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Ό,τι συμβαίνει
στη γειτονιά σου!

Σελ. 4, 5

Καιρός

22ο-31οC
Τσιμπάει ο άτιμος 

υδράργυρος
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στο καμίνι 

της Τούμπας
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Συνέχεια στη σελ. 2

• ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

«Γαλάζια» διαμάχη 
Αναστασιάδη-Καραγιάννη

Απογραφή: 
Η θλιβερή 

διαπίστωση
Toυ Νίκου Καραμανλή

Ο
λοκληρώθηκε η διαδι-

κασία για την πρώτη

φάση της απογραφής

των δημοσίων υπαλλήλων.

Σχεδόν 768.000 ήταν όσοι

έσπευσαν να δηλώσουν τα στοι-

χεία τους. Η διαδικασία ήταν

πράγματι επιβεβλημένη, ώστε

να είναι εφικτή η πληρωμή

τους, από την Ενιαία Αρχή Πλη-

ρωμών, που δημιουργείται.

Είναι όμως θλιβερή η διαπί-

στωση, ότι ένα κράτος δεν γνώ-

ριζε έως σήμερα με ακρίβεια,

ποιοι εργάζονται σε αυτό. Χρει-

άζεται μια διαδικασία απογρα-

φής, που μάλιστα έχει και τη

«δαμόκλειο σπάθη» της μη πλη-

ρωμής μισθού, για να καταγρα-

φούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Σελ. 11

Σελ. 4

• ΑΦΙΕΡΩΜΑ PETER GREENAWAY

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης 
εκθέτει στο Sani Festival

Σελ. 15

✔ Η υπουργός Περιβάλλοντος «αναίρεσε» Ρέππα, μιλώντας για πεζοδρόμηση παραλίας μετά την… υποθαλάσσια
✔ Τι είπε η Τίνα Μπιρμπίλη για ανάπλαση Περιφερειακής Τάφρου, πλατειών και εγκαταστάσεων ΔΕΘ
✔ Πρόθεση απομάκρυνσης των ΙΧ από τμήμα του ιστορικού κέντρου

Σελ. 6

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΙΝΑΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ… ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ 

Υποσχέσεις
για πεζοδρομήσεις, πράσινο

και καραβάκια στο Θερμαϊκό
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... Jennifer Aniston
«Αναγκάστηκα να δουλέψω από πολύ
μικρή ηλικία και έβγαζα λεφτά καθα-
ρίζοντας τουαλέτες».
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www.karfitsa.gr
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Οι Κουλοχέρηδες 
η Παιδεία και 
οι Απόγονοι!!!

Οι κουλοχέρηδες ξα-
νάρχονται με οδηγία
της Ε.Ε αλλά και του

Δ.Ν.Τ. Η είδηση πραγματικά
με έκανε και αναρωτήθηκα
το τι πραγματικά θα μπο-
ρούσε να εξυπηρετήσει αυτή
η επαναφορά της συγκεκρι-
μένης μορφής τζόγου. 

Ψάχνοντας λοιπόν πληρο-
φορίες διάβασα ότι τα έσοδα
που θα αποκομίσει το κράτος
υπολογίζονται σε 1,3 δις.
μέσα σε μια διετία.

Πραγματικά τρομάζω και
εξοργίζομαι με αυτό το κρά-
τος το οποίο εδώ και χρόνια
δεν βελτιώνει την Παιδεία και
το Δημόσιο Σχολείο και αντί
να προσφέρει ουσιαστική
γνώση προσφέρει την παπα-
γαλίζουσα που δεν καλλιερ-
γεί αλλά αντιθέτως εξανεμίζει
την κριτική σκέψη των παι-
διών μας. 

Αυτό το κράτος που αρνεί-
ται πεισματικά να προσφέρει
στους νέους μας την διατή-
ρηση της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, μέσω της θεα-
τρικής παιδείας, του αθλητι-
σμού, της μουσικής
καλλιεργώντας την ελεύθερη
έκφραση που θα οδηγούσε
σε απελευθέρωση της δημι-
ουργικής φαντασίας και κατ’
επέκταση σε ένα άλλο επί-
πεδο πνευματικής ανάτασης

ολόκληρη την Ελληνική Κοι-
νωνία.

Αυτό το κράτος λοιπόν το
ανάλγητο αντί όλων αυτών
που ήταν και είναι υποχρεω-
μένο να προσφέρει στην νέα
γενιά σκεπτόμενο σαν επιχεί-
ρηση και θέλοντας να αυξή-
σει τα έσοδα του με το
χαρτζιλίκι των πιτσιρικάδων
αποφάσισε (μάλλον εκτελεί
διαταγές) την επαναφορά
των κουλοχέρηδων.

Δεν νομίζω ότι οι ανευθυ-
νουπεύθυνοι είναι αφελής

και δεν καταλαβαίνουν όλα
τα αρνητικά αυτής της επα-
ναφοράς και ούτε φαντάζο-
μαι ότι το κέρδος είναι ο
απόλυτος στόχος!���

Ας μη γελιόμαστε ο στόχος
είναι η ίδια η νεολαία την
οποία τόσο καιρό αγνοούν
συστηματικά έχοντας την στο
περιθώριο και τώρα ήρθε η
ώρα να την αποτελειώσουν
αποπροσανατολίζοντας την
από την προσπάθεια για μόρ-
φωση και υγιή κοινωνική
συμπεριφορά. 

Σκοπός τους λοιπόν εκτός
από το κέρδος για να πάρουν
τα τοκοχρεολύσια οι πιστωτές
μας είναι και η χειραγώγηση,
η εξάρτηση και η αμορφοσιά
της νεολαίας μας για να μη
κινδυνεύουν αυτοί και οι
απόγονοι τους που εκπαι-
δεύονται ήδη στα πρωτοκλα-
σάτα ιδιωτικά σχολεία και
αργότερα στα Χάρβατ για να
μας κυβερνήσουν στο μέλ-
λον!���
Γράφει ο Γιάννης Πρεβενιός,
Αναρτήθηκε από kafeneio 



Γελοιογραφία του Δημήτρη Καλαϊτζή

Αναρωτιέται κα-
νείς, όταν μια πολι-
τεία δεν γνωρίζει
τους εργαζόμενους
που απασχολεί η
ίδια, τότε πως θα
εντοπίσει τους φο-
ροφυγάδες, τους
«κλέπτοντας οπώ-
ρας» από έναν οπω-

ρώνα (βλ. Δημόσιο), που ο ιδιοκτήτης
δεν ξέρει πόσα δέντρα έχει;

Σκεφτείτε σε τι σκέψεις μπαίνει η
Τρόϊκα, όταν διαπιστώνει πως το κρά-
τος υπόσχεται κυνήγι της άδηλης πα-
ρανομίας, τη στιγμή που δεν έχει
τακτοποιημένα τα του οίκου του.
Όταν έως σήμερα δεν γνώριζε ποιος
εργάζεται και σε ποια δημόσια υπη-
ρεσία, σε τι καθεστώς απασχόλησης,
με ποια ιδιαίτερα προσόντα, που συ-
νήθως παραμένουν αναξιοποίητα. 

Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης
Ραγκούσης, υποστήριξε ότι αποτέλε-
σμα της απογραφής θα είναι και πως
το νέο καθεστώς λειτουργίας του Δη-
μοσίου θα περιλαμβάνει επιπλέον σύ-
στημα αξιολόγησης, αλλά και
επιβράβευσης των άξιων και ικανών
δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι το
μεγάλο στοίχημα για την Πολιτεία,
όχι μόνο δηλαδή να καταγράψει,
αλλά να αξιοποιήσει τα στοιχεία της
απογραφής. Επιτέλους να τοποθετή-
σει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κα-
τάλληλη θέση, να αξιοποιήσει
σπουδές κι εμπειρία, σε μια κίνηση
πολύ σημαντικότερη από οποιαδή-
ποτε άλλη. Αν το Δημόσιο επαναστε-
λεχωθεί εκ των ένδον, τότε υπάρχει
ελπίδα ότι θα απεγκλωβίσει την αν-
τιαναπτυξιακή δομή του, θα δημιουρ-
γήσει ένα εσωτερικό φράγμα στη
γραφειοκρατία, με την οποία έρχεται
καθημερινά αντιμέτωπος ο πολίτης.
Θα ρίξει βάρος σε υπηρεσίες με ανάγ-
κες και θα «αδειάσει» άλλες, όπου
υπάρχει συνωστισμός… αέργων. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Απογραφή: 
Η θλιβερή 
διαπίστωση
Συνέχεια από τη σελ. 1

Johnny Depp
«Tα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία. Αγο-
ράζουν όμως ένα μεγάλο γιότ με το οποίο
σαλπάρεις κατευθείαν προς αυτήν».
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
εβέντες, παλικάρια οι δε-
κάδες συγκεντρωμένοι
απεργοί ιδιοκτήτες βυτιο-

φόρων, που επιτέθηκαν στους
δημοσιογράφους έξω από το υπουργείο Υποδο-
μών στην Αθήνα. Προπηλάκισαν τους ρεπόρτερ
που καλύπτουν την απεργία τους, γιατί κάποιοι
άλλοι δημοσιογράφοι μεταφέρουν τις πολλα-
πλές διαμαρτυρίες του ταλαιπωρημένου κο-
σμάκη. Οι τραμπούκοι, ενοχλήθηκαν και
προσπάθησαν με τσαμπουκά να «συνετίσουν»
τους δημοσιογράφους. Γιατί ενοχλήθηκαν;

Ενοχλήθηκαν, γιατί οι δημοσιογράφοι ανέφε-
ραν ότι είναι απόφαση δεδηλωμένη της Τρόϊ-
κας, να απελευθερωθεί το επάγγελμά τους και
να σταματήσει η ευνοϊκή τους μεταχείριση,
έναντι των υπολοίπων πολιτών στην Ελλάδα και
σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Δηλαδή επειδή κατέγραψαν την πραγ-
ματικότητα.

Ενοχλήθηκαν, γιατί οι δημοσιογράφοι περιέ-
γραψαν αναλυτικά την ταλαιπωρία εκατομμυ-
ρίων Ελλήνων και ξένων καλοκαιριάτικα, που
δεν μπορούν να απολαύσουν τις διακοπές τους.
Δηλαδή επειδή κατέγραψαν την πραγματικό-
τητα.

Ενοχλήθηκαν, γιατί οι δημοσιογράφοι, απο-
τύπωσαν τις έντονες διαμαρτυρίες των παραγω-
γικών φορέων της χώρας, που εν μέσω
τεράστιας οικονομικής κρίσης, καλούνται να αν-
τιμετωπίσουν και την ακινησία των εμπορευμά-
των τους. Δηλαδή επειδή κατέγραψαν την
πραγματικότητα. 

Ορισμένοι σε αυτή την χώρα, δεν εννοούν να
αντιληφθούν ότι η κοινωνία προχωρά με άλ-
ματα μπροστά, όταν αυτοί κάνουν σημειωτόν ή
βήματα πίσω. Οι απειλές και οι κουτσαβακι-
σμοί, ανήκουν οριστικά στο παρελθόν. Οι φασι-
στικές λογικές των τραμπούκων, καταδικάζονται
πλέον στην κοινή συνείδηση. Το δικαίωμα του
πολίτη να πληροφορηθεί τι συμβαίνει, που προ-
στατεύεται από το Σύνταγμα, ο Τύπος έχει απο-
στολή να το προασπίσει. Όσο κι αν πονάει
ορισμένους, η καταγραφή της πραγματικότητας
πρέπει να γίνει. Αυτό ας το καταλάβουν και οι
συγκεκριμένοι τραμπούκοι, που με τη στάση
τους, χάνουν το οποίο ελάχιστο δίκαιο τους είχε
απομείνει σε αυτή την κινητοποίηση. 

Δεν έχουν πέραση 
οι τραμπούκοι

Ρενέ Μαγκρίτ «Στο Βωμό της Ελευθερίας», 1929

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Αυτές τις φοβερές, τε-
λευταίες μέρες του Ιου-
λίου, που περνάμε απ'

ο,τι φαίνεται, ζούμε κορυφαίες ιστορικές
στιγμές. Αφού η κυβέρνηση έλυσε το
θέμα της απεργίας των οδηγών βυτιοφό-
ρων με το ίδιο στύλ, που ο Μέγας Αλέξαν-
δρος έλυσε τον Γόρδιο δεσμό (μόνο που ο
Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε ν' αντιμετω-
πίσει μετά τους Πέρσες συνδικαλιστές) και
αφού εκτοξεύθηκαν πανταχόθεν απειλές
για το τί είδους έκτροπα μπορεί να προκα-
λέσει η πολιτική επιστράτευση, εμείς οι
άσχετοι με το έγκλημα και απλώς ταλαιπω-
ρούμενοι, είχαμε όλο το χρόνο πιά για να
στρωθούμε και να ενημερωθούμε για το
πώς ακριβώς έχει το θέμα.

Τί περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Οκ.
Μπορεί η κυβέρνηση, ακόμη κι άν θέλει,
να μην το υποβάλει προς ψήφιση; Όχι.
Εχει, όμως, περιθώρια για να κάνει κά-
ποιες τροπολογίες υπέρ των επαγγελμα-
τιών που πλήττονται; Ναί. Κάλεσε σε
διάλογο τους απεργούς; Ναί. Οι απεργοί
δια των εκπροσώπων τους έκαναν κάποιες
προτάσεις; Ναί. Μία και μονάκριβη: Να
κάνει μια δήλωση, έστω και μία δηλω-
σούλα ο κ.Ρέππας, ο αρμόδιος υπουργός.

Είπαν τί είδους να είναι η δήλωση; Όχι.
Ο,τι έχει ευχαρίστηση ο υπουργός. Αυτοί
μικρό-μεγάλο θα το πάρουν...Μόνο να μη
γυρίσουν πίσω μ' αδεια χέρια...

Ετσι τουλάχιστον ακούσαμε να λέει ο
πρόεδρος της Ομοσπονδίας των απεργών,
κ.Τσάμος  σε τηλεοπτικό παράθυρο σε
δελτίο ειδήσεων των 8, στριμωγμένος κυ-
ριολεκτικά και μεταφορικά ανάμεσα σε

δημοσιογράφους και θεσμικούς, που τον
μαλώνανε και του φωνάζανε...!

Προηγουμένως μάλιστα, η τηλεόραση
έδειχνε πλάνα από τη μεσημεριανή,
άκαρπη συνάντηση απεργών-κυβέρνησης,
όπου βγαίνοντας από την αίθουσα συσκέ-
ψεων, ο κ.Τσάμος δέχθηκε ένα κύμα εκ-
δηλώσεων λατρείας απο τους
συναδέλφους, που τον σηκώσανε στα
χέρια και τον αποθέωναν! Σα να ήταν ο
Ρεχάγκελ, όταν πήραμε το Euro το 2004!

