θα επιτύχει επιτέ-
λους την αποκέντρωση; Θα «μπολιάσει» με
ευγένεια κι εξυπηρετικότητα όλους τους δη-
μόσιους υπαλλήλους;

Είναι πού σημαντικό το όραμα για έναν
πολίτη. Μια εικόνα καλύτερη για τη ζωή του.
Η εικόνα να πηγαίνεις στη δημόσια υπηρε-
σία, να σε υποδέχονται με χαμόγελα (κι ένα
καφεδάκι δε θα μας χαλούσε)έπειτα από
αναμονή ολίγων λεπτών. Να τελειώσεις τη
δουλειά σου στο ΙΔΙΟ γραφείο μέσα σε λίγα
λεπτά και να αναχωρήσεις, χωρίς να ανέβει
η πίεση σου, με διάθεση να συνεισφέρεις κι
εσύ στο κοινωνικό σύνολο, όπως και οι συμ-
πατριώτες που εργάζονται σε αυτή τη δημό-
σια υπηρεσία. Ονειρευτείτε. Μάλλον είναι
το μόνο τζάμπα που μας απέμεινε…

Επανίδρυση 
ή αναδιάρθρωση;

Joseph Ferdinand Cheval «Post Office Counter», 1908

Χρόνια πολλά, Ουρανομίκη!


Τα φαινόμενα απατούν. Στη
φωτογραφία ένα από τα ελά-
χιστα πρατήρια (στα δάχτυλα
του ενός χεριού) που είχαν
χθες βενζίνη, σε όλο το πο-
λεοδομικό συγκρότημα Θεσ-
σαλονίκης και αυτό με
δελτίο. Το «σπάσιμο» της
απεργίας από ιδιωτικά βυ-
τιοφόρα, έχει κάτι το…
ηρωικό.

Τα φαινόμενα απατούν.
Δεν πρόκειται για τη
γωνία της πλατείας

Αριστοτέλους, όπου γί-
νεται χάπενινγκ παρα-
δοσιακών χωρών, αλλά

στιγμιότυπο από την
κεντρική πλατεία της

Κέρκυρας, προς τέρψη
των τουριστών. (Τουρι-
στική) πενία, (χορευτι-

κάς) τέχνας
κατεργάζεται…  

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιου-
λίου, ο Μίκης Θεοδωρά-
κης γίνεται 85 ετών�

Μπορεί τα χρόνια του πλέον να είναι όντως
πολλά, αλλά πως τα καταφέρνει και τα χαί-
ρεται πάντα σαν έφηβος�

Ετσι κι αυτά του τα γεννέθλια σκοπεύει να
τα γιορτάσει ανάμεσα σε πολύ κόσμο, με μιά
συναυλία που διοργανώνουν για χάρη του οι
φίλοι του στο θέατρο του Λυκαβηττού, μ'ολο
σχεδόν το ελληνικό, μουσικό στερέωμα να
παρελαύνει απο τη σκηνή, για να τραγουδή-
σει τραγούδια του Μίκη για τον Μίκη.

Ο ίδιος ονομάζει αυτήν την εκδήλωση
"λουτρό αγάπης" κι ετοιμάζεται με χαρά να
τη ζήσει.

Είχα βρεθεί το 1995 τέτοια μέρα του Ιου-
λίου στο Καλλιμάρμαρο, όταν γιόρταζαν τα
70α γεννέθλια του Μίκη, πάλι με μιά τερά-
στια συναυλία με πολλούς καλλιτέχνες και
τον ίδιο τον συνθέτη να διευθύνει την ορχή-
στρα του μ'αυτά τα εμβληματικά του χέρια,
σαν φτερούγες αγγέλου, που θέλουν ν'αγ-
καλιάσουν όλον τον κόσμο...

Ολόκληρο το στάδιο, το κατάμεστο απο
κόσμο σειόταν απο τα χειροκροτήματα και τα
τραγούδια, όλοι τραγουδούσαν όρθιοι κι αγ-
καλιασμένοι. Ήταν μία από εκείνες τις στιγ-
μές τις μεγαλειώδεις, που νιώθεις χαρά, τιμή
και τύχη που τις έζησες.

Αυτός ο υπερχαρισματικός Κρητίκαρος λα-
τρεύτηκε απο τον κόσμο και κάπου στο τέλος
της δεκατίας του '50 απέκτησε και τα υπέ-
ροχα παρανόμια, "Επι-μίκης" και ¨Ουρανο-
μίκης" (ή μήπως ήταν ο Μπόστ που τον

ονόμασε έτσι και του' μεινε;)
Σε ηλικία 14 ετών μελοποίησε το ποίημα

του Ελύτη, "Ανάμεσα Σύρο και Τζιά", το
οποίο αργότερα τραγούδησαν υπέροχα τόσο
η Μαίρη Λίντα, όσο κι ο Γρηγόρης Μπιθικώ-
τσης.

Τον Μπιθικώτση τον επέλεξε ο Μίκης για
να ερμηνεύσει το "Αξιον εστί" και παρά το γε-
γονός, οτι ο αλησμόνητος τραγουδιστής δεν
καταλάβαινε τίποτε από τους στίχους του ποι-
ητή, το ερμήνευσε συγκλονιστικά κάτω απο
τη μαγική μπαγκέτα του συνθέτη.

Αυτό είναι και το πιό σπουδαίο απ όσα έχει
καταφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης: Πήρε τους
στίχους των μεγάλων μας ποιητών, τους με-
τέφερε στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων
και τους έκανε συνθήματα.

Σ'ευχαριστούμε, Ουρανομίκη! Χρόνια
πολλά και περήφανα�

άποψη
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ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ… ΒΟΥΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Σ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Θέλοντας να εκφράσει
τους Θεσσαλονικείς που
αρνούνται να τους μετα-

χειρίζονται ως «χρωματιστά ση-
μαιάκια σε κομματικούς
χάρτες», ο Σάκης Τζακόπουλος
ανακοίνωσε -και αυτός- την
υποψηφιότητα του για το δήμο
Θεσσαλονίκης. Με «σημαία»
του ότι δεν είναι επαγγελματίας
πολιτικός, ποντάρει πολλά στο
γεγονός ότι γνωρίζει την πόλη
και τα προβλήματα της. 

Με βασικό του σύνθημα «όλα
από την αρχή», ο πρώην πρό-
εδρος του ΤΕΕ εμφανίστηκε
υπέρμαχος των υπερκομματι-
κών υποψηφιοτήτων, θεωρών-
τας ότι οι επερχόμενες εκλογές
αποτελούν μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη να
διεκδικήσει την αλλαγή. Με
αυτόν τον τρόπο, εκτίμησε ο
ίδιος, η πόλη θα αφήσει πίσω
της τους αφ’ υψηλού δημάρ-
χους και μίζερες νοοτροπίες.

Όπως είπε χαριτολογώντας
«είναι δύσκολο πλέον να εκλε-
γείς αν έχεις στήριξη κομμά-
των» και για αυτό το λόγο
κατέρχεται στον στίβο της πολι-
τικής μακριά από κάθε είδους
εξαρτήσεις, στεγανά ή ταμπέ-
λες. «Τη διαφάνεια», πρόσθεσε,
«την έχω ρούχο επάνω μου. Κα-
θαρός και αμέτοχος με σκιώδη
ή σκοτεινά κυκλώματα ποικίλων
συμφερόντων, κοιτώ στα μάτια
τον κόσμο και τον καλώ να με
στηρίξει για να γυρίσουμε σε-
λίδα και να γίνουμε παράδειγμα

και λόγος αναφοράς για τους
άλλους». 

Υπανάπτυξη και ανεργία
«Η πόλη μας ζει στην υπανά-

πτυξη και στην ανεργία», συνέ-
χισε ο κ. Τζακόπουλος, «διώχνει
τα παιδιά και τους επιστήμονες
σε μακρινούς επαγγελματι-
κούς… παραδείσους. Βαδίζει
μόνη, χωρίς σχέδιο και οραμα-
τίζεται μόνο βαρύγδουπους τίτ-
λους και ψεύτικες επιγραφές.
Και πάντα μακριά από τους αν-
θρώπους της, από τους νέους
της που, περίπου, τους απαγο-

ρεύουν να έχουν πια όνειρα». 

Αιχμές για Γκιουλέκα 
και «Διαπαραταξιακή»

Αναφερόμενος στους άλλους
υποψήφιους δημάρχους χαρα-
κτήρισε «υγειές» να ακούγονται
πολλές απόψεις για τα προβλή-
ματα της πόλης και άσκησε δρι-
μεία κριτική στον Κώστα
Γκιουλέκα και στα μέλη της
«διαπαραταξιακής» επιτροπής.
Για τον βουλευτή της ΝΔ ανα-
ρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να
δηλώνει ανεξάρτητος από τη
στιγμή που είναι ο πρώτος σε

σταυρούς προτίμησης της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στη
Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα
γραμματέας προγράμματος της
Ρηγίλλης. Τους «έξι» της δημο-
τικής αντιπολίτευσης τους χαρα-
κτήρισε «κομματικοποιημένους
ανεξάρτητους» και εξέφρασε το
φόβο ότι η αδυναμία τους να
βρουν υποψήφιο ενδέχεται να
προκαλέσει περισσότερη απά-
θεια στους πολίτες. 

«Εκφράζω το μεσαίο χώρο»
Όσον αφορά στον ίδιο ξεκα-

θάρισε πως εκφράζει το μεσαίο
χώρο. Διέψευσε ότι είχε επαφές
με την Ντόρα Μπακογιάννη και
τον Γιώργο Καρατζαφέρη και
δήλωσε ανοικτός σε όποιο
κόμμα δεχτεί τις απόψεις του
για τον τρόπο λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Θα
πρέπει να λειτουργήσουμε για
τη Θεσσαλονίκη και να απαλλα-
γούμε από τις κομματικές γραμ-
μές» επανέλαβε τουλάχιστον
τέσσερις φορές. 

«Στόχος μου είναι να κινητο-
ποιήσω όλους αυτούς τους συμ-
πολίτες μας που πιστεύουν ότι
την επομένη των εκλογών πρέ-
πει να αλλάξουν όλα» συνέχισε
ο κ. Τζακόπουλος, προσθέτον-
τας πως με την κίνηση του προ-
τείνει στους Θεσσαλονικείς
«έναν άλλον δρόμο, μια διαφο-
ρετική προσέγγιση της πολιτι-
κής, μια αλλαγή στάσης
απέναντι σε όσους έγιναν η
αιτία να χάσουν την εμπιστο-
σύνη τους απέναντι σε όλους
και σε όλα».

Την απόφαση του να είναι
υποψήφιος δήμαρχος του
νέου «Καποδιστριακού»

δήμου Νεάπολης-Συκεών-Πεύ-
κων-Αγίου Παύλου επανέλαβε ο
Ναθαναήλ Λαδόπουλος, στο πε-
ριθώριο συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησε για το πρόγραμμα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων
«Βαλκανική Πλατεία». Ο δήμαρ-
χος Νεάπολης αποκάλυψε πως
έχει υποβάλλει αίτηση στο
ΠΑΣΟΚ για να λάβει το χρίσμα

και ξεκαθάρισε πως θα επιμείνει
στην υποψηφιότητα του ακόμα
και στην περίπτωση που δεν το
λάβει. 

