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Εγγύηση 
η ικανή ομάδα

Toυ Νίκου Καραμανλή

Δ
ιανύουμε περίοδο, όπου
διαμορφώνονται οι υπο-
ψηφιότητες, ενόψει των

δημοτικών και περιφερειακών
εκλογών του Νοεμβρίου. Ο
«Καλλικράτης» ανοίγει το δρόμο
για τη δημιουργία τοπικών «κυ-
βερνήσεων» στις περιφέρειες
και μίνι-νομαρχιών με εξουσίες
αυτή τη φορά, στους δήμους. Το
αποτέλεσμα είναι να εμφανίζον-
ται αρκετοί υποψήφιοι για τις
πιο επίζηλες θέσεις, με αποκο-
ρύφωμα φυσικά το δήμο Θεσσα-
λονίκης, όπου ήδη έχουν
εκδηλωθεί 10 υποψηφιότητες. 

Το κριτήριο της επιλογής του
πολίτη, έχει διαφοροποιηθεί
όμως με την πάροδο των ετών.
Όλα δείχνουν, ότι έχει απομα-
κρυνθεί από τις αυστηρά...

καλό καλοκαίρι!
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...κομματικές επιλογές,
από τα «χρίσματα»
που επιχειρούσαν να
οριοθετήσουν την
ψήφο, για να οικειο-
ποιηθούν αργότερα
τα πολιτικά οφέλη της
εκλογής. Ο πολίτης
καλείται να ψηφίσει,
να επιλέξει, με βάση

την ικανότητα διοίκησης, τη δυνατό-
τητα αντιμετώπισης των προβλημάτων
του. Χωρίς κομματικές «σφραγίδες», ο
υποψήφιος οφείλει να πείσει ότι έχει
όχι μόνο το κατάλληλο σχέδιο για να
επιτύχει ένα καλύτερο αύριο για τον
τόπο του, αλλά και τη διοικητική –
οργανωτική δεινότητα για να το υλο-
ποιήσει. 
Ειδικά στις περιπτώσεις των περιφε-
ρειών, οι υποψήφιοι καλούνται να πεί-
σουν πως έχουν τη δυναμική, το
πρόγραμμα και το κατάλληλο επιτε-
λείο για να φέρουν σε πέρας το νέο
έργο της διοίκησης, μιας τόσο μεγάλης
γεωγραφικής περιοχής. Δεν αρκεί ο
περιφερειάρχης να είναι ικανός, θα
πρέπει και οι αντιπεριφερειάρχες, οι
συνεργάτες του δηλαδή, να πείσουν
τον πολίτη, ότι μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στα προβλήματα των επιμέ-
ρους περιοχών. Το ίδιο ισχύει φυσικά
και για τους νέους δήμους του «Καλ-
λικράτη», όπου απαιτήθηκε η σύν-
θεση πολλών «καποδιστρειακών» για
να δημιουργηθούν. Αποτελεί λοιπόν
εγγύηση επιτυχίας η σύνθεση πολλών
ικανών ανθρώπων, μιας επιτυχημένης
ομάδας για την αποτελεσματική το-
πική αυτοδιοίκηση. Ας το έχουν
υπόψη τους και όσοι θα διεκδικήσουν
την ψήφο μας, αλλά και οι πολίτες
που θα κληθούν το Νοέμβριο να επι-
λέξουν τους ικανούς και άξιους κυ-
βερνήτες.  

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Εγγύηση 
η ικανή ομάδα
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Εικόνες της παραλίας (μέρος 3ον)

Εικόνα πέμπτη: Κάθεσαι
και απολαμβάνεις αυτό
για το οποίο ήρθες. Τον
ήλιο και την θάλασσα.

Αλλά όσο να πεις, δέρμα είναι
αυτό. Καίγεται. Μια βουτιά κρίνε-
ται απαραίτητη. Σηκώνεσαι, τινά-
ζεις ψάθα να την βρεις καθαρή
όταν επιστρέψεις από την βουτιά,
συμμαζεύεις τα πράγματά σου
και ξεκινάς. Στην διαδρομή, αι-
σθάνεσαι λίγο ως αναστενάρης
γιατί η άμμος έχει πυρώσει, αλλά
δεν πτοήσαι. Και ξαφνικά… δύο
βήματα πριν την συνάντησή σου
με την θάλασσα, χάνεις το έδαφος
κάτω από τα πόδια σου!Και το χά-
νεις γιατί έχει φύγει στην κυριο-
λεξία! Εκατομμύρια παιδάκια,
πάνοπλα, με φτυάρια και κουβα-
δάκια, έχουν ανοίξει χαρακώματα
στην παραλία. Σε μια τέτοια λακ-
κούβα σεβαστού μεγέθους χάρη
στον εξέχοντα ζήλο των μικρών,
έχεις προσγειωθεί κι εσύ. Κι ενώ
αγωνίζεσαι να σηκωθείς συνειδη-
τοποιώντας ότι η αξιοπρέπειά
σου πήγε περίπατο, τα παιδάκια
σου ρίχνουν άμμο, ενθουσια-
σμένα που ενήλικας βρέθηκε εθε-
λοντής για παιχνίδι. Νέος
πανικός καθώς το νιώθεις ότι θά-
βεσαι ζωντανός στα καλά καθού-
μενα. Για μια βουτιά ξεκίνησες
μούμια θα καταλήξεις…. 
Εικόνα έκτη: Μετά πολλών βασά-
νων, φτάνεις στην θάλασσα. Ποια

θάλασσα; Από τ΄αντηλιακά των
λουωμένων έχει γίνει σαν πετρε-
λαιοκηλίδα! Το παραβλέπεις,
γιατί κι εσύ αντηλιακό φοράς και
την κηλίδα σου θα την αφήσεις,
και προχωράς με το δέρμα που
μέχρι πρότεινος καιγόταν να δια-
μαρτύρεται από την επαφή με το
νερό. Είναι και κάτι άλλα παιδά-
κια πιο πέρα που μαθαίνουν να
κολυμπούν με βατραχοπέδιλα
και να μην τύχει σε άνθρωπο το
μαρτύριο της παγωμένης σταγό-
νας! Βουτάς για να γλιτώσεις και
κολυμπάς όπως όπως στα λάδια
και στα διάφορα ύποπτα αντι-
κείμενα που επιπλέουν. Για
βουτιά ούτε λόγος φυσικά. Στα
βαθιά το νερό σαφώς καθαρό-
τερο, παιδάκια ούτε για
δείγμα, αρχίζεις να θυμάσαι
για ποιο λόγο ξεκίνησες από
το σπίτι σου. «Σκέτη από-
λαυση» βιάζεσαι να πεις και
το μετανιώνεις πάραυτα.
Διότι στην αρχή είναι
ένας ήχος που μοιάζει
με μηχανάκι. Δεν
μοιάζει όμως!
ΕΙΝΑΙ! Τζετ σκι λέ-
γεται η ανακά-
λυψη και
έρχεται κατά
πάνω σου για
να πας απ’
άδικο στη
μέση του πε-

λάγους. Αλλά επειδή υπάρχει
Θεός και κουβέντα δεν σηκώνω
επ’ αυτού, ο οδηγός τελευταία
στιγμή σ’ έχει δει και στρίβει. Γλί-
τωσες  αλλά με τα νεύρα ανεπα-
νόρθωτα κατεστραμένα. Ένα
ανθρώπινο κουρέλι, επιστρέφεις
στην παραλία για να ξαπλώσεις
στην ψάθα σου με πόδια που τρέ-
μουν…. Αχ, τι ωραία που περνάει

κανείς στην παρα-
λία!

Γράφει η
Λένα Μαντά

mantapsichogios.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

EMΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χαρά Βουγιούκα

ατ
άκ

ες
... Paris Hilton

«Για πολλά πράγματα που δηλώνω προσπαθώ να
είμαι αστεία… Δεν εννοώ κάθε κουβέντα που λέω,
γιατί δεν είμαι εντελώς ελαφρόμυαλη».

ΜΑΚης ΤριΑνΤΑφυλλΟπΟυλΟς
«Και ο Χριστός να ήμασταν, δε θα εί-
χαμε τόσους φίλους στο διαδίκτυο...»

Συνέχεια από τη σελ. 1
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ίμνες ιδρώτα θα τρέ-
χουν. Τα «ιερά» μπάνια
του λαού, βρίσκονται

πλέον στην κορύφωσή τους. Η μυσταγωγία
της εξόρμησης στην αμμουδιά, συν γυναιξί
και τέκνοις, είναι η επιτομή του καλοκαιριού.
Μια ιεροτελεστία των πέντε αισθήσεων.

Παραλία = ακοή. Εν αρχήν οι γνώριμοι
ήχοι, ή μάλλον κραυγές. Το «Γιωργάκη όχι
στα βαθιά» (διαχρονική αξία), το «Κωστάκη
έβαλες αντιηλιακό;» (όπου ο Κωστάκης σε αν-
τίθεση με τον Γιωργάκη είναι κοτζάμ μαντρά-
χαλος), το «Μαιρούλα έλα να φας
κεφτεδάκια» (αγαπημένο έδεσμα των Νεοελ-
λήνων, που –άγνωστο πως- έχει συνδεθεί με
εκδρομές και… ακρογιαλιές). Ο παφλασμός
των κυμάτων σε αντίθεση με το εκνευριστικό
κτύπημα από τις ρακέτες, τα ελάχιστα γλαρο-
πούλια με το μουγκρητό από τα τζετ-σκι. Οι
βρισιές, οι φωνές, ηχητική μαντάρα…

Ακολουθεί η οπτική πανδαισία, σε μια
εποχή όπου εκτός των θαλάσσιων λουτρών,
υπάρχουν και τα λουτρά των… οφθαλμών.
Όμως η καλλίπυγος νέα και ο σωματαράς
νέος, κάνουν ηλιοθεραπεία δίπλα στο σλόγ-
καν «τα πάχη μου τα κάλη μου». Και τη κατά-
σταση σώζει το πέλαγος (από… ξαπλώστρες).

Όσο για την αφή. Εκεί που βυθίζεις το χέρι
σου στη ζεστή άμμο, (για να «σκουπίσεις» τη
λαδίλα του αντιηλιακού) βγάζεις από μέσα
γόπες τσιγάρων, καπάκια από μπύρες, πλα-
στικά ποτηράκια και γενικώς μια μικρή χω-
ματερή, στην οποία είχες ξαπλώσει πάνω.
Χάρμα…

Όσφρηση. Η μυρωδιά του αντιηλιακού,
κάθε βαθμίδας, μάρκας και δείκτη προστα-
σίας. Μέσα κι έξω από τη θάλασσα. Η οσμή
της θάλασσας, που αντιπαλεύει τον ιδρώτα. 

Α, είναι και η γεύση. Αλμύρα και άμμος,
άμμος και αλμύρα. Λίγο νερό και καμιά
μπύρα δεν αλλάζουν το γευστικό δίδυμο της
ακτής: αλμύρα και άμμος…

Μ’ αρέσει η παραλία…

Αισθήσεις 
στην παραλία

Του Σταύρου Οραήλογλου
sorailoglou@gmail.com

Την ημέρα της Παναγίας
περιμένει με έκδηλη
αγωνία σύσσωμος ο

Ποντιακός Ελληνισμός για να
γίνει πράξη το όνειρο, η τέλεση Θείας Λει-
τουργίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στη Μονή
της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο, για
πρώτη φορά μετά από 88 ολόκληρα χρόνια. 

Είναι προφανές, πως η αναμενόμενη
παρουσία χιλιάδων Ελλήνων από κάθε
γωνιά της γης στο ιστορικό Μοναστήρι, το
φορτωμένο με μνήμες αιώνων, θα λειτουρ-
γήσει ως κόκκινο πανί για τους γνωστούς
εθνικιστικούς κύκλους που δρουν στην πε-
ριοχή του Πόντου.

Για να μην εξελιχθεί η λαμπρή γιορτή
της Παναγίας σε τραγωδία, απαιτείται απ’
όλους αυξημένη προσοχή, σύνεση και αυ-
τοσυγκράτηση. Το απόλυτο ζητούμενο
είναι η ασφάλεια των ταξιδιωτών. Αρκεί
μία μόνο αφορμή, για να ανάψει η σπίθα
και να οδηγηθούμε σε καταστάσεις ανεξέ-
λεγκτες. 

Οι τουρκικές αρχές απ’ την πλευρά τους
δεσμεύτηκαν πως θα καταβάλουν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για την ασφαλή παρα-
μονή των προσκυνητών στην Τουρκία. Δεν
αρκεί όμως η δική τους καλή πρόθεση. Το
βάρος πλέον πέφτει στην ηγεσία των Πον-
τίων αλλά και σε όλους όσους βρεθούν την
ημέρα εκείνη στο όρος Μελά. Ο σκοπός
είναι σαφής και συγκεκριμένος, η συμμε-
τοχή των πιστών με κατάνυξη και σοβαρό-
τητα σε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές

της Χριστιανοσύνης. 
Εθνικιστικές κορώνες και στείροι αλα-

λαγμοί, στην καρδιά της Τουρκίας,  μόνο
δεινά μπορούν να προκαλέσουν. Η συναι-
σθηματική φόρτιση είναι δεδομένη. Οι Έλ-
ληνες που έλκουν την καταγωγή τους από
τη μαρτυρική αυτή γη δεν ξεχνούν την
Τραπεζούντα, τη Σαμψούντα, την Αμάσεια,
την επτάκωμο Σάντα, την Κρώμνη, τα Κο-
τύωρα, δεν ξεχνούν τα 353 και πλέον χι-
λιάδες αθώα θύματα του μίσους και του
παραλογισμού. Η επιβίωση όμως της ιστο-
ρικής μνήμης δεν εξυπηρετείται σε καμία
περίπτωση από την αναμόχλευση των
παθών, πόσο μάλλον, όταν η τυχόν όξυνση
ενδέχεται σοβαρά να εξυπηρετεί τα σχέδια
των γειτόνων μας. 

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέ-
σουμε στην παγίδα…   

Το Προσκύνημα και οι παγίδες…

άποψη 

Εικόνες της παραλίας (μέρος 3ον)

Edward Henry Potthast «Happy Days 1910-20», 1920

… δεν ήταν τόσο
πολύβουο χθες,

καθώς ήταν ορατή η
έλλειψη αυτοκινή-

των, επειδή οι Θεσ-
σαλονικείς είτε

έχουν ήδη φύγει για
πολύημερες διακο-
πές, είτε αναχώρη-

σαν για το
Σαββατοκύριακο στις

κοντινές παραλίες
Χαλκιδικής, Πιερίας,

Στρυμωνικού. Καλό
καλοκαίρι…

Αντίθεση εικόνων τη χθε-
σινή ημέρα στη Θεσσα-
λονίκη. Στο λιμάνι το
πλοίο αναχωρεί για Μυ-
τιλήνη, Σάμο, Δωδεκά-
νησα και ο κόσμος
αναχωρεί για τις καλο-
καιρινές διακοπές του,
μακριά από το πολύβουο
κέντρο που όμως….
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ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

Υποψήφιος ο Δ. Χατζηβρέττας στο δήμο Ευόσμου-Κορδελιού

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα ξε-
κινήσει ο Κώστας Γκιουλέκας,
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-

ρίες, την προεκλογική του εκστρατεία. Τις
τελευταίες ημέρες ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε διαρκείς επα-
φές με πρόσωπα που θα ήθελε να συμπε-
ριλάβει στο συνδυασμό του, ενώ
συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της δι-
οικούσας επιτροπής της ΝΔ στο νόμο, Δη-
μήτρη Βαρτζόπουλο. Παράλληλα
προετοιμάζει την υποστηρικτική του υπο-
δομή, αναζητώντας χώρο για να στεγάσει
το προεκλογικό του γραφείο και πρόσωπα
για να το στελεχώσουν.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά στο τι θα
πράξει ο κ. Γκιουλέκας αναφορικά με
τους δημοτικούς συμβούλους της «Ανα-
γέννησης», που θεωρούν ότι έχουν ex ofi-
cio δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλη μια
τετραετία στα έδρανα του δημοτικού συμ-
βουλίου. Σε επικοινωνία που είχαμε με
στελέχη της Διοικούσας, μας ξεκαθάρισαν
ότι αυτό είναι ένα θέμα που χειρίζεται προ-
σωπικά ο υποψήφιος δήμαρχος. «Η από-
φαση είναι δική του» μας είπαν,
υπενθυμίζοντας παλαιότερη δήλωση του
ότι στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμ-
βρίου θα πορευτεί ως ανεξάρτητος και
χωρίς δεσμεύσεις απέναντι σε κόμματα
και πρόσωπα. 

Οι «κομμένοι»
Κατά ασφαλείς πληροφορίες ωστόσο,

θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι
είναι ελάχιστα τα στελέχη της «Αναγέννη-
σης» που θα… επιβιώσουν και θα πάρουν
«μεταγραφή» στο νέο συνδυασμό. Ο
λόγος, όπως μας μετέφεραν άνθρωποι
που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις
στο δήμο, είναι προφανής και έχει να
κάνει με τη διάθεση Γκιουλέκα να προχω-
ρήσει απαλλαγμένος από βάρη του παρελ-

θόντος και να μην χρεωθεί ή συνδεθεί με
κακώς κείμενα της διοίκησης Παπαγεωρ-
γόπουλου. Επιπλέον, ο ίδιος έχει εκφρά-
σει την επιθυμία να στηριχθεί σε νέα και
άφθαρτα πρόσωπα που δεν θα αντιμετω-
πίζουν τα καθήκοντα του δημοτικού συμ-
βούλου με δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
Αντίθετα θα έχουν όρεξη για δουλειά και
θα μπορούν να καταθέσουν νέες προτά-
σεις για να αλλάξει πρόσωπο η Θεσσαλο-
νίκη.

Αυτοί έφυγαν νωρίς
Πέρα από τους δημοτικούς συμβούλους

που επιμένουν να διεκδικούν μια θέση στο
νέο ψηφοδέλτιο, υπάρχουν και εκείνοι
που επέλεξαν να αποχωρήσουν είτε γιατί
κουράστηκαν, είτε για να διευκολύνουν
τον υποψήφιο που έχει τη στήριξη της ΝΔ.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι «πα-
λαιοί» Τάσος Γερογιάννης και Απόστολος
Τσουρέκας, ενώ παρόμοια στάση λέγεται
πως θα τηρήσουν και οι αντιδήμαρχοι

Αστέριος Δεληγιάννης και Νίκος Παπα-
γιαννόπουλος. Ερωτηματικό υπάρχει για
τον Βαγγέλη Δημητρίου, ο οποίος δήλωσε
πως δεν έχει αποφασίσει για το τι θα πρά-
ξει στις εκλογές του Νοεμβρίου. «Δεν
γνωρίζω ακόμη τι θα κάνω. Αυτό που
θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι για
μένα είναι όλα, μα όλα, ανοικτά. Αυτό που
με ενδιαφέρει είναι το καλό του τόπου
μου», τόνισε σε πρόσφατη δήλωση του ο
αντιδήμαρχος δημοτικών έργων και κυ-
κλοφορίας.

Το δεύτερο θέμα που συζητείται έντονα
είναι το αν ο Κώστας Γκιουλέκας παραι-
τηθεί ή όχι από βουλευτής. Στελέχη της δι-
οικούσας, χωρίς να προεξοφλουν τίποτα,
θεωρούν άκαιρη τη συζήτηση που άνοιξε
ο Γιάννης Μπουτάρης και εκτιμούν πως
τελικά θα παραμείνει στο κοινοβούλιο.
«Γιατί δεν παραιτείται και ο κ. Μπουτάρης
από την επιχείρηση που διευθύνει;» ανα-
ρωτιούνται, χαρακτηρίζοντας «έωλο» το
επιχείρημα του επικεφαλής της παράταξης
«Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη» πως
«άλλο πράγμα οι επιχειρήσεις και άλλο η
πολιτική». 