Ειλικρινά, ένιωσα ένα είδος συμπάθειας
γι'αυτόν τον άνθρωπο, που πολύ ειλικρινά
ομολόγησε δημοσίως, οτι τη δήλωση του
υπουργού δεν την ήθελε για τον ίδιο. Για
τους άλλους, που τον ψήφισαν πρόεδρο
την ήθελε. Για να μή γυρίσει πίσω στα παι-
διά μ'αδεια χέρια... Τί κάνεις σ' αυτές τις
περιπτώσεις; Δεν ξέρω...Ρίχνεις λουκού-
μια στο λαό υποθέτω...!

Δώστε λουκούμια στο λαό!

άποψη

H… ηρωική επιγραφή
ενδεικτική της διάθεσης
των απεργών ιδιοκτητών
φορτηγών-βυτιοφόρων
χθες στα διυλιστήρια
στο Καλοχώρι, σε μια
απόπειρα ελέγχου τυχόν
«απεργοσπαστικών»
μηχανισμών.

Το ρολόι στην πλατεία
Αριστοτέλους, χωρίς

τικ-τακ, δίνει μια δια-
φορετική αίσθηση του
χρόνου, μακριά από το
άγχος της καθημερινό-

τητας.
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➽ Το όνομα του υποψήφιου πε-
ριφερειάρχη Δυτικής Μακεδο-
νίας τον οποίο θα υποστηρίξει
ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
κόμματος η Νέα Δημοκρατία
"στηρίζει πολιτικά την υποψη-
φιότητα του κ. Γιώργου Δακή,
για τη θέση του αιρετού Περιφε-
ρειάρχη Δυτικής Μακεδονίας".
Ο κ. Δακής είναι, σήμερα, Νο-
μάρχης Κοζάνης.

➽ Για τέταρτη ημέρα παρέμεναν
χθες έξω από το παράρτημα
του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους στη Θεσσαλονίκη
οι διοριστέοι  του γραπτού δια-
γωνισμού ΑΣΕΠ 1Γ του 2008.
Μάλιστα, φαίνεται πως αρχίζουν
να συμμετέχουν επιτυχόντες και
από άλλα μέρη της Ελλάδας, με-
γαλώνοντας ακόμη περισσότερο
το οδόφραγμα από τα βιβλία
τους που έχουν στήσει στην εί-
σοδο της οικονομικής υπηρε-
σίας. Οι οικονομολόγοι σε
ανακοίνωσή τους αναφέρουν
πως δεν έχουν αποκλείσει το
τμήμα συντάξεων που λειτουργεί
κανονικά, σεβόμενοι τους
απλούς πολίτες και κερδίζοντας
την υποστήριξή τους, παρά μόνο
το τμήμα του Λογιστηρίου που
δεν έχει επαφή με το κοινό.

➽ Μάλιστα, ερώτηση προς τον
υπουργό Οικονομικών κατέθεσε
στη Βουλή ο βουλευτής Ημα-
θίας, κ. Μιχάλης Χαλκίδης, ανα-
φορικά με τον εκκρεμή διορισμό
στο υπουργείο Οικονομικών 877
νέων οι οποίοι είναι επιτυχόντες
στο διαγωνισμό 1Γ/2008 του
ΑΣΕΠ. Ο κ. Χαλκίδης ζητά από
την κυβέρνηση να προσδιορίσει
το πότε θα ολοκληρωθεί ο διορι-
σμός των επιτυχόντων του δια-
γωνισμού 1Γ/2008 του ΑΣΕΠ.

➽ Ο Β. Παπαγεωργόπουλος συ-
νοδευόμενος από την εντεταλ-
μένη Δημοτική Σύμβουλο στον
τομέα της  εκπαίδευσης Λ. Μεϊ-
μαρίδου και τον πρόεδρο του
Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος Π.
Αστεριάδη, επισκέφθηκε το 88ο
δημοτικό σχολείο, όπου λει-
τουργεί  το πρόγραμμα της «Δη-
μιουργικής Απασχόλησης»
μαθητών του Δήμου Θεσσαλονί-
κης για εργαζόμενες μητέρες
κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού. 

Και ο Κώστας Μαργαρίτης για το δήμο Θεσσαλονίκης
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ!

«Πόλεμος» Αναστασιάδη-
Καραγιάννη στο Λαγκαδά

ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ Η ΚΟΝΤΡΑ

ΟΚώστας Μαργαρίτης είναι
ο δέκατος ενδιαφερόμενος
για το δήμο Θεσσαλονίκης,

όπως γνωστοποίησε με ανακοί-
νωση που εξέδωσε μέσω της Μη
Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ελλη-
νική Πολιτική Δράση». Η παρά-
ταξη του θα λέγεται «Ζωή στη
Θεσσαλονίκη» και θα παρουσιάσει
σύντομα το πρόγραμμα της, έχον-
τας ως «σημαία» μια καλύτερη με-
ταχείριση για την πόλη, με τη νέα
γενιά σε ρόλο πρωταγωνιστή. «Θα
ηγηθώ αυτής της πρωτοβουλίας,
αλλά θα στηριχθώ στην ομαδικό-
τητα και στις νέες ιδέες όλων των
συμπολιτών μου» σημειώνει στο
μήνυμα του, θέτοντας τον εαυτό
του στη διάθεση των Θεσσαλονι-
κέων. 

Στόχος του είναι να αποκτήσει η
Θεσσαλονίκη και πάλι ζωή. Αυτό
θα επιχειρήσει να το πετύχει κατα-
θέτοντας συγκεκριμένες τεχνοκρα-
τικές προτάσεις για το περιβάλλον,
τον πολιτισμό, την επιχειρηματικό-

τητα και την ευρωπαϊκή προοπτική
της πόλης, μένοντας μακριά από
στενά κομματικά πλαίσια και λογι-
κές. «Η Θεσσαλονίκη αξίζει καλύ-
τερη μεταχείριση και απαιτεί να
είναι πρωταγωνίστρια η νέα γενιά.
Έχουμε τις λύσεις, εφικτές, πρω-
τοποριακές, οικονομικές. Θέλουμε

όλους τους πολίτες κοντά μας»
αναφέρει μεταξύ άλλων. 

Οι ίδιοι και οι ίδιοι
Σχολιάζοντας τις υπόλοιπες υπο-

ψηφιότητες που έχουν κατατεθεί,
ο κ. Μαργαρίτης  εστιάζει στον με-
γάλο αριθμό των ενδιαφερομένων

και στα «παλαιά» πρόσωπα που
επανέρχονται στο προσκήνιο,  επι-
μένοντας να διεκδικούν θέσεις και
αξιώματα. «Οι υποψηφιότητες για
το δήμο Θεσσαλονίκης έχουν φτά-
σει αισίως τις 10. 

Προσωπικές φιλοδοξίες, διά-
θεση προσφοράς για την πόλη, τά-
σεις αυτονόμησης, οδήγησαν
πολλά πρόσωπα να παρουσιάσουν
την υποψηφιότητά τους για τη
θέση του δημάρχου Θεσσαλονί-
κης. Μου έκανε εντύπωση η επα-
νεμφάνιση παλαιών προσώπων
(Μπουτάρης - Παπαθεμελής -
Μπαρμπουνάκης), που ενώ κατά
καιρούς δήλωναν ότι η πόλη και η
χώρα χρειάζονται σύγχρονους πο-
λιτικούς και πολιτικές, οι ίδιοι δεν
παραμέρισαν αλλά προέβαλαν
ξανά τους εαυτούς τους. Άραγε
δεν υπάρχουν άλλοι ή μόνο οι ίδιοι
μπορούν να οδηγήσουν την πόλη
στα σύγχρονα μονοπάτια του ευ-
ρωπαϊκού προσανατολισμού της;»
αναρωτήθηκε.

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Μαίνεται η κόντρα μεταξύ
του Γιάννη Καραγιάννη
και του Γιάννη Αναστα-

σιάδη, μετά την απόφαση της Ρη-
γίλλης να στηρίξει τον πρώτο για
το νέο δήμο Λαγκαδά. Ο κ. Ανα-
στασιάδης επιμένει ότι θα παρα-
μείνει μέχρι τέλους στην κούρσα
των εκλογών και θα διεκδικήσει τη
δημαρχεία μακριά από χρίσματα
και πέρα από επίσημες κομματικές
στηρίξεις. Κατηγορεί μάλιστα τον
νυν δήμαρχο για «καταιγισμό ανα-
κοινώσεων με ψευδές περιεχό-
μενο, δελτίων Τύπου με περίεργες
ημερομηνίες και επίκληση δηλώ-
σεων που δεν έγιναν ποτέ, με
πηγή προέλευσης τα φαξ του
δήμου». 

Αναφερόμενος στην κόντρα που
ξέσπασε στις αρχές της εβδομά-
δας, αναφορικά με το ποιόν στη-
ρίζει ή δεν στηρίζει η ΝΔ, ο
υποψήφιος δήμαρχος ξεκαθαρίζει
πως ουδέποτε δήλωσε διεκδικητής
χρίσματος ή στήριξης από την
αξιωματική αντιπολίτευση. 

Επιπλέον σημειώνει πως σεβά-
στηκε τις δηλώσεις του Αντώνη

Σαμαρά οτι εάν δοθούν χρίσματα,
θα δοθούν μόνο στις μεγάλες πό-
λεις και αφήνει αιχμές κατά του
Γιάννη Καραγιάννη, χωρίς να τον
κατονομάζει, ότι προκαλεί απατη-
λές εντυπώσεις. «Τώρα εάν κά-
ποιος από τους συνυποψηφίους
νιώθει ανασφαλής και προσπαθεί
με διάφορες μεθόδους, που κατα-
δίκασε η ιστορία, να προκαλεί
απατηλές εντυπώσεις με σκοπό να
“μαντρώσει” κάποιος για λογαρια-

σμό του ένα κομμάτι του εκλογι-
κού σώματος και να το κατευθύνει
προς αυτόν, δεν θα τον ακολουθή-
σουμε αφού “εξεστιν κλαζομενιοις
ασχημονειν”». 

Νέες ιδέες και αντιλήψεις
Ο κ. Αναστασιάδης δηλώνει, με-

ταξύ άλλων, πως δεν θα επιδιώξει
να… καθοδηγήσει το εκλογικό
σώμα, αλλά επιθυμεί η προτίμηση
των δημοτών στο συνδυασμό του

να είναι συνειδητή, καθώς αντι-
προσωπεύει καινούργιες ιδέες και
αντιλήψεις. 

«Θα ζητήσουμε την εμπιστοσύνη
τους αφού τους πείσουμε πως δεν
έχουν χρώμα τα προβλήματα του
δήμου και πως έχουμε τη δύναμη,
τη διάθεση, τον τρόπο και την ικα-
νότητα να τα αλλάξουμε όλα προς
το καλύτερο και η επόμενη ημέρα
να μη θυμίζει τίποτα από το χθες»
κλείνει η ανακοίνωση του.

μικρά μικρά

Γ. Αναστασιάδης Γ. Καραγιάννης
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Του Χρήστου Τσαλικίδη

Χωριστούς δρόμους  ακολου-
θούν και επίσημα οι Δημή-
τρης Χατζηβρέττας και

Στάθης Λαφαζανίδης, στον «Κα-
ποδιστριακό» δήμο Ευόσμου -
Κορδελιού, μετά την απόφαση του
δεύτερου να ανακοινώσει την υπο-
ψηφιότητα του. Σε μήνυμα που
ανάρτησε στην προσωπική του
ιστοσελίδα, αναφέρει πως η από-
φαση να διεκδικήσει το δήμο δεν
ήταν αβασάνιστη αλλά συνειδητή,
διότι αυτός και οι συνεργάτες του
ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν
και ζητούν την συμπαράσταση των
δημοτών. 

«Πέρα από τις γνώσεις και τις
εμπειρίες που έχουμε», αναφέρει
ο δήμαρχος Ελευθέριου-Κορδε-
λιού, «πέρα από την προσπάθεια
που θα καταβάλλουμε, την υπο-
μονή και επιμονή που πρέπει να
επιδείξουμε, καθώς και τη μεθοδι-
κότητα που θα ακολουθήσουμε,
πρέπει να έχουμε όλους εσάς
αρωγούς και συμπαραστάτες, για
να επιτύχουμε το δύσκολο αυτό
εγχείρημα. Με ενότητα και απο-
φασιστικότητα, χωρίς διακρίσεις
μπορούμε να πετύχουμε τα μέγι-
στα».

Τα παράπονα σας 
στον υποψήφιο δήμαρχο

Θέλοντας να αποκτήσει μια δια-
δραστική σχέση με τους δημότες,
ο κ. Λαφαζανίδης τους καλεί να
καταθέσουν, μέσω της ιστοσελί-
δας του, τις απόψεις και τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν στις
γειτονιές τους, ώστε να αξιολογη-
θούν και μέσα από τις απαιτούμε-
νες διαδικασίες να δοθούν οι
απαιτούμενες λύσεις. 

Αναφερόμενος στο σχέδιο «Καλ-
λικράτης» σημειώνει ότι αποτελεί
την αρχή για μια δύσκολη πορεία
προς το μέλλον. Δύσκολη διότι,
κατά την άποψη του, «μέσα από
την οικονομική, εγχώρια αλλά και
παγκόσμια κρίση, θα πρέπει να λυ-
θούν πολλά και σημαντικά προβλή-
ματα (επιβίωσης, έργων -
υποδομών, περιβαλλοντικά, κοινω-
νικά, κ.λπ.)». Παρόλα αυτά είναι

αισιόδοξος διότι δίνεται η αφορμή,
όπως λέει, να επανασχεδιαστεί ο
χάρτης της τοπικής αυτοδιοίκησης
και να οριοθετηθούν νέοι στόχοι για
την ανάπτυξη των πόλεων, προς
όφελος του πολίτη. «Όλοι μπο-
ρούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας
μέσα από σωστές και εποικοδομη-
τικές ενέργειες. Σκεπτόμενος όλα

αυτά και μετρώντας τα πολλά και
σημαντικά προβλήματα, θεώρησα
σωστό, ότι τώρα περισσότερο από
κάθε άλλη φορά έχω υποχρέωση
να δώσω τη μάχη μαζί με εσάς. Για
ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύ-
τερο μέλλον για τα παιδιά μας και
τα εγγόνια μας» σημειώνει χαρα-
κτηριστικά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΟΣΜΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Δικό του δρόμο ακολουθεί 
ο Στάθης Λαφαζανίδης

Έμμεσο «ναι» Χατζηβρέττα
Την υποψηφιότητα του για το δήμο Ευόσμου-Κορδελιού ανακοίνωσε εμμέσως
πλην σαφώς και ο Δημήτρης Χατζηβρέττας, στο περιθώριο του απολογισμού των
δημοτικών πεπραγμένων στον Εύοσμο για το 2009. «Με υπευθυνότητα,
σοβαρότητα, εργατικότητα  και κυρίως ήθος δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για
την επίλυση των προβλημάτων του πολίτη για την εξασφάλιση μιας καλύτερης
καθημερινής ζωής. Για να προχωρήσουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο Ελευθέριο
Κορδελιό - Εύοσμο, αφού πάνω από όλα αφετηρία μας είναι ο τόπος που
γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και έχουμε στήσει τα νοικοκυριά μας» υποστήριξε ο
κ. Χατζηβρέττας, αποκαλύπτοντας το στίγμα των προθέσεων του ενόψει των
δημοτικών εκλογών του Νοεμβρίου.