Απέναντι σε Δανιηλίδη
Από τη νέα τοποθέτηση Λαδό-

πουλου είναι πασιφανές πως
έχει πάρει την οριστική απόφαση
να σταθεί απέναντι στον Σίμο Δα-
νιηλίδη, ο οποίος φαντάζει ως το
μεγάλο φαβορί για να εξασφαλί-
σει τη στήριξη της Ιπποκράτους. 

«Βαλκανική πλατεία»
Αναφορικά με τις εκδηλώσεις

της «Βαλκανικής Πλατείας» ο
δήμαρχος Νεάπολης υποστή-
ριξε πως γεννούν ελπίδες για
ένα καλύτερο μέλλον και δημι-
ουργούν τις κατάλληλες συνθή-
κες στην προσπάθεια ενίσχυσης
του ρόλου της Θεσσαλονίκης
στο νέο διεθνές περιβάλλον.
Ένα περιβάλλον που θα λει-
τουργήσει ως παράγοντας φι-
λίας και συνεργασίας στην

ευρύτερη περιοχή. Επισήμανε
μάλιστα ότι ο φετινός προϋπολο-
γισμός των εκδηλώσεων είναι
μειωμένος από 20 έως 35%
εξαιτίας της «οικονομικής στενό-
τητας των ΟΤΑ και της γενικευ-
μένης κρίσης». Παρόλα αυτά, ο
κ. Λαδόπουλος διευκρίνισε πως
«το πρόγραμμα είναι υψηλού
επιπέδου και στην πλειοψηφία
του δωρεάν για το κοινό της
πόλης, είτε με πολύ χαμηλό εισι-
τήριο». 

Επιμένει στην υποψηφιότητα του ο Λαδόπουλος

Οι άξονες 
Τζακόπουλου
Αναλύοντας το μοντέλο
της δημοτικής διοίκησης
που οραματίζεται εστίασε
σε τέσσερις άξονες:
✔ Την καλή λειτουργία
και εκσυγχρονισμό των
δημοτικών υπηρεσιών.
✔ Την κοινωνική στήριξη
του δήμου στους αδύνα-
τους και αδύναμους δημό-
τες.
✔ Τη συμμετοχή της Θεσ-
σαλονίκης στον εθνικό
διάλογο.
✔ Να σταματήσει η λο-
γική του «άσπρου»-«μαύ-
ρου» και να κουβεντιάσει
η πόλη με άλλες ευρωπαϊ-
κές πόλεις.

Όχι στον 
«δήμαρχο-ΥΠΕΞ»
Αναφορικά με το Μακεδονικό σημεί-
ωσε πως είναι αδιαπραγμάτευτο ότι
όλοι μας πρέπει να είμαστε μια γρο-
θιά. Διαφωνεί όμως με το μοντέλο
του δημάρχου που λειτουργεί ως
ένας ακόμα υπουργός Εξωτερικών.
«Αυτό πρέπει να σταματήσει» ήταν η
χαρακτηριστική του απάντηση, κάνο-
ντας λόγο για «πατριωτισμό εσχάτου
είδους» που δεν τον καλύπτει. «Ο
δήμαρχος μπορεί να φτιάξει δυνά-
μεις ώστε η πόλη να αποτελεί κεν-
τρική και σταθερή επιλογή αξίας στην
περιοχή χάρη στα έργα και στις υπο-
δομές της» κατέληξε ο υποψήφιος
δήμαρχος Θεσσαλονίκης. 

ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ

«Όλα από την αρχή…»



    
  

 
 

   
   

   
   

  
   

   
   

     

    
   

     
 

  
    

   
    

     
     

    
     

 
   

   
  

    
    

   
   
   
   
    

   
   

  
    

   
    

   
     
    

   
   

   
     

     
 

     



Karfitsa6 ΣΤΗΝΠΟΛΗ Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

➽ Σε αποκλεισμό των γραφείων του
ΟΑΕΔ στη Ν. Ιωνία προχώρησαν από τις
10.00 πμ απολυμένοι της
επιχείρησης ΑΜΑΣΑ διεκδικώντας νό-
μιμα επιδόματα και την ένταξή τους στο
ταμείο ανεργίας. Μαζί τους κινητοποι-
ούνται και εκπρόσωποι του σωματείου
επισιτισμού, όπου ανήκει το εργατικό
δυναμικό του εργοστασίου και συνδικα-
λιστές του ΠΑΜΕ.

➽ Οι απολυμένοι της ΑΜΑΣΑ  κατήγγει-
λαν για «γραφειοκρατική αγκύλωση» τις
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, που τους ζητούν
τα ένσημα του 2010 για να πάρουν τα-
μείο ανεργίας, παρά το γεγονός ότι οι
ίδιοι εργαζόμενοι πριν απολυθούν βρί-
σκονταν για έντεκα μήνες σε επιδοτού-
μενη από την ίδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ,
επίσχεση εργασίας. Ταυτόχρονα επεσή-
μαναν ότι ενώ το ΙΚΑ εγγράφως εγγυάται
με βεβαίωση, αντί ενσήμων για το χρόνο
εργασίας τους, οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ
ζητούν τα ίδια τα ένσημα για να τους εν-
τάξουν στο ταμείο ανεργίας.

➽ Ριζικές παρεμβάσεις σε όλα τα επί-
πεδα της διοίκησης, κτίρια, οργάνωση,
δομή, επιχειρησιακή κατάσταση, των
υπουργείων προβλέπει το σχέδιο «Καλ-
λικράτης στο κράτος» που έχει επεξερ-
γαστεί και άρχισε να υλοποιεί η
κυβέρνηση. Το σχέδιο προβλέπει μετα-
στέγαση όλων των υπουργείων σε έναν
ενιαίο χώρο, μετακίνηση περίπου
400.000 υπαλλήλων που υπηρετούν
σήμερα στην κεντρική διοίκηση, δημι-
ουργία «συντονιστικού κέντρου» παρά
τω πρωθυπουργώ που θα αναλάβει τον
συντονισμό όλων των πολιτικών για το
κράτος, εκ βάθρων αναδιάρθρωση όλων
ανεξαιρέτως των υπηρεσιών με την κα-
τάρτιση νέων οργανογραμμάτων, κινητι-
κότητα του προσωπικού, το οποίο
ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαμορ-
φώνονται θα μετακινείται από τη μία
υπηρεσία στην άλλη, ηλεκτρονική δια-
σύνδεση όλων των τομέων του Δημοσίου
και την αποκλειστική εξυπηρέτηση των
πολιτών και των επιχειρηματιών μέσω
των ΚΕΠ, τα οποία θα μετατραπούν γι΄
αυτόν τον σκοπό σε ευρείες υπηρεσιακές
μονάδες…  

➽ Για τις αλλαγές που προωθεί το
υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ και
τη λειτουργία του κρατικού μηχανι-
σμού ενημέρωσε τους εκπροσώπους της
τρόικα ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης
Ραγκούσης. Σε δηλώσεις του ο υπουρ-
γός τόνισε ότι οι θεσμικές αλλαγές που
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έχουν ξεκι-
νήσει «και πάνε πολύ πέρα από το μνη-
μόνιο». 

Εντός πόλεως

Αποφασισμένος να διεκδι-
κήσει το δήμο Θεσσαλονί-
κης μέχρι τέλους

εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι ο
Μπάμπης Μπαρμπουνάκης,
αφήνοντας να εννοηθεί πως θα
αποσύρει την υποψηφιότητα του
μόνο αν το ΠΑΣΟΚ στηρίξει για
δήμαρχο αμιγώς πολιτικό πρό-
σωπο που θα προέρχεται από την
κεντρική πολιτική σκηνή. Ακόμα
γνωστοποίησε πως θα ξεκινήσει
προεκλογικές εξορμήσεις στη…
Χαλκιδική, μιας και την Παρα-
σκευή θα βρίσκεται σε Τρίγλια
και Νέα Πλάγια και το Σάββατο
σε Μουδανιά, Ποτίδαια και Σω-
ζόπολη για να συναντήσει τους
Θεσσαλονικείς που θα παραθε-
ρίζουν εκεί. 

Ανακοινώνοντας την έναρξη
της αυτοδιοικητικής δράσης του
συνδυασμού «Πρώτα η πόλης
μας», ο κ. Μπαρμπουνάκης σχο-
λίασε και τις άλλες υποψηφιότη-
τες που έχουν  ανακοινωθεί
μέχρι στιγμής για το δήμο Θεσ-
σαλονίκης. Υποστήριξε ότι «απο-
τελούν μια θετική ένδειξη του
αιτήματος και του κλίματος αλλα-
γής της διοίκησης του δήμου»
ενώ, μεταξύ άλλων, άφησε ανοι-

κτό το ενδεχόμενο προσχώρησης
στη «διαπαραταξιακή» επιτροπή.
Αυτό, όπως είπε, μπορεί να γίνει
μόνο «υπό την προϋπόθεση να
επιτευχθεί συμφωνία στη διαδι-
κασία ανάδειξης του επικεφαλής
υποψήφιου δημάρχου». 

Σε ερώτηση για το αν προτιμά
ο κοινός υποψήφιος να αναδειχ-
θεί μέσω δημοσκόπησης ή ψη-
φοφορίας, ο επικεφαλής του
συνδυασμού «πρώτα η πόλη
μας» δεν απέκλεισε καμία διαδι-
κασία. Ωστόσο, έθεσε ως προ-
ϋπόθεση να δεσμευτούν όλα τα
μέλη της επιτροπής ότι  «εάν η
εκλογική αναμέτρηση οδηγηθεί
σε δεύτερο γύρο, να στηριχθεί
απ’ όλους το ψηφοδέλτιο που θα
εκφράζει τον ευρύτερο προοδευ-
τικό, δημοκρατικό χώρο».

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Χώρισαν οι δρόμοι Αλεξανδρή - Μάγγου

Τετ-α-τετ Παπαγεωργόπουλου με Ζαριανόπουλο

Ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος Θερμαϊκού πορεύεται
πλέον ο Τατιανός Μάγγος, ο

οποίος παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος
και διαχώρισε τη θέση του από τη δη-
μοτική ομάδα του δημάρχου Γιάννη
Αλεξανδρή. Σε επιστολή που έστειλε σε
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χαρακτη-
ρίζει άτολμη την θητεία του νυν δημάρ-
χου και ανήγγειλε τη δημιουργία δικής
του δημοτικής παράταξης με το όνομα
«συνεργασία για το Θερμαϊκό». 
«Οι υπηρέτες της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης πρέπει να χαρακτηρίζονται από
ήθος και αξιοπρέπεια. Όταν αυτά τα
στοιχεία διαπιστώνεις ότι εκλείπουν,
τότε αποχωρείς» αναφέρει ο κ. Μάγ-
γος, εξηγώντας τους λόγους που τον
οδήγησαν στην απόφαση να ακολουθή-
σει ανεξάρτητη πορεία. «Πρώτα-πρώτα
υπάρχει θέμα αρχών, έπειτα το επίπεδο
συνεργασίας, κατόπιν η κακή χημεία
μεταξύ των ατόμων και τέλος η έλλειψη
φαντασίας κατά την άσκηση της εξου-
σίας. Πιο συγκεκριμένα, το να εργάζε-
ται κάποιος και να δέχεται πισώπλατα

μαχαιρώματα και τρικλοποδιές από το
“δικό του” περιβάλλον ίσως να ακού-
γεται φυσιολογικό στη σημερινή εποχή
που απαξιώνεται η πολιτική, έχει όμως
όρια και αυτά ξεπεράστηκαν. Δεν βλέ-
πει ούτε ερμηνεύει ο καθένας με τον
ίδιο τρόπο τις συμπεριφορές. Υπάρ-
χουν άνθρωποι που πορεύονται με
ψηλά το κεφάλι».