Την υποψηφιότητα του για
το δήμο Ευόσμου-Ελευθέ-
ριου Κορδελιού ανακοί-

νωσε- εμμέσως πλην σαφώς- ο
Δημήτρης Χατζηβρέττας, στο πε-
ριθώριο εκδήλωσης απολογι-
σμού για τα δημοτικά
πεπραγμένα του 2009. Ο δή-
μαρχος Ευόσμου τόνισε πως η
διοίκηση του «είναι και θα είναι
παρούσα σε οτιδήποτε της ζητη-
θεί», εφόσον οι πολίτες της δεί-
ξουν για ακόμη μια φορά
εμπιστοσύνη, προκειμένου να
συνεχίσει το έργο της. «Με
υπευθυνότητα, σοβαρότητα, ερ-
γατικότητα και κυρίως ήθος δί-

νουμε όλες μας τις δυνάμεις για
την επίλυση των προβλημάτων
του πολίτη για την εξασφάλιση
μιας καλύτερης καθημερινής
ζωής».  

Ο απολογισμός ξεκίνησε από
τον τομέα της οικονομίας. Μί-
λησε για τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία και τον αντίκτυπο της
στο παραγόμενο έργο, ενώ ανα-
φέρθηκε στην προσπάθεια της
διοίκησης να περιορίσει τις δα-
πάνες και τα λειτουργικά έξοδα
κατά 18%.  Στη συνέχεια ο δή-
μαρχος Ευόσμου παρουσίασε
αναλυτικά το έργο που επιτέ-
λεσε, χωρίζοντας το σε 7 άξονες:

Καθαριότητα-πράσινο, έργα, παι-
δεία –αθλητισμός –νεολαία, εξυ-
πηρέτηση του πολίτη, κοινωνική
πολιτική, πολιτισμός και ευρω-
παϊκά προγράμματα. «Επίκεντρο
της σκέψης, της βούλησης και
της πολιτικής μας παρέμβασης ο
άνθρωπος και προορισμός μας η
ανάπτυξη, η κοινωνική, οικονο-
μική, πολιτιστική ευημερία και
πρόοδος» τόνισε ο κ. Χατζηβρέτ-
τας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχα-
ριστήσει όλους τους συνεργάτες
του –αιρετούς και εργαζόμενους
του δήμου- για συνεργασία τους
στην υλοποίηση του σχεδιασμού
της δημοτικής αρχής.

Οι απαιτήσεις αυξάνονται 
Όσον αφορά στο μέλλον,

φρόντισε να δώσει το στίγμα της
πολιτικής που σκοπεύει να ακο-
λουθήσει ενόψει και της συνένω-
σης με τον δήμο Κορδελιού.
«Προσηλωμένοι στο όραμά μας
για έναν αναπτυσσόμενο Εύοσμο
που τώρα έχει επεκταθεί μετά τη
συνένωση με το Ελευθέριο Κορ-
δελιό, οι στόχοι και οι απαιτήσεις
μας αυξάνονται και πρέπει να εί-
μαστε έτοιμοι να αντιμετωπί-
σουμε τις ανάγκες των καιρών.
Τις ανάγκες μιας δύσκολης για
όλη τη χώρα και όλους τους αν-
θρώπους, εποχής».

«Καθαρίζει» 
τους «παλιούς» 
ο Γκιουλέκας

«Μαύρο» Ντόρας σε Γκιουλέκα

Από εκεί και πέρα θεωρείται σίγουρο πως ο
Κώστας Γκιουλέκας δεν έχει τη στήριξη των

«Ντορικών» της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον
όσων αποχώρισαν από τη ΝΔ. Η πρώην υπουρ-
γός δεν ξεχνά ότι στήριξε Σαμαρά στις εσω-
κομματικές εκλογές και σε συνέντευξη που
παραχώρησε άφησε να εννοηθεί ότι θα στη-
ρίξει άλλη υποψηφιότητα στο δήμο Θεσσαλο-
νίκης «Θα επιλέξουμε χωρίς συμπλέγματα και
το λέω ευθέως, χωρίς κόμπλεξ δηλαδή, τους
ανθρώπους που πιστεύουμε ότι είναι οι καλύ-
τεροι και μπορούν να συμβάλλουν. Όχι με
κομματικά καπέλα, αλλά ανθρώπους που μπο-
ρεί να συμβάλλουν σε αυτό το νέο θεσμό. Δεν
θέλω να μπω σε ονόματα» ήταν η ακριβής της
δήλωση. 
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Άρθρο του 
Γιάννη Μαυρομάτη, 
δημάρχου Μηχανιώνας,
μέλους Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού
Θεσσαλονίκης

Ανέκαθεν πίστευα στην θαλάσ-
σια αστική συγκοινωνία ως
λύση αποσυμφόρησης του

κυκλοφοριακού προβλήματος, ως
τρόπο μετακίνησης φιλικής προς το
περιβάλλον, ως πόλο τουριστικής
έλξης και φυσικά ως μέσο βελτίω-
σης της ποιότητας της καθημερινής
ζωής των συμπολιτών μας. 

Ως Δήμαρχος Μηχανιώνας δε,
συνεχώς δηλώνω υπέρμαχος αυτής
της ιδέας, ενώ έχω συντονίσει και
συμμετάσχει σε πολυάριθμες ενέρ-
γειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Δυστυχώς, όμως, από την ιδέα της
θαλάσσιας συγκοινωνίας (ολοκλή-
ρωση μελέτης της από τον Σπύρο
Βούγια το 1989) και την εξαγγελία
της από τα αρμόδια όργανα μέχρι
σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί
κανένα βήμα. Εξαγγελίες και μόνο
εξαγγελίες για τη Θεσσαλονίκη,
αλλά και για τους περιφερειακούς
όμορους Δήμους. 

Το θέμα, κατά τη γνώμη μου,
είναι μείζονος σημασίας, γι’ αυτό
και το μελέτησα πολλές φορές κατά
το παρελθόν. Μάλιστα τον Μάιο του

2010, πραγματοποιώντας εισήγηση
στην ημερίδα που οργάνωσε το
«Propeller Club» στην αίθουσα του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου κατέθεσα ενώπιον του
Προέδρου του, των μελών του και
των προσκεκλημένων του, μία άλλη
πρόταση προς ωρίμανση: Αν μπορεί
η θαλάσσια συγκοινωνία να ενταχ-
θεί στους άξονες επιλεξιμότητας
των επενδύσεων για ένταξη στον
αναπτυξιακό νόμο, αν χρειάζεται με
τη μετονομασία σε θαλάσσιος του-
ρισμός. Γιατί ποτέ μέχρι τώρα αυτή
η εναλλακτική μορφή τουρισμού
δεν υπαγόταν σε αναπτυξιακό νόμο
τη στιγμή κατά την οποία δίνει το
4% από το συνολικό 18% που συμ-
βάλλει ο τουρισμός στο ΑΕΠ. Οι
μορφές ενίσχυσης μπορεί να είναι
η επιχορήγηση κεφαλαίου, οι φορο-
λογικές απαλλαγές, η επιχορήγηση
δανείων, η επιδότηση χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης μηχανολογικού εξο-
πλισμού για συμβάσεις διάρκειας
έως επτά έτη. Με αυτό τον τρόπο

εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η
βιωσιμότητά του. 

Ανέπτυξα, επίσης, και μία δεύτερη
πρόταση: Να εξετασθεί η λειτουργία
της θαλάσσιας συγκοινωνίας μέσω
μιας διαδημοτικής συνεργασίας ή
ακόμη μέσω της μητροπολιτικής αυ-
τοδιοίκησης, αφού
στις λειτουργίες μη-
τροπολιτικού χαρα-
κτήρα αναφέρονται
και οι τομείς Μεταφο-
ρών και Συγκοινω-
νίών. Η εξυπηρέτηση
των επιβατών, αλλά
και η ευελιξία του εγ-
χειρήματος μπορεί να
γίνουν μέσω δωρεάν
δημοτικής συγκοινω-
νίας-αναλαμβάνοντας
το κόστος ο νέος καλλικράτειος
δήμος-, αλλά και με τη δημιουργία
ελεύθερων χώρων σταύθμεσης. Τα
οφέλη που θα προκύψουν θα είναι
η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών
(εργαζομένων, σπουδαστών, επισκε-

πτών, κ.ά.), η ανάπτυξη του τουρι-
σμού, η αποσυμφόρηση του κυκλο-
φοριακού φόρτου της ανατολικής
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης πε-
ριοχής, η τόνωση της τοπικής οικο-
νομίας, η μείωση των χρόνων
διαδρομής, ο δραστικός περιορισμός

της περιβαλλοντικής
όχλησης, αλλά και η
ασφάλεια των επιβα-
τών.

Όντως η υπόθεση
της θαλάσσιας συγ-
κοινωνίας πρέπει να
αντιμετωπισθεί με πε-
ρισσή ευαισθησία,
γεγονός που υπο-
γράμμισε και η
Υπουργός Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμ-
πίλη στην πρόσφατη επίσκεψή της
στην Θεσσαλονίκη την περασμένη
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010. Αναφε-
ρόμενη στον Θερμαϊκό Κόλπο, επι-
σήμανε την ανάγκη δημιουργίας

γραμμών εξυπηρέτησης με μικρά
πλοία για την γρήγορη μετακίνηση
δεκάδων χιλιάδων κατοίκων της
ανατολικής και νότιας περιοχής
προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης,
μετά δε από την οικιστική ανάπτυξη
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσα-
λονίκης και ιδιαιτέρως των παραθα-
λάσσιων δημοτικών διαμερισμάτων
του δήμου Θερμαϊκού κι όχι μόνο.

Η περιοχή της νοτιοανατολικής
ακτής Θερμαϊκού (Περαία, Νέοι
Επιβάτες, Αγία Τριάδα, Αγγελοχώρι,
Νέα Μηχανιώνα, Επανομή) είναι
ταυτισμένη με το υγρό στοιχείο. Με
ένα τέτοιο έργο, για το οποίο προ-
σπαθούμε και επιμένουμε αδιά-
κοπα, θα μπορούσαμε να
προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα
ζωής στους συμπολίτες μας και
στους επισκέπτες μας. Εξάλλου η
συνεχής βελτίωση της καθημερινό-
τητας των κατοίκων, κι όχι μόνο,
είναι πρωταρχικός μας στόχος. Γιατί
σκεφτόμαστε και αναζητούμε πάν-
τοτε το κοινό καλό.

Γιατί είναι αναγκαία η 
θαλάσσια αστική συγκοινωνία

Να εξετασθεί η
λειτουργία της

θαλάσσιας
συγκοινωνίας μέσω
μιας διαδημοτικής

συνεργασίας ή ακόμη
μέσω της

μητροπολιτικής
αυτοδιοίκησης
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➽ Ένας νεκρός επιλοχίας είναι ο
τραγικός απολογισμός τροχαίου δυ-
στυχήματος, που έγινε τη νύχτα της
Πέμπτης, στο ύψος της Ρεντίνας Θεσ-
σαλονίκης, όταν στρατιωτικό τζιπ,
στο οποίο επέβαιναν έξι στρατιωτι-
κοί συγκρούστηκε με τουρκική ντα-
λίκα. Η σύγκρουση των οχημάτων
είχε ως συνέπεια το θάνατο του
32χρονου επιλοχία, το σοβαρό
τραυματισμό ενός άλλου στρατιωτι-
κού, αλλά και τον ελαφρό τραυματι-
σμό των υπολοίπων στρατιωτικών.

➽ Άγνωστοι που επέβαιναν σε ΙΧ
αυτοκίνητο, επί της οδού 26ης
Οκτωβρίου, πυροβόλησαν στις
05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης
εναντίον ενός άνδρα, με συνέπεια
τον τραυματισμό του στην κοιλιακή
χώρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε
με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρμόδιες
αστυνομικές υπηρεσίες διερευνούν
την περίεργη υπόθεση.

➽ Αποφυλακίστηκε με περιοριστι-
κούς όρους, η 15χρονη κοπέλα που
φέρεται ότι συνέργησε με τη
16χρονη φίλη της για το φόνο του
80χρονου, στην Κερκίνη Σερρών.
Σύμφωνα με το συνήγορο της
15χρονης, η ανήλικη αποφυλακίζε-
ται από τη γυναικεία πτέρυγα του
Ελαιώνα Θήβας μετά από αίτηση
που εστάλη στον υπουργό Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, Χάρη Καστανίδη, λόγω
του νεαρού της ηλικίας της. Το αί-
τημα έγινε αποδεκτό και η 15χρονη
θα παραμείνει ελεύθερη μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης.

➽ Καλώδια έκλεβαν δυο αλλοδα-
ποί, ηλικίας 39 και 29 ετών, οι
οποίοι συνελήφθησαν στις 29 Ιου-
λίου, στο Λαγκαδά, την ώρα της...
δουλειάς: Έκλεβαν 500 μέτρα καλώ-
διο από πίνακα ηλεκτροδότησης δη-
μόσιου φωτισμού, στον κόμβο
Βαγιοχωρίου της Εγνατίας Οδού. Οι
ίδιοι όπως προέκυψε, την Παρα-
σκευή 23-07-2010, έκλεψαν από 6
αντλιοστάσια, που βρίσκονται στις
περιοχές Λαγκάδα και Καβαλαρίου,
συνολικά 108 μέτρα καλωδίων. Σύμ-
φωνα με δήλωσή τους το χαλκό που
περιέχεται στα καλώδια τον πούλη-
σαν σε εταιρεία ανακύκλωσης και
εμπορίας σιδήρων μετάλλων. Οι
συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσ-
σαλονίκης. 

μικρά-μικρά

Οφόβος κι ο τρόμος της
Τούμπας είχαν γίνει τρεις
νεαροί αλλοδαποί ηλικίας

19 (οι δύο) και 17 ετών (ο τρί-
τος), οι οποίοι κατηγορούνται για
φόνο 19χρονου (τον σκότωσαν
στο ξύλο για να του πάρουν το
πορτοφόλι) και για σειρά λη-
στειών στη Θεσσαλονίκη. Μάλι-
στα ο 17χρονος φέρεται ως ο
αρχηγός της σπείρας, σύμφωνα
με τη συμμετοχή του στα αδική-
ματα. Εναντίον τους σχηματί-
στηκε δικογραφία και
παραπέμπονται στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι
τρεις ανήλικοι: 

-Ήταν αυτοί που σκότωσαν
στο ξύλο, στις 19 Μαΐου 2010,
έναν 18χρονο, σε δρόμο της
Τούμπας, για να του πάρουν το
πορτοφόλι. 

- Στις αρχές του έτους 2010,
ο 17χρονος αλλοδαπός μαζί με
δυο άγνωστα άτομα, προέβησαν
σε δυο ληστείες, στο κέντρο της
πόλης, κατά τις οποίες άρπαξαν,
με τη χρήση σωματικής βίας, από
18χρονο, ένα κινητό τηλέφωνο
και με απειλή χρήσης σωματικής
βίας, από 16χρονο ένα κινητό
τηλέφωνο κι ένα μπουφάν.

- Ο 17χρονος ενεργώντας από
κοινού με τον έναν από τους

19χρονους, τον Απρίλιο του
2010, στην περιοχή της Τούμ-
πας άρπαξαν από 19χρονο, χρη-
σιμοποιώντας σωματική βία μία
φορητή συσκευή αναπαραγωγής

μουσικής (i-pod).
- Τον Μάιο του 2010, στην

Τούμπα, ο ένας απ τους 19χρο-
νους, μαζί με άγνωστο άτομο άρ-
παξαν από 16χρονο, με τη χρήση

σωματικής βίας, ένα κινητό τηλέ-
φωνο.

Για τους προαναφερόμενους,
εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα
προσωρινής κράτησης.

ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΚΑΤΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Νεκροί δύο χειριστές Απάτσι 
Eνα επιθετικό ελικόπτερο, τύπου

Απάτσι, συνετρίβη στη διάρκεια
της διαδικασίας αναγκαστικής

προσγείωσης εντός του αεροδρομίου
της Πάχης Μεγάρων στις 11:49 το με-
σημέρι της Παρασκευής. Νεκροί είναι
και οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου
(ταγματάρχης και αρχιλοχίας), το
οποίο μετά τη συντριβή του, τυλίχτηκε
στις φλόγες. Αγνωστα παραμένουν τα
αίτια της τραγωδίας. Έχει ήδη διαταχ-
θεί η διενέργεια προανάκρισης από
τον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου και
έχει κινηθεί η προβλεπόμενη από το
νόμο διαδικασία διερεύνησης των αι-
τίων του συμβάντος.
Με απόφαση του υπουργού Εθνικής
Άμυνας, Ευάγγελου Βενιζέλου κηρύχ-
θηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες
Δυνάμεις. Σε ανακοίνωσή του, ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος
Βενιζέλος εξέφρασε τη λύπη του για
τον τραγικό θάνατο των δύο στελεχών.

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι η έρευνα θα
εισέλθει στο μέγιστο δυνατό βάθος,
ενώ, παράλληλα, έχουν διαταχθεί όλα
τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας των αε-
ροπορικών μέσων των Ενόπλων Δυνά-
μεων. Τα συλληπητήριά του εξέφρασε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ.Πα-
πούλιας.
Συλληπητήρια, αλλά και ερωτήματα
εκφράζει το ΚΚΕ, τόσο για τον παλαι-
ότερο διετή αποκλεισμό των Απάτσι
λόγω προβλημάτων, όσο και για τη
λειτουργία του όλου συστήματος πρό-
ληψης ατυχημάτων και προστασίας
του προσωπικού. Συλλυπητήρια για το
θάνατο των δύο χειριστών εξέφρασε ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας, προσθέτον-
τας ότι τα ερωτηματικά για τα αίτια
και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
εκτυλίχτηκε το τραγικό αυτό συμβάν,
απαιτούν σοβαρές και σε βάθος
απαντήσεις.

ΤΡΕΙΣ ΝΕΑΡΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 19ΧΡΟΝΟΥ

17χρονος ο αρχηγός 
συμμορίας στην Τούμπα

Ανδρόγυνο βρήκε το θάνατο από φωτιά 

Ηλικιωμένο ανδρόγυνο βρήκε τραγικό θάνατο όταν εγκλωβίστηκε από τη φωτιά που εκδηλώθηκε, τη νύχτα της
Πέμπτης σε πολυκατοικία επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης, πλησίον της πλατείας Αρχαίας Αγοράς, στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης. Πυροσβέστες τους εντόπισαν ανθρακωμένους σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου. Η φωτιά, σύμφωνα
με τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, προξένησε ζημιές σε διαμερίσματα του 6ου και του 7ου ορόφου,
πριν τεθεί υπό έλεγχο. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβεστικά οχήματα με 25 άνδρες.
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➽ Οι μεγάλες ελλείψεις στις υπο-
δομές ύδρευσης και αποχέτευσης
που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη,
απασχόλησαν τη συνάντηση που
είχε ο επικεφαλής της δημοτικής κί-
νησης πολιτών «Θεσσαλονίκη – η
πόλη μπροστά», Νίκος Ευθυμιά-
δης, με τον πρόεδρο και διευθύ-
νοντα σύμβουλο τηςΕΥΑΘ ΑΕ,
Νίκο Παπαδάκη. Ο κ. Παπαδάκης
τόνισε ότι ένας ολόκληρος σχεδια-
σμός έργων που θα βελτιώσει τις
παροχετευτικές δυνατότητες της
εταιρίας καρκινοβατεί και ο μόνος
λόγος που η πόλη δεν αντιμετωπί-
ζει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα προ-
βλήματα υδροδότησης είναι η
αύξηση των ποσοτήτων νερού
στους ταμιευτήρες λόγω των βρο-
χοπτώσεων των τελευταίων μηνών.
«Η νέα δημοτική αρχή οφείλει να
παρέμβει αναλαμβάνοντας τις ευ-
θύνες της και όχι να αδιαφορεί με-
ταθέτοντας τις σε άλλους» τόνισε ο
κ. Ευθυμιάδης .

➽ Εργασίες αποκατάστασης του
οδοστρώματος του κεντρικού δρό-
μου του Φοίνικα στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης θα πραγματοποι-
ήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα
2 Αυγούστου 2010 και μέχρι την
Παρασκευή 6 Αυγούστου 2010 τα
συνεργεία της Διεύθυνσης Ελέγχου
Συντήρησης Έργων τηςΠεριφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργα-
σίες θα πραγματοποιηθούν από τον
κόμβο του Φοίνικα (Κ13) μέχρι την
περιφερειακή τάφρο και σύμφωνα
με την περιφέρεια, ήδη έχει γίνει
συνεννόηση με το Β’ Τμήμα Τρο-
χαίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφάλειας των μετακινήσεων. Οι
εργασίες θα πραγματοποιούνται
καθημερινά από τις 8 το πρωί
μέχρι τις 8 το βράδυ.