Αρχισε σε όλες τις νομαρχίες
η διαδικασία αποστολής των
εγγράφων κλήτευσης στους

ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας
χρήσεως, σε εφαρμογή της από-
φασης του πρωθυπουργού για πο-
λιτική επιστράτευση. Τα φύλλα
επιστράτευσης έφτασαν στο Νο-
μαρχία Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις
9 χθες το πρωί, με καθυστέρηση,
καθώς έπρεπε πρώτα να δημοσι-
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης, κάτι που έγινε αργά το
βράδυ της Τετάρτης.

Ήδη η αρμόδια υπηρεσία της
Νομαρχίας έχει αρχίσει να εκδίδει
τα πρώτα ονομαστικά φύλλα πο-
ρείας, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί
στα βυτιοφόρα, που αποτελούν το
20% των συνολικών αδειών στον
νομό. Το επόμενο στάδιο, σύμ-
φωνα με τον αρμόδιο αντινομάρχη
Γ. Τσαμασλή, είναι η υπογραφή
των φύλλων από τον νομάρχη και
η κατάθεσή τους στην αστυνομία,
η οποία είναι υποχρεωμένη να τα
επιδώσει στους ιδιοκτήτες φορτη-
γών. 

«Φοβάμαι πως οι ιδιοκτήτες θα
παραμείνουν ανυποχώρητοι και
δεν θα εμφανιστούν για να παρα-
λάβουν τα φύλλα πορείας», υπο-
γραμμίζει ο αντινομάρχης,
εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμησή
του ότι ίσως βρεθεί λύση μετά τη
συνάντηση των απεργών με την
ηγεσία του υπουργείου Μεταφο-
ρών. 

Στη διάρκεια της νύχτας της Τε-
τάρτης, βυτιοφορείς παρέμειναν
στις εγκαταστάσεις των διυλιστη-
ρίων στη Θεσσαλονίκη, μη επιτρέ-
ποντας τον εφοδιασμό βυτιοφόρων
και φορώντας μπλουζάκια, που
έγραφαν «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ».
Σημειώθηκαν, μάλιστα, και μικρο-
εντάσεις, ενώ η αστυνομία τηρεί
διακριτική παρουσία, με τις δυνά-
μεις των ΜΑΤ να βρίσκονται σε
αρκετή απόσταση από το χώρο των
διυλιστηρίων.

Οι ιδιοκτήτες φορτηγών και βυ-
τιοφόρων εμφανίζονται ανοιχτοί
στο διάλογο με το υπουργείο Με-
ταφορών, σε περίπτωση άρσης της
επιστράτευσης. Διαφορετικά, είναι
αποφασισμένοι να δώσουν τα φορ-
τηγά τους, αλλά δεν δέχονται την
πολιτική επιστράτευση.

Να σημειωθεί πως όσοι ιδιοκτή-
τες φορτηγών και βυτιοφόρων δεν
συμμορφωθούν με την απόφαση
του πρωθυπουργού και αρνηθούν

να παραλάβουν τα φύλλα πορείας
θα υποστούν κυρώσεις, οι οποίες
ξεκινάνε από αφαίρεση αδείας,
ενώ προβλέπονται και ποινικές κυ-
ρώσεις σε βαθμό κακουργήματος
και οι απεργοί θα οδηγηθούν
ακόμη και σε φυλάκιση.

Συνεχίζουν 
τις κινητοποιήσεις

Στο μεταξύ, σκληρή στάση εξα-
κολουθούν να τηρούν οι ιδιοκτήτες
φορτηγών και βυτιοφόρων δημό-
σιας χρήσης, αρνούμενοι να απο-
δεχθούν την πολιτική επιστράτευ-
ση. «Η πολιτική επιστράτευση δεν
είναι δυνατόν να πραγματοποι-
ηθεί», τονίζει ο πρόεδρος του σω-
ματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών
Βορείου Ελλάδος, Γιώργος Ηλιά-
δης, ενώ αφήνει να εννοηθεί πως
οι απεργοί δεν θα συμμορφωθούν

στην πολιτική επιστράτευση. «Ας
βρούνε πρώτα τους ιδιοκτήτες. Ας
επιβεβαιώσουν ότι τα οχήματα δεν
βρίσκονται στα συνεργεία ή ότι οι
ιδιοκτήτες δεν είναι σε άδεια»,
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι απεργοί επιση-
μαίνουν πως θα συνεχίσουν την
απεργία τους, εάν ναυαγήσει και η
σημερινή συνάντηση με το υπουρ-
γείο Μεταφορών. «Δεν υπάρχει
καμία πρόθεση για λήξη της απερ-
γίας, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι
το υπουργείο να δώσει επιτέλους
την πραγματική λύση στο πρό-
βλημα», σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτο-
κινητιστών Ελλάδος, Απόστολο Κε-
νανίδη.

Ένταση στην Αθήνα
Ενταση δημιουργήθηκε χθες το

πρωί στο υπουργείο Μεταφορών,
όπου συγκεντρώθηκαν τουλάχι-
στον 200 ιδιοκτήτες ΦΔΧ και, αν-
τιδρώντας στην απόφαση της
κυβέρνησης για πολιτική επιστρά-
τευση, διαμαρτυρήθηκαν, επιχει-
ρώντας ανά διαστήματα να
εισέλθουν στο κτίριο και πετώντας
μπουκάλια κατά των αστυνομικών
των ΜΑΤ, οι οποίοι απάντησαν με
δακρυγόνα.

«Για μία ακόμα φορά ήρθαμε
στην Πολιτεία και στην κυβέρνηση
για να συνομιλήσουμε, μας υπο-
δέχθηκαν με ματ και με δακρυ-
γόνα, αυτό είναι ντροπή», δήλωσε
ο πρόεδρος του Συνδικάτου Χερ-
σαίων Μεταφορών Γιώργος Τζωρ-
τζάτος. «Είναι ντροπή, περιμέναμε
να μπούμε στην είσοδο και τελικά
έστειλαν τα ματ να μας χτυπήσουν
με δακρυγόνα», πρόσθεσε.
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➽ Έληξε χθες η παράταση που δό-
θηκε από το υπουργείο Εσωτερικών
στη διαδικασία απογραφής των δημο-
σίων υπαλλήλων. Το επόμενο διά-
στημα θα αρχίσει η απογραφή των
υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Η τρέχουσα απογραφή αφο-
ρούσε το προσωπικό του Δημοσίου,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, των δήμων και των νομαρ-
χιών. Η απογραφή είναι υποχρεωτική
για την πληρωμή των υπαλλήλων
από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ενώ
όπως έχει γίνει γνωστό από την ηγε-
σία του υπουργείου Εσωτερικών,
αμέσως μετά θα υπάρξει ανακατα-
νομή των υπαλλήλων σε υπηρεσίες,
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύ-
πτουν, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέ-
λιξη η διαδικασία των εθελοντικών
μετατάξεων και θα ακολουθήσει η
υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων.

➽ Η αξιοποίηση των στοιχείων της
απογραφής θεωρείται ιδιαιτέρως
χρήσιμη για το υπουργείο Εσωτερι-
κών για τη «δημιουργία του επιτελι-
κού κράτους», όπως είχε δηλώσει
προσφάτως ο υπουργός Εσωτερικών
Γιάννης Ραγκούσης, με την κατάρ-
γηση και συγχώνευση οργανισμών
και την αλλαγή των οργανογραμμά-
των στα υπουργεία και τους δημόσι-
ους οργανισμούς. Το επόμενο
διάστημα θα αρχίσει η απογραφή
των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα.

➽ Σήμερα λήγει η προθεσμία για
την ταυτοποίηση των καρτοκινητών
τηλεφώνων με τα στοιχεία των κατό-
χων τους. Όσοι δεν δηλώσουν τα
στοιχεία τους, χάνουν αυτόματα τον
αριθμό τους και διακόπτεται η σύν-
δεση. Η διαδικασία ταυτοποίησης γί-
νεται από τον ίδιο τον κάτοχο του
καρτοκινητού ή οποιουδήποτε άλλου
εξουσιοδοτημένου προσώπου στα κα-
ταστήματα των εταιρειών, στα ΕΛΤΑ
και σε άλλες αλυσίδες με την προ-
σκόμιση αντίστοιχου αποδεικτικού
έγγραφου (ταυτότητα, διαβατήριο
κ.λπ.). 

➽ Οι κάτοχοι καρτοκινητής τηλεφω-
νίας μπορούν να δηλώσουν «ναι ή
όχι», αν επιθυμούν να φαίνεται το κι-
νητό τους στην υπηρεσία πληροφο-
ριών καταλόγου. Μετά τις 30
Ιουλίου η εταιρεία υποχρεούνται να
διακόψει άμεσα την παροχή της υπη-
ρεσίας κινητής τηλεφωνίας, έστω και
αν έχει καταβληθεί από τον ανώνυμο
συνδρομητή το οικονομικό αντίτιμο
του προπληρωμένου χρόνου ομιλίας. 

ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΣΦΟΔΡΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Επίταξη βυτιοφόρων
εν συντομία

Πολιτική αντιπαράθεση για την επιστράτευση

Ηαπόφαση της κυβέρνησης για πολιτική επιστρά-
τευση των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων
ελήφθη μετά το ναυάγιο στη συνάντηση του γε-

νικού γραμματέα Υποδομών με τους εκπροσώπους των
ιδιοκτητών βυτιοφόρων την Τετάρτη. «Κανένα επιμέ-
ρους αίτημα, καμία ειδική ομάδα, δεν έχει το δικαίωμα
να κρατά ως ομήρους όλη την ελληνική κοινωνία και
να παραλύει ολόκληρη τη χώρα» ανέφερε στην Ολο-
μέλεια της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών, Γ. Πα-
πακωνσταντίνου.

«Αδυναμία σημαίνει επιστράτευση. Μην χαίρεστε για
το αδιέξοδο που δημιουργήσατε» ανέφερε απευθυνό-
μενος στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος της ΝΔ, Κώστας
Μαρκόπουλος, εστιαζόμενος στην διαδικασία κατάθεσης
του νομοσχεδίου που θίγει τα συμφέροντα των ιδιοκτη-
τών των βυτιοφόρων, ένα μήνα πριν την συζήτησή του
στη Βουλή. Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Θ. Παφίλης χαρακτή-
ρισε αναμενόμενη την κίνηση της κυβέρνησης. «Δεν
ξέρω τι θα κάνετε στο μέλλον. Θ’ ανοίξετε εξορίες;» ανέ-
φερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. 

Για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζά-

νης κατήγγειλε την «κλιμάκωση του ιουλιανού πραξι-
κοπήματος που θα γραφεί με μελανά γράμματα στην
ελληνική ιστορία - καταπάτηση του Συντάγματος, διά-
λυση κάθε κοινοβουλευτικής τάξης».

«Ακούσαμε μέχρι και τη ΝΔ να μιλά για Ιουλιανό
πραξικόπημα - και δεν ντρέπονται» απάντησε ο εκπρό-
σωπος του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Παπουτσής, υπενθυμίζον-
τας στους προηγούμενους ομιλητές, ότι «η απεργία
γίνεται από τους ιδιοκτήτες των φορτηγών και όχι από
τους οδηγούς τους».

«Είμαστε εν μέσω μιας σφοδρής οικονομικής κρί-
σεως και τουριστικής περιόδου. Αυτά θα πρέπει να συ-
νυπολογίσουμε στις αντιδράσεις μας προκειμένου να
αποφύγουμε τις ακρότητες, προκειμένου να αποφύ-
γουμε διαδικασίες κοινωνικού αυτοματισμού» ανέφερε
ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, Αστέριος Ροντούλης. 

«Η καταφυγή της κυβέρνησης στην πολιτική επι-
στράτευση των ιδιοκτητών φορτηγών αποδεικνύει την
αδυναμία της να λειτουργήσει σε συνθήκες κρίσης»,
δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φ.
Κουβέλης.
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➽ Χθες κατατέθηκε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας η προσφυγή του Δι-
κηγορικού Συλλόγου, της ΑΔΕΔΥ και
άλλων φορέων κατά του Μνημονίου
που έχει υπογράψει η χώρα με την
ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. «Για μία
ακόμη φορά, τονίζουμε τη θέση του
ΔΣΑ, ότι τα κοινωνικά δικαιώματα σε
μία ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί
να τίθενται εν αμφιβόλω εξαιτίας, ή εξ
αφορμής οικονομικών συγκυριών, όσο
δυσχερής κι αν είναι», επισημαίνεται
σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου
και προστίθεται: «Τη στιγμή, που η
νομοθετική και εκτελεστική εξουσία
έχει πλήρως εκχωρηθεί στον υπουργό
Οικονομικών και στους διεθνείς δανει-
στές της τρόικας, ο μοναδικός πυλώ-
νας της δημοκρατίας, που απομένει,
είναι η Δικαιοσύνη στην οποία και
απευθυνόμαστε». 

➽ Με τον υπουργό Οικονομικών
Γ.Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε
χθες η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ με αντικείμενο τις
προτάσεις που φέρονται να έχουν κα-
ταθέσει στην κυβέρνηση εκπρόσωποι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πώ-
ληση σε ιδιώτες λιγνιτικών και υδροη-
λεκτρικών μονάδων της επιχείρησης.
Η ΓΕΝΟΠ αντιμετωπίζει τις προτάσεις
αυτές ως «μεθόδευση ξεπουλήματος»
της επιχείρησης και προειδοποιεί με
απεργίες και αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις σε περίπτωση που προχωρή-
σουν προς υλοποίηση. Ενδεικτικά, ο
γραμματέας της ΓΕΝΟΠ Κ.Κατσαρός
δήλωσε νωρίτερα ότι «σενάρια για
την πώληση Μονάδων της ΔΕΗ ή αν-
τίστοιχου ποσοστού ενέργειας σε
ιδιώτες μάς βρίσκουν κάθετα αντίθε-
τους και κάθε πιθανή προσπάθεια
εφαρμογής τους θα αποτελέσει αιτία
πολέμου» και κάλεσε την κυβέρνηση
να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

➽ Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της
Βουλής το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση
των οφειλών των υπερχρεωμένων νοι-
κοκυριών, με την υπουργό Οικονο-
μίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας. Το νομοσχέδιο υπερψηφί-
στηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη Ν.Δ. και το
ΛΑΟΣ, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα
της Αριστεράς. Κατά πλειοψηφία
υπερψηφίστηκαν και δύο τροπολογίες
που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο. Με
την πρώτη παρατείνεται υπό προϋπο-
θέσεις, από 6 σε 10 έτη, ο χρόνος μί-
σθωσης των καταστημάτων που
λειτουργούν στις κεντρικές αγορές
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και, με τη
δεύτερη, καθορίζεται η οργάνωση
των υπηρεσιών της Επιχειρησιακής
Μονάδας Ανάπτυξης.