Νέα δημοτική ομάδα
Αποκαλύπτοντας τα επόμενα αυτοδιοι-
κητικά του βήματα, σημειώνει πως ξε-

κινά τη δημιουργία νέας δημοτικής
ομάδας. «Η ομάδα αυτή σταδιακά θα
καταθέτει αναπτυξιακές προτάσεις για
το νέο συνενωμένο δήμο. Πάντα με
γνώμονα το συμφέρον του τόπου. Η
πρώτη μας πρόταση είναι η απομά-
κρυνση του στρατοπέδου των ΚΑΥΥ και
η παραχώρηση του χώρου στο Δήμο
Θερμαϊκού. Με την ευκαιρία αυτή κα-
λούμε όλους τους συμπολίτες μας να
έρθουν κοντά μας, να ανταλλάξουμε
απόψεις, να γνωριστούμε καλύτερα και
να συνεργαστούμε για το νέο δήμο».

Για θέματα τοπικής αυτοδι-
οίκησης και γενικότερα
ζητήματα κυβερνητικής

πολιτικής συζήτησαν χθες στο
δημαρχείο ο Βασίλης Παπαγε-
ωργόπουλος, με τον υποψήφιο
δήμαρχο Θεσσαλονίκης Σω-
τήρη Ζαριανόπουλο και τον επι-
κεφαλής της παράταξης
«Θεσσαλονίκη-τώρα» Αγάπιο
Σαχίνη. Μεταξύ άλλων οι τρεις
άνδρες ανάλωσαν αρκετό
χρόνο και για θέματα κοινωνι-
κής πολιτικής που αφορούν
στις προσπάθειες στήριξης
όσων δημοτών το έχουν

ανάγκη. 
Μετά το τέλος της συνάντη-

σης, ο κ. Παπαγεωργόπουλος
υποδέχτηκε στο γραφείο του το
νέο συμβούλιο της ΕΚΟ τοπικής

αυτοδιοίκησης της ΝΔ στο νομό
Θεσσαλονίκης. Πέρα από τα
θέματα που αφορούν τους ερ-
γαζόμενους στους δήμους,
κατά τη διάρκεια της συνάντη-

σης τέθηκαν επί τάπητος και τα
προβλήματα που απασχολούν
την τοπική αυτοδιοίκηση. Στη
συνάντηση παρευρέθηκαν ο
Γραμματέας της Ε.Κ.Ο. –Ο.Τ.Α.
Αντώνης Φουρλάτος , ο ανα-
πληρωτής γραμματέας Πέτρος
Παρμακλής, ο υπεύθυνος κινη-
τοποίησης Γιάννης Νικολαίδης,
ο υπεύθυνος συνδικαλιστικού
Δημήτρης Γιολτζόγλου, η υπεύ-
θυνη γυναικών Ειρήνη Ναούμ ,
ο υπεύθυνος οικονομικών Χρή-
στος Πελτέκης και ο υπεύθυνος
ετεροδημοτών Μιχάλης Πό-
τσης. 

ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Προχωρά ο Μπάμπης
Μπαρμπουνάκης

Αλλάζει όψη το ιστορικό κέντρο
Χθες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης υπέγραψε και τη σύμβαση ανάθεσης
έργου για την επισκευή και συντήρηση των πεζοδρόμων και των
πεζοδρομίων στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το έργο αφορά την περιοχή
από την οδό Αγγελάκη έως τα δικαστήρια και από την παραλία έως την οδό
Ολυμπιάδος. Σύμφωνα  με τις εκτιμήσεις θα ολοκληρωθεί σε 9 μήνες και
θα κοστίσει περίπου 152.000 ευρώ. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση,
στόχος του έργου είναι και η εξασφάλιση της άνετης κυκλοφορίας των
πεζών σε όλο το μήκος της περιοχής όπου θα γίνουν οι εργασίες.



Στηρίζει Τίνα ο Πανίκας!
Στο πλευρό της υπουργού Περιβάλλοντος, Τίνας Μπιρμπίλη, όσον
αφορά το χαρακτηρισμό των αυθαιρέτων, τάσσεται ο νομάρχης Θεσσα-

λονίκης -και υποψήφιος Περιφερειάρχης- Παναγιώτης Ψωμιάδης: «Η
ανακοίνωση της κ. Μπιρμπίλη για την υπογραφή δασικών χαρτών αποτε-

λεί σημαντικότατη εξέλιξη, γιατί η θέσπισή τους θα προστατεύσει τον δα-
σικό μας πλούτο και το φυσικό περιβάλλον από μελλοντικά
αυθαίρετα. Χαίρομαι γιατί η κυβέρνηση ακολουθεί το δρόμο που πρώτη
χάραξε η Νομαρχία μας. Το ίδιο συνέβη και με το θέμα των ημιυπαί-
θριων χώρων, που το φέραμε στο προσκήνιο και, όπως αποδείχθηκε,
πράξαμε ορθά». Αλλά για να προλάβει όσους τυχόν πουν ότι στηρίζει
την κυβέρνηση, καταλήγει: "Από την πρώτη στιγμή άλλωστε είχα δηλώ-

σει πως δεν θα κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά θα στη-
ρίξω τις όποιες θετικές πρωτοβουλίες πάρει η κυβέρνηση".
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Συγγενικό πρόσωπο του Άκη 
φέρεται ως ιδρυτής της Tοrcaso

Συγγενικό πρόσωπο του Ακη Τσοχατζόπουλου φέρεται πως ήταν ιδρυτής της off shore εταιρείας Tοr-
caso Investments, σύμφωνα με τις έρευνες της επιτροπής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από

εγκληματικές δραστηριότητες, όπως κατέθεσε στην Προανακριτική για την υπόθεση του Βατοπεδίου, ο
επικεφαλής της Επιτροπής κ. Στυλιανός Γκρόζος. Ο κ. Γκρόζος -που μετέφερε στην Προανακριτική

την άρνηση της Κύπρου για άνοιγμα των λογαριασμών της Tοrcaso με το επιχείρημα πως δεν
εμπλέκεται στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου- κατέθεσε πως οι έρευνες οδηγούν στο
συμπέρασμα πως ιδρυτής της εταιρείας και ιδιοκτήτης της κατά την περίοδο 1999-2003,
υπήρξε ο επιχειρηματίας Νικόλαος Ζήγρας - αν και δεν προσκόμισε κάποιο αποδεικτικό
στοιχείο προς ενίσχυση της δήλωσής του. Ο κ. Ζήγρας, όπως υπενθύμισε η ΝΔ, είναι
εξάδελφος του Ακη Τσοχατζόπουλου. Υπενθυμίζεται ότι η Tοrcaso είναι η εταιρεία στην οποία
ανήκε στο παρελθόν η οικία του Άκη Τσοχατζόπουλου στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Ο κ.
Γκρόζος πάντως ανέφερε πως δεν έχει αποδειχθεί ροή «μαύρου» πολιτικού χρήματος, αν
και παραμένει ύποπτη η «δωρεά» 9 εκατ. ευρώ προς τη Μονή Βατοπεδίου, εκ μέρους της
εταιρείας NOLIDEN. 

Πήρε τα πάνω του!
Δεν θα ησυχάσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης αν

δεν δει τον Κώστα Καραμανλή να απολογείται στη
δικαιοσύνη για τα παραποιημένα στατιστικά στοι-

χεία που αφορούσαν στην δημοσιονομική κατά-
σταση της χώρας μας. Αυτό που λέει και ξαναλέει
κάθε φορά που βλέπει μικρόφωνο είναι ότι πρέ-
πει να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες
πολιτικών προσώπων και βάλει ανοικτά κατά
του πρώην πρωθυπουργού. Τώρα μάλιστα που
η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή,
ποιος τον πιάνει. «Η κρίση αναξιοπιστίας της
χώρας στο εξωτερικό που είναι απότοκος των
παραποιημένων στοιχείων είναι ίσως σοβαρό-
τερη υπόθεση και από την ίδια την οικονομική
κρίση» επιμένει σε όλες του τις δηλώσεις. 

«Πράσινη» αυτοκριτική
Μετά τα μπάνια του λαού και λίγο πριν τη ΔΕΘ θα

ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τον ανασχηματισμό
του κυβερνητικού του σχήματος. Η απόφαση θεω-
ρείται δεδομένη, την ίδια ώρα που αρκετά στελέχη
του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν την κριτική για τις κυβερνη-
τικές επιδόσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Μιλ-
τιάδης Παπαιωάννου. Ο πρόεδρος της επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής τάχθηκε υπέρ
της αλλαγής προσώπων στο υπουργικό συμβούλιο
και συνέστησε στον Γιώργο Παπανδρέου να δοκιμά-
σει έναν κυβερνητικό συνδυασμό νέων και παλιών
προσώπων, όπου ο ενθουσιασμός θα συνοδεύεται
από την απαιτούμενη εμπειρία. «Το ζητούμενο είναι
σύνθεση» ήταν τα λόγια του κ. Παπαϊωάννου. 
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Συνεχίζουν με φόντο την… επιστράτευση

Αποφασισμένοι να εξακολουθήσουν
τις κινητοποιήσεις τους είναι οι ιδιο-
κτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων,

παρά τα τεράστια προβλήματα που έχει
δημιουργήσει η απεργία διαρκείας. Η συ-
νάντηση τους με τον γενικό γραμματέα του
υπουργείου Υποδομών Χάρη Τσιόκα ολο-
κληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, και ο πρό-
εδρος του συνδικάτου Χερσαίων
Μεταφορών Γιώργος Τζωρτζάτος, δήλωσε
ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε το βα-
σικό τους αίτημα, που έχει να κάνει με τις
υπάρχουσες άδειες: «Η ευθύνη για μια
ακόμα φορά δεν μας βαρύνει» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιόκας κά-
λεσε τον κλάδο να συνεχίσει το διάλογο
«πιο ήρεμα και όχι υπό το κράτος της πίε-
σης στο κοινωνικό σύνολο» και πρόσθεσε

ότι σε  καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει
να παραλύσει η αγορά.

Σχετικά με τη συνέχιση του διαλόγου, οι
απεργοί ζήτησαν να μην κατατεθεί άμεσα
το νομοσχέδιο στη Βουλή, ώστε να συνεχι-
στεί ο διάλογος. Οι απεργοί σημείωσαν επί-
σης ότι τα ζητήματά τους είναι σύνθετα,
κατά συνέπεια απαιτείται συνεννόηση και
συναντήσεις και με άλλους υπουργούς.