➽ Απόλυτα ικανοποιημένη δή-
λωσε η έπαρχος Λαγκαδά Πόπη
Καλαϊτζή για την επικείμενη κύ-
ρωση της σύμβασης μεταξύ Ελλη-
νικού Δημοσίου, ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ,
σύμφωνα με την οποία βελτιώνεται
η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της
ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας
Λαγκαδά. Η επικύρωση της υπο-
γραφείσας από 8 Απριλίου 2010
σύμβασης περιλαμβάνεται στο νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων που
έχει τεθεί σε διαβούλευση.

μικρά-μικρά

ΑΙΣΘΗΤΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ανοιχτά δημόσια δεδομένα 
εγκληματικότητας από την ΕΛΑΣ

Στοιχεία εγκληματικότητας,
ανάΓενική Αστυνομική Δι-
εύθυνση και σε μηνιαία

βάση για ολόκληρη την επικρά-
τεια, θα δημοσιεύει η Ελληνική
Αστυνομία  διευρύνοντας την
πολιτική ανοιχτών δημόσιων δε-
δομένων.

Τα στοιχεία αφορούν σε κλο-
πές-διαρρήξεις, κλοπές τροχο-
φόρων και ληστείες που
σημειώνονται, ανά Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση, με βάση την
κατηγοριοποίησή τους, ενώ

σύντομα θα συμπληρωθούν και
με τα λοιπά αδικήματα.

«Η καινοτομία αυτή έχει χα-
ρακτήρα κοινωνικής προσφο-
ράς και ανοιχτής πρόσκλησης,
καθώς παρέχει στοιχεία σε
ερευνητές, φορείς και ιδιώτες
προκειμένου να αναπτύξουν με-
λέτες, έρευνες και διαδραστικές
υπηρεσίες που θα συντελέσουν
στη βελτίωση της καθημερινότη-
τας του πολίτη», αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση της
ΕΛΑΣ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο
β΄ τρίμηνο του έτους στη Θεσ-
σαλονίκη οι κλοπές και οι διαρ-
ρήξεις μειώθηκαν από 3.321
σε 2.735, οι κλοπές οχημάτων
μειώθηκαν από 745 σε 632 και
ο αριθμός των ληστειών από
200 σε 128. Παράλληλα σε
όλη τη χώρα καταγράφηκαν
21.320 κλοπές και οι διαρρή-
ξεις, ενώ στο α΄ τρίμηνο είχαν
γίνει 23.552. Οι κλοπές οχημά-
των μειώθηκαν από 6.700 σε
6.286 και ο αριθμός των λη-

στειών από 1.824 σε 1.381.
Σε ό,τι αφορά στις εξιχνιάσεις

εγκλημάτων, στο β΄ τρίμηνο έγι-
ναν σε όλη τη χώρα 1.417 πε-
ρισσότερες εξιχνιάσεις κλοπών
και διαρρήξεων σε σχέση με το
α΄τρίμηνο, 261 περισσότερες
εξιχνιάσεις κλοπών τροχοφόρων
και 166 περισσότερες εξιχνιά-
σεις ληστειών.

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα
στη διεύθυνση www.astyno-
mia.gr/opendata/. 

ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ -ΛΟΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ- ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

SOS εκπέμπουν οι 
εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ
Σοβαρότατα προβλήματα και

ελλείψεις σε οχήματα και
προσωπικό καταγγέλλουν οι

εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ Θεσσαλο-
νίκης, με αποτέλεσμα πολλά από
τα ασθενοφόρα να μένουν ακινη-
τοποιημένα με κίνδυνο ακόμη και
την ίδια τη ζωή των ασθενών.

Σύμφωνα με τους εργαζόμε-
νους, το υπάρχον προσωπικό δεν
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες
της πόλης και τα λιγοστά ασθενο-
φόρα καλούνται να εξυπηρετή-
σουν τους πολίτες και μάλιστα σε
μακρινές αποστάσεις. Η κατά-
σταση φτάνει στο απροχώρητο
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
οπότε και λείπει σε άδειες το 1/3
από τους 210 εργαζόμενους και
δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν
τα αυξημένα λόγω τουριστικής
περιόδου περιστατικά.

«Είμαστε σε όριο έκτακτης
ανάγκης. Οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης είναι μεγάλες. Τα
Σάββατα, να φανταστείτε, επιχει-
ρούμε για παράδειγμα από το
Μακροπόταμο στα Κουφάλια
μέχρι την Ηράκλεια Χαλκιδικής»,
δηλώνει ο πρόεδρος του Σωμα-
τείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσ-
σαλονίκης, Αντώνης
Αντωνόπουλος.

Το Σωματείο καταγγέλλει την
ηγεσία του υπουργείου Υγείας για
τη μη τήρηση των δεσμεύσεων
της για ενίσχυση του ΕΚΑΒ Θεσ-
σαλονίκης, με αποτέλεσμα να

εξακολουθεί να παραμένει «ανο-
χύρωτη» η Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνό-
πουλο, λόγω των ελλείψεων σε
διασώστες, τα πρωινά κυκλοφο-
ρούν στην πόλη μόλις 17 ασθενο-
φόρα, το απόγευμα 16 και το
βράδυ 13, από τα 24 συνολικά
οχήματα που είναι στη διάθεση
του ΕΚΑΒ. Τα λιγοστά αυτά, για
τις ανάγκες της πόλης, ασθενο-
φόρα καλούνται να καλύψουν και
τις ανάγκες των κέντρων υγείας
του νομού Θεσσαλονίκης, αφού

μόνο δύο από τα οκτώ κέντρα
υγείας που υπάρχουν στο νομό
διαθέτουν δικό τους ασθενοφόρο.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, πρέπει
να προσληφθούν τουλάχιστον 40-
50 διασώστες, για να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα που έχει το
κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. 

«Από το 1985 υπάρχουν κενές
οργανικές θέσεις. Το 1989 που
μπήκα εγώ στο ΕΚΑΒ υπήρχαν
200 διασώστες στη Θεσσαλονίκη
και σήμερα είναι 211», υπογραμ-
μίζει ο πρόεδρος του Σωματείου

Εργαζομένων και προσθέτει ότι οι
τελευταίες μεταθέσεις προσωπι-
κού στη Θεσσαλονίκη έγιναν το
2004 στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες.

«Από το 2004 δεν έχει γίνει
καμία πρόσληψη. Το υπουργείο
Υγείας είχε δεσμευτεί από τις
αρχές του χρόνου ότι θα προχω-
ρούσε στις μεταθέσεις 25 ατόμων
για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ-2
Θεσσαλονίκης. Αλλά ακόμη έχει
μείνει στα χαρτιά», υποστηρίζει ο
κ. Αντωνόπουλος.

Κινητοποιήσεις
από Δευτέρα

Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης αποφάσισαν
από την ερχόμενη εβδομάδα
να σταθμεύσουν τα
ασθενοφόρα τους με μαύρες
σημαίες και πανό στην οδό
Αγίου Δημητρίου, μπροστά
στη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας-Θράκης, και
από εκεί να επιτελούν το
έργο τους.
«Μέχρι να υλοποιηθεί η
δέσμευση του υπουργείου
Υγείας για ενίσχυση του
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης εμείς θα
είμαστε μπροστά στη Γενική
Γραμματεία Μακεδονίας-
Θράκης σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για τις
ελλείψεις προσωπικού και
την καθυστέρηση των
μεταθέσεων για την ενίσχυση
του πληρώματος των
ασθενοφόρων»,
υπογραμμίζει ο κ.
Αντωνόπουλος.
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Ας αποτελέσουν 
οι δημοτικές 
εκλογές μια 
νέα αρχή!

Του Νίκου Νυφούδη*

E
να νέο Πολιτικό Μανι-
φέστο που θα έχει επί-
κεντρό του τον

άνθρωπο, την κοινωνία και τις μελλοντικές
γενιές μοιάζει περισσότερο αναγκαίο από
ποτέ. Μια ανθρωποκεντρική αντίληψη που
θα βασίζεται στις σταθερές αξίες που δημι-
ούργησε το Πολιτικό Σύστημα προτού αυτό
εκφυλιστεί θα ήταν η μόνη απάντηση στην
σημερινή κρίση του συστήματος. Πρέπει να
το ομολογήσουμε: οι σχέσεις της κοινωνίας
όπως τις γνωρίζουμε μέχρι χθες δεν μπο-
ρούν να απαντήσουν σε καμιά από τις ση-
μερινές αναζητήσεις των ανθρώπων, δεν
μπορούν να δώσουν καμιά λύση στο αδιέ-
ξοδο που όλοι μαζί κατευθυνόμαστε.

Σε μια όμορφη παρέα που αποτελούν-
ταν από νεότερους και μεγαλύτερους στο
ΚΑΠΗ του Φιλύρου μιλούσα για την ανα-
ζήτηση μιας ουτοπίας τόσο υλικής (πε-
ρισσότερα χρήματα) όσο και
συναισθηματικο - κοινωνικής (καλύτερη
ζωή). Στην ατέρμονη αυτή αναζήτηση για
το καλύτερο, η τοπική Αυτοδιοίκηση
οφείλει να προσφέρει στον συνάνθρωπο.

Πάρτε για παράδειγμα την τραγική -εν
έτη 2010- πλατεία του όμορφου κατά τα
άλλα Φιλύρου. Η πλατεία, βλέπετε, αποτε-
λούσε πάντα τον γεωγραφικό εκείνο τόπο
που συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι του χω-
ριού. Εκεί τα παιδιά παίζανε, οι μεγαλύτε-
ροι φλερτάρανε, οι νεαροί γονείς
καμαρώνανε τα πρώτα βήματα των παιδιών
τους και εκεί πάλι ο παππούς και η γιαγιά
καμάρωνε το εγγόνι. Τί γίνεται όμως όταν
λείπει η πλατεία; Ο κοινωνικός ιστός κλο-
νίζεται συθέμελα. Οι άνθρωποι αποξενώ-
νονται, δεν έχουν κοινό σημείο αναφοράς
και οδηγούμαστε σταδιακά σε υπνούπολεις,
τις οποίες επισκεπτόμαστε κάθε βράδυ και
εγκαταλείπουμε με το πρώτο χάραμα. Οι
συλλογικές αναζητήσεις λείπουν, και μαζί
μ’ αυτές τα όνειρα για ένα καλύτερο αύριο,
για μια καλύτερη συλλογική ζωή. 

Ο ρόλος του Δημάρχου στον σχηματισμό
και στην καθοδήγηση του κοινωνικού ιστού
της πόλης του ήταν ανέκαθεν μια παρεξη-
γημένη υπόθεση. «Δεν έχουμε χρήματα»,
σπεύδουν να απαντήσουν πολλές φορές οι
Δήμαρχοι για όλα αυτά που απαιτεί ο κό-
σμος. Δεν χρειάζονται χρήματα θα απαν-
τήσω εγώ. Μεράκι χρειάζεται, διάθεση και
όραμα για ένα αύριο που μας ανοίγει την
πόρτα. Το θέμα είναι αν εμείς να την κρα-
τήσουμε ανοιχτή, ή θα μας κλείσει την
πόρτα στα μούτρα για τα καλά...

* Υποψ. Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «Ο κύριος
Ευρωπαίος και η παρέα του»

άποψη

Αλέκα Παπαρήγα: «Το ΚΚΕ δεν θα εφαρμόσει 
το νόμο για τα κουπόνια»

Την θέση του κόμματος της, ότι δεν πρόκειται να
εφαρμόσει το νόμο σε ότι αφορά την ονομαστι-
κοποίηση των κουπονιών, επανέλαβε η γενική

γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα κατά τη συ-
ζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερι-
κών για τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και
υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές. Σε σύντομη παρέμβασή της, η κ. Παπαρήγα
έκανε λόγο για νόμο παγίδα που θα μείνει ανεφάρ-

μοστος και τόνισε ότι το ΚΚΕ δεν θα υποκύψει σε
απειλές και εκβιασμούς. Απαντώντας ο υπουργός
Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης αντέτεινε ότι: «στό-
χος του νομοσχεδίου δεν είναι το κουπόνι των 10
ευρώ, αλλά ο συνδυασμός που θα πει ότι συγκέν-
τρωσε ένα εκατομμύριο ευρώ από ανώνυμα κουπό-
νια», ενώ διαβεβαίωσε ότι διασφαλίζονται απόλυτα
τα προσωπικά δεδομένα.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρό-

σωπος του ΛΑΟΣ Αστέριος Ροντούλης έκανε λόγο για
γάντι που πετάει το ΚΚΕ στη κυβέρνηση, την οποία
κάλεσε να απαντήσει αν θα παίξει το παιχνίδι ηρω-
ποίησής του.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης, κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση ότι με την ονομαστικοποίηση
των κουπονιών, «ξεκινάει ένα νέο φακέλωμα εξίσου
επικίνδυνο με τα παλιά».

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΖΗΤΑ Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

«Δεν είναι θέμα Μνημονίου 
τα κλειστά επαγγέλματα»
Τη διαμόρφωση ενός γε-
νικού πλαισίου αρχών για
το άνοιγμα των κλειστών
επαγγελμάτων  ζήτησε ο
πρωθυπουργός Γιώργος
Παπανδρέου από τον
υπουργό Οικονομικών
Γιώργο Παπακωνσταντί-
νου, στη συνεδρίαση του
Υπουργικού Συμβουλίου -
την τελευταία πριν από
τις ολιγοήμερες διακοπές
του Αυγούστου.

Οπρωθυπουργός, αναφε-
ρόμενος στο ζήτημα του
ανοίγματος των κλειστών

επαγγελμάτων εξήγησε πως
αυτό δεν είναι θέμα του Μνημο-
νίου, αλλά η κυβέρνηση θεωρεί
πως το άνοιγμά τους «βοηθά το
νέο άνθρωπο, ανοίγει την
αγορά, ανοίγει τη δυνατότητα
για καλύτερες υπηρεσίες, ανοί-
γει τις δυνατότητες για φτηνότε-
ρες υπηρεσίες, ουσιαστικά
ανοίγει τις δυνατότητες για ανά-
πτυξη».

«Μπορεί το Μνημόνιο να έχει
πτυχές που περιόρισαν τις κινή-
σεις μας, από την άλλη μεριά
όμως, αυτά τα οποία κάνουμε,
δεν είναι λόγω Μνημονίου. Οι
μεγάλες αλλαγές που κάνουμε
δεν είναι λόγω του Μνημονίου.
Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί
πολλές φορές είναι εύκολο είτε
κι εμείς να συρθούμε, είτε και η
δημοσιογραφία να σύρεται σε
αυτή τη λογική και να μπούμε σε
μια παθητική στάση, που συνο-
ψίζεται στην έκφραση «εφόσον
το λέει το Μνημόνιο, αυτό κά-
νουμε» είπε ο κ. Παπανδρέου.

Ο κ. Παπανδρέου έφερε σε
αυτό το σημείο ως παράδειγμα
την απελευθέρωση των κλειστών
επαγγελμάτων, λέγοντας πως
αυτό δεν είναι θέμα του Μνημο-
νίου, αλλά η κυβέρνηση θεωρεί
πως το άνοιγμά τους «βοηθά το
νέο άνθρωπο, ανοίγει την
αγορά, ανοίγει τη δυνατότητα
για καλύτερες υπηρεσίες, ανοί-
γει τις δυνατότητες για φτηνότε-
ρες υπηρεσίες, ουσιαστικά
ανοίγει τις δυνατότητες για ανά-
πτυξη».

Το 2011 και η… ΔΕΘ
Σε ό,τι αφορά το 2011 ο

πρωθυπουργός δεν απέκρυψε
ότι θα είναι μια δύσκολη χρο-

νιά, τόνισε όμως ότι μπορεί να
είναι ταυτόχρονα και δημιουρ-
γική με τη κυβέρνηση να ρίχνει
το βάρος στο κοινωνικό της
πρόγραμμα με στοχευμένες
πολιτικές και καινούργια θεώ-
ρηση γύρω από την κοινωνική
πρόνοια, αλλά και στην ανά-
πτυξη με την διαμόρφωση του
απαραίτητου επενδυτικού κλί-
ματος, μέσω ενός σχεδίου που
θα αλλάξει το αναπτυξιακό
πρότυπο και θα καταστήσει την
οικονομία ανταγωνιστική και
βιώσιμη.

Ολοκληρώνοντας την εισή-
γησή του ο πρωθυπουργός είπε
ότι θα πραγματοποιηθεί εν όψει
της ΔΕΘ Υπουργικό Συμβούλιο

στην Θεσσαλονίκη που θα ασχο-
ληθεί όχι μόνο με τα θέματα της
Βορείου Ελλάδος αλλά και με
την ατζέντα που θα έχει η κυ-
βέρνηση για τον Σεπτέμβριο,
ενώ αναφερόμενος στην επί-
σκεψή του στην ΔΕΘ είπε ότι «η
παρουσία μας εκεί πρέπει να
είναι ουσιαστική, χωρίς τις "φαν-
φάρες" που βλέπαμε από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις» -
για να δούμε τις τοπικές συνθή-
κες, να αναδείξουμε τις δυνατό-
τητες που έχει η Βόρεια Ελλάδα,
και να κινητοποιήσουμε τις δυ-
νάμεις της Βόρειας Ελλάδας σ'
αυτή την κοινή προσπάθεια για
την ανάπτυξη και την οικονομική
ανάταξη της χώρας».
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➽ Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης
ανάμεσα στους κοινοβουλευτικούς
εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ
και ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε η απεργία των
μεταφορέων.

➽ Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Ευθυμίου αντέ-
δρασε έντονα στις κατηγορίες του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της
ΝΔ Κώστα Μαρκόπουλου ότι η κα-
τάσταση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο με
ευθύνη της κυβέρνησης. Ο Π.Ευθυ-
μίου επικέντρωσε την κριτική του
του στην Αξιωματική Αντιπολί-
τευση, καλώντας την «να πάρει ξε-
κάθαρη θέση». «Η ΝΔ, που δεν
εξήγησε γιατί έξι χρόνια δεν κατά-
φερε να ψηφίσει το νομοσχέδιο ενώ
ήταν υπέρ του ανοίγματος των κλει-
στών επαγγελμάτων και κοσκίνιζε το
θέμα, τώρα έρχεται να μας εγκαλέ-
σει. Εμείς σας καλούμε να τοποθε-
τείτε επί της ουσίας γιατί ενώ
συμφωνούσατε δεν το ψηφίσατε,
ενώ και σήμερα δεν παίρνετε ξεκά-
θαρη θέση, ακολουθώντας την τα-
κτική "πότε με το χωροφύλαξ και
πότε με τον αστυφύλαξ"», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο Π.Ευθύμιου.

➽ Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΛΑΟΣ, Αστέριος Ροντούλης,
υποστήριξε ότι με την επιστράτευση
η κυβέρνηση κατάφερε να εμφανί-
σει ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι
γυμνός, καθώς ελάχιστα φύλλα πο-
ρείας επιδόθηκαν, όπως είπε. Ταυ-
τόχρονα, κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι με την αδιάλλακτη
στάση της και με την άρνησή της να
κάνει εξαντλητικό διάλογο πυροδό-
τησε ακραίες καταστάσεις. «Τα επι-
κοινωνιακά τρικ της κυβέρνησης και
του κ. Παπανδρέου ήθελαν να κά-
νουν επίδειξη πυγμής και ισχύος
γιατί ανοίγουν και άλλα επαγγέλ-
ματα. Τζάμπα μάγκες αποδείχτη-
κατε», κατέληξε ο Α.Ροντούλης.

➽ Έντονα επικριτικός για τους χει-
ρισμούς της κυβέρνησης ήταν και ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης.
«Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα
είναι χωρίς προηγούμενο. Από τη
μια η λογική της επιστράτευσης και
από την άλλη το "φακέλωμα". Ό,τι
κινείται οδηγείται στην επιστρά-
τευση. Τι είδους, τελικά, δημοκρα-
τία υπάρχει σε αυτή τη χώρα;»
ανέφερε ο Π.Λαφαζάνης.