μικρά πολιτικά
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πράσινο, πεζοδρομήσεις, πλοιάρια
στον Θερμαϊκό: Σας θυμίζουν κάτι;
Τα κυβερνητικά σχέδια ανά-

πλασης και ανασυγκρότη-
σης της Θεσσαλονίκης

παρουσίασε η υπουργός Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη,
επισκεπτόμενη την πόλη και
πραγματοποιώντας συναντήσεις
με τοπικούς φορείς και με στε-
λέχη του Οργανισμού Ρυθμιστι-
κού Σχεδίου Θεσσαλονίκης
(ΟΡΘ). Μεταξύ των σχεδίων, η
αποτροπή διέλευσης ΙΧ στον
άξονα Π. Μελά - Τσιμισκή - Πλ.
Ελευθερίας - Νίκης, η πεζοδρό-
μηση της Λ. Νίκης μετά την κα-
τασκευή της υποθαλάσσιας
(έργο το οποίο ο Δ. Ρέππας προ
ολίγων εβδομάδων παρουσίασε
ως… ναυάγιο), αλλά και πλοι-
άρια στον Θερμαϊκό με δρομο-
λόγια από το κέντρο προς τα
ανατολικά.

Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει
τον προσεχή Σεπτέμβριο το σχέ-
διο δράσης για την πόλη της
Θεσσαλονίκης μέχρι και το
2012, ενώ θα ακολουθήσει,
έως το τέλος του έτους, η ολο-
κλήρωση και του επικαιροποι-
ημένου ρυθμιστικού σχεδίου. Η
κ. Μπιρμπίλη σημείωσε ότι ο συ-
νολικός σχεδιασμός συνδυάζεται
και με τη συμπλήρωση 100
ετών από την απελευθέρωση της
πόλης και γνωστοποίησε ότι η
κυβέρνηση μελετά σοβαρά το
ενδεχόμενο να επιτραπεί η πε-
τρελαιοκίνηση στα μεγάλα
αστικά κέντρα. 

Από την πλευρά του, ο υφυ-
πουργός Υποδομών Γιάννης
Μαγκριώτης τόνισε ότι πρωθυ-
πουργός αλλά και η κυβέρνηση
έχοντας επίγνωση τα μεγάλα
προβλήματα που έχει η Θεσσα-
λονίκη αποφάσισε να τα αντιμε-
τωπίσει ενιαία. «Βάζουμε τέλος
στην αποσπασματικότητα, την
προχειρότητα και τον ανορθολο-
γισμό. Τα χαρακτηριστικά εκείνα
που μας άφησαν πίσω και πάμε
σε ένα σχέδιο συναινετικά σχε-
διασμένο από τους φορείς και
τους πολίτες της πόλης». Το γε-
νικό περίγραμμα του σχεδίου
δράσης όπως το παρουσίασε η
Τ. Μπιρμπίλη περιλαμβάνει:

Ρυθμίσεις 
και αναπλάσεις

Η επιβαρυμένη περιοχή που

περιβάλλεται από τις οδούς Αγ-
γελάκη, Εγνατία, Δωδεκανήσου
και Νίκης- Παλιά παραλία ασφυ-
κτιά περιβαλλοντικά, πολεοδο-
μικά και κυκλοφοριακά. Για το
λόγο αυτό στην υποπεριοχή που
ορίζεται από τις οδούς Π. Μελά
- Τσιμισκή - Πλ. Ελευθερίας -
Νίκης, θα αποτραπεί η διέλευση
στα Ι.Χ. και ειδική κυκλοφο-
ριακή μελέτη θα προβλέπει να
χρησιμοποιούνται Μέσα Μαζι-
κής μεταφοράς και ταξί και να
υπάρχουν οι κατάλληλες προ-
βλέψεις, ενώ θα γίνεται συνεπής
έλεγχος της φορτοεκφόρτωσης
για την προμήθεια των καταστη-
μάτων. Ο στόχος θα επιτευχθεί
με τη πεζοδρόμηση της παλιάς
παραλίας, όταν έχει ολοκληρω-
θεί το έργο της υποθα-
λάσσιας αρτηρίας.

Επιπλέον, για την περιοχή της
Πλατείας Χρηματιστηρίου, του
Αγίου Μηνά και των παραδοσια-
κών αγορών του κέντρου η
Υπουργός τόνισε πως θα δοθεί
έμφαση στη βιώσιμη κινητικό-
τητα με τη δημιουργία διαδρο-
μών για τον πεζό και τον
ποδηλάτη, με ένταξη σε αυτές
των αξιόλογων αρχιτεκτονικών
συνόλων (παλιές αρχιτεκτονικές
στοές, κελύφη και μέτωπα).
Προωθείται ακόμα η ανάπλαση
τριών πλατειών του Πολεοδομι-
κού Συγκροτήματος. Η μία είναι
ο άξονας Αγ. Σοφίας- Αχειροποι-
ήτου, η άλλη βρίσκεται σε γειτο-
νική περιοχή των τειχών δίπλα

στο Επταπύργιο, στο δήμο Συ-
κεών. Η τρίτη, η αποκαλούμενη
«Βαλκανική πλατεία» αφορά
μικρή έκταση του στρατοπέδου
Στρεμπενιώτη στο Δήμο Νεάπο-
λης.

Θερμαϊκός Κόλπος
Αναφερόμενη στον Θερμαϊκό

Κόλπο η Τ. Μπιρμπίλη σημείωσε
ότι πρέπει να «μετατραπεί από
νεκρή θάλασσα σε ζωντανό ορ-
γανισμό για την πόλη και τους
κατοίκους της όχι μόνον περι-
βαλλοντικά αλλά και λειτουρ-
γικά. Να ενταχθεί στην
καθημερινότητά με τη δημιουρ-
γία γραμμών εξυπηρέτησης, με
μικρά πλοία για την ταχεία μετα-
κίνηση δεκάδων χιλιάδων κατοί-
κων της ανατολικής και νότιας
περιοχής προς το κέντρο, ιδιαί-
τερα μετά την δραστική οικιστική
ανάπτυξη στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης και ιδι-
αίτερα των παραλιακών
δημοτικών διαμερισμάτων του
Δήμου Θερμαϊκού και όχι μόνο.
Σημαντική είναι η ανάπλαση των
ευαίσθητων περιοχών του παρα-
λιακού μετώπου από τις εκβολές
του Γαλλικού έως την Αγία
Τριάδα».

Τάφρος
Για το σύνθετο έργο της διευ-

θέτησης και περιβαλλοντικής
ανάπλασης της Περιφερειακής
Τάφρου η κυρία Μπιρμπίλη υπο-
γράμμισε πως πρόκειται για πα-

ρέμβαση υπερτοπικής σημασίας
που συνδέει το Σεϊχ Σου με το
Θερμαϊκό. Έχει ήδη εξαγγελθεί
το κομμάτι που αφορά την
υδραυλική της διευθέτηση (ποσό
7.600.000 ευρώ) και πρόκειται
να υλοποιηθεί και το έργο περι-
βαλλοντικής και αρχιτεκτονικής
ανάπλασης της Τάφρου με το
ποσόν των 2.200.000 ευρώ, το
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

ΔΕΘ
Αναφορικά με την επικείμενη

μετεγκατάσταση της ΔΕΘ  η
υπουργός τόνισε ότι πρέπει να
γίνει χωροταξικός και πολεοδομι-
κός ανασχεδιασμός του ευρύτε-
ρου χώρου του πόλου υποδοχής
της, στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε
επίπεδο χρήσεων γης, υποδομών
και δικτύων ώστε να συνδεθεί με
εγκαταστάσεις, λιμάνι, σιδηρό-
δρομο κ.α.. Για το σημερινό
χώρο των εγκαταστάσεων της
ΔΕΘ και του περιβάλλοντα χώρου
θα γίνει διαγωνισμός ώστε μετά
από αξιολόγηση των κτιρίων που
υπάρχουν και την ανάπλασή της
έκτασης, να δημιουργηθεί ενιαία
φυσιογνωμία στην κεντρική αυτή
περιοχή της πόλης και να ενταχ-
θεί στην καθημερινή ζωή της,
επιτρέποντας τη διέλευση περι-
πατητών και ποδηλατών και συν-
δυάζοντας χρήσεις με τις όμορες
δραστηριότητες.
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➽ Το πάγωμα στις όποιες αυξή-
σεις θα αποφάσιζε ο Οργανισμός
Μεσολάβησης και Διαιτησίας
(ΟΜΕΔ) μέχρι και τον Ιούνιο του
2011 προβλέπει η αναδιατύπωση
της επίμαχης τροπολογίας του
υπουργείου Εργασίας. Για τις
αποφάσεις του ΟΜΕΔ που αφο-
ρούν το διάστημα από την
1/7/2011 μέχρι την 1/7/2012 οι
μόνες μισθολογικές αυξήσεις που
θα παράγουν νομικό αποτέλεσμα
θα είναι αυτές που αφορούν τα
κατώτατα όρια μισθών και ημερο-
μισθίων όπως αυτά έχουν διαμορ-
φωθεί στις 31/12/2009. Αυτές οι
αυξήσεις θα είναι ίσες με την αύ-
ξηση του ευρωπαϊκού πληθωρι-
σμού για το έτος 2010.

➽ Όσο για τις αποφάσεις από 1ης
Ιουλίου 2012, θα μπορούν να
αφορούν μόνον την αύξηση των
κατώτατων ορίων μισθών και ημε-
ρομισθίων όπως έχουν διαμορφω-
θεί την 1η Ιουλίου του 2011, ίση
με το ποσοστό της ετήσιας μεταβο-
λής του ευρωπαϊκού πληθωρι-
σμού. Σε αντίστοιχες αυξήσεις
υποχρεούνται και οι μεσολαβητές.

➽ Αύξηση 6,5% σημείωσε ο Γενι-
κός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη
Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και
Εξωτερικής Αγοράς) τον Ιούνιο
του 2010, σε σύγκριση με τον αν-
τίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2009,
έναντι μείωσης 9,2% που σημει-
ώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των
δεικτών του έτους 2009 προς το
2008. Σε σύγκριση με το δείκτη
του Μαΐου, ο Γενικός Δείκτης ση-
μείωσε αύξηση 0,8%, έναντι αύ-
ξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση των δει-
κτών του έτους 2009, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

➽ Ο πρόεδρος της Κύπρου Δημή-
τρης Χριστόφιας και ο ηγέτης των
Τουρκοκυπρίων Ντερβίς Έρογλου
παρακάθησαν το βράδυ της Τε-
τάρτης σε δείπνο στη κατοικία του
Έρογλου. Επρόκειτο για μία κοι-
νωνική συνάντηση μεταξύ δύο Κυ-
πρίων «οι οποίοι εκπροσωπούν τις
δύο κοινότητες» και προσπάθεια
δημιουργίας ανθρώπινων και κοι-
νωνικών σχέσεων, όπως ανέφερε ο
πρόεδρος Χριστόφιας κατά την
προσέλευσή του, στην περιοχή
Καϊμακλί, στο κατεχόμενο τμήμα
της Λευκωσίας.

εν συντομία

Το «μπαλάκι» στη ΝΔ για το Σκαραμαγκά
Αυξημένη πλειοψηφία θα πρέπει να πάρει η πρόταση που θα φέρει σύντομα για ψήφιση στη Βουλή
το υπουργείο Άμυνας για να βρεθεί λύση για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Όπως δήλωσε ο αρμόδιος

υπουργός Ευάγγελος Βενιζέλος εάν η πρόταση δεν περάσει «θα πάμε αναγκαστικά σε διαιτησία», με ότι
αυτό συνεπάγεται για το Σκαραμαγκά. Σχετικά με την ψήφιση της πρότασης με αυξημένη πλειοψη-

φία, ο υπουργός τόνισε ότι "πρέπει να τελειώσει αυτή η πρακτική που υπάρχει μέχρι σήμερα", με
την κυβέρνηση ουσιαστικά να αποφασίζει και "την αντιπολίτευση να μιλά για σκάνδαλο". Επί-
σης, υπογράμμισε ότι "πρέπει να επιστρέψουμε στη λογική που υπήρχε μέχρι πριν λίγα χρόνια
που τα θέματα του υπουργείου Άμυνας και ο προϋπολογισμός ψηφίζονταν σχεδόν από όλα τα
κόμματα".

Φλερτ ΣΥΡΙΖΑ με Σοφία Σακοράφα
Το άνοιγμα προς το «αριστερό» ΠαΣοΚ, εν όψει των τοπικών και περιφερειακών εκλογών παραμένει ως
προτεραιότητα για τον Αλέξη Τσίπρα. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι συζητήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ με
επίκεντρο το πρόσωπο της κυρίας Σοφίας Σακοράφα ως  «ιδανικήςπερίπτωσης» για να τεθεί επικεφαλής σε
ψηφοδέλτιο για την Περιφέρεια Αττικής, εκφράζοντας ευρύ μέτωπο αντίστασης στο μνημόνιο και στα κυ-

βερνητικά μέτρα. Η κ. Σακοράφα τυγχάνει της εκτίμησης πολλών –και από όλες τις τάσεις- στον ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ και στη βάση του ΠΑΣΟΚ οι μετοχές της είναι πολύ υψηλές.