Λύση η επιστράτευση;
Το ενδεχόμενο πολιτικής επιστράτευσης

εξετάζει πλέον η κυβέρνηση. Νέο πονοκέ-
φαλο στην κυβέρνηση προκαλεί και η νέα
απεργία που εξήγγειλαν οι ιδιοκτήτες των
φορτηγών στις διεθνείς μεταφορές που
μέχρι τώρα δεν συμμετείχαν στις απεργια-
κές κινητοποιήσεις. 

Η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών και
βυτιοφόρων έχει προκαλέσει ασφυξία στην
αγορά, αφού τα περισσότερα βενζινάδικα
στέγνωσαν από καύσιμα, ενώ παρουσιά-
στηκαν ελλείψεις στην αγορά και σε είδη
πρώτης ανάγκης, όπως τα οπωροκηπευ-
τικά. 

Ανησυχία, μάλιστα, εκφράζεται και από
τους τουριστικούς φορείς για το πως θα γί-
νουν οι μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο,
όταν θα φύγουν για διακοπές οι πρώτοι
αδειούχοι του Αυγούστου. 

Στο μεταξύ ο νομάρχης Θεσ-
σαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, με επι-
στολή του ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες
βυτιοφόρων ΔΧ επειδή επέτρεψαν την
ομαλή τροφοδοσία του αεροδρομίου «Μα-
κεδονία» με καύσιμα.

ΧΩΡΙΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ 

Χαλκιδική: Μισό εκατομμύριο
εγκλωβισμένοι τουρίστες
Καταστροφικές διαστάσεις έχει

πλέον η συνεχιζόμενη απεργία
των ιδιοκτητών βυτιοφόρων στη

Χαλκιδική, καθώς σύμφωνα με στοι-
χεία των ξενοδόχων, υπολογίζονται σε
500.000 οι παραθεριστές που έχουν
εγκλωβισθεί με τα αυτοκίνητά τους!

Όπως αποκαλύπτει η «Κ», ξένοι
τουρίστες που ήρθαν οδικώς στη χώρα
μας από τα γειτονικά κράτη και τη Βό-
ρεια Ευρώπη, αλλά και Έλληνες πα-
ραθεριστές που έφτασαν με τα
αυτοκίνητα τους στη Χαλκιδική, ακινη-
τοποιήθηκαν λόγω της έλλειψης βεν-
ζίνης, καθώς τα πρατήρια καυσίμων
του νομού, έχουν «αδειάσει» εδώ και
μέρες. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
Χαλκιδικής Γρηγόριος Τάσιος δηλώνει
στην «Κ», αναφέρει πως: «η κατά-
σταση στη Χαλκιδική είναι οριακή
καθώς η μετακίνηση των πελατών
είναι αδύνατη και υπάρχουν μεγάλες
ακυρώσεις στις αφίξεις. Οι πελάτες
έχουν φθάσει στο σημείο να μην έχουν
χρήματα και να αδυνατούν να μετακι-
νηθούν ακόμη και σε ένα κοντινό ΑΤΜ
λόγω της έλλειψης καυσίμων. Το θέμα
είναι ποιος θα μας αποζημιώσει…
»συμπληρώνει ο κ. Τάσιος. Εκτιμά μά-
λιστα ότι περισσότεροι από 500.000
τουρίστες έχουν «εγκλωβισθεί» λόγω
έλλειψης βενζίνης.

Από την πλευρά τους οι εμπορικοί
σύλλογοι της Χαλκιδικής κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου με τον πρόεδρο
του Συλλόγου Εμπόρων και Επαγγελ-

ματιών Ν. Μουδανιών Αναστάσιο Δα-
μάσκο να αναφέρει πώς: «πρέπει να
βρεθεί μια λύση, καθώς θα υπάρξουν
αυξημένα  προβλήματα από αύριο». Ο
πρόεδρος της Ένωσης Ελεύθερων
Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτε-
χνών Πολυγύρου και Κεντρικής Χαλ-
κιδικής Αντώνης Βερροιώτης
αναφέρει πως: «πρέπει να βρεθεί μία
λύση, είτε αυτή είναι η υποχώρηση της
κυβέρνησης, είτε είναι η υποχώρηση
των απεργών, γιατί θα αρχίσουν να δη-
μιουργούνται μεγάλα προβλήματα».
Στην ιδία κατάσταση βρίσκονται και οι
εμπορικοί σύλλογοι της Κασσάνδρας
και της Σιθωνίας με τον πρόεδρο του

Σωματείου Επαγγελματοβιοτεχνών Δη-
μήτρη Παπαρούλια να αναφέρει πως:
«το πρόβλημα θα αρχίσει να δημιουρ-
γείται από αύριο στα καταστήματα και
πως τα ευπαθή προϊόντα δεν κινδυ-
νεύουν μέχρι αυτή τη στιγμή, καθώς η
μεταφορά τους γίνεται με ιδιωτικά
φορτηγά». 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεύθερων
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων
του δήμου Σιθωνίας Στυλιανός Σιρδά-
ρης αναφέρει πως: «δεν έχουν δημι-
ουργηθεί  ακόμη, αλλά τις επόμενες
ημέρες επρόκειτο να δημιουργηθούν
προβλήματα στις μεταφορές».

Χ.Μ.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Οπωροκηπευτικά 
και πρώτες ύλες 
υπό… εξαφάνιση
Tου Νικόλαου Πέσιου

Τέταρτη ημέρα της απεργίας των ιδιοκτητών βυ-
τιοφόρων και φορτηγών, και τα πρώτα προβλή-
ματα στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει την

εμφάνιση τους. Παρατηρούνται οι πρώτες ελλείψεις
στα ευπαθή προϊόντα, με ιδιαίτερο πρόβλημα στα οπω-
ροκηπευτικά είδη. Στο τομέα του τουρισμού, οι ακυ-
ρώσεις σε ξενοδοχεία είναι ελάχιστες αυτές τις
πρώτες ημέρες. 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονί-
κης, Κωνσταντίνος Χαντζαρίδης, μιλώντας στην «Κ»
σημειώνει: «μεγάλα προβλήματα αυτή την στιγμή αν-
τιμετωπίζει ο κλάδος των οπωροκηπευτικών, ενώ μέ-
χρις στιγμής δεν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα
αλλά προϊόντα. Προβλήματα παρατηρηθήκαν και στις
βιομηχανίες από την έλλειψη πρώτον υλών». Ο κ.
Χαντζαρίδης επισήμανε την αρνητική ψυχολογία που
επικρατεί στον κόσμο λόγω τις έλλειψης καυσίμων και
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος φοβάται να πάρει
το αυτοκίνητο του για να μετακινηθεί, λόγω του πανι-
κού που επικρατεί από την έλλειψη καυσίμων που
υπάρχει στην αγορά». 

Ο τουρισμός της πόλης δεν έχει επηρεαστεί σε με-
γάλο βαθμό με τις ακυρώσεις να είναι ελάχιστες. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης,
Αριστοτέλη Θωμόπουλο, ανέφερε στην «Κ» ότι «οι
ακυρώσεις κρατήσεων μέχρι τώρα είναι λίγες στα ξε-
νοδοχεία της πόλης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως
την περίοδο αυτή δεν υπάρχει ζήτηση, διότι διανύουμε
μια σεζόν που δεν είναι και τόσο τουριστική για την
Θεσσαλονίκη».  

Ο κ. Θωμόπουλος δεν έκρυψε την ανησυχία του,
στο ενδεχόμενο το αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» να
«στερέψει» από καύσιμα με αποτέλεσμα να μην γί-
νουν πτήσεις, και ίσως τότε παρατηρηθεί κάποια εν-
δεχόμενη αύξηση στις ακυρώσεις από τους τουρίστες.
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➽ Διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογρα-
φία, που αφορά τα παραποιημένα στοι-
χεία για την δημοσιονομική κατάσταση
της χώρας, προκειμένου να διερευνη-
θούν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον
πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή και τους πρώην υπουργούς της
ΝΔ, Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη
και Γιάννη Παπαθανασίου και Υγείας
Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η δικαιοσύνη
ξεκίνησε να διερευνά την υπόθεση,
μετά την κατάθεση, από τον πρόεδρο
του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη, των
δύο πορισμάτων για την οικονομία, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ειδικών
εμπειρογνωμόνων.

➽ Σε βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέ-
διο για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεω-
μένων φυσικών προσώπων προχώρησε
η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη.
ΝΔ και ΛΑΟΣ επιφυλάχθηκαν να τοπο-
θετηθούν επί των άρθρων του νομοσχε-
δίου. ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν ότι το
καταψηφίζουν, κατηγορώντας την κυ-
βέρνηση για εμπαιγμό των οικονομικά
ασθενέστερων πολιτών. 

➽ Καθυστέρηση ενός έτους καταλογί-
ζει στην υπουργό Παιδείας Άννα Δια-
μαντοπούλου ο πρώην υπουργός
Παιδείας Άρης Σπηλιωτόπουλος σχε-
τικά με την αδειοδότηση των κολεγίων
και κάνει λόγο για δικαίωση της πολιτι-
κής που ακολούθησε η Νέα Δημοκρα-
τία.

➽ Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέ-
σματα της προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ
457/29.12.2009, τεύχος προκηρύ-
ξεων ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας 1354 θέσεων τακτικού
προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε φορείς του
υπουργείου Υγείας και στα νοσοκομεία
Αρεταίειο και Αιγινήτειο. Τα αποτελέ-
σματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσε-
λίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Ο
πίνακας διοριστέων απεστάλη στο
Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

➽ «Οι επικουρικές συντάξεις είναι από-
λυτα διασφαλισμένες από όλα τα Τα-
μεία και για πολλά χρόνια. Αυτή είναι
και η διαπίστωση των ελεγκτών μετά
την επίσκεψη του κλιμακίου (Δ.Ν.Τ.,
Ε.Κ.Τ., Ε.Ε.) στα Επικουρικά Ταμεία».
Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοίνωσή
του το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης χαρακτηρίζοντας απο-
λύτως ανακριβή «όσα λέγονται ή
γράφονται για συντάξεις που δήθεν κιν-
δυνεύουν».

μικρά πολιτικά

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρα-
τικής βρίσκεται η προκήρυξη με
την οποία η «Σέχτα Επαναστατών»

αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δολοφο-
νία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιό-
λια. Ιδιαίτερα αξιολογείται το γεγονός ότι
η προκήρυξη εστάλη σε έντυπη και όχι
σε ηλεκτρονική (CD) μορφή, όπως γινό-
ταν στο παρελθόν.

Όπως έγινε γνωστό, άγνωστος τηλε-
φώνησε στην εφημερίδα «Τα Νέα» και
υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο όπου
είχε αφεθεί η προκήρυξη. Συντάκτες
της εφημερίδας, οι οποίοι πήγαν στο
σημείο, βρήκαν ένα επτασέλιδο κεί-
μενο, που αναφέρεται στη δολοφονία
του Σωκράτη Γκιόλια.

Η «Σέχτα» απειλεί ευθέως τον δημοσιο-
γράφο Νίκο Χατζηνικολάου και αναφέρον-
ται στους εκδότες και δημοσιογράφους
Μ.Τριανταφυλλόπουλο, Γ.Κουρή, Θ.Ανα-
στασιάδη, Π.Κωστόπουλο, Γ. Παπαγιάννη
και τον επιχειρηματία Δ. Κοντομηνά. 