μικρά πολιτικά

Σε 768.009 ανήλθαν οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι

Συνολικά 768.009 είναι οι απο-
γραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι,
σύμφωνα με τα στοιχεία που πα-

ρουσίασαν οι υπουργοί Εσωτερικών και
Οικονομικών Γ. Ραγκούσης και Γ. Πα-
πακωνσταντίνου αντίστοιχα.Οι μόνιμοι
υπάλληλοι του δημοσίου (συμπεριλαμ-
βανομένων δικαστικών και δημόσιων
λειτουργών) αποτελούν το 82%, οι
υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρό-
νου αποτελούν το 7%, και όσοι απασχο-
λούνται με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου αποτελούν το 6%.

Οι ηλικίες των απασχολουμένων στο
Δημόσιο, είναι:
✔ 43.743 άνω των 60 ετών,
✔ 168.958 μεταξύ 50 και 60,

✔ 258.280 μεταξύ 40 και 50,
✔ 205.277 μεταξύ 30 και 40,
✔ 86.246, μεταξύ 20 και 30,
✔ 4.174 κάτω των 20 ετών.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, που
είχαν συγκεντρωθεί από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των του υπουργείου Οικονομικών, οι
άνδρες στο δημόσιο καλύπτουν ποσο-
στό 54% και οι γυναίκες 46%.

Σε ποσοστό 39% οι απογραφέντες
δημόσιοι υπάλληλοι είναι Πανεπιστημια-
κής Εκπαίδευσης, σε 28% Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, σε 9%
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε 9% Τε-
χνολογικής Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρθηκε, τα στοιχεία είναι

κατά δήλωση και κατά συνέπεια μπορεί
να εμφανίζουν κάποιες διαφορές σε
σχέση με τα πραγματικά. Δηλαδή, μπο-
ρεί να έχουν απογραφεί από παρα-
νόηση, ή σκόπιμα, άνθρωποι που δεν
είχαν υποχρέωση να απογραφούν (πχ
συνταξιούχοι ή εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ).
Επίσης, μπορεί να μην έχουν απογρα-
φεί, από παρανόηση, λόγω προβλήμα-
τος, ή από αντίδραση, αμειβόμενοι, που
είχαν την υποχρέωση να απογραφούν.

Ο κ. Ραγκούσης δήλωσε ότι θα δοθεί
άλλη μία ευκαιρία σε όσους δεν μπόρε-
σαν να απογραφούν, διευκρινίζοντας,
ωστόσο, ότι «πρέπει να αιτιολογήσουν
τους λόγους ανωτέρας βίας, που δεν
τους επέτρεψαν να το κάνουν».

Είπε ακόμη ότι ως τα μέσα Σεπτεμ-
βρίου θα έχουν αναλυθεί, διασταυρωθεί
και ελεγχθεί όλα τα στοιχεία και επανέ-
λαβε ότι από την τρόικα δεν του έχει
τεθεί θέμα κατάργησης οργανικών θέ-
σεων και απολύσεων στο δημόσιο.

** «Οι αριθμοί διαψεύδουν μια συστημα-
τική και χρόνια παραποίηση - διαστρέβλωση
της πραγματικότητας με τα περί 1,5 - 2 ακόμη
και 2,5 εκατ. Δημοσίων Υπαλλήλων», σχολιά-
ζει η ΑΔΕΔΥ με αφορμή την παρουσίαση των
στοιχείων της απογραφής. «Αποδεικνύεται ότι
τόσο σε αριθμό όσο και σε μισθολογική δα-
πάνη είμαστε κάτω από το Μ.Ο. της Ε.Ε.»,
συμπληρώνει σε σχετική ανακοίνωση και το-
νίζει: «Είναι ώρα από την προπαγάνδα να έρ-
θουμε στην ουσία».

Τη συνέχιση της απεργίας
αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες
φορτηγών και βυτιοφόρων

την Παρασκευή, όπως ανακοί-
νωσε μετά τη συνέλευση στο θέα-
τρο Περοκέ ο πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συνδέσμου Χερ-
σαίων και Εμπορευματικών Μετα-
φορών Γιώργος Τζωρτζάτος. 

Την ίδια στιγμή, εγκλωβισμένοι
παραμένουν οι αδειούχοι του Αυ-
γούστου, οι τουρίστες και πολλές
επαγγελματικές ομάδες.

«Δεν ήρθαμε εδώ για να κά-
νουμε μνημόσυνο για τις άδειές
μας» δήλωσε εν μέσω έντονων
επιδοκιμασιών από τους οδηγούς

ο Γ.Τζωρτζάτος.
Οι ιδιοκτήτες δεν εμφανίστηκαν

ικανοποιημένοι από τις προτάσεις
της κυβέρνησης μεταξύ των
οποίων συμπεριλαβανόταν, εκτός
απο την επιπλέον άδεια, φορολο-
γική απόσβεση της αξίας των
αδειών πέραν της τριετίας. 

Η επιστράτευση
Εν τω μεταξύ, στην πράξη δεν

υπάρχει γενικευμένη εφαρμογή
της πολιτικής επιστράτευσης. Η
διαδικασία της πολιτικής επιστρά-
τευσης ξεκίνησε με καθυστέρηση
και τα πρώτα «φύλλα πορείας»
άρχισαν να φθάνουν στους ιδιο-

κτήτες φορτηγών και βυτιοφόρων
μετά το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με εκπροσώπους των
Νομαρχών έως το μεσημέρι της
Παρασκευής η διαδικασία θα έχει
ολοκληρωθεί. Πάντως, οι απεργοί
δεν φαίνεται να πτοούνται από την
εξέλιξη της επιστράτευσης και η
κυβέρνηση δείχνει να επιτρέπει
ένα περιθώριο ελιγμών στους εκ-
προσώπους των απεργών.

Ο γγ του υπουργείου Μεταφο-
ρών Χ.Τσιόκας, επέρριψε ευθύ-
νες στις Νομαρχίες για την
αργοπορία στη διαδικασία επίτα-
ξης, ενώ σημείωσε πως δεν
υπήρξε η αναμενόμενη αντίδραση

της Δικαιοσύνης στις περιπτώσεις
που εκείνοι οι οποίοι πήραν φύλλα
επιστράτευσης αρνήθηκαν να
συμμορφωθούν. Παράλληλα,
όμως, ανέφερε ότι εκτός από την
επιπλέον άδεια, στους απεργούς
προτάθηκε η φορολογική από-
σβεση της αξίας των αδειών
πέραν της τριετίας.  

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η κυβέρνηση αφήνει
να εννοηθεί πως το νομοσχέδιο
δεν θα εισαχθεί προς συζήτηση
στη Βουλή πριν από τα τέλη Αυ-
γούστου, κάτι που έχουν ζητήσει
οι ιδιοκτήτες φορτηγών και βυτιο-
φόρων.

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Συνεχίζουν την απεργία 
οι ιδιοκτήτες φορτηγών 

και βυτιοφόρων
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ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ

«Η ΝΔ που  προσπαθούν 
να ενοχοποιήσουν δεν υπάρχει πια»➽ Το ΥΠΕΞ αποφάσισε να προ-

χωρήσει στο
κλείσιμο 12 περίπου γενικών προ-
ξενείων σε Ευρώπη και Νότια
Αφρική εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης που έπληξε σκληρά τη
χώρα. Προκειμένου λοιπόν να
μειώσει τα κόστη και να αναπρο-
σαρμόσει τις υπηρεσίες, η ελλη-
νική κυβέρνηση αποφάσισε να
αναστείλει τη λειτουργία των γε-
νικών προξενείων σε Αννόβερο,
Κολωνία, Λειψία, Νάπολη και των
προξενείων σε Νίκαια και
Ντουρμπάν, δήλωσε ο εκπρόσω-
πος του υπουργείου Εξωτερικών
Γρηγόριος Δελαβέκουρας. Στο με-
ταξύ, τα γενικά προξενεία σε Λον-
δίνο, Παρίσι και Βρυξέλλες θα
κλείσουν και τα γραφεία των προ-
ξένων θα μεταφερθούν στις ελλη-
νικές πρεσβείες στις ίδιες πόλεις. 

➽ Έντονα φαινόμενα κακοδιοίκη-
σης, αδιαφάνειας, παράνομων
αναθέσεων και αλόγιστης σπατά-
λης δημοσίου χρήματος την πε-
ρασμένη πενταετία αποκάλυψε τα
πορίσματα δύο επιθεωρήσεων
του σώματος Επιθεωρητών Δημό-
σιας Διοίκησης στην ΕΡΤ. Τα πο-
ρίσματα παραδόθηκαν στον
υπουργό Πολιτισμού Παύλο Γε-
ρουλάνο και έχουν διαβιβαστεί
στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
για την αναζήτηση τυχόν ποινικών
ευθυνών. Οι επιθεωρητές ζήτησαν
επίσης από το αρμόδιο πειθαρ-
χικό όργανο την άσκηση δίωξης
εναντίον υπαλλήλων της ΕΡΤ ΑΕ
σε βάρος των οποίων προέκυψαν
πειθαρχικές ευθύνες.

➽ Με ένσταση αντισυνταγματικό-
τητας εκ μέρους του ΚΚΕ, με την
οποία συμφώνησαν, τόσο ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, όσο και ο ΛΑΟΣ, ξεκίνησε
την Πέμπτη στο Α' Θερινό Τμήμα
της Βουλής, η επί της αρχής συ-
ζήτηση του νομοσχεδίου του
υπουργείου Εσωτερικών, για τον
έλεγχο των εκλογικών δαπανών
συνδυασμών και υποψηφίων κατά
τις περιφερειακές και δημοτικές
εκλογές. Βάση του σκεπτικού της
ένστασης, υπήρξε η πρόβλεψη
των άρθρων 72 και 29 του Συν-
τάγματος, ότι οι νόμοι που διέ-
πουν τις εκλογικές δαπάνες των
υποψηφίων βουλευτών και αιρε-
τών για την τοπική αυτοδιοίκηση,
συζητούνται μόνο στην Ολομέ-
λεια. 

εν συντομία

Με την κατάθεση του
πρώην γενικού διευ-
θυντή του ΟΔΔΗΧ την

περίοδο 2005-2007, Σπύρου
Παπανικολάου, συνεχίστηκαν οι
εργασίες της Εξεταστικής για
την υπόθεση των ομολόγων.

Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο
μάρτυρας εκτίμησε ότι τα
ασφαλιστικά ταμεία υπέστησαν
ζημιά από την αγορά δομημέ-
νων ομολόγων, ενώ αντίθετα ο
βουλευτής της ΝΔ Nίκος Νικο-
λόπουλος έκανε λόγο για αντι-
φατικές απαντήσεις του κ.
Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τους βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ, στην κατάθεσή του
ο κ. Παπανικολάου, ερωτώμε-
νος για το θέμα της αγοράς δο-

μημένων ομολόγων από τα
ασφαλιστικά ταμεία που δεν
αποτιμώνται στην Ηλεκτρονική
Δευτερογενή Αγορά Τίτλων
(ΗΔΑΤ), εξέφρασε την άποψη
ότι δεν έπρεπε να αγοράσουν
αν δεν ήξεραν να τα αποτιμή-
σουν.

Ακόμα, υποστήριξαν ότι ο κ.
Παπανικολάου παραδέχθηκε
την πλήρη αδυναμία αποτίμη-
σης δομημένων ομολόγων, ότι
διαπίστωσε και αυτός την
ύπαρξη ζημίας για τα Ταμεία
από την προώθηση σε αυτά

υπερτιμολογημένων δομημέ-
νων ομολόγων επί κυβερνή-
σεως ΝΔ και ότι υπέστησαν
ζημιά γιατί αγόρασαν σε
ακριβή τιμή.

Από την πλευρά τους οι βου-
λευτές της ΝΔ χαρακτήρισαν
την εμπειρία του κ. Παπανικο-
λάου ως προς τα ομόλογα ιδιαί-
τερα σημαντική, ενώ εστίασαν
στην αναφορά του ότι τα δομη-
μένα ομόλογα είναι τρέχουσα
πρακτική μετά το 1990 σε όλο
τον κόσμο και ότι στην Ελλάδα
εκδίδονται από το δημόσιο ήδη

από το 1999 χωρίς πρόβλημα
αμφισβήτησης.

Όπως υποστήριξε ο Προκό-
πης Παυλόπουλος, ο κ. Παπα-
νικολάου κατέθεσε ότι το
δομημένο ομόλογο των 280 εκ.
ευρώ της JP MORGAN που κα-
τέληξε στο ΤΕΑΔΥ εκδόθηκε με
τη συνήθη πρακτική για τα ομό-
λογα και ήταν ιδιαίτερα επωφε-
λές για το Δημόσιο, επειδή το
επιτόκιο ήταν πολύ μικρό ενώ
οι όροι δανεισμού ευνοϊκότεροι
από ότι αν το έκανε με κοινά
ομόλογα.

Ο πρώην επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ 
στην Εξεταστική για τα ομόλογα

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για
τις Εξεταστικές Επιτρο-
πές εξαπέλυσε από τη

Λέσβο ο πρόεδρος της ΝΔ Αν-
τώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι
το κόμμα του δεν το αγγίζουν
όλα αυτά, καθώς «έχουμε ήδη
τραβήξει τη διαχωριστική
γραμμή με το παρελθόν». «Η
ΝΔ που  προσπαθούν να ενο-
χοποιήσουν δεν υπάρχει πια»
είπε χαρακτηριστικά, ενώ δια-
μήνυσε ότι όπου βρεθεί εμ-
πλοκή σε σκάνδαλο βοηθά το
κόμμα του «να ξεφορτωθεί
βαρίδια της παράταξης».

«Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ
είναι ότι η Νέα Δημοκρατία
που προσπαθούν να ενοχοποι-
ήσουν δεν υπάρχει πια. Και τη
Νέα Δημοκρατία που υπάρχει
σήμερα, τη νέα Νέα Δημοκρα-
τία, δεν μπορούν να την αγγί-
ξουν» είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Σαμαράς.

«Χάρη μας κάνετε»
«Απαντάω λοιπόν στο

ΠΑΣΟΚ» συμπλήρωσε ο πρό-
εδρος της ΝΔ: «Ψάξτε όποιον
θέλετε. Ψάξτε ό,τι θέλετε.
Ψάξτε όσο θέλετε. Έτσι κι αλ-
λιώς, χάρη μας κάνετε. Γιατί
όπου βρεθεί αληθινό σκάν-
δαλο με εμπλοκή Νεοδημο-
κράτη, μας βοηθάτε να
ξεφορτωθούμε βαρίδια της
παράταξης. Κι όπου δεν
βρείτε τίποτε κι απλώς ταλαι-
πωρείτε ανθρώπους, μας

βοηθάτε να συσπειρώσουμε
την παράταξη. Που καταλα-
βαίνει πολύ καλά γιατί το κά-
νετε και που το πάτε. Και δεν
μασάει…

»Επομένως, δεν απολογού-
μαι για κανέναν. Θέλω μόνο
την αλήθεια. Και προς κάθε
κατεύθυνση. Εμείς, έτσι κι αλ-
λιώς, δεν έχουμε τίποτε να
κρύψουμε. Κανέναν ένοχο
δεν έχουμε τη διάθεση να κα-
λύψουμε, όπως κάνετε εσείς.
Αλλά και κανένα αθώο δεν θα
αφήσουμε να τον ταλαιπω-
ρείτε», είπε.

10 θέσεις για την οικονομία
Ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε εκτενώς στην οικονομία,
επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του κόμματός του για την αντιμετώπιση
του οικονομικού προβλήματος της χώρας και την ταχύτερη δυνατή
απαγκίστρωση από το Μνημόνιο. Ο κ. Σαμαράς συνόψισε τις θέσεις
του σε δέκα σημεία, δηλώνοντας καταρχάς ότι η τωρινή κρίση δεν
είναι η αποτυχία μιας διακυβέρνησης, αλλά η κρίση μιας ολόκληρης
γενιάς, ότι η τελευταία διακυβέρνηση της ΝΔ δεν κατάφερε μεν να
λύσει τα προβλήματα αλλά και δεν τα δημιούργησε. Είπε δε ότι παρά
την εκτίναξη του ελλείμματος και του χρέους, η κατάσταση δεν ήταν
ακόμα απελπιστική το περασμένο Φθινόπωρο, αλλά το ΠΑΣΟΚ με τις
ενέργειες και τις παραλείψεις του οδήγησε στην κρίση χρέους τη
χώρα.
«Με το δικό μας σχέδιο θα απαλλαγούμε από τους όρους του
Μνημονίου, σε σύντομο χρόνο. Ακολουθώντας το Μνημόνιο δεν θα
απαλλαγούμε, ουσιαστικά, ποτέ» είπε ο κ. Σαμαράς, συμπλήρωσε
ωστόσο ότι «θα τηρήσουμε τους όρους του μέχρι να μπορέσουμε να
στηριχθούμε στα πόδια μας. Δεν θα αθετήσουμε τις συμφωνίες που
υπέγραψε η Ελλάδα».





Το τελευταίο τους ραντε-
βού πριν την έκθεση για
την πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας πραγμα-
τοποίησαν τα μέλη της
τρόικας των ελεγκτών με
τον υπουργό Οικονομι-
κών κ. Γιώργο Παπα-
κωνσταντίνου. 

Ησυνάντηση έλαβε χώρο
στο γραφείο του υπουρ-
γού και είχε χαρακτήρα

περισσότερο απολογιστικό,
παρά ελεγκτικό. 

Από Δευτέρα, τα μέλη της
τρόικας θα ασχοληθούν με τη
σύνταξη της απολογιστικής
τους έκθεσης, απ’ όπου θα
προκύψουν και μια σειρά από
χρήσιμα συμπεράσματα για την
πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας και της εφαρμογής των
προβλέψεων του Μνημονίου. 

Η έκθεση κρίνει πολλά 
Από το περιεχόμενο της έκθε-

σης θα εξαρτηθεί εν πολλοίς
και η απόφαση των ΔΝΤ, ΕΕ
και ΕΚΤ για την χορήγηση της
τρίτης κρίσιμης δόσης της βοή-

θειας προς τη χώρα μας από το
αποθεματικό ταμείο των 110
δισ. ευρώ.

«Βλέπουν» τραπεζικές 
εξελίξεις

Την ίδια ώρα εξελίξεις στο ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα και
μάλιστα άμεσα προβλέπουν στε-
λέχη της τρόικας των ελεγκτών.
Εις εξ΄ αυτών, μιλώντας σε «πη-
γαδάκι» μετά το τέλος της πρό-
σφατης συνάντησης της τρόικας
με τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδας, εξέφρασε την εκτί-
μηση του ότι το ελληνικό χρημα-

τοπιστωτικό τοπίο θα αλλάξει
μορφή άρδην, στο αμέσως επό-
μενο διάστημα. Αυτή την πεποί-
θηση του τη στηρίζει τόσο στα
αποτελέσματα του τελευταίου
stress test όσο προφανώς και
στις εξελίξεις που προφανώς ότι
έχει υπόψη του ότι λαμβάνουν
χώρα στο παρασκήνιο. Πάντως,
αυτό που ξεκαθαρίστηκε στην
ΤτΕ είναι ότι το Ταμείο των 10
δισεκατομμυρίων ευρώ που
συγκροτείται με λεφτά της διε-
θνούς βοήθειας, δεν πρόκειται
να χρηματοδοτήσεις τράπεζες
που δεν έχουν προοπτική.
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Απολογιστικό τετ-α-τετ 
Παπακωνσταντίνου- Τρόικαςμικρά οικονομικά

• Ρυθμίσεις για τη διευκό-

λυνση της συμμετοχής των

μετόχων εισηγμένων εταιριών

στις γενικές συνελεύσεις,

όταν οι μέτοχοι κατοικούν σε

διαφορετική χώρα της ΕΕ

από αυτήν όπου βρίσκεται η

έδρα της εταιρίας, θεσπίζει

το υπουργείο Οικονομίας.

• Την ανάγκη προώθησης των

προβλεπόμενων διαρθρωτι-

κών αλλαγών, που θα θέσουν

ξανά την οικονομία σε τροχιά

ανάπτυξης, επεσήμανε ο πρό-

εδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης

Δασκαλόπουλος, στη συνάν-

τηση που είχε στα γραφεία

του συνδέσμου, με τους εκ-

προσώπους της τρόικας.