«Δεν τέθηκε θέμα απολύσεων στο Δημόσιο»
Διέψευσε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης ότι οι εκπρόσωποι της «τρόικας», κατά
τη συνάντησή τους, του ζήτησαν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Ο κ. Ραγκούσης, απαντών-
τας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, είπε ότι «τίποτα πέραν από αυτά τα οποία ήδη δρο-
μολογούμε και υλοποιούμε δεν τέθηκε». Τόνισε δε ότι «στο πλαίσιο των θεσμικών
αλλαγών, εμείς υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας όπως αυτές
είχαν τεθεί υπόψιν του ελληνικού λαού και προεκλογικά». Τώρα για προσλήψεις, ας μην
γίνεται λόγος…

Το τερπνόν μετά
του ωφελίμου 
Δουλειές και… χαλάρωση θέλει να
συνδυάσει ο Αντώνης Σαμαράς στη
διήμερη επίσκεψη του στη Μυτιλήνη.
Το πρόγραμμα του  είναι φορτωμένο
από επαφές με παραγωγικούς φορείς
και «γαλάζια» στελέχη, ωστόσο θα
προσπαθήσει να ξεκλέψει λίγο χρόνο
για να ξεκουραστεί και να γνωρίσει
τις ομορφιές του νησιού. Άλλωστε,
όπως έχει παραδεχτεί και ο ίδιος, το
φετινό καλοκαίρι δεν έχει πολύ
χρόνο στη διάθεση του για διακοπές
αφού τον περιμένει αρκετή δουλειά
στην Αθήνα και ένας δύσκολος, πολι-

τικά, χειμώνας. Με την
ευκαιρία της παρου-

σίας Σαμαρά στη
Μυτιλήνη, είναι πι-
θανό να ανακοινω-
θεί και η στήριξη

της ΝΔ στον πρύτανη
του ΕΜΠ, Κώστα

Μουτζούρη,
για τον
κεντρικό
δήμο. 

Κάλλιο αργά
παρά ποτέ…
Μετά Χριστόν προφήτης τείνει να γίνει ο
Άρης Σπηλιωτόπουλος. Ως υπουργός
Παιδείας είχε ακούσει τα εξ
αμάξης από την Άννα
Διαμαντοπούλου
όταν… τόλμησε να
αδειοδοτήσει κολέγια
και τώρα βλέπει τη
διάδοχο του να
καταπατά τις
προεκλογικές τις
υποσχέσεις, πράττοντας
ακριβώς το ίδιο. Φυσικά αυτό
δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από
την πλευρά Σπηλιωτόπουλου, η οποία
εξέδωσε μια άκρως δεικτική ανακοίνωση.
Σε αυτήν εστιάζει σε δυο σημεία. Πρώτον
ότι η απόφαση της υπουργού πάρθηκε
εν μέσω καλοκαιριού και
δεύτερον ότι
ανακοινώθηκε την ώρα
που στην
επικαιρότητα
κυριαρχούν άλλα
ζητήματα και άρα
θα περάσει στα
«ψιλά». «Κάλλιο
αργά παρά ποτέ»
και «στερνή μου
γνώση να σε είχα
πρώτα» ήταν το
σχόλιο του πρώην
υπουργού. 

Πάλι εμείς φταίμε;
Πολιτική κάλυψη στον πρόεδρο της ΔΕΘ πα-
ρείχε η Λούκα Κατσέλη, απαντώντας σε ερώ-
τηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ, Κυριάκου
Βελόπουλου, ο οποίος θυμήθηκε παλαιότερη
δήλωση του κ. Κωνσταντίνου ότι αυτοπροσ-
διορίζεται ως «ελληνόφωνος Ευρωπαίος
κεντροαριστερός». Στην απάντηση της η
υπουργός Οικονομίας τα βάζει με τους δη-
μοσιογράφους, λέγοντας πως «δεν είναι
λίγες οι φορές που δημοσιεύματα διαστρέ-
βλωσαν την πραγματικότητα, με μοναδικό
σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων». Λίγο
πιο κάτω υποστηρίζει ότι είναι άκαιρη η
ανάσυρση αυτών των δηλώσεων γιατί «σε
λίγο θα ανοίξει τις πύλες της η ΔΕΘ» και κα-
ταλήγει σημειώνοντας πως ο κ.
Κωνσταντίνου έχει όλα τα
προσόντα για να αναβαθ-
μίσει τις ΔΕΘ και Helexpo

«σε στρατηγικό διε-
θνή εταίρο με

εξωστρέ-
φεια».

ΚουIζ
Ποιος νεοδημοκράτης

έχει βάλει λυτούς και δεμέ-
νους προκειμένου να παραμεί-

νει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας;
Έχει λάβει μηνύματα ότι ο Αντώνης
Σαμαράς σκέφτεται να το «καθαρί-

σει» από τους… απόστρατους της πο-
λιτικής και κάνει ότι περνά από το

χέρι του για να μην επιστρέψει
στη μάχη του σταυρού. Και
εκεί τα πράγματα θα είναι

πολύ δύσκολα για
αυτόν…
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Και στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, δηλαδή
σε δήμους και κοινότητες, επεκτεί-
νεται η αναστολή προσλήψεων,

όπως έγινε γνωστό με επείγουσα εγκύκλιο
του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου
Ντόλιου. 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «για
το διορισμό των επιτυχόντων που τα ορι-
στικά αποτελέσματα εκδόθηκαν μέχρι 31-
12-2009, αλλά και για αυτούς που τα
οριστικά αποτελέσματα εκδόθηκαν ή θα
εκδοθούν μετά την 1-1-2010 ισχύουν
ομοίως οι ρυθμίσεις του άρθρου 10 του

ν.3833/2010 για σταδιακή πρόσληψή
τους».

Επιπλέον, «ειδικά για τους επιτυχόντες
που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως η απόφαση διορισμού
μέχρι την έναρξη ισχύος του
ν.3848/2010 (19-5-2010) και εκκρεμεί
η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας,
τότε η διαδικασία πρόσληψης συνεχίζεται
και ολοκληρώνεται κανονικά».

Διευκρινίζεται ακόμη ότι «σε περίπτωση
που οι φορείς ήδη απασχολούν επιτυχόν-
τες που περιλαμβάνονται σε προσωρινούς

πίνακες αυτοί θα απασχοληθούν μέχρι την
έκδοση των οριστικών πινάκων και ο διο-
ρισμός των περιλαμβανομένων στους ορι-
στικούς πίνακες θα γίνει ανάλογα με την
ημερομηνία έκδοσης των οριστικών απο-
τελεσμάτων».

Σημειώνεται τέλος ότι «στην αναστολή
προσλήψεων υπάγονται και οι δικηγόροι
με έμμισθη εντολή των ΟΤΑ α΄ Βαθμού,
καθόσον αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες της υπηρεσίας και ως εκ
τούτου υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρ-
θρων 10 και 11 του ν. 3833/2010».

Αναστολή προσλήψεων και στους ΟΤΑ α' βαθμού

➽ H κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες
στους εκπροσώπους της τρόικας
ότι έως το φθινόπωρο θα καταθέσει
στη Βουλή νόμο-πλαίσιο για το
άνοιγμα όλων των κλειστών επαγ-
γελμάτων. «Κάθε φορά που προ-
σπαθείς να υλοποιήσεις μια
μεταρρύθμιση, υπάρχουν κατοχυ-
ρωμένα συμφέροντα που αντιτίθεν-
ται, οπότε όσο ταχύτερα
προχωράμε στην υλοποίηση των
μεταρρυθμίσεων τόσο το καλύ-
τερο», δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Με το σχετικό νομοσχέδιο, που θα
επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονο-
μικών, θα αίρονται οι περιορισμοί
(γεωγραφικοί, πληθυσμιακοί, διοι-
κητικός καθορισμός ελαχίστων
αμοιβών κ.λπ.) στη δραστηριότητα
των δικηγόρων, των συμβολαιογρά-
φων, των φαρμακοποιών, των αρχι-
τεκτόνων, των πολιτικών
μηχανικών, των ορκωτών λογιστών
κ.ά.

➽ Η τρόικα θεωρεί ότι το άνοιγμα
των κλειστών επαγγελμάτων και η
απελευθέρωση των αγορών μπο-
ρούν να αντισταθμίσουν εν μέρει
τις επιπτώσεις που έχουν στην ανά-
πτυξη τα σκληρά δημοσιονομικά
μέτρα και να ενισχύσουν την αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας. Σύμφωνα με μελέτη του
ΙΟΒΕ, το άνοιγμα των κλειστών
επαγγελμάτων θα οδηγήσει σε αύ-
ξηση του ΑΕΠ κατά 13,2%.

➽ «Διερεύνηση ευθυνών» του
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Σωκράτη
Ξυνίδη και του κυβερνητικού Εκ-
προσώπου Γιώργου Πεταλωτή, ζή-
τησε σε δηλώσεις της, η βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας και μέλος
της Προανακριτικής Επιτροπής της
Βουλής για την υπόθεση της Μονής
Βατοπεδίου, Ελίζα Βόζενμπεργκ. 

➽ Κατά την κα Βόζενμπεργκ, ο Ει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου κος
Ι. Τέντες, θα πρέπει «να προβεί
άμεσα στις νόμιμες ενέργειες για τη
διερεύνηση ευθυνών» του Σ. Ξυ-
νίδη, «που με την ψήφο του το
2000, συνέβαλε στον πρώτο απο-
χαρακτηρισμό δημόσιας γης και
παράδοσής της στην Ιερά Μονή
Βατοπεδίου», αλλά και του Γ. Πε-
ταλωτή, «ο οποίος κατά παραβίαση
της μυστικότητας της συνεδριά-
σεως του Πρωτοδικείου της Ροδό-
πης, γνώριζε την απόφαση πριν την
έκδοσή της». 

μικρά πολιτικά

ΕΛΕΓΧουΝ ΚΑΙ ζΗΤουΝ ΠΕΡΙΚοΠΕΣ 

Ουδείς παραπονούμενος: 
Τους πάντες επισκέπτεται η τρόικα
Δύσκολους χαρακτήρισε

τους επόμενους έξι μήνες
σε σχέση με τον περιορι-

σμό των δαπανών η ηγεσία του
υπουργείου Υγείας, μετά τη συ-
νάντηση που είχε με τους ελεγ-
κτές της τρόικας στο υπουργείο
Οικονομικών. Όπως έγινε γνω-
στό από τον ειδικό γραμματέα
του υπουργείου Υγείας κ. Νίκο
Πολύζο δεν πρόκειται να μπουν
τελικώς ορκωτοί λογιστές στα
δημόσια νοσοκομεία, καθώς κάτι
τέτοιο δεν ζητήθηκε από την
τρόικα, παρότι είδαν το φως της
δημοσιότητας τις τελευταίες ημέ-
ρες τέτοιες φήμες.

Στη συνάντηση που είχε η
τρόικα με την κ. Μ. Ξενογιαννα-
κοπούλου και την κ. Φ. Γεννή-
ματα και τον κ. Πολύζο έγινε
ξεκάθαρο ότι τα οικονομικά των
νοσοκομείων ελέγχονται και θα
εξακολουθούν να ελέγχονται από
τους ορκωτούς λογιστές, που
βρίσκονται στο Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η
τρόικα δήλωσε ικανοποιημένη
από την αρχική εφαρμογή των
μέτρων, καθώς φαίνονται, όπως
εκτίμησε, τα πρώτα αποτελέ-
σματα από τον περιορισμό των
δαπανών. Η τρόικα έχει ήδη επι-
σκεφθεί τα νοσοκομεία «Αττικό»,
«Γ. Γεννηματάς» και «Ευαγγελι-
σμός', προκειμένου να δει και
από κοντά εάν εφαρμόζονται οι
οδηγίες που έχουν δοθεί για πε-
ριστολή των δαπανών.

Στο μεταξύ, τα αποτελέσματα
των πρόσφατων τεστ αντοχής
των ελληνικών τραπεζών, η σύ-
σταση του Ταμείου Χρηματοπι-

στωτικής Σταθερότητας και η
συμβολή των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων στο χρηματοδότηση της
οικονομίας, εξετάστηκαν χθες
στη συνάντηση της τρόικας με
τον Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιώργο Προβόπουλο.
Οι ελεγκτές θεωρούν επιτακτική
την ανάγκη αύξησης των τραπε-
ζικών χορηγήσεων προς επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά και προς
τον σκοπό αυτό ενθαρρύνουν
αναδιαρθρώσεις στο τραπεζικό

σύστημα που θα οδηγήσουν
στην ενίσχυση της ρευστότητάς
του.

Νωρίτερα οι της τρόικας συ-
ναντήθηκαν με τον υπουργό Ερ-
γασίας Ανδρέα Λοβέρδο. Τα
στελέχη της τρόικας μελέτησαν
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση
και ζήτησαν επιπλέον στοιχεία
σχετικά με την αναλογιστική
προβολή της πορείας των Τα-
μείων για την επόμενη δεκαετία. 

Μετά τις χθεσινές επαφές, τα

κλιμάκια της τρόικας θα ετοιμά-
σουν αναφορά, με τα πρώτα
συμπεράσματα των ελέγχων στην
ελληνική οικονομία, την οποία θα
αποστείλουν στις Βρυξέλλες και
την Ουάσιγκτον. Θα ακολουθή-
σουν οι εκθέσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής και του ΔΝΤ,
βάσει των οποίων θα προχωρή-
σει - κατά πάσαν πιθανότητα στις
13 Σεπτεμβρίου - η εκταμίευση
της δεύτερης δόσης, ύψους 9
δισ. ευρώ, του δανείου. 

Τα συγχαρητήριά του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία από τις πυρκαγιές έδωσε
στο Πυροσβεστικό Σώμα ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τον έκτο Πυροσβεστικό
Σταθμό και το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυροσβεστικής. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη επίσης το Σώμα και για το
συντονισμό που επιτυγχάνει και τόνισε ότι φέτος γίνεται προσπάθεια ώστε να ενισχυθούν με μέσα οι πυροσβεστικοί
σταθμοί, ενώ επανέλαβε ότι ο συντονισμός της Πυροσβεστικής με την Αυτοδιοίκηση και τους εθελοντές, είναι το κλειδί
για να μην δούμε τραγωδίες, όπως παλαιότερα. «Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε
καλά», είπε ο κ. Παπανδρέου.



✔ Έρευνα σε 10.000

ιδρύματα: Στα πράσα επώνυμοι

αγιογδύτες.

✔ Αίσχος: Σκοτώνουν την

Κούνεβα 2η φορά.

✔ Ο δημοσιογράφος των

εθνών απειλεί και έλληνες

δημοσιογράφους

Το «ΠΑΡΑΣΚHΝΙΟ» 

αποκαλύπτει
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Ζαγοράκης: 
«Συγχαρητήρια,
πάμε για τη ρεβάνς»

Eνα κουβάρι έγιναν οι "ασπρόμαυροι" διοικούντες
που βρέθηκαν στο "Άμστερνταμ Αρίνα" μετά το
τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Πανηγύ-

ρισαν έξαλλα το αποτέλεσμα, ενώ δεν χόρταιναν να δί-
νουν συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας.