Οι τρομοκράτες εξακολουθούν να
έχουν στο στόχαστρό τους τους αστυνο-
μικούς -αυτήν τη φορά εξειδικεύουν σε
εκείνους που υπηρετούν στην ομάδα
ΔΙΑΣ- αλλά βάζουν και τους σωφρονιστι-
κούς υπαλλήλους, τους εισαγγελείς και
τους διευθυντές των φυλακών.

Οι τρομοκράτες συνοδεύουν την προκή-
ρυξη με φωτογραφία του οπλοστασίου
τους. Στα πρότυπα της 17Ν, δείχνουν ότι
έχουν βαρύ οπλοστάσιο και ότι διαθέτουν
πολλά περισσότερα όπλα από αυτά που
έχουν ήδη χρησιμοποιήσει στις επιθέσεις
τους. Με τίτλο «Η Σέχτα Επαναστατών
οπλίζεται ξανά», ακολουθώντας τις επικοι-
νωνιακές πρακτικές της 17 Νοέμβρη, επι-
δεικνύει με καλύτερης ποιότητας χαρτί,
σαν αφίσα, τον αναβαθμισμένο οπλισμό
της με την επισήμανση: «Τα όπλα μας

είναι γεμάτα και έτοιμα να "μιλήσουν"». Η
φωτογραφία είναι χαρακτηριστική: τρία
Καλάσνικοφ, ένα ημιαυτόματο και ταξινο-
μημένα στη σειρά δώδεκα πιστόλια και
ένα περίστροφο. Στο σκηνικό προστίθενται
γεμιστήρες, δεκάδες σφαίρες, ένα στιλέτο
και μια σιδηρογροθιά.  

Καταδικάζουν τα κόμματα
«Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται

αλλά ενισχύεται μέσα από τη συλλογική
προσπάθεια του ελληνικού λαού για
αγώνα ενάντια στη τρομοκρατία, που θα
συνεχίσουμε απαρέγκλιτα και με επιτυ-
χία», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Μαρ-

κόπουλος ανέφερε ότι «οι απειλές εναν-
τίον πολιτικών, δημοσιογράφων, εκδοτών
και διευθυντών φυλακών δείχνουν ότι
κάτι πάει να αλλάξει στο τρόπο που κά-
ποιοι με το αρρωστημένο μυαλό τους θέ-
λουν να τρομοκρατήσουν».

«Αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις
αποτελούν χειραγωγία στο σύστημα και
αποπροσανατολίζουν το λαό αλλά δεν θα
τους περάσει. Είναι χρέος της κυβέρνη-
σης να τους αποκαλύψει και να μάθουμε
κάποια στιγμή την αλήθεια, όπως έγινε
όταν αποκαλύφθηκε ότι το διαμέρισμα
που κρατούνταν ο Αλντο Μόρο ήταν
ενοικιασμένο από τη ΣΙΑ», υπογράμμισε
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης.

«Το δικό μας το μήνυμα που πρέπει να
τους στείλουμε είναι ότι με την τελευταία
τρομοκρατική ενέργεια τους δεν κέρδι-
σαν απολύτως τίποτα. Το μόνο που απο-
κόμισαν είναι κοινωνική απέχθεια και
καθολική άρνηση των πολιτών να απο-
δεχθούν τέτοιου είδους ενέργειες που
βάφονται με το αίμα», τόνισε ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Αστέ-
ριος Ροντούλης.

Την αδιαπραγμάτευτη καταδίκη οποι-
ασδήποτε μορφής είτε άμεσης, είτε έμ-
μεσης τρομοκρατίας απ΄ όπου και αν
προέρχεται, εκφράζει ο ΣΥΝ με αφορμή
την προκήρυξη της «Σέχτας Επαναστα-
τών» για τη δολοφονία του δημοσιογρά-
φου Σωκράτη Γκιόλια.

«Η είδηση ότι η Σέχτα Επαναστατών
αναλαμβάνει την ευθύνη για την δολο-
φονία του δημοσιογράφου Σωκράτη
Γκιόλια αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε σε
μια περίοδο που η τρομοκρατία απειλεί
ευθέως τους δημοκρατικούς μας κανό-
νες», αναφέρει η Δημοκρατική Αριστερά
σε ανακοίνωσή της.

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ

Στο μικροσκόπιο 
της Αντιτρομοκρατικής 
η προκήρυξη της «Σέχτας»

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ - ΝΔ στην Εξεταστική για τα ομόλογα

Tην έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ
και τη Νέα Δημοκρατία, η οποία μάλιστα απο-
χώρησε επιφυλασσόμενη για τη περαιτέρω

στάση της, προκάλεσε η κατάθεση του διευθυντή
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Χρήστου
Ντζιούνη στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά
την υπόθεση των ομολόγων.

Αφορμή στάθηκε η αντίδραση του βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπαχρήστου που εξέφρασε τον
προβληματισμό του για την επάρκεια γνώσεων του
μάρτυρα για τη θέση που κατείχε και ανέφερε ότι

θα καταθέσει σχετική ερώτηση προς τον αρμόδιο
υπουργό. Λίγο αργότερα, μιλώντας με τους κοινο-
βουλευτικούς συντάκτες αιτιολόγησε τη στάση του
λέγοντας ότι ο κ. Ντζιούνης είτε ξέρει για την υπό-
θεση των ομολόγων και απέφυγε εντέχνως να
απαντήσει, είτε δεν είναι ο καταλληλότερος για να
κατέχει ένα τόσο νευραλγικό πόστο.

Η αναφορά αυτή του κ. Παπαχρήστου προκά-
λεσε την έντονη αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ,
ενώ τόσο ο Προκόπης Παυλόπουλος όσο και ο
Νίκος Νικολόπουλος κατήγγειλαν ότι δεν είναι δυ-

νατό με την ανοχή του προεδρείου να προκαλείται
και να μην προστατεύεται ο μάρτυρας και υποστή-
ριξαν ότι αυτό είναι μήνυμα τρομοκράτησης και
για άλλους κρίσιμους μάρτυρες στο μέλλον.

Παράλληλα δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται για την
περαιτέρω στάση του κόμματός τους.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Χρήστος Πρωτόπαπας και Μιχάλης Τιμοσίδης κα-
τηγόρησαν τη ΝΔ ότι με επικοινωνιακά τεχνάσματα
επιχειρεί να εκτρέψει την έρευνα της Εξεταστικής
που ήδη εξελίσσεται δραματικά σε βάρος της.





Χωρίς προβλήματα και με 21
ποδοσφαιριστές η αποστολή
του Άρη «πέταξε» χθες το

πρωί με προορισμό την Βαρσοβία,
ενόψει της αναμέτρησης με την
Γιαγκελόνια. Στη συνέχεια η ομάδα
της Θεσσαλονίκης ταξίδεψε οδικός
για περίπου 200 χιλιόμετρα μέχρι
το Μπιάλιστοκ, όπου και έχει κατα-
λύσει σε ξενοδοχείο της περιοχής
στο κέντρο της πόλης.

Κατά την αναχώρηση τους οι παί-
κτες των κίτρινων δεν θέλησαν να
πουν πολλά, με τον Χαβίτο να τονί-
ζει πως θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί, αφού η Γιαγκελόνια
είναι ένας άγνωστος αντίπαλος.
«Τον αντίπαλό δεν τον γνωρίζουμε,
αλλά σίγουρα δεν έφτασε τυχαία
μέχρι εδώ. Πρέπει να λάβουμε τα
μέτρα μας και να παρουσιαστούμε
σοβαροί. Η ομάδα έμαθε από τα
λάθη της. Το επόμενο παιχνίδι, στο
Κλεάνθης Βικελίδης, θα είναι και το
πιο σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε
θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο παι-

χνίδι, όμως, ώστε να προκρι-
θούμε».

Για τον βαθμό ετοιμότητας της
ομάδας, τόνισε: "Όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος, θα χρειαστούμε κά-
ποιο χρονικό διάστημα για να προ-
σαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
Έχουν έρθει νέοι ποδοσφαιριστές,
επομένως πρέπει να μάθει ο ένας
τον άλλον, αλλά και το σύστημα
παιχνιδιού. Ελπίζω η ομάδα να δεί-
ξει το υψηλό της επίπεδο και να
προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν
πιο σύντομα στα νέα δεδομένα".

«Πονοκέφαλος» 
για τον Κούπερ

Προβληματισμένος για 2 θέσεις
τις 11αδας είναι ο Εκτορ Ραούλ
Κούπερ. Τον Αργεντινό τεχνικό

«πονοκεφαλιάζει» μια θέση στα
αμυντικά χαφ (τον παρτενέρ του
Ναφτί) και μία θέση στο κέντρο της
άμυνας. Ο παρτενέρ του Μεντί
Ναφτί στη μεσαία γραμμή του Άρη
είναι γρίφος για δυνατούς λύτες,
αφού ο Πρίττας είναι ανέτοιμος, ο
Τόχα δεν έχει αγωνιστεί ξανά στο

πλευρό του Τυνήσιου και ο Μενδρι-
νός (ο οποίος έχει θεωρητικά το
προβάδισμα) είναι παρομοίου στυλ.
Την ίδια ώρα το δίδυμο Ρονάλντο-
Λαζαρίδη στο κέντρο της άμυνας
δεν είναι τόσο «αμετακίνητο» όσο
φαινόταν αρχικά, αφού ο Κούπερ
σκέφτεται να ρίξει στη «μάχη» έναν

εκ των Οριόλ ή Κουλουχέρη στη
θέση του πρώην παίκτη του Αστέρα
Τρίπολης. Η αποστολή του Άρη τα-
ξίδεψε και με τους 21 ποδοσφαιρι-
στές που είχαν δηλωθεί στην λίστα
της UEFA οι οποίοι είναι οι: Πρίτ-
τας, Κουλουχέρης, Σέρχιο Κόκε,
Τόνι Κάλβο, Σηφάκης, Χαβίτο, Ρο-
νάλντο Γκιάρο, Νέτο, Ναφτί, Λαζα-
ρίδης, Ντειβίντας Τσεζνάου-
σκις, Μενδρινός, Οριόλ Λοθάνο,
Βελλίδης, Ντάνιελ Τσέζαρεκ,
Χουάν Μανουέλ Μπαρέρο, Καζνα-
φέρης, Κάρλος Ρουίζ, Παπαζαχα-
ρίας, Μίσελ Γκαρμπίνι Περέιρα και
Κάρλος Τόχα Βέγκα.