• Έτοιμη να υλοποιήσει το

νόμο για τη ρύθμιση των

οφειλών υπερχρεωμένων φυ-

σικών προσώπων δηλώνει η

διοίκηση της Eurobank EFG,

ανταποκρινόμενη στις ειδικές

συνθήκες που έχουν δημιουρ-

γηθεί από την οικονομική

κρίση και την αδυναμία ορι-

σμένων πελατών του τραπεζι-

κού συστήματος να

εκπληρώσουν τις δανειακές

τους υποχρεώσεις.

• Αισθητή μείωση της τάξεως

του 23% εμφάνισαν τα κέρδη

των 96 μεγαλύτερων (βάσει

κύκλου εργασιών) αλυσίδων

σουπερμάρκετ– πολυκατα-

στημάτων το 2009, σε σχέση

με το 2008. Αυτό προκύπτει

από πανελλαδική έρευνα της

STAT BANK.

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις

του ΔΝΤ, είναι αναγκαίο να

ληφθούν νέα μέτρα για τη

στήριξη της ανάπτυξης στις

ΗΠΑ. 

• Ανοδικά κινήθηκε η ανερ-

γία στην Ισπανία το δεύτερο

τρίμηνο, φτάνοντας στο ποσο-

στό του 20,09%, το υψηλό-

τερο επίπεδο από το 1997.

• Κέρδη-ρεκόρ στα 3,15 δισ.

δολάρια παρουσίασε για το

δεύτερο τρίμηνο η Honda.

ΦΟΒΑΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το ξανασκέφτεται η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ

Προσπάθεια να ρίξει τους τό-
νους στο μέτωπο της ενέρ-
γειας και της

απελευθέρωσης της οικείας αγοράς
κάνει τις τελευταίες ώρες η κυβέρ-
νηση. Από το Μέγαρο Μαξίμου δια-
μηνύθηκε αρμοδίως ότι θα ήταν
άκαιρο ενώ είναι ανοικτό ένα με-
γάλο μέτωπο, αυτό με τους ιδιοκτή-

τες των φορτηγών δημοσίας χρή-
σης, να ανοίξει κι ένα άλλο, εξίσου
δύσκολο. 
Έτσι, μέσα στις επόμενες μέρες θα
γίνει προσπάθεια να πέσουν οι
τόνοι σχετικά με το θέμα που δημι-
ουργήθηκε από την απαίτηση της
τρόικας να πουληθεί το 40% των μο-
νάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.

Στα… χαρακώματα η ΓΕΝΟΠ
Το θέμα είναι ωστόσο αν μπορούν
πράγματι να πέσουν οι τόνοι στην
πράξη, από την στιγμή που το θέμα
άνοιξε και μάλιστα με μάλλον
άκομψο τρόπο. Η ΓΕΝΟΠ έχει προει-
δοποιήσει ότι μια τέτοια ενέργεια
θα αποτελούσε αιτία πολέμου που
θα βύθιζε στο σκοτάδι όλη τη χώρα. 



Ανοδικά συνεχίζουν να κινούνται τα
δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέ-
ρηση καθώς χιλιάδες νοικοκυριά

και επιχειρήσεις αδυνατούν να εξοφλή-
σουν στην ώρα τους τις τραπεζικές υπο-
χρεώσεις.  Σύμφωνα με στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια αυξήθηκαν το πρώτο τρί-
μηνο του 2010 σε 8,2% από 7,7% στο
τέλος του 2009 λόγω της επιδείνωσης
του μακροοικονομικού περιβάλλοντος
στη χώρα μας. 

Συνολικά χορηγήσεις αξίας μεγαλύτε-
ρης των 25,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στο
«κόκκινο», με τις διαγραφές έναντι επι-
σφαλών απαιτήσεων των τεσσάρων μεγα-
λύτερων τραπεζικών ομίλων να φθάνουν
την υπό εξέταση περίοδο το 1 δισ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζον-
ται στην καταναλωτική πίστη, με τις κα-
θυστερήσεις να ανέρχονται στο 14,7%
επί του συνολικού χαρτοφυλακίου των
τραπεζών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε
5,2 δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που
στην πλειονότητά τους δεν είναι καλυμ-
μένα με εμπράγματες εξασφαλίσεις, γε-
γονός που προβληματίζει έντονα τους
τραπεζίτες. Ακολουθούν τα στεγαστικά
δάνεια με 8,2% ή 6,65 δισ. ευρώ και τα
επιχειρηματικά με 7% ή 7,8 δισ. ευρώ. 

Τι νομοσχέδιο
Ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών

των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ο
οποίος ψηφίστηκε προχθές από την Ολο-

μέλεια της Βουλής (καταψηφίστηκε από
τα κόμματα της Αριστεράς), ενεργοποιεί-
ται από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ από τις
αρχές του 2011 θα αρχίσει η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων στο δικαστήριο για τη
ρύθμιση των οφειλών. Μέχρι τότε (έξι
μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου στο
ΦΕΚ) δεν θα γίνονται πλειστηριασμοί
στην πρώτη κατοικία ή στο μοναδικό ακί-
νητο ενός υπερχρεωμένου πολίτη. Ο
νόμος ορίζει ότι προστατεύεται από τον
πλειστηριασμό η πρώτη κατοικία για ποσό
που ισούται με το αφορολόγητο όριο για
την απόκτησή της, συν 50%.

Ο νόμος περιλαμβάνει βελτιωτικές αλ-
λαγές στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση
οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προ-
σώπων:

• Σε περίπτωση οφειλής από στεγα-
στικό δάνειο το δικαστήριο μπορεί, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που
επιτρέπει το εισόδημα του οφειλέτη, να
χορηγήσει την αναστολή των καταδιωκτι-
κών μέτρων για την οφειλή αυτή με ή
χωρίς τον όρο της καταβολής εκ μέρους
του οφειλέτη όλου ή μέρους του ποσού
που αντιστοιχεί στην ενήμερη τοκοχρεο-
λυτική δόση που θα όφειλε να καταβάλ-
λει από το χρονικό σημείο της
δημοσίευσης της απόφασης και μέχρι την
έκδοση οριστικής απόφασης, αν η σύμ-
βαση δανείου δεν είχε καταγγελθεί ή δεν
εμφάνιζε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

• Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της
ρύθμισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση

τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων.
Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε
ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν
διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις
εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακί-
νητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως κατοικία.

• Σε προστασία υπάγεται η κύρια κα-
τοικία όταν αυτή δεν υπερβαίνει το προ-
βλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις
όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης
κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50% αντί
30%.

• Η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας
τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγ-
γραφεί στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ
ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει απο-
κρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον
Οργανισμό για ανάληψη εργασίας.

• Οι φορείς που συνδράμουν στη
προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβα-
σμού οφείλουν να ενημερώνουν τους
οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις τους, να ενεργούν κατά τρόπο
που διαφυλάττει τα συμφέροντα των
οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την
επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού
πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες,
γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση
οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβά-
νοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδή-
ματα και τις ανάγκες του οφειλέτη και
τη δυνατότητα του να αποπληρώνει
χρέη.
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Αδυνατούν να εξοφλήσουν 
τραπεζικές οφειλές

Επιστολή αναγνώστη

Λύσεις για 
το παραεμπόριο

Ε
να από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι
αυτό του παραεμπορίου. Λόγω της οικονομικής

κρίσης και της ύφεσης της εμπορικής δραστηριότητας
το πρόβλημα επιδεινώνεται και γίνεται ολοένα και
οξύτερο. Είναι κοινά αποδεκτό ότι το παράνομο εμπό-
ριο που ανθίζει στους κεντρικούς εμπορικούς δρό-
μους της συμπρωτεύουσας προκαλεί, ενώ η ανοχή, η
ένοχη σιωπή και οι πρακτικές που διευκόλυναν και
διευκολύνουν τη γιγάντωση του φαινομένου προκα-
λούν δυσφορία στα μέλη του κοινωνικού ιστού. Η νο-
μαρχία δηλώνει αναρμόδια, η αστυνομία μας
παραπέμπει στη δημοτική αρχή, η δημοτική αρχή στο
εκτελεστικό της όργανο, τη δημοτική αστυνομία, η δη-
μοτική αστυνομία ισχυρίζεται ότι είναι αδύναμη(στε-
ρείται του απαραίτητου προσωπικού)για να πατάξει το
φαινόμενο, ενώ παράλληλα το υπουργείο οικονομι-
κών και αυτό της προστασίας του πολίτη είναι πολυά-
σχολα για να αφουγκρασθούν τα προβλήματα μας και
χωρίς βούληση να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό το
συγκεκριμένο, προτείνω τις εξής λύσεις!!!
Μπορούμε όλοι μαζί  να καταθέσουμε τα χρήματα
που οφείλουμε για τον Φ.Π.Α. Β΄ Τρίμηνου 2010 στο
ταμείο παρακαταθηκών και δανείων με δική σας (σσ
του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης) οργάνωση
και νομική κάλυψη των μελών σας και να τα παραδώ-
σετε στην εφορία εάν και εφόσον εξαλειφθεί το φαινό-
μενο του παραεμπορίου. Διαφορετικά θα πρέπει να
πάρουμε το νόμο στα χέρια μας και να αυτοδικήσουμε
με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι αδιανόητο, άδικο και
αθέμιτο οι νομοταγείς και συνεπείς επιχειρηματίες να
καταβάλλουν ενοίκια να πληρώνουν φόρους εισοδή-
ματος, Φ.Π.Α. κτλ, να συνεισφέρουν τα μέγιστα στο
ταμείο του δήμου, να απασχολούν προσωπικό και η
πολιτεία να τους «επιβραβεύει» κάνοντας τα στραβά
μάτια στο παραεμπόριο.
Άλλη λύση οικονομική και εφικτή η οποία εφαρμόζε-
ται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι ο επί τόπου
χρωματισμός με σπρέι ή ανεξίτηλη μπόγια από τη δη-
μοτική αστυνομία, ώστε να αχρηστεύονται άμεσα τα
εμπορεύματα που διακινούνται παράνομα χωρίς τα
απαραίτητα παραστατικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο απαλ-
λάσσεται η αστυνομική αρχή από τον άχαρο ρόλο της
κράτησης των παρανομούντων αλλά και ο δήμος από
το κόστος αποθήκευσης των εν λόγω παραποιημένων
προϊόντων.
Και για να μη σπεύσετε να με χαρακτηρίσετε ρατσιστή
έχω να προτείνω λύση και για τους συμπαθείς πλανό-
διους μικροπωλητές: Το κράτος, η νομαρχία, ο δήμος
ή οποιοσδήποτε άλλος (ανεύθυνο)υπεύθυνος αρμό-
διος φορέας μπορεί να τους παρέχει έναν χώρο χαμη-
λού ή επιδοτούμενου ενοικίου σε κάποια περιοχή του
τόπου διαμονής τους ώστε να μπορούν να ασκούν νό-
μιμα τη δραστηριότητα τους. Βλέπετε λύσεις υπάρ-
χουν. Η πολιτική βούληση και η απλή εφαρμογή των
νομών είναι αυτά που απουσιάζουν δημιουργώντας
ανυπέρβλητα εμπόδια στους σύννομους επιχειρημα-
τίες τα οποία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην
οικονομική τους εξόντωση. Εν κατακλείδι, πιστεύω
ότι οι παραπάνω δυναμικοί τρόποι αντίδρασης είναι
μονόδρομος αν θέλουμε να εισακουστούμε και να
ασκήσουμε πίεση για τα αυτονόητα δικαιώματα μας. 

Δαμιανός Κανελόπουλος 



✔ 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



Φτάνει πια
Αυτό το… παραμυθάκι με τους πολιτικούς που
παριστάνουν τους τιμωρούς της διαφθοράς πρέ-
πει να τελειώσει. Όλοι κάνουν σημαία τους την
καταπολέμηση της και μόλις εκλεγούν… από εδώ
πάνε και άλλοι. Υπάρχουν και εκείνοι που ξε-
χνούν ηθελημένα το παρελθόν και παριστάνουν
τους τιμητές των πάντων. Το ίδιο ισχύει και για
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά τον
Γιώργο Παπανδρέου. Η ετήσια έκθεση της Διε-
θνούς Διαφάνειας είναι κόλαφος για όσα μας
έταζε προεκλογικά ο πρωθυπουργός και όσα

διαπιστώνουμε μετεκλογικά. Αναφέρει λοιπόν
πως στην Ελλάδα αναδείχτηκαν περιπτώσεις
δωροδοκιών από εταιρείες όπως η
Siemens, η DePuy που παρέχει υγει-
ονομικό εξοπλισμό, η Ferrostaal
(υποβρύχια) και η Daimler (οχή-
ματα). Όλες είναι υποθέσεις, για να
μην πούμε σκάνδαλα, οι οποίες άνθι-
σαν επί ημερών κυβέρνησης Σημίτη,
της οποίας ο Παπανδρέου

υπήρξε πρωτοκλα-
σάτος υπουρ-

γός. Δεν
ήξερε τι
γινόταν
τότε;
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Ο συνιδιοκτήτης
Λαύρος κατά της υπουργού Περιβάλλοντος, Τίνας Μπιρμπίλη, εμφανίστηκε ο Βασίλης Παπαγε-
ωργόπουλος επειδή, όπως ισχυρίστηκε, η υπουργός επισκέφθηκε χώρους αρμοδιότητας του
δήμου, χωρίς να τον προσκαλέσει. Για το «ανφέρ» της υπουργού, ο δήμαρχος δήλωσε ότι δεν
σεβάστηκε ούτε την πόλη, ούτε το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ζήτησε να είναι

καλύτερα προετοιμασμένη την επόμενη φορά που θα βρεθεί και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μάλιστα στην περίπτωση της αξιοποίησης των 185 στρεμ-
μάτων της ΔΕΘ, που θα απομείνουν από τη μετεγκατάσταση της Έκθεσης στη Σίνδο,
για τα οποία μίλησε η κυρία Μπιρμπίλη. Της θύμισε ότι συνιδιοκτήτης της έκτασης
είναι και ο δήμος Θεσσαλονίκης. Καλό!!!

Στους 14 μήνες οι αντιρρησίες 
Ο κ. Βενιζέλος προσδιόρισε για τους αντιρρησίες συνείδησης ως ελάχιστο χρόνο διάρκειας της εναλλακτι-
κής θητείας τους 14 μήνες και ως δίκαιο τους 15 μήνες.   Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι με το
νομοσχέδιο τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας περί Στρατολογίας των Ελλήνων στο πλαί-
σιο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των υποδείξεων του Συ-

νηγόρου του Πολίτη. Σημεία των καιρών…

Το παλεύει
«Σιγά, σιγά» προχωράει η προσπά-

θεια της Ντόρας Μπακογιάννη για
την ίδρυση νέου κόμματος, όπως πα-
ραδέχτηκε η ίδια στο Mega. Η επί-
δοξη πολιτική αρχηγός αρνείται ότι
κάνει κόμμα για το… ντέρτι της και
χαρακτηρίζει την προσπάθεια της
«συλλογική», περιμένοντας τη «συ-
στράτευση στελεχών και ανθρώπων
από όλη την Ελλάδα, που μέχρι τώρα
δεν έχουν μπει στην πολιτική». Κάτι
τέτοια ακούνε οι Ντορικοί που παρέ-
μειναν στο «μαντρί» της ΝΔ και ανα-

θεωρούν τις απόψεις
τους για το πολι-

τικό τους μέλ-
λον. 

Μπαϊράκι!
Α, όλα και όλα. Τα σωστά πρέπει να τα
λέμε. Ο μόνος που τόλμησε να υψώσει το
ανάστημα του απέναντι στους εκπροσώ-
πους της Τρόικας είναι ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.
Τους ξεκαθάρισε από την
αρχή ότι δεν πρόκειται
να δεχθεί καμία πα-
ρέμβαση στον ιδιω-
τικό τομέα και τους
έφερε το παράδειγμα
της πρόσφατης συμ-
φωνίας μεταξύ συνδι-
κάτων και εργοδοτικών
φορέων. Όχι σαν κάτι άλλους
που βιάστηκαν να… ξεπουλήσουν κάθε
τι, πριν καλά-καλά τους το ζητήσουν, μόνο
και μόνο για να δείξουν καλό πρόσωπο.
Θα μου πείτε, ο Παναγόπουλος- και ο
κάθε Παναγόπουλος- ως συνδικαλιστής
δεν έχει καμία εξάρτηση από την αντιπρο-
σωπεία των Βρυξελών και για αυτό
μπορεί να τους πηγαίνει
κόντρα. Σωστό. Από την
άλλη όμως οι «300»
που εκλέγονται με
τη ψήφο μας δεν
έπρεπε να πα-
τήσουν… πόδι
για να μας
εξασφαλίσουν
έστω και τα
βασικά δικαιώ-
ματα;

ΑΠΟΡΙΑ
Γιατί κάθε φορά που κά-

ποιος παραιτείται για «προ-
σωπικούς λόγους», όπως

συνέβη και στην περίπτωση Γαμ-
πρίτσιου από την ΕΡΤ, δεν μας εξη-

γεί ποιους λόγους εννοεί; Στην
προκειμένη περίπτωση πάντως,

ο αρμόδιος υπουργός έδειχνε
να ήξερε πολύ καλά τι
πραγματικά είχε συμ-

βεί…

Πράσινη «υπό»ανάπτυξη
Γίνεται πράσινη ανάπτυξη χωρίς φωτοβολταϊκά. Μάλλον ναι, αποφάνθηκε η υπουργός Οικονο-
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη , που έθεσε εκτός του νέου αναπτυξια-
κού νόμου τα επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
συστήματα, ενώ αναμένεται να εξαιρεθούν και τα αιολικά συστήματα μέχρι ορισμένης ισχύος.
Δικαιολόγησε την εξαίρεση λέγοντας πως έχει διαπιστωθεί ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα
επιτυγχάνουν υψηλές τιμές και κατά συνέπεια «δεν χρειάζεται πρόσθετη επιδότηση». Και
έσπευσε να προσθέσει ότι τα σχέδια που αφορούν στην παραγωγή ηλιακών συλλεκτών
(πάνελ) για φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και πυλώνων για τις ανεμογεννήτριες, εντάσ-
σονται κανονικά στον αναπτυξιακό νόμο. Μας μπέρδεψε η Λούκα… 

Επιλέγουν 
το διαδίκτυο 
για να κλείσουν
τις διακοπές τους!
Της Άννας Ευθυμίου*

Σ
τη δύσκολη για
τη χώρα μας οι-
κονομική πε-

ρίοδο που διανύουμε,
οι νέοι βρίσκουν τρό-

πους για να πάνε διακοπές και να δια-
σκεδάσουν με πιο οικονομικά μέσα.
Η αναζήτηση συνεχώς νέων προορι-
σμών και εμπλουτισμένων προγραμ-
μάτων για διακοπές και ταξίδια στην
πιο συμφέρουσα τιμή, αποτελούν τα
κύρια χαρακτηριστικά των νέων αυτή
την περίοδο. 

Η οργάνωση ΝΕΟΙ, σε έρευνα που
διεξήγαγε σε τυχαίο δείγμα 296
νέων, ηλικίας 19 έως 36 ετών, με
μορφή έντυπου και ηλεκτρονικού
ερωτηματολογίου για το 2010, απο-
καλύπτει ότι 90,5% των ερωτηθέντων
κλείνουν τις διακοπές τους μέσω δια-
δικτύου καθώς οι τιμές, όπως δηλώ-
νουν είναι πιο οικονομικές και οι
επιλογές περισσότερες. 

Ένα 71% δηλώνει ότι αγοράζει τις
διακοπές τους από διαδικτυακά ταξι-
διωτικά πρακτορεία προτιμώντας και
Ελληνικά αλλά και ξένα πρακτορεία
αντίστοιχα. Ένα μεγάλο ποσοστό της
τάξεως του 21% ερευνά τιμές και προ-
ορισμούς διαδικτυακά χρησιμοποιεί
όμως το τηλέφωνο για την τελική κρά-
τηση. Οι νέοι δείχνουν να είναι πολύ
συνειδητοποιημένοι αναφορικά με
την οργάνωση των διακοπών τους
καθώς πριν κλείσουν κάνουν έρευνα
στο διαδίκτυο κατά 62%. 