Εκείνος που κράτησε σε όλη τη διάρκεια την ψυχραιμία
του και αντιμετώπισε διατηρώντας... χαμηλά την μπάλα
το θετικό αποτέλεσμα ήταν ο Θόδωρος Ζαγοράκης. Χωρίς
αυτό, βεβαίως, να σημαίνει ότι δεν χάρηκε την τεράστια
σε αξία ισοπαλία. 

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με το τέλος της συνάντη-
σης βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας του και κατ'
αρχήν μίλησε με τον Ζήση Βρύζα. "Ζήση, συγχαρητήρια
για το αποτέλεσμα�", ήταν τα πρώτα του λόγια στον επι-
κεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. "Πάμε δυνατά για
τη ρεβάνς. Δεν τελείωσε τίποτε ακόμη. Ο Άγιαξ είναι επι-
κίνδυνος αντίπαλος", συνέχισε.Το μήνυμα ζήτησε από τον
Βρύζα να το μεταφέρει στους παίκτες, αλλά και στην τε-
χνική ηγεσία του "Δικέφαλου", για να κατανοήσουν όλοι
ότι στο τέλος του... πρώτου ημιχρόνου (αφού ακολουθεί
κι ο επαναληπτικός της Τούμπας), δεν δικαιούται να πα-
νηγυρίζει κανείς. Οι πανηγυρισμοί πρέπει να μείνουν για
το τέλος του δεύτερου αγώνα, αν το αποτέλεσμα είναι
αυτό που επιθυμεί ο ΠΑΟΚ.

"Μέλι" για Σαπρόν
Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι όλοι στην "ασπρό-

μαυρη" ομάδα, αρχής γενομένης από τον Ζαγοράκη,
έσταζαν μέλι μετά το τέλος του αγώνα για τον διαιτητή
της αναμέτρησης, Τόνι Σαπρόν. Όχι τυχαία, φυσικά� Ο
Γάλλος διεθνής ρέφερι δεν "σφύριξε" φανέλα (τον Άγιαξ,
εννοείται). Προσπάθησε να παίξει 50-50 σε μια από τις
σημαντικότερες έδρες της Ευρώπης και στο τέλος άφησε
την εντύπωση στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι τα πήγε
περίφημα. 

Τι έγραψαν για τον
ΠΑΟΚ στην Ευρώπη

Με απογοήτευση για τον Άγιαξ και θαυμασμό για
τον ΠΑΟΚ υποδέχτηκαν τα περισσότερα διεθνή
ΜΜΕ την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο "Αμστερνταμ

Αρίνα". Σας παραθέτουμε μερικά από τα δημοσιεύματα
που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

- Η ιστοσελίδα "es.uefa.com" αναφέρει: "Στην
Ολλανδία η έκπληξη, από τον ΠΑΟΚ. Η ελληνική
ομάδα πήρε πολύτιμη ισοπαλία από τον Άγιαξ (1-1)
στο πρώτο παιχνίδι του νέου του προπονητή, Παύλου
Δερμιτζάκη."

- Η ιστοσελίδα "voetbalcentraal.nl" αναφέρει: "Η
επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ δύσκολη για τον
Άγιαξ στην Ελλάδα. Η ομάδα του Martin Jol έφερε
απόψε (σ.σ. 28/7) 1-1 με τον ΠΑΟΚ για τον τρίτο
προκριματικό γύρο του Champions League. Ο
"Αίαντας" είχε πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο
και σκόραρε μια φορά. Η ελληνική ομάδα στο
δεύτερο ημίχρονο έφερε το παιχνίδι στα ίσα".

- Η ιστοσελίδα "destentor.nl" αναφέρει: "Ο Άγιαξ...
μαχαιρωμένος από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Ο Άγιαξ μέσα
στην έδρα του δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ
και τώρα στην Τούμπα θα πρέπει να σκοράρει
τουλάχιστον μία φορά για να περάσει."

- Η ιστοσελίδα "standaard.be" αναφέρει: "Ελληνική
τραγωδία απειλεί τον Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ πήρε ισοπαλία
από τον Άγιαξ με το... επίπονο γκολ του Βλάνταν
Ίβιτς. Ο Άγιαξ χαλάρωσε με το 1-0 και οι Έλληνες το
εκμεταλλεύτηκαν. Αν ο Άγιαξ θέλει να συνεχίσει στο
Τσάμπιονς Λιγκ, τότε θα πρέπει να "γυρίσει" την
κατάσταση γρήγορα."

ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Με εκπληκτικό γκολ
του Βλάνταν Ιβιτς, ο
ΠΑΟΚ κατάφερε να

αποδράσει από το Αμστερνταμ
Αρένα με το «χρυσό» 1-1 και
πλέον κρατάει την υπόθεση
πρόκριση στα χέρια του. 

Παρά το γεγονός ότι η εμ-
φάνιση της ομάδας δεν ήταν
και η καλύτερη, ο ΠΑΟΚ κα-
τάφερε να πάρει το θετικό
αποτέλεσμα που έψαχνε και
πλέον στην Τούμπα θα έχει τη
δυνατότητα να διεκδικήσει
την πρόκριση για τα πλέι οφ
του Τσάμπιονς Λίγκ. 

O Άγιαξ, δεν εκμεταλλεύ-
τηκε τις ευκαιρίες που δημι-
ούργησε στο πρώτο ημίχρονο
κυρίως και στην επανάληψη,
ο ΠΑΟΚ ανεβάζοντας την
απόδοσή του κατάφερε να
ισοφαρίσει και να αλλάξει τις
ισορροπίες για τη ρεβάνς που

θα γίνει στην Τούμπα την ερ-
χόμενη Τετάρτη. 

Ο “Δικέφαλος” μπήκε πολύ
μουδιασμένος στο παιχνίδι,
με τους παίκτες του Άγιαξ να
το εκμεταλλέυονται και να δη-
μιουργούν πολλές φάσεις στα
καρέ του ΠΑΟΚ. 

Το γκολ για τους Ολλαν-
δούς πέτυχε ο Ουρουγουα-
νός Σουάρεζ, μετά από
διαδοχικά λάθη της άμυνας
και του τερματοφύλακα. Στο
δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες
άλλαξαν πρόσωπο και κατά-

φεραν να ανατρέψουν την
κατάσταση.

Ένα μήνα εκτός 
ο Χαλκιάς

Με κάταγμα στο μεσαίο δά-
κτυλο του δεξιού του χεριού
έφυγε από την Ολλανδία ο
διεθνής τερματοφύλακας. Οι
πρώτες εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για ένα μήνα απουσίας
από τις αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις, ενώ σήμερα θα εξετα-
σθεί εκ νέου από τον γιατρό
της ομάδας.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ : 
ΑΓΙΑΞ : Στεκέλεμπουργκ,

Φαν Ντερ Βιλ, Βερτόγκεν,
Αλντερβάιρελντ, Ανίτα,
Ίνοχ, Λίντγκρεν (Ντε Ζέουβ
61), Εμάνουελσον (Σαρ-
πόνγκ 77), Ντε Γιονκ, Σου-
λεϊμάνι (Ερικσεν 66),
Σουάρεζ.

ΠΑΟΚ : Χαλκιάς (Κρέσιτς
16), Μπουσαϊντί, Τσιρίλο,
Μαλεζάς, Σνάουτσνερ, Βι-
τόλο, Γκαρσία, Ίβιτς (Φωτά-
κης 72), Βιεϊρίνια, Σορλέν,
Σαλπιγγίδης. 

Στα χέρια του 
πλέον η πρόκριση

Αποθεώθηκαν οι παίκτες

Το πανηγυρικό
σκηνικό που είχε
στηθεί στο Άμ-

στερνταμ Αρίνα από
τους περίπου 3.000
οπαδούς του ΠΑΟΚ με-
ταφέρθηκε στο αερο-
δρόμιο «Μακεδονία»
της Θεσσαλονίκης κατά
την άφιξη της αποστο-
λής του «Δικεφάλου
του Βορρά». Περίπου
500 άτομα περίμεναν
καρτερικά τα ξημερώ-
ματα τους παίκτες του

Παύλου Δερμιτζάκη και
τους αποθέωσαν για
την ισοπαλία (1-1) στον
πρώτο αγώνα με τον
Άγιαξ που δίνει πολλές
ελπίδες προκρισης στα
πλέι-οφ του Τσάμπιονς
Λιγκ. 
Το τσάρτερ με το οποίο
ταξίδεψε η αποστολή
της ομάδας έφτασε στη
Θεσσαλονίκη γύρω στις
05.30. Όπως είναι φυ-
σιολογικό, όταν οι οπα-
δοί του «Δικεφάλου του

Βορρά» αντιλήφθηκαν
ότι έφτασαν οι παίκτες
της ομάδας ξέσπασαν
σε τρελούς πανηγυρι-
σμούς. 
Τραγούδια, συνθήματα
και άλλοι τρόποι από-
δειξη της λατρείας χρη-
σιμοποίησαν οι οπαδοί
του ΠΑΟΚ για να εκ-
φράσουν την… εκτί-
μησή τους προς τα μέλη
της αποστολή της ομά-
δας. Φυσικά, κεντρικό
πρόσωπο των πανηγυ-

ρισμών ήταν ο σκόρερ
του τέρματος του
ΠΑΟΚ, ο Βλάνταν Ίβιτς. 
Παρών στους πανηγυ-
ρισμούς ήταν ο παπα-
Χρήστος, γνωστός για
τα αισθήματά του για
την ομάδα του «Δικεφά-
λου του Βορρά». Πλέον
το ραντεβού κλείστηκε
για τον επαναληπτικό
της Τούμπας, η οποία
πρόκειται να είναι κα-
τάμεστη από τους οπα-
δούς της ομάδας. 
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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
Μυστακίδου 20- Πλαστήρα-Χαριλάου, Μακρυγιάννη 38 Άνω

Ηλιούπολη Σταυρούπολη, Παπάφη 184- Μ. Μπότσαρη, Κλεάνθους 26 Στάση
Σχολεία Κ. Τούμπα, Α. Παπαναστασίου 174 Παλιό Τέρμα Χαριλάου, Ε. Βενιζέ-
λου 97 Νεάπολη, Γρηγ. Λαμπράκη 68 Άνω Τούμπα, Αιγαίου 85 Καλαμαριά,
Θερισσού 36 ΑΣΤ. Τμήμα Αμπελόκηποι, Ι. Δραγούμη 75 - Ολύμπου Διοικητή-
ριο, 25ης Μαρτίου 86, Κ. Καραμανλή 103-Άρτης 21 Ελευθέριο- Κορδελιό,
Λαγκαδά 7 Βαρδάρη, Εγνατία 142 – Καμάρα, Κωσταντινουπόλεως 5 – Δελ-
φών, Αγ. Σοφίας 23, Κύπρου 28 & Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι, Α. Παπανδρέου
27-Μακεδονίας 18 Καλαμαριά,  Β. Όλγας 167- Γραβιάς 

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Μυστακίδου 20- Πλαστήρα-Χαριλάου, Μακρυγιάννη 38 Άνω Ηλιούπολη

Σταυρούπολη, Γρηγ. Λαμπράκη 68 Άνω Τούμπα, Ι. Δραγούμη 75 - Ολύμπου Δι-
οικητήριο, Κύπρου 28 & Ιπποκράτους 23 Ροδοχώρι Συκιές, Α. Παπανδρέου 27-
Μακεδονίας 18 -Καλαμαριά 

εφημερεύοντα φαρμακεία

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας,
νευρολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά,
θωρακική, καρδιοχειρουργική, οφθαλμολογική, αγγειοχειρουργι-
κή.
• ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, χει-
ρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά.
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ για περιστατικά ουρολογικά 
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναι-
κολογικά, παιδοχειρουργική, παιδοορθολογικά, παιδοψυχολογικά.
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά
• ΝΟΣ.ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα
Από 09.00 έως 21.00
• ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

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

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

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

Μουσεία

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

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

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

• ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ      Ορτανσίας

• ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Χαλκιδικής(περιοχή Μπότσαρη)

• ΚΗΦΙΣΙΑ Καπαδοκίας & τμήμα της Ζηργάνου

• ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μεσολογγίου&Βενιζέλου

• ΕΥΟΣΜΟΣ Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος

• ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Καυτατζόγλου, στο πάρκο Στρατηγείου

• ΜΕΤΕΩΡΑ Μ.Αλεξάνδρου,Γρανικού & Κυριακοπούλου

• ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Ευόσμου

λαϊκές αγορές
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Λαϊκή μουσική βραδιά
στην Ξηροκρήνη

Αρτοκλασία στον 
Ι. Ν. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 

Ηαντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης,
διοργάνωσε Λαϊκή μουσική βραδιά στην Πλατεία Γα-
λοπούλου στην Ξηροκρήνη όπου συμμετείχαν η Δέ-

σποινα Φιλίππου και ο Νίκος Κόγιας στο τραγούδι. 

Το σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε
στον Ι.Ν. Μητρόπολης Θεσσαλονίκης αρτοκλασία με
την ευκαιρία της γιορτής του Προφήτη Ηλία, προστάτη

του κλάδου, με την παρουσία μελών & φίλων.

Eκδήλωση αποχαιρετισμού
του προέδρου της 
Παρευξείνιας Τράπεζας   

Σε μια ξεχωριστή και συγκινητική εκδήλωση το προσωπικό της
Παρευξείνιας Τράπεζας αποχαιρέτησε τον επί 4 χρόνια Πρόεδρό
της Χαιρετϊν Καπλάν και υποδέχθηκε τον Ρώσο Αντρέϊ Κοντα-

κώφ, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της μέχρι τον Ιούλιο 2014.

Βιτάλι Μιγκάσκο, Χαιρετίν Καπλάν, Αντρέϊ Κοντακώφ, Γιώργος Κοττάς

Χαιρετίν Καπλάν, Αντρέϊ Κοντακώφ. Το στεφάνι ελιάς προσφέρθηκε ως δώρο στον απερχόμενο
πρόεδρο.
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Σήμερα και αύριο μπορείτε να απο-
λαύσετε  την Ομαδική Έκθεση που

διοργανώνει η PhotoBiennale 2010 στο
πλαίσιο 21ης Διεθνούς Φωτογραφικής
Συνάντησης το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο Φω-
τογραφίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα
λειτουργεί αύριο  από τις 10 το πρωί έως
τις 6 το απόγευμα  και σήμερα από τις 10
το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

Την έκθεση φωτογραφίας «Από το Βό-
σπορο στην Αδριατική» (που παρου-

σιάζουν το Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Φωτογρα-
φίας Θεσσαλονίκης) θα έχουν την δυνα-
τότητα να απολαύσουν οι
ενδιαφερόμενοι σήμερα και αύριο από
τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα
στη Ροτόντα Άγιος Γεώργιος.