*Διαιτητής του αγώνα που θα ξεκινήσει
στις 21:45 και θα μεταδοθεί απ’ ευθείας
από το CONN-X TV, θα είναι ο Νορβηγός
Έσπεν Μπέρντσνερ.
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Χαβίτο: «Να είμαστε σοβαροί»
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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 ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

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

Άμεση Δράση 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 166
Διημ. και διανυκτ. φαρμακεία 14944
Εφημερεύοντα φαρμακεία – κλινικές 14944
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
Χρυ . Σμύρνης 7 Όπισθεν Θεάτρου Σταυρούπολης, Πλάτωνος 3 - Εγνατία -

Αγ. Σοφία, Κασσάνδρου 49 Διοικητήριο, Βασ. Όλγας 104 Ανάληψη, 28ης
Οκτωβρίου 84 Κωνσταντινουπόλεως Ιπποκράτειο, Μακεδονίας 117 – 25ης
Μαρτίου, Α.Παπαναστασίου 166 Γήπεδο Άρεως Χαριλάου, Μ.Μπότσαρη 130 -
Παπάφη, Φιλιππουπόλεως13 Έναντι Εκκλ. Αγ. Παντελεήμονα, Αν.Παπανδρέ-
ου 49, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 6, Ιμερας 5-Πεζόδρομος, Θ. Βασιλειάδη 35-Λαμ-
πράκη 190-Α.Τούμπα, Εδ.Ροστάν 34 - Καλλιδοπούλου, Αιγαίου 55, Μακρυ-
γιάννη 59 - Φειδίου 18 Άνω Ηλιούπολη, Σκρά – 28ης Οκτωβρίου 9 (δίπλα στο
Β΄ ΚΑΠΗ), Εγνατία 45 - Ιων.Δραγούμη

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Πάτωνος 3 - Εγνατία - Αγ. Σοφία, Μακεδονίας 117 – 25ης Μαρτίου, Αν.Πα-

πανδρέου 49, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 6, Θ. Βασιλειάδη 35-Λαμπράκη 190-
Α.Τούμπα, Αιγαίου 55, Σκρα – 28ης Οκτωβρίου 9 (δίπλα στο Β΄ ΚΑΠΗ)

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιο-
λογικά, αιμοδοσίας, νευρολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ωρλ,
νευροχειρουργικά, θωρακικά, καρδιοχειρουργικά, οφθαλμολογικά,
αγγειοχειρουργικά, πνευμονολογικά, παιδοψυχιατρικά
• ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για περιστατικά παθολογικά, χειρουργικά, ου-
ρολογικά, οδοντιατρικά, γυναικολογικά
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παιδιατρικά, παιδοχει-
ρουργικά, παιδοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικο-
λογικά
• ΝΟΣ.ΔΕΡΜ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ.ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• Ψ.Ν.Θ για περιστατικά ψυχιατρικά
• ΝΟΣ.ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα

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

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

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

Μουσεία

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

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

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

• ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ     Αμισού(μπροστά στο παλιό Δημαρχείο)

• ΚΑΝΑΡΗ Aπό Αλ.Παπαναστασίου μέχρι Παπάφη

• ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρχαιοτήτων & Δεξαμενής 

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

• ΠΟΛΙΧΝΗ Aπό Δερβενεκίων & Παπάφη

• ΠΥΛΑΙΑ Παύλου Μελά, δίπλα στο Σχολείο

• ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ   Ηπείρου

• ΦΟΙΝΙΚΑΣ Στο πάρκο, δίπλα στις εργατικές κατοικίες

• ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Οδός Νεκταρίου

• ΝΙΚΟΠΟΛΗ Οδός Άρη Βελουχιώτη

• ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ωραιοκάστρου

λαϊκές αγορές
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Την έκθεση φωτογραφίας «Από
το Βόσπορο στην Αδριατική»

(που παρουσιάζουν το Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Θεσσαλονίκης και το Μου-
σείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης)
θα έχουν την δυνατότητα να απο-
λαύσουν οι ενδιαφερόμενοι αύριο
και μεθαύριο από τις 8 το πρωί
μέχρι τις 7 το απόγευμα στη Ροτόντα
Άγιος Γεώργιος.

Ηέκθεση "Liverpool F.C. 1892 –
2010, You ‘ll never walk

alone" συνεχίζεται στο Ολυμπιακό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, (Αγ.Δημη-
τρίου & 3ης Σεπτεμβρίου). Μονα-
δικά αντικείμενα συλλεκτικής αξίας,
συγκεντρωμένα από τα μέλη του
συνδέσμου φιλάθλων της ομάδας
στην Θεσσαλονίκη ‘’Thessaloniki
Branch’’, κατά τις τελευταίες έξι δε-
καετίες εκτίθενται στο χώρο περιο-
δικών εκθέσεων του μοναδικού
Ολυμπιακού Μουσείου της χώρας.

Το Φεστιβάλ Κασσάνδρας 2010
συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης θα εμφανι-
στεί το Σάββατο 31 Ιουλίου στις
21.30, στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης,
στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής,
μαζί του συμμετέχουν: Βαγγέλης
Λάππας, Βασίλης Δρούγκας (Ηχο-
ληψία), Κωνσταντίνος Αλεξίου (Φω-
τισμοί), Στέλιος Φράγκος (Φροντίδα
σκηνής και οργάνων). 

Τον 3ο Διαγωνισμό Ποίησης και
Φωτογραφίας προκήρυξε ο

Δήμος Ευόσμου, η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού και η Δημοτική Κοινω-
φελής Επιχείρηση, για νέους δημι-
ουργούς με θέμα: «Έρως & Ψυχή,
Λόγος & Εικόνα». Ο 3ος Διαγωνι-
σμός Ποίησης και Φωτογραφίας φι-
λοδοξεί να ενεργοποιήσει τις
δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώ-
πων. Στην εποχή της οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης, ο Έρως και
η Ψυχή ανοίγουν δίαυλο επικοινω-
νίας με τους σύγχρονους καλλιτέ-
χνες χρωματίζοντας, ίσως λίγο, τα
όνειρά τους. Περισσότερες πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα: 2310706668,
6937 304340

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS τηλ
.2310499999)
αίθουσα 1: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (18:30, Σάββατο και Κυριακή:
16:10, 18:30) / Έκλειψη (20:50, 23:10)
αίθουσα 2: Οι μεγάλοι (19:00, Σάββατο
και Κυριακή: 16:50, 19:00) / I Love you
Phillip Morris (21:40, 23:50)
αίθουσα 3: Υποψήφιος μάγος (17:50,
20:30, 22:50, Σάββατο και Κυριακή:
15:30, 17:50, 20:30, 22:50)
αίθουσα 4: Επικίνδυνες παρέες
(17:30, 19:40, 22:00, 00:20, Σάββατο
και Κυριακή: 15:20, 17:30, 19:40,
22:00, 00:20)
αίθουσα 5: Υποψήφιος μάγος (17:20,
19:30, 21:50, 24:00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 15:10, 17:20, 19:30, 21:50,
24:00)
αίθουσα 6: Οι μεγάλοι (18:00, 20:10,
22:30, 00:50, Σάββατο και Κυριακή:
15:50, 18:00, 20:10, 22:30, 00:50)
αίθουσα 7: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (17:10, Σάββατο και Κυριακή:
15:00, 17:10) / Έκλειψη (19:20, 22:10,
00:40)
αίθουσα 8: Επικίνδυνες παρέες
(18:50, 21:10, 23:30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:30, 18:50, 21:10, 23:30)
αίθουσα 9: Επικίνδυνες παρέες
(22:00)
αίθουσα 10: Οι μεγάλοι (20:10, 22:30)
αίθουσα 11: Οι μεγάλοι (21:20, 23:40)

ODEON πλατΕια (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
αίθουσα 1: Έκλειψη (19:30, 22:15)
αίθουσα 2: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (18:00) / Υποψήφιος μάγος
(20:10, 22:30)
αίθουσα 3: Οι μεγάλοι (18:10, 20:20,
22:40)
αίθουσα 4: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (19:00) / Έκλειψη (21:15)
αίθουσα 5: Επικίνδυνες παρέες
(19:40, 22:00)
αίθουσα 6: Έκλειψη (18:00, 20:30,
23:00)
αίθουσα 7: Επικίνδυνες παρέες
(18:30, 20:50, 23:10)
αίθουσα 8: Υποψήφιος μάγος (18:40,
21:00, 23:20)

STER CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
αίθουσα 1: Οι μεγάλοι (19:50, 22:00,
Παρασκευή: 19:50, 22:00, 00:15, Σάβ-
βατο: 17:30, 19:50, 22:00, 00:15, Κυ-
ριακή: 17:30, 19:50, 22:00)
αίθουσα 2: Επικίνδυνες παρέες
(18:20, 20:40, Σάββατο και Κυριακή:
16:00, 18:20, 20:40) / Υποψήφιος
μάγος (13:00)
αίθουσα 3: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (18:40, Σάββατο και Κυριακή:
16:30, 18:40) / Υποψήφιος μάγος
(21:30, 23:50)

αίθουσα 4: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (19:10, Σάββατο και Κυριακή:
17:00, 19:10) / Επικίνδυνες παρέες
(21:15, 23:30)
αίθουσα 8: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη 3D) (20:15, Σάββατο και Κυριακή:
18:10, 20:15) / Έκλειψη (22:20)
αίθουσα 9: Υποψήφιος μάγος (20:10,
22:30, Σάββατο και Κυριακή: 17:50,
20:10, 22:30)
αίθουσα 10: Οι μεγάλοι (18:50, 21:00,
23:15, Σάββατο και Κυριακή: 16:40,
18:50, 21:00, 23:15)

STER CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο City
Gate τηλ. 8018017837) 
αίθουσα 1: Οι μεγάλοι (19:50, 22:00,
Παρασκευή: 19:50, 22:00, 00:20, Σάβ-
βατο: 17:30, 19:50, 22:00, 00:20, Κυ-
ριακή: 17:30, 19:50, 22:00)
αίθουσα 2: Υποψήφιος μάγος (20:10,
22:30, Σάββατο και Κυριακή: 17:50,
20:10, 22:30)
αίθουσα 3: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (19:20, Σάββατο και Κυριακή:
17:00, 19:20) / Υποψήφιος μάγος
(21:30) / Επικίνδυνες παρέες (Παρα-
σκευή και Σάββατο: 24:00)
αίθουσα 6: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (18:20), Σάββατο και Κυριακή:
(16:00, 18:20) / Έκλειψη (20:30) / Επι-
κίνδυνες παρέες Παρασκευή και Σάβ-
βατο: (23:00)
αίθουσα 8: Οι μεγάλοι (21:00, 23:30)

ΘΕρινοι
αλΕΞ: (τηλ.2310269403,2310265884)
Τελευταίος προορισμός (21:10, 23:10)
απολλΩν: (τηλ.2310828642) έως Κυ-
ριακή: Το μυστικό στα μάτια της (21:00)
/ Οικογένεια σε παράνοια (23:00), Δευ-
τέρα έως Τετάρτη: Το λουλούδι της ερή-
μου (21:00) / Οικογένεια σε παράνοια
(23:00)
αυρα: (τηλ.2310454525) Αόρατος συγ-
γραφέας (21:00, 23:00)
ΕλλΗνισ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα στο
Βελλίδειο τηλ.2310292304) Rebound
(21:00) / I love you Phillip Morris
(22:45)
ναταλι: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) Επικίνδυνες παρέες
(21:00, 23:10)
ΘΕρΜαισ: (τηλ.2310463423) έως Κυ-
ριακή: Άδωξη μπάσταρδη (21:30), από
Δευτέρα: Sex and the city (21:30)
Κατια: (τηλ.2375023580, Νικήτη) Πέμ-
πτη: Πλανήτης 51 (21:00) / Date night
(23:00) / Παρασκευή - Κυριακή: Date
night (21:00, 23:00)
πανοραΜα: (τηλ.2310346720) Πέμ-
πτη - Κυριακή: The kings of Mykonos
(21:00, 23:00)
παραΔΕισοσ: (τηλ.2310631700) Πέμ-
πτη - Κυριακή: Agora (21:30) / Δευτέρα
έως Τετάρτη: Λευκή κορδέλα (21:30)
τζΕνΗ ΚαρΕζΗ: (τηλ.2310600696)
Πέμπτη - Κυριακή: Πλανήτης 51: Επι-
σκέπτης από τη γη (21:30), Δευτέρα -
Τετάρτη: Η εκδίκηση της Καταλίν Βάργ-
κας (21:30)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