Ωστόσο, η διάρκεια των διακοπών
παρουσιάζει σημαντική μείωση φέτος
σε σχέση με άλλες χρονιές, καθώς το
44% των νέων που επιλέγει να πάει
διακοπές περιορίζεται στις 5 ημέρες
σε αντίθεση με πέρυσι που οι 7 ημέ-
ρες ήτανε το μίνιμουμ. 

Οι νεαροί καταναλωτές δείχνουν
να επηρεάζονται πολύ από αυτά που
ακούνε μέσα στην παρέα αναφορικά
με πιθανούς προορισμούς. Στο πα-
ρελθόν αυτό γινόταν απολαμβάνον-
τας έναν καφέ σε μία καφετέρια με
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
Σύμφωνα, όμως, με την παραπάνω
έρευνα, σήμερα αυτό γίνεται μέσα
από blogs (ιστολόγια), ιστοχώρους
κοινωνικής δικτύωσης κλπ, όπου
ολόκληρες κοινότητες ταχυδρομούν
τις απόψεις και εμπειρίες τους για
αγαπημένους προορισμούς.

* Η Άννα Ευθυμίου είναι δικηγόρος, εντε-
ταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της
Μ.Κ.Ο. ΝΕΟΙ 

άποψη
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Η απόφαση  
της Χάγης 
για το Κόσοβο

Της Χριστίνας Ζαχαρία

Ό
ταν, το 2008, το
Κόσοβο ανακή-
ρυξε μονομερώς

την ανεξαρτησία του απ’
τη Σερβία, η συζήτηση που επικράτησε
ήταν εάν αυτή η κίνηση θα δημιουρ-
γούσε τετελεσμένα, τόσο για την περί-
πτωση της Κύπρου, όσο και για τις
υπόλοιπες χώρες που αντιμετωπίζουν
ανάλογο πρόβλημα. Λίγους μήνες αρ-
γότερα, στο άκουσμα της προσφυγής
της Σερβίας στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, επικράτησε ο τρόμος.
Σήμερα, 2 χρόνια μετά και αφού 70
χώρες έχουν ήδη προβεί στην αναγνώ-
ριση του κράτους, το Διεθνές Δικαστή-
ριο αποφάνθηκε: «Η ανακήρυξη της
ανεξαρτησίας του Κοσόβου δεν παρα-
βιάζει το διεθνές δίκαιο».
Τι σημαίνει όμως αυτή η απόφαση για
την Κύπρο? Με μία πρώτη ματιά θα
μπορούσε κανείς να το εκλάβει ως ένα
προηγούμενο για την τουρκοκυπριακή
πλευρά. Μάλιστα, όταν το Κόσοβο ανα-
κήρυξε την ανεξαρτησία του, και από
την τουρκική πλευρά υπήρχε μία θε-
τική στάση για κάποια ανάλογη αντί-
δραση. 
Πρακτικά όμως και εξετάζοντας το
θέμα εκτενέστερα, πρόκειται για δια-
φορετικές περιπτώσεις. Για την περί-
πτωση της Σερβίας, η σερβική
κυριαρχία στο έδαφος του Κοσόβου
είχε αρθεί μετά το 1999 με το ψήφισμα
1244 με το οποίο ο ΟΗΕ ανέλαβε την
εντολή να διοικήσει το Κόσοβο. Για
την περίπτωση της Κύπρου, βρίσκεται
ακόμη σε ισχύ η απόφαση του Συμβου-
λίου Ασφαλείας η οποία αναφέρει ότι
«η ανακήρυξη ανεξαρτησίας από το Βό-
ρειο τμήμα και η προσπάθεια απόσχι-
σης συνιστά παραβίαση της εδαφικής
ακεραιότητας ενός κράτους- μέλους». 
Παράλληλα, για το θέμα της μεγαλονή-
σου οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Ρωσία είναι
αντίθετες με τη διαίρεση της Κύπρου.
Αυτό αποτελεί και το δυνατό χαρτί της
Κύπρου για μελλοντικές διαπραγμα-
τεύσεις. 
Το μόνο το οποίο θεωρείται σίγουρο,
είναι ότι εφεξής, θα προσπαθήσουν
όλοι να χρησιμοποιήσουν αυτή την
απόφαση, ερμηνεύοντάς την βάσει των
δικών τους επιχειρηματολογιών και
συμφερόντων. Σε καμία περίπτωση
όμως, αυτή η απόφαση και η περί-
πτωση ανεξαρτητοποίησης δεν θα πρέ-
πει να αποτελεί τον κανόνα για τις
υπόλοιπες περιοχές και κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να εξετάζεται μεμο-
νωμένα.

άποψη

Στην φωτογραφία βλέπουμε ένα πλωτό ποδήλατο που ονομάζεται
«SCUBSTER». Ο Μινχ-Λοκ Τρουόνγκ παρουσίασε το πλωτό ποδήλατο σε
μια βόλτα που έκανε Μεσόγειο θάλασσα στο Βιλφρόνς σιρ Μερ κοντά
στην Νίκαια. 

Σε δημοπρασία που έγινε
στο Αϊλσαμ της κομητείας
του Νόρφολκ στη Βρετα-
νία, πουλήθηκε η χρυσή
τεχνίτη οδοντοστοιχία του
Ουΐνστον Τσόρτσιλ έναντι
15,200 λιρών. Ο Ουΐνστον
Τσόρτσιλ ήταν ηγέτης της
Βρετανίας την περίοδο
του πολέμου και "Πατέ-
ρας της Νίκης".

Η Cameron Diaz τελειώνοντας την περιοδεία της στην Ευρώπη, αντί
να επιστρέψει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, πήγε κατευθείαν στην
Νέα Υόρκη. Εκεί την περίμενε ο φίλος της Alex Rodriguez με τον
οποίο ακούγεται ότι διατηρούν σχέση. 

Το "Plastiki" είναι
ένα πλοίο που κατα-
σκευάστηκε απο-
κλειστικά από
ανακυκλωμένα πλα-
στικά μπουκάλια.
Για την κατασκευή
του χρησιμοποιήθη-
καν 12.500 μπουκά-
λια. Το "Plastiki"
έφθασε στο Λιμάνι
του Σίντνεϊ, μετά
από ταξίδι 4 μηνών
που έκανε στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό.

Η Κάρλα Μπρούνι, είναι η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Γούντι Αλεν με τίτλο «Με-
σάνυχτα στο Παρίσι». Στα γυρίσματα που πραγματοποιούνται στην Γαλλία, παραβρέθηκε και
ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί που επισκέφτηκε για λίγο την σύζυγο του. 
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Μακεδονικό: 
η βουλγαρο-
σκοπιανή διάσταση 

Του Γιώργου Βοσκόπουλου*

Σ
ε συνέντευξη του στο
γερμανικό Der Spie-
gel το περασμένο κα-

λοκαίρι ο πρόεδρος των
Σκοπίων Ιβανόφ προσδιόρισε το ζήτημα
ως «ιστορικό, γεωπολιτικό και ψυχολο-
γικό» και κατηγόρησε την Ελλάδα ως δη-
μιουργό της διαμάχης επί ενός ιστορικού
άξονα. Ηθελημένα ωστόσο δεν αναφέρ-
θηκε στην βουλγαρική παράμετρο του ζη-
τήματος.   

Οι διεργασίες που είναι λιγότερο γνω-
στές αφορούν τις οργανωμένες προσπά-
θειες αναχαίτισης φιλο-βουλγαρικών
αισθημάτων στη χώρα αλλά και αυτές
που στοχεύουν στην προσέγγιση Σόφιας
και Σκοπίων. 

Τον Ιούλιο του 2005 δέκα μη κυβερνη-
τικοί οργανισμοί από την ΠΓΔΜ και τη
Βουλγαρία με τη συμμετοχή διανοουμέ-
νων από τις δύο χώρες δημιούργησαν
την «Επιτροπή για τη Μακεδονία» ανοί-
γοντας γραφεία σε ευρωπαϊκές και αμε-
ρικανικές πόλεις. Στόχος της είναι να
«προωθήσει τις διμερείς επαφές σε επί-
πεδο εκπαίδευσης, πολιτιστικών επαφών,
επιστημονικών ανταλλαγών, οικονομι-
κών σχέσεων και επαφών σε επίπεδο
κομμάτων και ατόμων και να βοηθήσει
τις κοινωνίες στις δύο χώρες να αποδε-
σμευτούν γρηγορότερα από τις ιδεολογι-
κές προκαταλήψεις του παρελθόντος και
να προσδιορίσουν το θετικό κοινό συμ-
φέρον που θα θεμελιώσει τις σχέσεις
τους στο  μέλλον». 

Στο πρόσφατο παρελθόν οι πρώην
πρωθυπουργοί Γκεορκίεφσκι και Μπου-
κόφσκι στα Σκόπια είχαν προτείνει τον
κοινό εορτασμό του Ιλιντεν από Βουλγα-
ρία και ΠΓΔΜ, πρόταση που προκάλεσε
την μήνι ιστορικών στα Σκόπια, αφού με
αυτόν τον τρόπο καταρρίπτεται η έννοια
της διαφορετικότητας μεταξύ των δύο
λαών, ενισχύεται η βουλγαρική πολιτική,
ενώ ταυτόχρονα υπερκαλύπτεται η
εθνική ταυτότητα των κατοίκων της
ΠΓΔΜ. Παράλληλα ενεργοποιήθηκε μία
νέα βουλγαρική πολιτική απόδοσης της
βουλγαρικής υπηκοότητας που ανησυχεί
ιδιαίτερα τα Σκόπια. Ο Βούλγαρος
Υπουργός αρμόδιος για θέματα διασπο-
ράς Ντιμιτρόφ αναφέρθηκε στους Βούλ-
γαρους που ζουν σε «ιστορικές
κοινότητες» όπως αυτή των Σκοπίων (σε
αυτές συμπεριέλαβε και την Ελλάδα). Πα-
ρόμοιες πολιτικές προκαλούν ανησυχία
στην ΠΓΔΜ αφού η εθνική ταυτότητα οι-
κοδομήθηκε με βάση την ανάγκη αποστα-
σιοποίησης από τη Βουλγαρία. 

* Ο κ. Βοσκόπουλος είναι επίκ. καθηγητής του
τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.            

άποψη

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Μανμοχάν Σινγκ ανταλλάσσει χειραψία με τον
Βρετανό ομόλογό του, Ντέιβιντ Κάμερον πριν από την συνάντησή τους
στο Νέο Δελχί. Ο Κάμερον εργάσθηκε για να εμβαθύνει τις σχέσεις του
έθνους του με την Ινδία.

Πυροσβέστες προσπερνούν ερείπια μετά από μια έκρηξη σε εργοστάσιο στην Ναντζίνγκ
στην επαρχία Τζιανγκσού της ανατολικής Κίνας. Η ισχυρή έκρηξη που πιθανότατα προ-
κλήθηκε από διαρροή αερίου και προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και
είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Στον κήπο που βρίσκεται πίσω από αυτήν την καγκελόπορτα, στο
χωριό Βιλέρ-ο-Τερτρ της βόρειας Γαλλίας, εντοπίστηκαν οκτώ πτώ-
ματα νεογνών. Οι «γονείς» τους, αφού έθαψαν τα πτώματα στον κήπο
του σπιτιού, προχώρησαν στην πώληση της οικίας τους. Οι νέοι ιδιο-
κτήτες βρήκαν τα οστά των οκτώ νεογνώ, όταν θέλησαν να φυτέψουν
φυτά στον κήπο τους…

Ένα ελικόπτερο μα-
ζεύει τα πώματα στο
σημείο της συντριβής
ενός αεροπλάνου στο
Ισλαμαμπάντ του Πα-
κιστάν. Κυβερνητικός
αξιωματούχος δήλωσε
ότι όλοι οι 152 επιβαί-
νοντες στο αεροπλάνο
που συνετρίβη στους
λόφους γύρω από την
πρωτεύουσα του Πακι-
στάν, σκοτώθηκαν. 

Κυπαρίσσια «νεκρά» από την παρείσφρυση θαλασσινού νερού, διακρίνονται στους
υγρότοπους της Νέας Ορλεάνης. Οι περιβαλλοντολόγοι ζητούν από τον Λευκό Οίκο να
επισπεύσει την αποκατάσταση του κατεστραμμένου από το πετρέλαιο Δέλτα του Ποτα-
μού Μισισιπή, κάτι που θα αναγκάσει την BP να πληρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια
για περιβαλλοντικές ζημιές που προκλήθηκαν από την διαρροή.
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Φρέσκο ψάρι… με 
την Μαριάννα Ντούβλη!

Εκατό χιλιάδες ευρώ ζητάει 
αποζημίωση η Γιούλη Μάνια!

Πραγματικές 
εκπτώσεις στα 
πολυκαταστήματα 
«Κανελόπουλος»Στην γνωστή ψαροταβέρνα ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ βρέθηκε η πρωταγωνίστρια των ημερών

Μαριάννα Ντούβλη, μιας και η αδυναμία της για φρέσκο ψάρι είναι γνωστή. Απο-
τέλεσμα ήταν να επισκεφτεί το κατάλληλο μέρος στην περιοχή Κορδελιού, έναντι

της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου, όπου εκεί θα βρείτε άφθονο αλλά και τόσο φρέσκο
ψάρι, που σας κλείνει το μάτι. Στη φωτογραφία με τον ιδιοκτήτη, Μιχάλη Γκάνη.

Σε συνέντευξη
που έδωσε στον
παρουσιαστή

Κώστα Μιναρετζή
στην Θεσσαλονίκη η
γνωστή τραγουδί-
στρια Γιούλη Μάνια,
που την γνωρίσαμε
από το X FACTOR και
την είδαμε να την
σπρώχνει αλλά και να
την πετά έξω ο Τιμη
Παρίση από το τηλεο-
πτικό πλατό της εκ-
πομπής της Αννίτας,
δήλωσε μεταξύ άλλων
ότι απαιτεί «από τον
ράφτη» όπως αποκά-
λεσε τον Τιμη Παρίση,
το ποσό των 100000
χιλιάδων ευρώ, «για
τον απαράδεκτο και
ανέντιμο εξευτελισμό
που υπέστη στο πα-
νελλήνιο!»

Στα πολυκαταστήματα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
πραγματικές εκπτώσεις από 50% έως 70% σε
όλα τα ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ.

Σε καλλυντικά και αρώματα κερδίστε -30%. Σε
αθλητικά είδη, εσώρουχα, μαγιό και για τα
brands Timberland, Nautica, Lacoste έως -50%.
Κάντε τις αγορές σας με 25 άτοκες δόσεις με όλες
τις πιστωτικές κάρτες. Επισκεφτείτε τα Πολυκα-
ταστήματα Κανελλόπουλος και βρείτε τα ποιο
επώνυμα brands της αγοράς:
Versace, Iceberg, Roberto Cavalli, Galliano,
Moschino Love, John Richmond, Seven
Killah, Pepe Jeans, Fornarina, Guru, DKNY,
Calvin Klein, Guess, Replay, Diesel, Levis, Lee,
Wrangler, O’ neil, Roxy, Staff
BSB, Toi & Moi, MEXX, Sarah Lawrence
Malboro Classic, Camel Active, US Polo, Navy &
Green
Lollipops, Geox, Hush Puppies, Adidas, Nike,
Puma
Καλλυντικά-Αρώματα: Christian Dior, Estee
Lauder, Lancome, Clinique, Max Factor, L’ OREAL,
Dolce & Gabbana, Armani, Burberry, Gucci

Πολυκατάστημα Τσιμισκή 55, Tηλ. 2310 240240
Πολυκατάστημα 12ο χλμ. Θεσ/νίκης Λαγκαδά, Tηλ. 23940 25810
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Fashion MED. COSMOS, Tηλ. 2310 474271-2-3

Η πρωταγωνίστρια του ροζ dvd Μαριάννα Ντούβλη, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και στα πάρτι μαζεύοντας νεαρόκοσμο κοντά της. 
Ο φακός μας τη συνάντησε με τον νεαρό ανερχόμενο αθλητή του μπάσκετ Πέτρο Παπαδόπουλο (foto δεξιά), που δηλώνει σύμμαχος 
της Μαριάννας!

Γράφει ο Κώστας Μιναρετζής
Για δελτία τύπου - προσκλήσεις
επικοινωνήστε στο
inoutcity@e-tower.gr
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«Καθάρισε» την πρόκριση
Χάρη σε δύο γκολ του Τόνι

Κάλβο μέσα σε εφτά λεπτά
ο Άρης έφυγε με το

«διπλό» από την Πολωνία και
πλέον κρατά την πρόκριση στα
χέρια του. Εκπληκτική εμφάνιση
του Ισπανού, που είχε άξιους
συμπαραστάτες του Χαβίτο και
Τόχα, με τον τελευταίο να αντα-
ποκρίνεται εξαιρετικά στο ρόλο
του αμυντικού χαφ δίπλα στον
Νάφτι. Πιο εύκολα από ότι δεί-
χνει το τελικό 1-2 ο Άρης πέ-
ρασε νικηφόρα από την
Πολωνία και έβαλε τις βάσεις
για πρόκριση στην επόμενη
φάση. 

Οι παίκτες του Έκτορ Ραούλ
Κούπερ μπήκαν δυνατά από το
πρώτο λεπτό της αναμέτρησης
και έκαναν πράξη την οδηγία του
Αργεντινού τεχνικού για ένα
γρήγορο γκολ. Μόλις στο 3’
λεπτό ο Τσέζαρεκ έγινε αποδέ-
κτης της μπάλας εντός της πε-
ριοχής της Γιαγκελόνια. Είχε
προηγηθεί η εξαιρετική κίνηση
και η πάσα του Χαβίτο, που
έδειξε από πολύ νωρίς πως
φέτος είναι η χρονιά του. Ο Κρο-
άτης ελίχθηκε εντός περιοχής
και βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Πο-
λωνό τερματοφύλακα. Την ώρα,
που ήταν έτοιμος να οπλίσει ο
Λέβτσουκ τον ανέτρεψε. Ο διαι-
τητής της αναμέτρησης χωρίς
δεύτερη σκέψη έδειξε το σημείο
του πέναλτι. Ο Τόνι Κάλβο πήρε
την μπάλα την έστησε και με πε-

ρίσσια αυτοπεποίθηση «χτύ-
πησε» ένα απίστευτο πέναλτι
«αλά Πανέγκα», αφήνοντας
άναυδο τον Σαντομιέρσκι έβαλε
μπροστά στο σκορ τον Άρη και
έδωσε το έναυσμα για πανηγυρι-
σμούς στους 700 οπαδούς των
κίτρινων. Όμως η δουλειά του
Άρη δεν είχε τελειώσει εδώ.
Τρία λεπτά αργότερα ήταν η
σειρά του Νέτο να ταλαιπωρήσει
τους Πολωνούς. Ο Βραζιλιάνος
ξέφυγε από δεξιά και με ωραία
σέντρα βρήκε πολύ έξυπνα τον
Κάλβο. Ο Ισπανός ήταν την κα-
τάλληλη στιγμή στον κατάλληλο

χώρο και με σουτ έκανε δύο τα
τέρματα του Άρη, μετατρέποντας
τον υπόλοιπο του αγώνα σε τυ-
πική διαδικασία.

Πλήρωσε τη χαλάρωση
Το ξεκίνημα του Άρη στο

πρώτο επίσημο παιχνίδι του ήταν
ονειρικό. Όμως λίγο το 2-0, λίγο
η αδυναμία της Γιαγκελόνια
έδωσαν το δικαίωμα στους κίτρι-
νους να χαλαρώσουν και να το
πληρώσουν. Στο 24’ ο Γκροσί-
τσκι έκανε ωραία ενέργεια από
δεξιά, γύρισε την μπάλα στο
ύψος του πέναλτι, όπου βρέθηκε

ο Γκρζιμπ και με ωραίο σουτ πέ-
ρασε την μπάλα κάτω από τα
πόδια του Σηφάκη, κάνοντας το
1-2.