Στην έκθεση «ARBORETUM» που
διοργανώνει το Μακεδονικό Μου-

σείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζεται η
νέα μεγάλη δωρεά του Άρη Γεωργίου
στη φωτογραφική συλλογή του ΜΜΣΤ.
Η έκθεση φιλοξενείτε στο  Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατίας
154. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την
επισκέπτονται έως και την Κυριακή.

Στο πλαίσιο των  Μουσικών Δραστη-
ριοτήτων της αντιδημαρχίας Πολιτι-

σμού του δήμου Θεσσαλονίκης
διοργανώνονται και εφέτος, μουσικές εκ-
δηλώσεις με τίτλο «Μουσικό Καλοκαίρι»,
με τη συμμετοχή της Συμφωνικής και της
Φιλαρμονικής Ορχήστρας καθώς και του
Συγκροτήματος Παραδοσιακής Μουσι-
κής του δήμου Θεσσαλονίκης. Σήμερα
στις 20.00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα
στο Πάρκο Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνη. 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συλ-

λογή αρμενικής τέχνης της οικογένειας
Καλφαγιάν. Η συλλογή, η οποία παρου-
σιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό,
εστιάζει στην αρμένικη τέχνη από τα
τέλη του 16ου μέχρι τον 19ο αιώνα και
αποτελείται από αντικείμενα εξαιρετικής
σημασίας τόσο λόγω της σπανιότητάς
τους όσο και της ιστορικής περιόδου
στην οποία ανήκουν. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να θαυμάσουν τα αντικείμενα
της συλλογής στο Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Λεωφόρος Στρατού 2.
(μέχρι της 19 Σεπτεμβρίου).

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό
Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ .2310499999)
Αίθουσα 1: Έκλειψη (19:00,
21:40, 00:10, Σάββατο και Κυριακή:
16:30, 19:00, 21:40, 00:10)
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι (18:50,
Σάββατο και Κυριακή: 16:40, 18:50)
/ The kings of Mykonos (21:30,
23:50)
Αίθουσα 3: Toy story 3 (μεταγλωτ-
τισμένη) (18:20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:00, 18:20) / Υποψήφιος
μάγος (20:30, 22:50)
Αίθουσα 4: Επικίνδυνες παρέες
(17:30, 19:40, 22:00, 00:20)
Αίθουσα 5: Υποψήφιος μάγος
(17:10, 19:30, 21:50, 24:00)
Αίθουσα 6: Οι μεγάλοι (18:00,
20:10, 22:30, 00:40)
Αίθουσα 7: Toy story 3 (μεταγλωτ-
τισμένη) (17:40, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 15:30, 17:40) / 22 Σφαίρες
(19:50, 22:10, 00:30)
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες παρέες
(18:40, 21:00, 23:20, Σάββατο και
Κυριακή: 16:20, 18:40, 21:00,
23:20)
Αίθουσα 9: 22 Σφαίρες (22:10)
Αίθουσα 10: Οι μεγάλοι (22:30,
Σάββατο και Κυριακή: 20:10, 22:30)
Αίθουσα 11: Οι μεγάλοι (21:20,
23:40)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Κλειστά μέχρι 18 Αυγούστου.

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέν-
τρο «Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: I love Karditsa (Πέμ-
πτη και Παρασκευή: 18:50, 21:00,
23:30) / 2012 (Σάββατο και Κυ-
ριακή: 18:00, 21:00) / Julie & Julia
(Δευτέρα: 18:30, 21:00, 23:30) /
Νήσος (Τρίτη: 18:50, 21:00, 23:30)
/ Το λουλούδι της ερήμου ( Τετάρτη:
18:30, 21:00, 23:30)
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι (19:20,
21:30, 23:50, Σάββατο και Κυριακή:
17:10, 19:20, 21:30, 23:50)
Αίθουσα 3: Υποψήφιος μάγος
(18:20, 20:40) / Επικίνδυνες πα-
ρέες (23:50)
Αίθουσα 4: Toy story 3 (μεταγλωτ-
τισμένη) (Σάββατο και Κυριακή:
17:00) / Επικίνδυνες παρέες
(20:00, 22:15)
Αίθουσα 8: Toy story 3 (μεταγλωτ-
τισμένη 3D) (19:50, Σάββατο και
Κυριακή: 17:45, 19:50) / Υποψή-
φιος μάγος (22:00)
Αίθουσα 9: Οι μεγάλοι (18:10,
20:20, 22:30, Σάββατο και Κυριακή:
16:00, 18:10, 20:20, 22:30)
Αίθουσα 10: 22 Σφαίρες
(19:00,21:15, 23:40, Σάββατο και

Κυριακή: 16:40, 19:00, 21:15,
23:40)

STER CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο
City Gate τηλ. 8018017837) 
Αίθουσα 1: Οι μεγάλοι (18:10,
20:20, 22:30, Σάββατο και Κυριακή:
16:00, 18:10, 20:20, 22:30)
Αίθουσα 2: Toy story 3 (μεταγλωτ-
τισμένη) (19:20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17:10, 19:20) / Οι μεγάλοι
(21:30, 23:40)
Αίθουσα 3: Υποψήφιος μάγος
(19:40, 22:00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17:20, 19:40, 22:00)
Αίθουσα 6: Toy story 3 (μεταγλωτ-
τισμένη) (18:20), Σάββατο και Κυ-
ριακή: (16:10, 18:20) / Έκλειψη
(20:30) / Επικίνδυνες παρέες
(23:00)
Αίθουσα 8: Η κληρονόμος ( Πέμ-
πτη & Παρασκευή: 21:00, 23:20) /
Η Αλίκη στη χώρα τω θαυμάτων
(Σάββατο και Κυριακή: 21:00,
23:20) / Ο μικρός Νικόλας (Δευ-
τέρα: 21:00, 23:20) / Ψυχή βαθιά
(Τρίτη: 21:00, 23:20) / Μονάκριβη
(Τετάρτη: 21:00, 23:20)

ΘΕΡΙΝΟΙ
ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403, 2310
265884) Ο πατέρας των παιδιών
μου (21:00, 23:10)
ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190)
Έκλειψη (21:00)
ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642) Τζιν
Κέλι: Τραγουδώντας στη βροχή
(21:00, 23:00)
ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) Επικίνδυ-
νες παρέες (21:00, 23:00)
ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα
στο Βελλίδειο τηλ.2310292304) Τε-
λευταίος σταθμός (21:00, 23:00)
ΝΑΤΑΛΙ: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) 22 Σφαίρες
(21:00, 23:10)
ΘΕΡΜΑΙΣ: (τηλ.2310463423) Sex
and the city (21:30)
ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη)
Πέμπτη: Η πριγκίπισσα και ο βάτρα-
χος (21:00) / The rebound (23:00),
Παρασκευή - Κυριακή: The rebound
(21:00, 23:00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720)
Επικίνδυνες παρέες (21:00, 23:00)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700)
Πέμπτη - Κυριακή: Η εκδίκηση της
Καταλίν Βάργκα (21:30) / Δευτέρα -
Τετάρτη: Μονάκριβη (21:30)
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ:
(τηλ.2310600696) Πέμπτη - Κυ-
ριακή: Λευκή κορδέλα (21:30), Δευ-
τέρα - Τετάρτη: Αόρατος
συγγραφέας (21:30)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

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

«ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ»
του Ν. Λάσκαρη /
Από 23 έως 25
Αυγούστου στο
Θέατρο Κήπου

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ» του Ν.
Λάσκαρη /  Πρωταγωνιστούν:
Γ. Παρτσαλάκης, Ε. Καστάνη,
Κ. Φλωκατούλας, Ι. Δελάκου,
Π. Τσίτσας και Γ. Αϊβάζης /
Από 23 έως 25 Αυγούστου
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ Παρά-
σταση: «Caveman» του Rob
Becker/ Παίζει ο Βλαδίμηρος
Κυριακίδης/ Δευτέρα 2 Αυ-
γούστου, στις 21.30
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλέ-
ους /  Πρωταγωνιστούν: Φω-

τεινή Φιλοσόφου, Κώστας
Καστανάς, Ζαχαρίας Ρόχας,
Κώστας Λάσκος, Δανάη Κα-
λαχώρα κ.α. / 26 και 27 Αυ-
γούστου
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕ-
ΝΗΣ» του Μολιέρου / Πρω-
ταγωνιστούν: Γιώργος
Μεσσάλας, Όλγα Πολίτου,
Μαρία Διακουμάκου, Σωτή-
ρης Βάγιας, Γιάννης Λιακά-
κος, Κυριακή Πρωϊού και
Απόστολος Κρίτσας/ 19 και
20 Αυγούστου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση χθες του δι-
οικητικού συμβουλίου της Ένωσης
Συντακτών Μακεδονίας Θράκης, για
τις ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με τα
δυο μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα
της πόλης, των εφημερίδων «Μακε-
δονία» και «Αγγελιοφόρου». Αρχικά
συζητήθηκε η πρόθεση της ιδιοκτη-
σίας του «Α» να ζητήσει περικοπές
της τάξης του 12,5% σε όλους τους
εργαζόμενους, με κατ’ ιδίαν δια-
πραγμάτευση μαζί τους. Η ΕΣΗ-
ΕΜΘ, τέθηκε σε κατάσταση
απεργιακής «επιφυλακής», αναμένον-
τας αν θα υλοποιηθούν -και τινί
τρόπω- οι προθέσεις. 

ΑΚΟΜΑ, τριμελής επιτροπή συνεχί-
ζει τη διαβούλευση με την ιδιοκτη-
σία της «Μ», για την εκεί πρόθεση
μείωσης μισθών βάσει της κείμενης
νομοθεσίας, ενώ μετά την τελευταία
24ωρη απεργία, λύθηκε το θέμα της
μηνιαίας καθυστέρησης καταβολής
μισθού, που την είχε προκαλέσει.

ΕΝΤΟΝΗ φημολογία στα δημοσιο-
γραφικά γραφεία της πόλης, ότι ο
ιδιοκτήτης της «Μακεδονικής Εκτυ-
πωτικής» κ. Ρήγας, έχει καταθέσει
πρόταση εξαγοράς της εφημερίδας
«Αγγελιοφόρος». Παρά τη διάψευση
που υπήρξε από την πλευρά του
«Α», πληροφορίες φέρουν την πρό-
ταση υπαρκτή, αλλά με εξαιρετικές
δυσχέρειες υλοποίησης, όχι τόσο
στην οικονομική διάσταση, αλλά σε
επιμέρους όρους. Το θέμα είναι αν
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά…

ΜΕΤΑΚΛΗΤΟ δημοσιογράφο για το
γραφείο τύπου της γραμματείας Μα-
κεδονίας Θράκης, αναζητά έως τις 13
Αυγούστου η υφυπουργός Εσωτερι-
κών Θοδ. Τζάκρη. Τα βιογραφικά
αποστέλλονται στην… ΕΣΗΕΜΘ, αν
και η αξιολόγηση θα γίνει από την
υφυπουργό. 

ΠΑΡΑ την παραίτηση Γαμπρίτσιου,
παράγοντες της ΕΡΤ «διαρρηγνύουν
τα ιμάτια τους» ότι συνεχίζεται
απρόσκοπτα η επιχείρηση επανόδου
των συμβασιούχων, για τους οποίους
προετοιμάζεται η προκήρυξη. Και οι
άπιστοι… Θωμάδες, περιμένουν να
δουν την ανακοίνωση… 

Ο Τελάλης

MEGA CHANNEL

06:00 - ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ
07:00 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 
10:00 - ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ
13:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
14:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
15:00 - ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ
16:00 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́  ΑΓΑΠΑΣ
16:40 - Σ ́  ΑΓΑΠΩ – Μ ́  ΑΓΑΠΑΣ
17:10 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:20 - ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ
18:10 - Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ
19:00 - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
22:00 - Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ
23:10 - ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ
00:15 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
00:30 - NO RESERVATIONS
01:30 - ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
02:30 - ΣΚΟΡΠΙΟΣ
03:30 - ΠΡΟΔΟΣΙΑ
04:30 - TELEMARKETING
04:50 - TELEMARKETING
04:55 - TELEMARKETING
05:00 - TELEMARKETING

ΑΝΤ1

06:00 - LOVE BITES
07:00 - ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
10:00 - 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ
12:50 - ΜΕ ΑΓΑΠΗ
13:00 - ANT1 NEWS 
13:25 - ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ
14:15 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
15:15 - ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ
16:15 - ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ

17:40 - ANT1 NEWS
17:50 - LOVE BITES
19:00 - ΚΑΡΜΑ
20:00 - ANT1 NEWS 
21:00 - ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ
22:00 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
23:00 - ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
00:00 - TRUE BLOOD
01:15 - ANT1 NEWST1 NEWS
01:20 - ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ
02:30 - EUROPEAN POKER TOUR
03:30 - ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥ
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
05:00 - MOBILE FUN
05:30 - ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΗ

STAR CHANNEL

06:00 - ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ, ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΟΤΗΣ (SMALLVILLE) - 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
06:45 - ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ (CAP-
TAIN FLAMINGO)
07:15 - ΠΟΚΕΜΟΝ (POKEMON)
07:45 - ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
10:15 - ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
11:15 - ΚΟΡΙΝΑ Η ΑΓΡΙΟΓΑΤΑ (GATA
SALVAJE)
12:30 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
13:30 - * SUPER STAR *
16:45 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:45 - ΦΩΤΗΣ – ΜΑΡΙΑ LIVE
19:45 - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (HOUSE
M.D.) - 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
21:00 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ALEXANDER)
00:30 - ΠΛΑΤΟΥΝ (PLATOON)
03:00 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ : ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (LAW AND ORDER:
CRIMINAL INTENT) - 6ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
04:00 - INVASION - 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ALPHA 

05:30 - ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ(Ε)
07:30 - ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΏΡΑ
10:00 - KΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 
13:00 - ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:15 - KΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
16:00 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
17:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΏΣΣΑ
17:45 - ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!
19:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΊΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:00 - KΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ
21:00 - ΣΠΊΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
22:00 - ΜΙΑ ΝΎΦΗ ΓΙΑ Τ Ο ΓΙΟ ΜΟΥ
23:00 - ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ (Ε)
00:00 - SEX & THE CITY 
01:00 - ΟΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΜΠΕΚΑ (Ε)
02:15 - 10Η ΕΝΤΟΛΗ (Γ' ΚΎΚΛΟΣ) -
(Ε)
03:15 - Η ΚΟΥΖΊΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (Ε)
04:15 - ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε)
05:15 - ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ

NET

06:00 - ΠΡΩΪΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10:00 - ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
13:00 - ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
15:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
16:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
18:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
19:00 - ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ   
20:45 - ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20Ο
ΑΙΩΝΑ     
21:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:00 - ΕΞΑΝΤΑΣ
23:00 - ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ 
01:00 - ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΕΡΑΤΑ (HIS-