«Caveman» του Rob Becker / την Δευτέρα 2 αυγούστου, στις 21.30 στο Θέατρο Δά-
σους

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕατρο ΚΗπου Παράσταση: «Ο
έμπορος της Βενετίας» του Ουί-
λιαμ Σαίξπηρ / Πρωταγωνιστούν:
Χρίστος Καλαβρούζος, Γιώργος
Μωρόγιαννης, Γεωργία Γεωρ-
γόνη, Παναγιώτης Κατσώλης,
Σωκράτης Πατσίκας, Δημήτρης
Μακαλιάς, Μαρία Παρασύρη,
Ηλέκτρα Τσακαλία, Γιάννης Δρα-
κόπουλος, Διογένης Τριανταφυλ-
λίδης, Θανάσης Μιχαηλίδης,
Γιώργος Χουλιάρας/ Σήμερα στις
21.15
ΦΕστιβAλ ΜονHσ λαζαριστΩν
Παράσταση: «Εκείνος και…
Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά/

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Ηλιό-
πουλος, Γιώργος Καύκας/ Σή-
μερα στις 21.00 (Είσοδος
ελεύθερη)
ΘΕατρο Δασουσ Παράσταση:
«Caveman» του Rob Becker/
Παίζει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης/
Δευτέρα 2 Αυγούστου, στις 21.30
ΘΕατρο ΚΗπου Παράσταση: «Ο
ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ»
του Μολιέρου / Πρωταγωνιστούν:
Γιώργος Μεσσάλας, Όλγα Πολί-
του, Μαρία Διακουμάκου, Σωτή-
ρης Βάγιας, Γιάννης Λιακάκος,
Κυριακή Πρωϊού και Απόστολος
Κρίτσας/ 19 και 20 Αυγούστου
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ακούσατε, ακούσατε!
ΚΕΡΑΥΝΟΣ εν αιθρία ήταν η ανακοί-
νωση της παραίτησης Γιώργου Γαμπρί-
τσιου από τη θέση του προέδρου της
ΕΡΤ, μόλις 6 μήνες μετά την τοποθέ-
τηση του. Επικαλέστηκε προσωπικούς
λόγους (την υπέβαλε στις 15 Ιουλίου)
αν και φημολογείται ότι είχαν διαρρα-
γεί οι σχέσεις με τον πολιτικό προϊστά-
μενο του και υπουργό Πολιτισμού
Παύλο Γερουλάνο. Προσωρινά θα τον
αντικαταστήσει ο Θανάσης Παπαγεωρ-
γίου.

ΑΠΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ο Γαμπρίτσιος  αναφέ-
ρει στην επιστολή παραίτησής του ότι
διαχειρίστηκε «με σύνεση και νηφαλιό-
τητα το ακανθώδες θέμα της αναγκαστι-
κής αποχώρησης 1.047 συμβασιούχων»
και πως ταυτόχρονα έθεσε « για πρώτη
φορά στην ΕΡΤ διαφανείς διαδικασίες
για την πρόσληψη συμβασιούχων στο
αμέσως προσεχές διάστημα». Στην
απάντηση του ο Γερουλάνος επισημαί-
νει ότι «ο αναμορφωμένος προϋπολογι-
σμός που εγκρίθηκε στο προηγούμενο
ΔΣ, ο οποίος για πρώτη φορά στα χρο-
νικά της ΕΡΤ εμφανίζει πρωτογενές πλε-
όνασμα 30 εκ. ευρώ είναι ενδεικτικός
της νέας πορείας της ΕΡΤ». 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ο ΣΚΑΙ και τα δικαιώ-
ματα του Μουντομπάσκετ για το Inter-
net. Το woop.gr θα μεταδώσει ζωντανά
τους αγώνες της εθνικής μας ομάδας,
της αμερικανικής ντριμ τιμ με εικόνα
υψηλής ευκρίνειας και ελληνικό σχολια-
σμό.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ και πληθύνονται οι εκ-
πομπές μαγειρικής στην νελληνική τηλε-
όραση, καθώς εκτός του… Μποτρίνι,
τις μαγειρικές εκπομπές και τα ριάλιτι
Master Chef”, “Top Chef”, τώρα έρχε-
ται και το “Food and the City”, όπου ο
σεφ Καλλίδης (Όμορφος Κόσμος το
πρωί) θα μαγειρεύει με “επώνυμους”
στο Mega. Λεφτά να πάρουμε τρόφιμα
θα ΄χουμε;…

ΟΝΟΜΑΤΑ δημοσιογράφων και εκδο-
τών «στοχοποιεί» η ΣΕΧΤΑ στην προκή-
ρυξη της, με την οποία ανέλαβε την
ευθύνη της δολοφονίας του Σωκράτη
Γκιόλια. Αναφέρει τους: Θ. Αναστασιά-
δης, Μ. Τριανταφυλλόπουλος, Ν. Χα-
τζηνικολάου, Π.Κωστόπουλος, Γ.
Κουρής, Δ. Κοντομηνάς, Γ. Παπαγιάν-
νης κ.ά.  

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

10.00- Το Καπλάνι της βιτρίνας
10.30- Το κορίτσι από το Ποταμι
11.15- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
στίβου
15.00- Ένα σχολείο για τον αυ-
τοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, εν πλω
16.30- Τζόνας 
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Η λυγερή (Ε)
19.00- 'Aγονη γραμμή
19.30- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
στίβου
23.00- Photo finish 2010
00.00- Διαβολικά μυαλά (3ος
κύκλος-α μετάδοση)

ΝΕΤ

06.00- Δημιουργώντας τον άν-
θρωπο
07.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Η μηχανή του χρόνου
(Ε)
11.00- Εξάντας (Ε)
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα Best
of
15.00- Ειδήσεις
16.00- Έχει γούστο (Ε)
18.00- Ειδήσεις
18.30- Τρελός, παλαβός και
Βέγγος
20.30- Ταξιδεύοντας με τη μά-
για (Ε)
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ο επαρχιώτης (Θερινό
σινεμά)
00.00- Αναζητώντας τέρατα 

ΕΤ3

09.30- Balkan Express (E)
10.30- Ανακαλύπτοντας τον κό-
σμο
11.30- Προστατεύοντας τη φύ-
ση
12.30- Ταξίδι στη Γεύση
13.00- Ειδήσεις
14.30- Η ελληνική μου Κουζίνα
15.30- Τόλμη και γοητεία
16.00- Η χαρά της ζωγραφικής
16.30- Μαγικός κόσμος
17.00- Ειδήσεις
17.55- Αθλητικά
18.15- Έκτη αίσθηση
18.30- Πλανήτης γη επείγον
19.00- Οι οικολογικές μάχες
19.50- Το ψάρεμα
20.50- Κιλιμάντζαρο: η κορυφή
της Αφρικής
21.00- Κλήρωση τζόκερ ΠΡΟΤΟ
21.05- Συνέχεια του ντοκιμαν-
τέρ
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Γίνε ένα με τα πλάσματα
00.00- CINEMANIA

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί (E)
07.00- Κοινωνία ώρα Mega
10.00- Φάε τη σοκολάτα σου
(Ε)
10.45- Τα μυστικά της Εδέμ (Ε)
12.40- Η ζωή της άλλης (E)
14.00- Ειδήσεις
15.00- Μπουκιά και συγχώριο
(E)
16.00- Το κόκκινο δωμάτιο
17.00- Ματιές στα γεγονότα
17.10- Γοργόνες (Ε)
17.50- Λατρεμένοι μου γείτο-

νες (Ε)
18.50- Λάκης ο γλυκούλης (Ε)
20.00- Ειδήσεις
21.00- Μ+Μ (Ε)
22.00- Η οικογένεια βλάπτει (Ε)
23.15- Μαύρα μεσάνυχτα (Ε)
00.15- Τελευταία γεγονότα
00.30- Χαρά αγνοείται (Ε)
01.30- Οι μάγισσες της Σμύρ-
νης

ANT1

06.00- Βότκα πορτοκάλι (E)
07.00- Εlatte (Ψυχαγωγική Εκ-
πομπή)
11.00- Φίλα το βάτραχο σου (E)
12.00- Λίτσα.com (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- Wipe out - USA
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- Bones 
24.00- Ola 10 Summer Edition 
01.00- ANT1 news
01.10- Οι στάβλοι της Εριέττας
Ζαΐμη (Ε)

ALPHA

06.00- Οδός Παραδείσου 7 (Ε)  
08.00- Θα σε δω στο πλοίο (Ε)
09.00- Χορεύοντας στη σιωπή
(Ε)
10.00- Καφές με την Ελένη-

Best of 
13.00- Ειδήσεις
13.15- Κινούμενη άμμος (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- Got To Dance
22.00- CSI Miami
23.00- Υπέροχα πλάσματα (Ε)
00.00- Νόμος και τάξη
01.00- Χωρίς ίχνος

STAR

07.15- Το κλειδί 
08.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Ειδήσεις
13.45- Κορίνα η αγριόγατα 
15.15- Φίλοι για πάντα (one
tree Hill) - 5ος κύκλος
16.10- Gossip girl - 1ος κύκλος
17.00- Ειδήσεις στη νοηματική
17.10- Πράκτορας... στο Τσακ
(Chuck) - 1ος κύκλος
18.00- Ντετέκτιβ Μονκ (Monk)
- 6ος κύκλος
18.50- Numbers
19.45- Ειδήσεις
21.00- 'Aδεια γάμου 
22.45- Ομάδα NCSI
23.45- Νόμος και τάξη: Ειδική
ομάδα
00.45- Jericho

ALTER

07.45- Lifestyle
08.45- That's life

10.00- Στην Κουζίνα
11.00- Εδώ και τώρα
13.00- Πολύ μπλα μπλα (Best
Of)
15.15- Μεσημεριανό express
(Best Of)
17.15- Ειδήσεις
17.30- That's Life
18.45- Σήμερα με τον Άκη
Παυλόπουλο
20.00- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Friday Night lights
22.45- Heroes
23.45- 30Rock
00.15- Psych
01.15- Eureka

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Επανάληψη σειράς
11.00- Muchachitas como tu
12.00- Η αγορά σήμερα
14.00- Κορίτσια για σπίτι (E)
15.30- Η αγορά σήμερα
18.40- Birth stories
19.00- Ειδήσεις
20.00- Birth stories
20.30- Bajo las riendas del
amor
21.30- American Idol
22.35- Stargate Atlantis
23.35- Billion dollar disaster
00.30- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- ΣΚΑΪ τώρα
13.00- Νταντά πρώτων βοηθει-
ών
14.00- Ο φίλος μας ο Τσάρλι
15.00- The Oprah Winfrey

show
16.00- Το σπίτι της Καρδίας μας
17.00- Αστραφτερά σπίτια
17.30- Το κάστρο του Τακέσι
18.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
19.05- Εκτός ορίων
20.10- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
20.45- Ελληνοφρένεια
21.00- Ειδήσεις
22.00- Evolve
23.00- CSI, Νέα Υόρκη

TV100

08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10.00- Beach Volley
11.00- Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι
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- Η πανίδα της ιβηρικής
χερσονήσου
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

«Ο ΕΡΩΤΑΣ Η ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ…»

Απόψε στο Θέατρο Κήπου
στις 9:15, θα πέσει η αυ-
λαία του διάσημου έργου

του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ο έμπορος
της Βενετίας», σε σκηνοθεσία
Κώστα Γάκη και Βασίλη Μαυρογε-
ωργίου, από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρού-
μελης. Ενόψει των Γιορτών
Ανοιχτού Θεάτρου το κοινό της
Θεσσαλονίκης θα έχει την ευκαι-
ρία για δεύτερη συνεχόμενη βρα-
διά, να παρακολουθήσει ένα από
τα πιο γνωστά έργα του Ουίλιαμ
Σαίξπηρ, που υπολογίζεται ότι
γράφτηκε μεταξύ 1594 και 1597. 