Το έκανε…ντέρμπι
Το ημίχρονο έκλεισε με ακόμα

μία ευκαιρία για τον Άρη. Ο Χα-
βίτο στο 34’ μπήκε από τα δεξιά,
όμως το γύρισμά του δεν είχε
αποδέχτη. Το δεύτερο ημίχρονο
άρχισε με τους γηπεδούχους να
μπαίνουν δυνατά και να προ-
σπαθούν να ισοφαρίσουν. Στο
54’ ο Χερμές σούταρε, όμως ο
Λαζαρίδης με αυτοθυσία παρα-

χώρησε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά
αργότερα η Γιαγκελόνια έφτασε
μία ανάσα από το 2-2. Ο Γκιάρο
«έφαγε» την προσποίηση του
Γκροσίτσκι, που από πλάγια
θέση αστόχησε. Στο 63’ ο Κού-
περ είδε τον Κάλβο κουρασμένο
και έβαλε στη θέση του τον
Τσεσνάουσκις και έξι λεπτά μετά
ο Αργεντίνος φρεσκάρει και την
επίθεση, βάζοντας τον Καζνα-
φέρη στη θέση του Κόκε. Οι δύο
αλλαγές βοήθησαν τον Άρη και
αποσυντόνισαν τους Πολωνούς,
που προσπαθούσαν ανορθόδοξα
να ισοφαρίσουν. Στο 79’ ο Κού-
περ κλείνει τις αλλαγές βάζον-
τας τον Πρίττα στη θέση του
Νάφτι. Ο Έλληνας διεθνής
έδειξε ότι έχει μείνει πίσω, λόγω
του τραυματισμού του και στο
88’ έκανε ένα αβίαστο λάθος,
δίνοντας την ευκαιρία στους Πο-
λωνούς να ισοφαρίσουν. Όμως
πέταξαν στα…σκουπίδια και την
τελευταία φάση του αγώνα.
Γιαγκελόνια: (Μ. Πρόμπιερζ)

Σαντομιέρσκι, Λέβτσουκ(22'
Χερμές), Σκέρλα, Τσίονεκ, Νο-
ραμπουένα, Κούπιτς, Γκρζιμπ,
Καστσελάν, Λάτο (56' Μπούρ-
χαρτ), Γκροσίτσκι, Φρανκόφσκι
(82' Μακουσέφσκι).
Αρης: (Ε. Κούπερ) Σηφάκης,

Νέτο, Μίσελ, Ρονάλντο, Λαζαρί-
δης, Νάφτι (79' Πρίττας), Τόχα,
Κάλβο (63' Τσεσνάουσκις), Χα-
βίτο, Τσέζαρεκ, Κόκε (69' Καζ-
ναφέρης).

Ικανοποιημένος από τη νίκη
επί της Γιαγκελόνια εμφανί-
στηκε ο τεχνικός του Άρη,

Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ο Αργεν-
τινός τεχνικός αναφέρθηκε στην
εμφάνιση του Τόχα, ενώ στάθηκε
σε κάποια σημεία που θέλει να
διορθώσει στο παιχνίδι της ομά-
δας του. Παράλληλα ξεκαθάρισε
πως η πρόκριση δεν έχει τελει-
ώσει. 

«Θα πρέπει να χωρίσουμε σε
αρκετά μέρη το σημερινό παι-
χνίδι. Ένα πρώτο καλό 25λεπτο,
όπου η δική μου ομάδα πέτυχε
δύο γκολ, αλλά αυτό την έκανε
να χάσει την αυτοσυγκέντρωση
της στη συνέχεια. Έτσι στο τελευ-
ταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρό-

νου, η δική μου ομάδα έχασε την
αυτοσυγκέντρωση της. Παρόλα
αυτά είχαμε κάποιες ευκαιρίες
για να σκοράρουμε κι άλλα γκολ
στο πρώτο μέρος, αλλά δεν το
κάναμε. 

Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε
το λάθος να πιστεύουμε ότι θα
κερδίσουμε μόνο αν αμυνθούμε
καλά. Αυτό μας έκανε να αφή-
σουμε παραπάνω χώρους στον
αντίπαλο κι έτσι δημιούργησε κά-
ποιες ευκαιρίες, αλλά ήμασταν
τυχεροί που δεν δεχθήκαμε γκολ.
Είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για
εμάς, μια εκτός έδρας νίκη είναι
πάντα σημαντική. Δεν θα πω
όμως ότι μας δίνει απόλυτα την
πρόκριση, θα πρέπει να παίξουμε

και το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσ-
σαλονίκη. Κάποια πράγματα που
δεν κάναμε σήμερα πρέπει να
δουλέψουμε για να τα φτιά-
ξουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τη
δική μας συμπεριφορά όταν
έχουμε εμείς την κατοχή της μπά-
λας, για αυτό και κάναμε ένα μέ-
τριο δεύτερο μέρος. Θέλω να
παίζουμε το ποδόσφαιρο που έχω
στο πλάνο μου. Δώσαμε χώρο
στον αντίπαλο, αφού παίζαμε πιο
αμυντικά και δεν είχαμε το πρέ-
σινγκ που είχαμε στο πρώτο
μέρος και που μας επέτρεψε να
δημιουργήσουμε ευκαιρίες για
γκολ», είπε αρχικά ο Κούπερ.

Αναφορικά με την πρώτη συμ-
μετοχή του Τόχα, ο Αργεντινός

τεχνικός, είπε: «Αν και έκανε
λίγες προπονήσεις με την υπό-
λοιπη ομάδα, έκανε καλή δου-
λειά, ενσωματώθηκε άμεσα στις
απαιτήσεις της ομάδας. Δεν μπή-
καμε σε επιπλέον λεπτομέρειες,
είχε μια καλή συνεννόηση με το
Ναφτί και αυτό που ήθελα να δω
το είδα μέσα στο γήπεδο. Πι-
στεύω ότι μπορεί να προσφέρει
πολλά πράγματα στη συνέχεια,
γιατί από τεχνικής κατάρτισης
έχει πολλά χαρίσματα. Όταν θα
αρχίσει να καταλαβαίνει περισσό-
τερο την ομάδα, θα δείξει ένα εν-
τελώς διαφορετικό πρόσωπο.
Έχει έξυπνη κίνηση στο χώρο του
κέντρου και μπορώ να τον χρησι-
μοποιήσω σε αρκετές θέσεις».

Κούπερ: «Δεν πήραμε ακόμα την πρόκριση»



Au revoir...
Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Α
υτό το κείμενο το γράφω

καθισμένη ανάμεσα σε

κλειστές βαλίτσες, έτοι-

μες να φορτωθούν στο αυτοκίνητο και

μετά..."αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο!

Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο",

όπως έλεγε και το τραγούδι του αποχαιρετι-

σμού του αλησμόνητου ραδιοφωνικού σήριαλ,

"Εδώ Λιλιπούπολη"

Νομίζω, οτι η καλύτερη στιγμή των διακο-

πών είναι σαφώς η προετοιμασία τους. Και βέ-

βαια, όλη αυτή η προσμονή που τη συνοδεύει.

Επίσης, πιστεύω, οτι η κάθε στιγμή μπορεί

να είναι τόσο πολύτιμη και μοναδική, όσο

εμείς της το επιτρέπουμε να γίνει.

Γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους, που έχουν

την τύχη να διαθέτουν άφθονο ελεύθερο

χρόνο και αντίστοιχο χρήμα και να βρίσκονται

σε διακοπές περίπου έξη μήνες το χρόνο.

Παρ'ολ'αυτά, δεν είναι σχεδόν ποτέ ευχαριστη-

μένοι κι αυτό γιατί έχουν πάψει να εκτιμούν τα

καλά πράγματα που τους έχουν και μόνο αυ-

τονόητα δέν είναι.

Απο την άλλη μεριά, γνωρίζω άλλους αν-

θρώπους, που δεν έχουν σχεδόν τίποτε, ούτε

χρόνο, αφού δουλεύουν σε τρείς δουλειές για

να ζήσουν, ούτε χρήμα τους περισσεύει για

πολυτέλειες, όπως είναι οι διακοπές, κι όμως

είναι τόσο χαρούμενοι. Κι αυτοί και τα παιδιά

τους. Που μαθαίνουν να χαίρονται ακόμη κι

όταν ο μπαμπάς και η μαμά καταφέρνουν να

τους πάνε για μπάνιο στη Μηχανιώνα με το λε-

ωφορείο.

Η ακόμη καλύτερα στους Νέους Επιβάτες με

το καραβάκι, ανα βρεθούν , βέβαια τα 10 ευρώ,

που χρειάζεται κάθε άτομο για ναύλα αλέ-ρε-

τούρ.

Αλλά τελικά, όλα βρίσκονται...Και κάτι ψηλά

για να φάνε παγωτό τα παιδάκια. Και βουτιές

θα τους μάθει ο μπαμπάς τους και να κολυμ-

πούν χωρίς μπρατσάκια   και να φτιάχνουν

όμορφα πυργάκια στην άμμο και γενικά, πως

να χαίρονται με τα απλά πράγματα. Κι έτσι με-

γαλώνουν τα ευτυχισμένα παιδάκια...

Εύχομαι σ'ολους σας να περάσετε έναν υπέ-

ροχο Αύγουστο, όπου κι αν είστε. Ακόμη και

η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα τον Αυγουστο,

σας το λέω εκ πείρας. Ανθρωποι όσοι χρει-

άζονται, άπειρα παρκαρίσματα, ευκαιρίες να

γνωρίσετε καινούργιο κόσμο...

Και κυρίως να ξεκουραστούμε! Τώρα, που

η κυβέρνηση μας θεωρεί ικανούς να δου-

λεύουμε μέχρι τα 65 μας, χρειαζόμαστε καλή

ξεκούραση.

Πολλά φιλιά και καλή αντάμωση!

dolcevita
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΟΑλκίνοος Ιωαννίδης στο
πλαίσιο της καλοκαιρι-
νής του περιοδείας,

επισκέπτεται το φεστιβάλ Κασ-
σάνδρας σήμερα για μια ξεχω-
ριστή συναυλία. Ο ερμηνευτής
και δημιουργός, μετά τις πα-
ραστάσεις που έδωσε στο γυά-
λινο μουσικό θέατρο με το
φωνητικό σύνολο Εν Φωναίς
και τους σπουδαίους μουσι-
κούς που τον πλαισιώνουν εδώ
και χρόνια και μετά τις συναυ-
λίες με έργα του για ορχήστρα
και χορωδία που έδωσε στην
Αγία Πετρούπολη και στη φι-
λαρμονική του Βερολίνου, ξε-
κινάει περιοδεία στην Ελλάδα
και την Κύπρο, με εφόδια τα
τραγούδια του, μερικά μου-
σικά όργανα και την φωνή του.
Με τις συναυλίες κιθάρα με

φωνή σε μεγάλα θέατρα, όπως
αυτό του Λυκαβηττού, το θέα-
τρο δάσους της Θεσσαλονίκης
και το αρχαίο θέατρο Φιλίππων
της Καβάλας, ακόμη και χωρίς
μικρόφωνο, όπως στο ηφαί-
στειο της Νισύρου και στο αρ-
χαίο θέατρο του Κουρείου,
απέδειξε στην πράξη ότι η λι-
τότητα μπορεί να γίνει κίνητρο
για την ελευθερία και τη δημι-
ουργικότητα. 

Στη συγκεκριμένη περιο-
δεία, η σκηνή θα αντικαταστή-
σει το δωμάτιο του. Παίζοντας
ακουστικά, ηλεκτρικά και ηλε-
κτρονικά όργανα, θα δημιουρ-
γήσει ηχητικά τοπία, μέσα στα
οποία θα λειτουργήσουν τα
τραγούδια, υπενθυμίζοντας
μας τον τρόπο με τον οποίο το
μοναχικό γίνεται συλλογικό.  

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης 
στο Φεστιβάλ Κασσάνδρας

Φαραντούρη, 
Πασπαλά, Γιαννάτου
στο φεστιβάλ Πολυγύρου 

Με τη μεγάλη συναυλία της Μαρίας Φαραν-
τούρη συνεχίζεται αύριο το Φεστιβάλ Πο-
λυγύρου. Μαζί της θα είναι η Έλλη

Πασπαλά και η Σαββίνα Γιαννάτου. Οι τρεις μεγά-
λες  ερμηνεύτριες δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους
κοινή παρουσία επί σκηνής ενώνουν και πάλι τις
φωνές τους σε ένα νέο μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
Με καλλιτεχνική ανάγκη να ξαναβρούνε τις μελω-
δίες και τη μουσική ψυχή κάθε χώρας, συλλέγουν
ηχοχρώματα διαφορετικών πολιτισμών και συντα-
ξιδεύουν μαζί στις εθνικές μουσικές του κόσμου. Σ'
αυτό το μαγευτικό ταξίδι για τον γύρο του κόσμου,
ξεκινάνε από την Ελλάδα, τη δημοτική και τη βυ-
ζαντινή παράδοση, τα ρεμπέτικα, το έντεχνο, και
περνώντας από Βαλκάνια, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία,
Πορτογαλία, φτάνουν ως τη Βόρεια Αμερική με τα
spiritual και τα gospel, την Καραϊβική και τη Λατι-
νική Αμερική. Συνταξιδιώτες τους, ο σπουδαίος
πιανίστας Τάκης Φαραζής (Ενορχήστρωση, Πιάνο,
Ακορντεόν) και μια ορχήστρα με εξαίρετους σολίστ:
David Lynch (Πνευστά, Κρουστά), Θωμάς Κωνσταν-
τίνου (Νυκτά έγχορδα), Τάσος Μισυρλής (Τσέλο),
Mikhail Smirnov (Βιολί), Πέτρος Βαρθακούρης
(Μπάσο), Γιάννης Αγγελόπουλος (Ντραμς).

Μια μοναδική συναυλία, μια «βόλτα με τους φίλους» θα έχει
την ευκαιρία να απολαύσει το μουσικόφιλο κοινό της Θεσ-
σαλονίκης και της Χαλκιδικής απόψε στο αμφιθέατρο των Ν.

Μουδανιών ενόψει του «Φεστιβάλ Θάλασσας 2010». Τρεις “XL” στο
είδος τους καλλιτέχνες, ο Μπάμπης Στόκας, ο Δημήτρης Σταρόβας
και ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, πραγματοποιούν φέτος μία πα-
ράσταση με άξονα το προσωπικό τους αίσθημα και φέρνουν τον ακρο-
ατή σε επαφή με μοναδικές ερμηνείες και τραγούδια, με χιούμορ και
σάτιρα, με δυνατά ντεσιμπέλ και εκρηκτικό πάθος! Ο Μπάμπης Στό-
κας, η φωνή των Πυξ Λαξ, της μεγαλύτερης ελληνικής μπάντας συ-
ναντά τον Δημήτρη Σταρόβα, τον «Άγαμο Θύτη», που το χιουμοριστικό
και καλλιτεχνικό του ταλέντο ξεχειλίζει με έναν μοναδικό συνδυασμό
καλής μουσικής, ανατρεπτικού στίχου, σάτιρας και αυτοσαρκασμού
και μαζί με τον «άνθρωπο ορχήστρα» Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο,
υπόσχονται μια μαγευτική βραδιά. Είσοδος κοινού στον χώρο: 20:30
- Τιμές εισιτηρίων: προπώληση 15ευρώ, ταμείο 20ευρώ. 

Στόκας, Κωνσταντόπουλος, 
Σταρόβας, στα Ν. Μουδανιά 
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H«16η Συνάντηση Νέων
Άρδα» άνοιξε τις πύλες της

στις 28 Ιουλίου 2010 για ένα πεν-
θήμερο εκδηλώσεων γεμάτο από
μουσική, αθλητικά events, παιχνί-
δια, ενημερώσεις και πολλές ση-
μαντικές δραστηριότητες που
σηματοδοτούν ένα καταξιωμένο
θεσμό.

«Low End Carnival 2010» στις
Καβουρότρυπες Χαλκιδικής.

Στις 30, 31 Ιουλίου και 1 Αυγού-
στου, οι δονήσεις του πορφυρού,
custom-made ηχοσυστήματος της
Clear Sound Company θα ζεστά-
νουν τις καρδιές σας, υπόσχοντας
μια μοναδική ακουστική εμπειρία
σε όλους τους οπαδούς του low
end μπάσου. Οι τιμές των εισιτη-
ρίων του Low End Carnival κυ-
μαίνονται από 5 έως 30 ευρώ.
Πληροφορίες στο  www.lowend-
carnival.com και στο
6976355326 

Σήμερα είναι η τελευταία πα-
ρουσίαση για την Ομαδική

Έκθεση στο Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης τέχνης. Στο πλαίσιο
της PhotoBiennale 2010/21ης
Διεθνούς Φωτογραφικής Συνάν-
τησης το Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και το Μου-
σείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
διοργανώθηκε ομαδική έκθεση
την οποία μπορείτε να επισκε-
φτείτε για τελευταία φορά σήμερα
από της 10:00 έως της 18:00.

Σήμερα και αύριο από της
08:00 έως της 19:00 θα

έχουμε την δυνατότητα να απο-
λαύσουμε την έκθεση «Από το Βό-
σπορο στην Αδριατική». Οι
εκατόν ογδόντα ασπρόμαυρες και
αυτοχρωμικές φωτογραφίες της
έκθεσης αυτής συνθέτουν πέντε
ιστορικές περιόδους των χωρών
της νοτιοανατολικής Ευρώπης χα-
ρίζοντας στον επισκέπτη ένα αρ-
χιτεκτονικό πανόραμα των
βαλκανικών μνημείων. Η έκθεση
φιλοξενείται στην Ροτόντα Άγιος
Γεώργιος.