TORY CHANNEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  
EPT3

05:30 - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
07:00 - Ο ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΒΥΘΟΣ ΤΗΣ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟΥ  
07:30 - ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ     
08:00 - Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΩΚΕΑΝΟΥ 
08:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  (E)
09:30 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
11:00 - Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΤΑ
11:30 - ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ     
12:00 - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑ
13:00 - ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ 
14:30 - ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚ ΛΕΟΝΤ  
15:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ     
16:00 - Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
16:30 - ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
17:00 - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗ-
ΣΕΩΝ
17:55 - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ     
18:05 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ     
18:15 - ΕΚΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ     
18:30 - ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ     
19:30 - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΖΩΑ
20:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΦΩΝΕΣ      
21:00 - ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ      
21:05 - SHAMWARI : ΜΙΑ ΑΓΡΙΑ
ΖΩΗ      
21:40 - ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ     
22:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ      
23:00 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ     
00:30 - Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛ-
ΓΙΑΣ ΜΑΣ  (E)    
01:00 - ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ  (E)    
01:30 - Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ  (E)    

02:30 - ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ  (E)    
03:00 - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
04:30 - ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΓΚ     
04:40 - 5Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – CIRCOM      

ET1

08:15 - ΧΑΝΤΙ ΜΑΝΙ: Ο
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ      
08:45 - Η ΚΟΥΝΕΛΟΥΠΟΛΗ (1ΟΣ ΚΎ-
ΚΛΟΣ)      
09:15 - ΜΙΚΙ ΜΑΟΥΣ – ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑ-
ΘΑΙΝΩ (DISNEY’S ZONE)      
09:45 - ΟΔΟΣ ΦΤΕΡΩΝ     
10:00 - ΟΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ   
11:30 - ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ     
12:00 - ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ      
14:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙ-
ΡΟΣ      
14:30 - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ      
15:00 - ΦΙΝΕΑΣ ΚΑΙ ΦΕΡΜΠ      
15:30 - Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΚΙΜ      
16:00 - ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ  (E)    
16:30 - ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  (E)    
17:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΣΤΙΒΟΥ      
19:00 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
ROLAND GARROS      
21:00 - ΡΙΜΕΪΚ     
22:00 - ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ
(5ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- Α' ΜΕΤΑΔΟΣΗ)      
23:00 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΑ- ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑ- ΚΑΙΡΟΣ    
00:00 - Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ      
01:00 - CRIME AND INVESTIGATION
NETWORK  (E)    

ALTER

06:00 - "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΥΤΙΑ

10:30 - ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
12:00 - ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ
15:30 - ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:45 - ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ EXPRESS
18:00 - THAT’S LIFE
18:45 - ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟ-
ΠΟΥΛΟ
20:00 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
21:30 - AUTO ALTER
21:45 - ΖΑΜΑΝΦΟΥ
01:15 - HIT PARADE (Ε)
01:45 - AUTO ALTER
02:00 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΟΥ
04:15 - ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ. ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
05:30 - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ (Ε)

ΣΚΑΙ

05:00 - ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
05:30 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ
06:00 - ΠΡΏΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
10:00 - ΣΚΑΪ ΤΏΡΑ
13:00 - ΝΤΑΝΤΑ ΠΡΏΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΏΝ
14:00 - ΕΓΏ Η Ο ΣΚΎΛΟΣ
15:00 - THE "F" WORD
16:00 - AMERICA'S NEXT TOP MODEL
17:00 - ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ ΣΠΊΤΙΑ
17:30 - ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΤΑΚΕΣΙ
18:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 18:00
19:05 - ΕΚΤΟΣ ΟΡΊΩΝ
20:10 - ΤΑ ΠΙΟ ΑΣΤΕΊΑ ΒΊΝΤΕΟ
20:45 - ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ
21:00 - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ 21:00
22:00 - ΔΗΛΗΤΗΡΙΏΔΗ ΕΝΤΟΜΑ
23:00 - CSI ΜΑΪΑΜΙ
00:00 - HARPER'S ISLAND
01:00 - MOST SHOCKING...
02:00 - LIFE ON MARS
03:00 - HOW TO BEAT YOUR KIDS
ASTHMA

ET1

08.30- Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
στίβου
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο τόξο (Ε)
15.00- Ένα σχολείο για τον αυ-
τοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, εν πλω
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- Safe

ΝΕΤ

06.00- Δημιουργώντας τον άν-
θρωπο
07.00- Πρωινή Ενημέρωση
10.00- Η μηχανή του χρόνου
(Ε)
11.00- Εξάντας
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα Best
of
15.00- Ειδήσεις
16.00- Έχει γούστο (Ε)
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ο ουρανοκατέβατος
20.30- Ταξιδεύοντας με τη μά-
για (Ε)
21.00- Ειδήσεις
22.00- Πρετ α πορτε (Θερινό
σινεμά)
00.15- Αναζητώντας τέρατα
(History channel-ιστορία) 

ΕΤ3

09.30- Balkan Express (E)
10.30- Ανακαλύπτοντας τον κό-
σμο
11.30- Αρπακτικά
12.30- Τα μυστικά των τυριών
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- Το μέλλον της γης : τα-
ξίδι στην άκρη του κόσμου
21.45- Καιρός
22.00- Ειδήσεις
23.00- Αληθινά σενάρια

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- Ο άνθρωπος με τη σιδε-
ρένια μάσκα 
00.45- Πιο παράξενο κι από πα-
ράξενο 

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- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Friday Night lights 
22.45- Heroes
23.45- 30 Rock
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- Υπερκατασκευές
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- Με παρέα την Ελλάδα
11.00- Δροσερές νότες
12.00- Σειρές οικολογίας
12.45- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
13.00- Το κλειδί στην περιφέ-
ρεια
14.00- Στη γη της Μακεδονίας
15.00- Ελληνική ταινία
16.30- Ειδήσεις
17.00- Η πανίδα της ιβηρικής
χερσονήσου
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

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΣΑΝΗΣ

Tριήμερο αφιέρωμα στον
Peter Greenaway αρχίζει
απόψε στο Λόφο της

Σάνης με την προβολή του ντο-
κιμαντέρ «Rembrandt’s J’ Ac-
cuse». Στη συνέχεια αύριο
Σάββατο, ο σπουδαίος Βρετανός
σκηνοθέτης και εικαστικός θα
παρουσιάσει το πρωτοποριακό
οπτικοακουστικό project του
«The Lupercyclopedia» ενώ το
αφιέρωμα θα κλείσει την Κυ-
ριακή 1 Αυγούστου με την προ-
βολή της ταινίας μυθοπλασίας
«Nightwaching», που παρου-
σιάζεται για πρώτη φορά στο ελ-
ληνικό κοινό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι το ντοκιμαντέρ και η ταινία
είναι εμπνευσμένα και τα δύο
από έναν πίνακα του μεγάλου
ζωγράφου Rembrandt. 

Το θέμα της «Lupercyclope-
dia» βασίζεται στο αριστουργη-
ματικό έργο του σκηνοθέτη «Η
Ιστορία του Tulse Luper», ενός
φανταστικού χαρακτήρα, ορνι-
θολόγου και επαγγελματία κρα-
τούμενου φυλακών, γεννημένου

το 1911 στην Ουαλία, ο οποίος
τύχαινε να είναι παρών σε όλα
τα σημαντικά γεγονότα που
σφράγισαν τον 20ο αιώνα – από
την ανακάλυψη του Ουρανίου
στην Ούτα μέχρι την πτώση του

τείχους του Βερολίνου. Πάνω
στον συγκεκριμένο χαρακτήρα ο
Greenaway στήριξε μια σειρά
από καλλιτεχνικά και κινηματο-
γραφικά project, δημιουργώντας
τις «βαλίτσες του Tulse Luper»,

και η «Lupercyclopedia» αντλεί
από το ίδιο υλικό προβάλλοντας
92 χαρακτήρες, 92 μέρη από
όλο τον κόσμο, 92 παγκόσμια
γεγονότα, 92 ιστορίες, 92 στοι-
χεία, 92 αντικείμενα που αντι-
προσωπεύουν τον κόσμο
σήμερα, στην εποχή της πληρο-
φόρησης, 92 ατομικές βόμβες,
που επέλεξε ο σκηνοθέτης ο
οποίος, ως ενορχηστρωτής εικό-
νων και ήχου, οδηγεί μέσα από
αυτήν τη performance την 7η
τέχνη στη νέα της εποχή.

Διάθεση Εισιτηρίων:
Θεσσαλονίκη: Stereodisc, Metropolis,
Ianos
Χαλκιδική: στα ξενοδοχεία του Sani
Resort & στο κέντρο τύπου Νέας
Φώκαιας, στην κεντρική πλατεία και
μέσω internet: www.ticketshop.gr

Ο Peter Greenaway
στο Sani Festival



«Μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο καλύτερα 
από τους εχθρούς που έχει παρά από τους φίλους του.»

Τζόζεφ Κόνραντ

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Την απαγόρευση των ταυρο-
μαχιών αποφάσισαν οι βου-
λευτές του τοπικού
κοινοβουλίου της Καταλονίας
με ψήφους 68 υπέρ έναντι 55
κατά. Κάθε χρόνο υπολογίζε-
ται ότι 250 χιλιάδες ταύροι
θανατώνονται με αργό και βα-
σανιστικό θάνατο μπροστά στο
κοινό κατά τη διάρκεια ταυρο-
μαχιών…

Κάτι τρέχει�
Σιγά-σιγά και ενόψει αυτοδιοικητικών
εκλογών, τα βλέμματα της Χαλκηδό-
νας στρέφονται προς το πρόσωπο του
αντιπροέδρου της Helexpo, Γιώργου
Μαραντέλου. Να αναμένουμε σύν-
τομα εξελίξεις;

Κληρώνει
Την ίδια ώρα οι «γαλάζιοι» ενδιαφερό-
μενοι αδυνατούν να καταλήξουν σε
κοινή υποψηφιότητα και σκέφτονται
να ζητήσουν δημοσκόπηση. Τα ονό-
ματα που θα βρίσκονται στη λίστα
είναι των Αραμπατζή, Τσουκνιδά και
Βενέτη. Αν οι ηττημένοι σεβαστούν το
αποτέλεσμα, είναι κάτι που θα το μά-
θουμε πολύ σύντομα. 

Κλείνει
Και το όνομα αυτού Γιάννης Χαραλαμ-
πίδης. Αυτός θα είναι, σύμφωνα με
όλες τις ενδείξεις, ο «εκλεκτός» της ΝΔ
για το δήμο Καλαμαριάς. Μπορεί χρί-
σμα να μην πάρει, τη στήριξη όμως
την έχει εξασφαλίσει!

Αποφασίζει
Το σκέφτεται ο Διαμαντής Παπαδό-
πουλος να «κατεβάσει» δικό του συν-
δυασμό για το δήμο Παύλου Μελά.
Μπορεί το πολιτικό του παρόν και πα-
ρελθόν να είναι συνδεδεμένο με το

ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικά τουλάχιστον
θα πορευτεί ως ανεξάρτητος. 

Clopy paste
Καμία πρωτοτυπία στα συνθήματα
των υποψήφιων δημάρχων Θεσσαλο-
νίκης. Λίγο καλύτερα να ψάξει κανείς
στο αρχείο του,  θα διαπιστώσει ότι
δυο από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί
στο παρελθόν. Το ένα μάλιστα στο
πολύ… πρόσφατο παρελθόν.

Σταθερά
Τρίτο και με μεγάλη διαφορά από τον
τέταρτο θέλουν τον Στέλιο Παπαθε-
μελή μυστικές και φανερές δημοσκο-
πήσεις για το δήμο Θεσσαλονίκης.
Πρώτος είναι ο Κώστας Γκιουλέκας και
ακολουθεί ο Γιάννης Μπουτάρης με
μικρή διαφορά. Αν και είναι πολύ
νωρίς ακόμα για εκτιμήσεις και προ-
βλέψεις, όλα τα στοιχεία συνηγορούν
ότι δύσκολα θα γλυτώσουμε τη δεύ-
τερη Κυριακή.

Παραλία-παραλία
Στη Χαλκιδική «μετακομίζει» από σή-

μερα ο Μπάμπης Μπαρμπουνάκης
για επαφές με φορείς και αυτοδιοικη-
τικούς παράγοντες της περιοχής. Σή-
μερα συναντάτε με τον δήμαρχο
Τρίγλιας και θα επισκεφθούν μαζί
συλλόγους και φορείς που έχουν δη-
μιουργήσει Θεσσαλονικείς στην πα-
ραθεριστική τους κατοικία. Αύριο θα
συναντηθεί με το δήμαρχο Νέων
Μουδανιών, θα επισκεφθεί Ποτίδαια
και Άγιο Μάμα και το απόγευμα της
Κυριακής θα βρεθεί στη Σωζόπολη. 

On line
Μια νέα μορφή επικοινωνίας με τους
φίλους και ψηφοφόρους του «εγκαι-
νίασε» από χθες ο Θόδωρος Καράο-
γλου. Έχοντας ως σύνθημα «χρήσιμος
πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολί-
της», ο βουλευτής της ΝΔ στη Β΄ Θεσ-
σαλονίκης θα ενημερώνει μέσω
διαδικτύου- γνωστούς και φίλους- για
την μηνιαία κοινοβουλευτική του
δράση είτε αυτή αφορά ομιλίες και
ερωτήσεις, είτε άρθρα και συνεντεύ-
ξεις. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να
πληκτρολογήσουν στον ηλεκτρονικό

τους υπολογιστή www.karaoglou.gr .

Στα άκρα
«Ανειλικρινή πρόθεση» αποδίδει στην
κυβέρνηση ο Σταύρος Καλαφάτης,
σχολιάζοντας τα νεότερα από το μέ-
τωπο της απελευθέρωσης των μετα-
φορών. Ο υπεύθυνος του τομέα
πολιτικής ευθύνης μεταφορών και
επικοινωνιών της ΝΔ, κατηγορεί το
ΠΑΣΟΚ ότι αποδείχτηκε κατώτερο των
περιστάσεων και ότι «έσπευσε σε
ακραία μέτρα» θέλοντας να σταματή-
σει την απεργιακή κινητοποίηση.  «Η
κυβέρνηση όπως έστρωσε θα κοιμη-
θεί. Δεν έκανε ειλικρινή διάλογο και
άφησε τα πράγματα να φτάσουν στα
άκρα. Με δυσμενέστατες συνέπειες
για όλη τη χώρα. Εδώ και τρεις μήνες
η Νέα Δημοκρατία είχε επισημάνει ότι
η μεταρρυθμιστική προσπάθεια που
αφορά στην απελευθέρωση της αγο-
ράς των οδικών μεταφορών θα έπρεπε
να είναι το αποτέλεσμα σοβαρής μελέ-
της και επεξεργασίας και να έχει έν-
τονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά»
ήταν η ακριβής του δήλωση. 

και τσιμπάει... και πονάει
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