Βέβαια μπορεί εύκολα να εκ-
πλαγεί κανείς βλέποντας τον «Έμ-
πορο της Βενετίας» εν έτει 2010,
αφού ανακαλύπτει με φρίκη πόσο
ανατριχιαστικά επίκαιρο και σύγ-
χρονο είναι το έργο. Χρήμα, δανει-
σμός, εκμετάλλευση, τοκογλυφία:
αυτοί είναι οι κεντρικοί θεματικοί
άξονες γύρω από τους οποίους
στρέφεται η ιστορία, έννοιες που
συναντάμε καθημερινά πια όλοι
μας. Πρόκειται για ένα έργο, που
μιλά για τη διαφορετικότητα και
τον κοινωνικό αποκλεισμό αλλά
και για την δύναμη του χρήματος

και τις παράλογες πτυχές του πα-
γερού κόσμου της οικονομίας. Αν
και ανήκει στις "κωμωδίες" του
Σαίξπηρ, ο Έμπορος της Βενετίας,
έγινε πιο γνωστό για τις δραματι-
κές του σκηνές. Η Βενετία, όπου
καθόλου τυχαία τοποθετεί ο Σαίξ-
πηρ την ιστορία του, υπήρξε μια

από τις σπουδαιότερες οικονομι-
κές μητροπόλεις της ιστορίας με
τις τράπεζες να έχουν τεράστια δύ-
ναμη και το εμπόριο να ανθίζει και
να απλώνει τα πλοκάμια του σε
ολόκληρο τον κόσμο. Ο συγγρα-
φέας γράφει μια αιχμηρή και επί
της ουσίας πολιτική κωμωδία που

καυτηριάζει τις επιπτώσεις που
επιφέρει το αδυσώπητο νομισμα-
τικό σύστημα στις αντιλήψεις και
στις συμπεριφορές των ανθρώ-
πων. Στο έργο όλα πωλούνται και
όλα αγοράζονται. Ακόμα και η ίδια
η αγάπη μεταφράζεται σε χρήμα.

Η συγκεκριμένη παράσταση
πάντως, τοποθετεί το έργο σε ένα
άχρονο πλαίσιο διότι οι αλήθειες
και τα ερωτήματα που θέτει, ξε-
φεύγουν από τα όρια της εποχής
του και επαναλαμβάνονται στο πέ-
ρασμα του χρόνου. Αυτό που εν-
διαφέρει είναι μια μεικτή
αισθητική που φωτίζει το δισυπό-
στατο του κειμένου: κάθε χαρακτή-
ρας κρατάει το προσωπείο του και
ο απλούστερος διάλογος αποκτά
πολιτική βαρύτητα. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310256775

Αυλαία απόψε για τον 
«έμπορο της Βενετίας»

δείτε στην tv



«Υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή. Η μία είναι όταν δεν εκπληρώνονται 
οι επιθυμίες μας και η άλλη όταν εκπληρώνονται.»

Τζορτζ Μπέρναρντ Σο

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Γιώργος Παπανδρέου και
Γιάννης Ραγκούσης, ωσάν
καλοί μαθητές, χθες, στο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί-
κησης…  

Τρακαρισμένος�
Εμφανές ήταν το άγχος του Σάκη Τζακό-
πουλου κατά τη διάρκεια της χθεσινής συ-
νέντευξης Τύπου, όταν και
ανακοίνωσε-επίσημα- την υποψηφιότητα
του για το δήμο Θεσσαλονίκης. Κάτι που η
αίθουσα γέμισε με κόσμο, κάτι τα πρώτα
χειροκροτήματα, κάτι η παρουσία της συ-
ζύγου και των τριών παιδιών του στην
πρώτη σειρά των καθισμάτων, τον βοήθη-
σαν να πάρει γρήγορα τα… πάνω του και
να ανέβει στο βήμα αρκετά αποφασιστι-
κός. 

Καρφιά
Αρκετές ήταν οι αιχμές που άφησε ο Σάκης
Τζακόπουλος κατά του Κώστα Γκιουλέκα.
Σε άλλες τον κατονόμασε, ενώ σε άλλες
προτίμησε να τον «φωτογραφίσει». «Πως
ο Γκιουλέκας, πρώτος σε σταυρούς της ΝΔ
στη Θεσσαλονίκη και γραμματέας προ-
γράμματος, λέει ότι είναι ανεξάρτητος;
Είχε το μυαλό του εκεί (στις δημοτικές
εκλογές) και για αυτό δεν βλέπουμε πρό-
γραμμα από τη ΝΔ;» αναρωτήθηκε. Σε
άλλο σημείο, σχολίασε πως όλοι οι υποψή-
φιοι δήμαρχοι υπόσχονται λύσεις. «Θα πε-
ριοριστώ να ρωτήσω: Γιατί δεν τις
πραγματοποίησαν; Κάποιοι μάλιστα είχαν
ρόλο, διαδραμάτισαν πόλο εξουσίας μέσα
από την πολιτική» είπε και ο νοών νοείτω. 

«Μαύρο» στον Γκιουλέκα
Ένα ακόμα σημείο που έγινε κατανοητό
από τις δηλώσεις Τζακόπουλου είναι ότι
στην περίπτωση που χρειαστεί δεύτερος

γύρος, δεν θα στηρίξει Γκιουλέκα. «Στο
ερώτημα τι στάση θα κρατήσω αν οδηγη-
θούμε σε δεύτερη Κυριακή, σας απαντώ
ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης
του δήμου. Είμαι σαφής σε αυτό» απάν-
τησε σε ερώτηση συναδέλφου, αποκαλύ-
πτοντας τις προθέσεις του. 

Συμπληρώνουν δεκάδα…
Όποια πέτρα και αν σηκώσεις στη
Θεσσαλονίκη, υποψήφιο δή-
μαρχο θα βρεις από κάτω.
Όχι δεν είναι υπερβολή,
αφού μέχρι στιγμής οι
ενδιαφερόμενοι είναι
εννιά. Γκιουλέκας,
Μπουτάρης, Ευθυμιά-
δης, Παπαθεμελής, Ζα-
ρανιόπουλος, Τζήκας,
Μπίμπασης, Μπαρμπου-
νάκης και Τζακόπουλος. Ξε-
χνάμε κανέναν;

Θερινή ραστώνη�
«Όλα είναι υπό έλεγχο». Με αυτήν τη
φράση μαθαίνουμε πως απάντησε η Ιππο-
κράτους στην επιστολή που έστειλαν στα
κεντρικά του ΠΑΣΟΚ, μέλη της παράταξης
«Θεσσαλονίκη-πρωταγωνίστρια». Δεν ξέ-
ρουμε αν οι «σύντροφοι» της Αθήνας κα-

θησύχασαν τη Χρύσα Αράπογλου και τους
υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους του
συνδυασμού της, οι φωνές διαμαρτυρίας
όμως  «πράσινων» της Θεσσαλονίκης τεί-
νουν να πάρουν διαστάσεις θερινής καται-
γίδας. 

Εκεχειρία
Χαμηλώνουν οι τόνοι στην κόντρα

Γκιουλέκα-Παπαγεωργόπου-
λου. Αυτό προκύπτει του-

λάχιστον, από τη νέα
δήλωση του δημάρχου

ότι δεν έχει κανένα
παράπονο από τη
στάση του πρώτου
απέναντι στη διοί-
κηση του δήμου. Οι

δημοτικοί του σύμ-
βουλοι τι λένε επ’

αυτού;

Θα, θα, θα…
Τη θυμάστε τη δήλωση της Λούκας Κα-
τσέλη ότι θα γίνει μελέτη για πιθανή μελ-
λοντική συγχώνευση ΔΕΘ και Helexpo;
Ένας από αυτούς που δεν την ξεχνά είναι
ο Μιχάλης Ζορπίδης, ο οποίος έφερε και
χθες το θέμα στην επικαιρότητα. Αυτό που
ζητά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-

μελητηρίου Θεσσαλονίκης είναι να υπάρ-
ξει ενιαία διοίκηση των δυο εταιρειών
«προκειμένου να αρθεί το σημερινό δυσ-
λειτουργικό καθεστώς». Παράλληλα, ο κ.
Ζορπίδης υπογράμμισε την ανάγκη χάρα-
ξης ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού
για το μέλλον της εκθεσιακής και συνε-
δριακής αγοράς της Θεσσαλονίκης που θα
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των επαγ-
γελματιών. 

Επειγόντως διακοπές
Η ζέστη του Ιουλίου φαίνεται πως… χτύ-
πησε κατακούτελα τον Ανδρέα Λυκου-
ρέντζο. Δεν εξηγείται διαφορετικά η
δήλωση που έκανε ότι η υπόθεση Αγγέ-
λου δεν «αγγίζει» την αξιωματική αντιπο-
λίτευση. Αφού πρώτα αποδίδει ευθύνες
στον Χάρη Καστανίδη για παρέμβαση στο
ρόλο της Δικαιοσύνης, στη συνέχεια ανα-
ρωτήθηκε με ποια κριτήρια και με ποια
λογική η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά
στη ΝΔ! Σαν να μην έφτανε αυτό, τόνισε
πως δεν αισθάνεται ότι «υπάρχει κάποια
αναταραχή στο εσωτερικό του κόμματος»
και απέφυγε να τοποθετηθεί στα περί
«πολιτικών ζόμπι» που ακούστηκαν τις
τελευταίες ημέρες από τα στόματα «γαλά-
ζιων» στελεχών σε διάφορους ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς.

και τσιμπάει... και πονάει

ΚΟΥΙΖ 1
Ποιος νεοδημοκράτης βου-

λευτής  βρέθηκε το περασμένο
Σαββατοκύριακο στη Μύκονο και

συναντήθηκε... τυχαία με πολιτικό
αρχηγό που κατοικεί στην ίδια «πο-
λυκατοικία» και επιχειρηματία φίλο

του; Το έμαθαν στη Ρηγίλλης και
φοβούνται αντάρτικο. Και όχι
άδικα, αφού ο συγκεκριμένος

δεν είναι από εκείνους που
κρατά κλειστό το στόμα

του… 
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