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, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 16:40, 18:50) / The
kings of Mykonos (21:30, 23:50)
Αίθουσα 3: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (18:20, Σάββατο και Κυριακή:
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 (μεταγλωττι-
σμένη) (17:40, Σάββατο και Κυριακή:
15:30, 17:40) / 22 Σφαίρες (19:50,
22:10, 00:30)
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες παρέες
(18:40, 21:00, 23:20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:20, 18:40, 21:00, 23:20)
Αίθουσα 9: 22 Σφαίρες (22:10)
Αίθουσα 10: Οι μεγάλοι (22:30, Σάβ-
βατο 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 Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: I love Karditsa (Πέμπτη
και Παρασκευή: 18:50, 21:00, 23:30) /
2012 (Σάββατο και Κυριακή: 18:00,
21:00) / Julie & Julia (Δευτέρα: 18:30,
21:00, 23:30) / Νήσος (Τρίτη: 18:50,
21:00, 23:30) / Το λουλούδι της ερή-
μου ( 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 παρέες (23:50)
Αίθουσα 4: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (Σάββατο και Κυριακή: 17:00) /
Επικίνδυνες παρέες (20:00, 22:15)
Αίθουσα 8: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη 3D) (19:50, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17:45, 19:50) / Υποψήφιος
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 Κυ-
ριακή: 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 (μεταγλωττι-
σμένη) (19:20, Σάββατο και Κυριακή:
17:10, 19:20) / Οι μεγάλοι (21:30,
23:40)
Αίθουσα 3: Υποψήφιος μάγος (19:40,
22:00, Σάββατο και Κυριακή: 17:20,
19:40, 22:00)
Αίθουσα 6: Toy story 3 (μεταγλωττι-
σμένη) (18:20), Σάββατο και Κυριακή:
(16:10, 18:20) / Έκλειψη (20:30) /
Επικίνδυνες παρέες (23:00)
Αίθουσα 8: Η κληρονόμος ( Πέμπτη &
Παρασκευή: 21:00, 23:20) / Η Αλίκη
στη χώρα τω θαυμάτων (Σάββατο και
Κυριακή: 21:00, 23:20) / Ο μικρός Νι-
κόλας (Δευτέρα: 21:00, 23:20) / Ψυχή
βαθιά (Τρίτη: 21:00, 23:20) / Μονά-
κριβη (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) Επικίνδυνες

παρέες (21:00, 23:00)
ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα στο
Βελλίδειο τηλ.2310292304) Τελευταίος
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 βάτραχος
(21:00) / The rebound (23:00), Παρα-
σκευή - Κυριακή: The rebound (21:00,
23:00)
ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720) Επι-
κίνδυνες παρέες (21:00, 23:00)
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700)
Πέμπτη - Κυριακή: Η εκδίκηση της Κα-
ταλίν Βάργκα (21:30) / Δευτέρα - Τε-
τάρτη: Μονάκριβη (21:30)
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ: (τηλ.2310600696)
Πέμπτη - Κυριακή: Λευκή κορδέλα
(21:30), Δευτέρα - Τετάρτη: Αόρατος
συγγραφέας (21:30)

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }

«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
και Καρυοφιλιά Καραμπέτη / Σάββατο 21 Αυγούστου, Φεστιβάλ Κασσάν-
δρας στο Αμφιθέατρο Σίβηρης

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ –
ΟΙ» /  Πρωταγωνιστούν: Καίτη Σαμαρά, Βάλια
Μωραϊτοπούλου, Μπάμπης Τίγκας, Πόπη Χατζη-
κώστα, Δ. Χατζημιχαηλίδης/ 30 και 31 Αυγούστου
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ Παράσταση: «Caveman» του
Rob Becker/ Παίζει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης/
Δευτέρα 2 Αυγούστου, στις 21.30
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο
ΠΟΛΕΜΟΣ» /  Πρωταγωνιστούν: Νίκος Αβραμί-
δης, Μίλτος Αλευράς, Γιάννης Χρυσόπουλος, Λε-
ωνίδας Χατζησάββας, Γρηγόρης Σούγγαρης κ.α./
6 και 7 Σεπτεμβρίου
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝ-
ΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» του Μολιέρου / Πρωταγωνι-
στούν: Γιώργος Μεσσάλας, Όλγα Πολίτου, Μαρία
Διακουμάκου, Σωτήρης Βάγιας, Γιάννης Λιακά-
κος, Κυριακή Πρωϊού και Απόστολος Κρίτσας/ 19
και 20 Αυγούστου
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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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310551525 
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310214900 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310550500 
MERCEDES CLuB 2310525000
EYROTAXI 2310866866

χρήσιμα τηλ. 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

Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για περιστατικά παιδοψυχιατρικά
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδο-
σίας, νευρολογικά, παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδι-
κά, ουρολογικα, νευροχειρουργικά, θωρακικά, καρδιοχειρουργικά,
οφθαλμολογικά, μαιευτικά/γυναικολογικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορ-
θοπεδικά, αγγειοχειρουργικά
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά,
χειρουργικά, ωρλ, αγγειοχειρουργικά
• ΝΟΣ.ΔΕΡΜ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ.ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• Ψ.Ν.Θ για περιστατικά ψυχιατρικά, οδοντιατρικά
• ΝΟΣ.ΕΙΔ.ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα

εφημερεύοντα νοσοκομεία

• ΜΑΡΤΙΟΥ    Π.Γρηγορίου Ε΄&Μακεδονίας

• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Κολωνιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη

• ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Στεφάνου

• ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανία(περιοχή Γηροκομείου,Α.Τούμπα)

• ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σιατίστης-Πάρκο Ειρήνης&Φιλίας

• ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακροχωρίου(περιοχή εκκλ.Αγ.Νικόλαος)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Ιθάκης, κοντά στην Περ/κή Οδό

λαϊκές αγορές

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Γ. Λαμπράκη 218-220 Τέρμα Άνω Τούμπα, Βασ. Όλγας 74- Σαλαμίνα,

Μ.Μπότσαρη 130 – Παπάφη,  Αγ. Δημητρίου 142 Προξενείο, Γ. Παπανδρέου
54, 25 Μαρτίου 56-Καρακάση 22, Α.Παπανδρέου 177, Κορομηλά 8-Ανθέων,
Κωνσταντινουπόλεως 70-72 Ιπποκράτειο, Α.Παπαναστασίου 173 Γηπ. Άρεως
Χαριλάου, Π.Ιωακείμ 13- Εγνατία, Αιγαίου 55, Μακεδονίας 36 Μ. Μπότσαρη,
Ελ . Βενιζέλου 29 Πάρκο Ρουμανικών, Αγ. Δημητρίου 57 Διοικητήριο, Εγνατία
72 Παν. Χαλκέων, Μ. Αλεξάνδρου 28, Καμπούρογλου 20-Καφαντάρη Αγ.
Ιωάννης, Τσιμισκή 112 Διαγώνιος, Αδ. Κοραή 6 Πλατεία Σκρά

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Μ.Μπότσαρη 130 - Παπάφη, Α.Παπανδρέου 177, Κορομηλά 8-Ανθέων,

Κωνσταντινουπόλεως 70-72 Ιπποκράτειο, Αιγαίου 55, Εγνατία 72 Παν. Χαλ-
κέων

εφημερεύοντα φαρμακεία

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

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

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
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ET1

10.00- Ο ζωγράφος Βασίλης
Σολιδακης
10.30- Mediterraneo
11.00- Ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα στίβου
13.30- Κοινοβούλιο αιχμής
14.30- Ζώνη ασφαλείας (Ε)
15.00- Γουέντι γου: πολεμών-
τας για το αύριο
17.00- Ο Φανούρης και το σόι
του
18.30- Η κατσαρόλα, το γεύμα
κι ο ουρανίσκος
19.00- Ευρωπαϊκό πρωτάθλη-
μα στίβου
23.00- Photo finish 2010
00.00- Διαβολικά μυαλά (3ος
κύκλος-α μετάδοση)

ΝΕΤ

07.00- Σαββατοκύριακο στη
ΝΕΤ
10.00- Παιδικό πρόγραμμα
12.00- Ειδήσεις
12.30- Ο Μίκυ και η παρέα του
13.00- Παπιοπεριπέτειες
13.30- Λίροϊ και ΣΤΙΤΣ (ο θαυ-
μαστός κόσμος του Disney)
15.00- Ειδήσεις
16.00- Στα άκρα (Ε)
18.00- Ειδήσεις
18.30- Το κοροϊδάκι της δε-
σποινίδος
20.15- Ταξιδεύοντας με τη μα-
γιά (E)
21.00- Ειδήσεις
22.00- Στην υγεία μας

ΕΤ3

08.00- Ο κόσμος των ζώων
09.30- Το ψάρεμα στην Ευρώ-
πη 
10.30- Τα χρόνια της μετανά-
στευσης
11.00- Αληθινά σενάρια
12.00- Επιχείρηση περιβάλλον
13.00- Ειδήσεις
13.30- Διασπορά
15.00- Οι λυράρηδες του
Aιγαίου
15.30- Κυριακή στο χωριό
18.00- 'Eνας βλάκας και μίσος
20.00- Αρπακτικά
21.00- Κλήρωση ΛΟΤΤΟ
21.05- Γίνε ένα με τα πλάσματα
22.00- Ειδήσεις
23.00- Ο πεθεροπληκτος

MEGA

07.00- Πες το ψέματα (Ε)
07.45- Ασυνήθεις ύποπτοι
09.00- Taxi girl: The Mega edi-
tion (E)

10.00- Όμορφος κόσμος το
πρωί (Ε)
12.50- Mega Star
14.00- Ειδήσεις
14.50- Ένας μηνάς και κάτι (E)
15.50- Μπαμπά μην τρέχεις (E)
16.50- Το κόκκινο δωμάτιο (Ε)
17.45- Ειδήσεις
17.50- Γλυκές αλχημείες (Ε)
18.50- Η εκδίκηση της ξανθιάς
(Ε)
20.00- Ειδήσεις
21.00- Παιδική χαρά (Ε)
22.30- The twenty (Ε)
23.40- Παταγονία: η άκρη του
κόσμου
01.00- Τελευταία γεγονότα
01.30- World series of poker

ANT1

06.00- Βότκα πορτοκάλι (E)
07.00- Οι μεν και οι δεν (Ε)
08.00- Το πιο γλυκό μου ψέμα
(Ε)
09.00- Δεληγιαννειο Παρθενα-
γωγείο (Ε)
10.00- Ιδιαιτέρα για κλάματα
(Ε)
13.00- Τα νέα του Ant1
13.25- Άκρως οικογενειακόν
(E)
16.00- Μέρλιν (E)
17.50- Ειδήσεις στη νοηματική
18.00- Next top model (E)
20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Dancing with the stars
(Ε)

00.00- ΟΛΑ 10+ (E) 

ALPHA

08.00- Θα σε δω στο πλοίο (Ε)
09.00- Μαργαρίτα (Ε)
10.00- Μες στην καλή χαρά 
14.15- Ειδήσεις
14.30- Formula 1 Ουγγαρία
(δοκιμαστικά)
16.15- Ομάδα Cobra 11 
17.15- Ειδήσεις
17.20- Greek Idol special
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης δράσης
21.00- Κρίμα το Μποϊ σου
23.00- Driven
01.00- Χωρίς ίχνος

STAR

06.20- Το κλειδί 
07.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Ειδήσεις
13.45- Γρουσουζηδες μα τρέλα
ερωτευμένοι 
15.45- Τα φιλαράκια
17.00- Royal pains
17.50- Ειδήσεις
18.00- Μια απίθανη... απίθανη
πτήση 
19.45- Ειδήσεις
21.00- Η εκδίκηση της ξανθιάς 
23.00- 'Eνας θάνατός σε μια
κηδεία 
00.45- Εξκαλιμπερ 

ALTER

07.00- Παιδικό πρόγραμμα
12.30- Hit parade
13.00- TV weekend
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Ειδήσεις
21.00- Lipstick jungle
22.00- Mad men
02.30- Υπέρβαση καθήκοντος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

10.00- Muchachitas Como tu
11.00- Bajo las riendas del
amor 
12.30- Cine Club (Ε)
13.30- Η αγορά σήμερα
16.30- Wacky world of Tex Av-
ery (Ε)
17.00- Η αγορά σήμερα
19.50- American idol (E)
22.00- Silkair 185
23.00- Head on air crash
00.00- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

08.45- Πριν την καταστροφή
10.00- Παρά τρίχα (Ε)
10.30- Eco News
11.00- Βιομηχανική επανάστα-
ση: κτήρια
12.00- Goal χωρίς σύνορα
13.00- Fifth gear
14.00- American chopper
15.00- Μύθος η πραγματικότη-
τα

18.20- Brainiac
20.30- Μαγικά κόλπα
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ωκεανοί
23.00- Final report

TV100

08.00- Θαλασσιά διαβίωση
08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10.00- Μονομαχία στην κουζί-
να
10.30- Έκφραση με νόημα
11.00- Εκ βαθέων
11.30- Μουσική σκηνή Θεσσα-
λονίκης
13.00- Ένα βιβλίο, ένα ταξίδι
14.00- Ελληνική μουσική πα-
ράδοση
15.30- Ιδιαιτέρως…ιδιαίτερα
16.30- Γη ο πλούτος μας
17.30- Super car
18.30- Ειδήσεις
19.15- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
19.30- Ελληνική ταινία
21.00- Θα τα πούμε στο ρεφρέν
23.00- Ειδήσεις
23.45- Ξένη ταινία
01.35- Αγώνας μπάσκετ Α2

δείτε στην tv
Ακούσατε, ακούσατε!

ΧαμΟς σε μακεδονική Εκδοτική (μα-
κεδονία, ςπορ του Βορρά) και Φίλιπ-
πος Εκδοτική (αγγελιοφόρος). ςτη
μακεδονία η εργοδοσία ζήτησε να
εφαρμοστεί ο νόμος 3846/2010
(νόμος Λοβέρδου) δηλαδή να μειωθεί
ο χρόνος απασχόλησης μειώνοντας όχι
τα ωράρια αλλά τις ημέρες εργα-
σίας. Προτείνει να εφαρμοστεί κυκλικά
εβδομαδιαίο πρόγραμμα απασχόλησης
4 ημερών και εβδομαδιαίο πρόγραμμα
απασχόλησης 3 ημερών. ςτον αγγελιο-
φόρο η ιδιοκτησία σχεδιάζει να μει-
ώσει κατά μία ώρα την ημερήσια
απασχόληση. Δηλαδή αντί οκτάωρου
θα εργάζονται 7ωρο. αντιδρά η
ΕςΗΕμ-Θ. μυρίζει κινητοποιήσεις.

ΤΗν ΠαραΙΤΗςΗ της υπέβαλε στη
Διοίκηση της ΕρΤ η δημοσιογράφος
μαρία Χούκλη. Η Διοίκηση της ΕρΤ
αφού εξέφρασε τη λύπη της για την
αποχώρηση της γνωστής δημοσιογρά-
φου, την ευχαρίστησε για την πολύ-
χρονη συνεργασία που είχαν και της
ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα επαγ-
γελματικά της σχέδια.

Η ΤαΤΙανα ςτεφανίδου «έδωσε τα
χέρια» με τον τηλεοπτικό σταθμό Star
και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Η πα-
ρουσιάστρια θα αναλάβει από τον ςε-
πτέμβριο την καθημερινή
απογευματινή ζώνη του σταθμού.

ΠρΟΕΙΔΟΠΟΙΗςΕΙς απόλυσης επιδό-
θηκαν στους 12 εργαζόμενους της
«Ωμέγα Τηλεόραση» στη Θεσσαλονίκη.
Οι εργαζόμενοι είναι ανάστατοι και
αυτό που διεκδικούν καταρχήν είναι η
συνέχεια της εργασίας τους και φυ-
σικά όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους.

«ΕΙμαΙ ΠΟΛΥ χαρούμενη που δεν
έχουμε το Big Brother», αυτές είναι οι
δηλώσεις που έκανε το στέλεχος του
Ant1 Κατερίνα Γκαγκάκη. Δεν φαίνεται
να υπάρχει πικρία στον Ant1 που δεν
έχουν στο σταθμό τους το Big Brother,
και το απέκτησε ο Alpha, αυτό δεί-
χνουν τα λεγόμενα της Κατερίνας
Γκαγκάκη με αυτές τις κουβέντες της
και συμπληρώνει «κάποτε ήταν πρωτο-
ποριακό».

Ο Τελάλης



Το καλοκαιράκι, στην ακρογιαλιά, 
εγώ και συ, εσύ και ‘γω, μόνοι πάνω στη γη…

ΦΑΤΜΕ

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Άποψη από την εγκαταλελειμ-
μένη οικία του εθνικού μας
ευεργέτη Ευάγγελου Ζάππα
(1800-1865) στο χωριό του
Λάμποβο της Βορείου Ηπεί-
ρου, παρά την προσπάθεια
κάποιων φορέων για την ανα-
κατασκευή της. Κάνετε απλώς
τη σύγκριση με το υπερπολυ-
τελές Ζάππειο Μέγαρο, κλη-
ροδότημα του ίδιου, για να
αντιληφθείτε πόσο σκληρή και
άδικη είναι η ιστορία για τους
ευεργέτες…

Δύο αντί έξι
Άνθρακες ο θησαυρός για τον Άγ-
γελο Φραντζή. Ενώ συνεργάτες του
διέδιδαν ότι θα είχε στο ψηφοδέλτιό
του για το νέο δήμο Βόλβης και τους
6 δημάρχους των «παλαιών» δήμων,
τελικά στην εκδήλωση ανακοίνωσης
υποψηφιότητας παρευρέθηκαν μόνο
τρεις, εκ των οποίων οι δυο θα κατέ-
βουν στο ψηφοδέλτιο. Φυλλορροούν
οι δήμαρχοι… 

Για λίγο�
Μια εβδομάδα θα διαρκέσουν αυτό
το καλοκαίρι οι διακοπές του Δημή-
τρη Βαρτζόπουλου. Ο πρόεδρος της
διοικούσας επιτροπής της ΝΔ θα πα-
ραθερίσει από τις 8 έως τις 15 Αυγού-
στου στη Γερακινή της Χαλκιδικής
και θα προσπαθήσει αυτές τις εφτά
ημέρες να… φορτώσει τις «μπατα-
ρίες» του ενόψει του δύσκολου χει-
μώνα. Όπως είπε και ο ίδιος, μετά τον
Δεκαπενταύγουστο τον περιμένει
πολύ… κουπί!

Διαπαραταξιακός
«Αεράτος» προχωρά ο Ιγνάτιος Και-
τετζίδης ενόψει της 7ης Νοεμβρίου.
Ο δήμαρχος Πανοράματος και υπο-
ψήφιος για το δήμο Πυλαίας-Χορ-
τιάτη, εξασφάλισε τη στήριξη της
τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Χορ-
τιάτη παρά το γεγονός ότι προέρχε-

ται από το χώρο της ΝΔ. Αυτό θα πει
υπεράνω κομμάτων…

Στον αέρα
Έτοιμο είναι το site του Σάκη Τζακό-
πουλου, μέσω του οποίου θα ενημε-
ρώνει τους Θεσσαλονικείς για την
προεκλογική του δράση. Όποιος
θέλει να ενημερώνεται από το πολι-
τικό ιστολόγιο του υποψήφιου δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να
πληκτρολογήσει www.tzakopou-
los.gr. Όσον αφορά στο προεκλογικό
του κέντρο, στήνεται κοντά στην πε-
ριοχή του Λευκού Πύργου. 

Συντονιστείτε ρε παιδιά�
Όταν έρχονται οι υπουργοί στη Θεσ-
σαλονίκη, ενημερώνουν τους  υπό-
λοιπους συναδέλφους τους για όσα
υπόσχονται, τάζουν ή λένε γενικό-
τερα; Κατά την πρόσφατη επίσκεψη
του στην πόλη, ο Δημήτρης Ρέππας
χαρακτήρισε «ναυάγιο» την υποθα-
λάσσια αρτηρία και δεν ανέφερε που-
θενά ότι η κυβέρνηση προτίθεται να
την κατασκευάσει τελικά. Λίγες
εβδομάδες αργότερα η Τίνα Μπιρμ-

πίλη μας ξάφνιασε όταν άρχισε να
μιλά για μελλοντική απαγόρευση
κυκλοφορίας των ΙΧ σε τμήμα του
κέντρου της πόλης, όταν κατασκευα-
στεί η υποθαλάσσια! Συνεννόηση
μπουζούκι…

Στο δρόμο
Τον προεκλογικό του αγώνα για την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
συνεχίζει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης,
χωρίς να λογαριάζει Σαββατοκύριακα
και υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι σή-
μερα και αύριο θα επισκεφθεί Σέρρες,
Πιερία και Χαλκιδική, όπου θα συ-
ναντηθεί με τοπικούς φορείς και θα
συζητήσει μαζί τους για τα προβλή-
ματα της κάθε περιοχής ξεχωριστά. 

Ευαισθησία
«Κωλυσιεργία» στην έκδοση των
απαιτούμενων αδειών για την ανοι-
κοδόμηση της ελληνορθόδοξης εκ-
κλησίας του Αγίου Νικολάου στη
Νέα Υόρκη, που είχε καταστραφεί
μετά την τρομοκρατική επίθεση
στους δίδυμους πύργους, διαπιστώ-
νει ο Σάββας Αναστασιάδης. Ο βου-

λευτής της ΝΔ, ο οποίος πρόσφατα
επισκέφτηκε το Άγιο Όρος, κατέθεσε
ερώτηση στους αρμόδιους υπουρ-
γούς, ζητώντας τους να τον ενημε-
ρώσουν για ποιο λόγο παρα-
τηρούνται οι καθυστερήσεις και αν
είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να
αναλάβει πρωτοβουλίες για την επα-
νανέγερση του Ιερού Ναού. Όπως
υποστηρίζει, σημαντική ευθύνη
φέρει η λιμενική αρχή της Νέας Υόρ-
κης η οποία απέσυρε τη στήριξή της
στην ελληνική αρχιεπισκοπή της
Αμερικής για την εκταμίευση 60
εκατομμυρίων δολαρίων για την
ανέγερση της εκκλησίας». 

Ανατροπές 
Με τον Φώτη Κουβέλη και τη Δημο-
κρατική Αριστερά συντάσσονται οι
Ανδρέας Κουράκης και Μίνα Ξηρο-
τήρη, οι οποίοι στελεχώνουν την πο-
λιτική επιτροπή του κόμματος στη
Θεσσαλονίκη. Συντονιστής του ορ-
γάνου ορίστηκε ο Σάκης Παπαθανα-
σίου, ενώ μεταξύ άλλων στο
κομματικό όργανο συμμετέχουν οι
Καίτη Τσαρουχά και Νίκος Φωτίου.

και τσιμπάει... και πονάει
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