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- Συγγραφέας της
Χρονιάς 2009»
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Συνέχεια στη σελ. 2

H επανάσταση
του αυτονόητου

Toυ Νίκου Καραμανλή

Ο
ι συγχωνεύσεις που επι-
βάλει η τρόικα και προ-
ωθεί η κυβέρνηση είναι

εξαιρετικά αποκαλυπτικές. Δίνουν
μια πρώτη αλλά πάντως πειστική
απάντηση στο ερώτημα γιατί φτά-
σαμε ως εδώ…
Για παράδειγμα αποφασίστηκε η
συγχώνευση της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.)
με την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) σε μία ενι-
αία σχολή Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
Τόσο απλά. Πόσοι από εμάς γνω-
ρίζαμε την ύπαρξη και των δύο
αυτών Σχολών; Ποιος γνώριζε ότι
υπήρχαν ΑΕ με τις επωνυμίες
Κοινωνία της Πληροφορίας, Ψη-
φιακές Ενισχύσεις και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης; Κρατικές, επιχορη-
γούμενες και με διοικητικά συμ-
βούλια, διευθυντάδες και
προσωπικό δικό της η καθεμιά;  

Καιρός

Σελ. 2

Ο ΣΑΚΗΣ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

• ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Οι λεπτές ισορροπίες 
του Κ. Γκιουλέκα

Σελ. 4

• ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Τσανακλίδου – Αρβανιτάκη 
απόψε στη Σίβηρη

Σελ. 13

• ΑΡΗΣ / ΠΑΟΚ

Το προφίλ των αντιπάλων 
Αούστρια και Φενερμπαχτσέ
στο Europa League

Σελ. 6

Σελ. 6

✔ Χάνει το Δημόσιο το δωρεάν οικόπεδο…
✔ Γιατί ο δήμαρχος κατηγορεί την υπουργό Υγείας Μ. Ξενογιαννακοπούλου

και την υπουργό Οικονομίας Λ. Κατσέλη
✔ Ποιες είναι οι κυβερνητικές προθέσεις για το νέο Ογκολογικό – Παιδιατρικό

Νοσοκομείο. Πάει στο στρατόπεδο Καρατάσου;

Σελ. 10
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Κι όμως κάποιοι επί
πολλά χρόνια λυμαί-
νονταν την άγνοια
του πολίτη, το πολυ-
δαίδαλο και τα παρα-
θυράκια των νόμων
και «ίδρυαν» εται-
ρείες, για να δημι-
ουργούν «νέες» θέσεις
εργασίας, προφανώς

για να βολέψουν τα δικά τους παιδιά. 
Γιατί άραγε ο Οργανισμός Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), ο Οργανισμός Εργατικής
Εστίας (Ο.Ε.Ε.), ο Οργανισμός Εργα-
τικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), το Παρατη-
ρητήριο Απασχόλησης Α.Ε. και η
Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.  να
έχουν πέντε διοικήσεις, διευθυντάδες
επί πέντε κλπ. Πολύ απλά: δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος. Αυτά μόνο στην
Ελλάδα γίνονται. 
Ο κόσμος ρωτά αν θα πληρώσει κα-
νείς γι’ αυτά τα εγκλήματα. Εγκλή-
ματα για τα οποία η ευθύνη βαρύνει
τα μέγιστα την πολιτική. Βαρύνει
συχνά ακόμη και εκείνους που σή-
μερα εμφανίζονται ως τιμητές αυτής
της κατάστασης. Είναι εγκλήματα
κατά της κοινωνίας στην οποία προ-
κάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη,
καθώς διαρκούν πάνω από δύο και
τρεις γενιές νέων παιδιών. Μια βλάβη
τόσο βαθιά που πολύ δύσκολα επα-
νορθώνεται. 
Έπρεπε να έρθει η χώρα στο μαύρο
της το χάλι και να «εισβάλλουν» οι
επιτηρητές της τρόικα για να κά-
νουμε όσα λογικά έπρεπε να έχουν
γίνει εδώ και τριάντα σαράντα χρό-
νια; 
Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου το
είπε καλά: «Εκείνο που χρειάζεται η
Ελλάδα είναι η επανάσταση του αυ-
τονόητου». Μακάρι να το εννοεί κιό-
λας. Άλλη ευκαιρία δεν έχουμε. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Η επανάσταση 
του αυτονόητου
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Π
ού είχαμε μείνει;
Καταμεσής του πε-
λάγους; Όχι!Μόλις
γλιτώσαμε από ένα

Τζετ σκι, αφού προηγουμένος
είχαμε διασωθεί, από παιδά-
κια, τενίστες και άλλους λουό-
μενους με πλείστες όσες
καλλιτεχνικές ανησυχίες. 
Βγαίνεις λοιπόν στην ακτή,
σώζεσαι στο παραπέντε από
δύο νεαρούς που τρέχουν σαν
να προπονούνται για Ολυμ-
πιακούς και παραλίγο να σε
πάρουν μαζί τους ως σουβε-
νίρ, και προχωράς στο μέρος
που έχεις αφήσει την καθαρή
σου την ψαθούλα και την πε-
τσετούλα σου.
Εικόνα έβδομη και φαρμα-
κερή: Η ψάθα σου που την
είχες τινάξει και τακτοποιήσει
πριν μπεις, είναι λες και το
τζετ σκι, πέρασε τελικά από
πάνω της. Στην πραγματικό-
τητα, έχουν περάσει από
πάνω της τα εκατομμύρια παι-
δάκια της παραλίας, που προ-
φανώς έπαιζαν κυνηγητό και
είναι στο ίδιο χάλι!Η πετσέτα
σου είναι σε χειρότερη κατά-
σταση και η τσάντα σου είχε
δει σίγουρα και καλύτερες
μέρες. Ψάχνεις με αγωνία για

το πορτοφόλι και το βρίσκεις
άθικτο, όπου εκεί παίρνεις την
πρώτη ανάσα για να την χά-
σεις αμέσως μετά, αφού και το
κινητό σου είναι εκεί μεν,
αλλά έτσι όπως έχει καταντή-
σει, αμφιβάλεις αν θα λειτουρ-
γήσει ξανά. Μάλιστα για να το
ανακαλύψεις, χρειάστηκε να
ψάξεις λίγο σκάβοντας την
άμμο και πριν βρεις την
ακριβή σου συσκευή, ανακά-
λυψες γόπες (πού να βρεθεί
τασάκι στην παραλία), γυα-
λιά (σκέτο ναρκοπέδιο η
άμμος) και μια σακούλα
νάυλον. Το ένα σου παπού-
τσι, είναι δέκα μέτρα μα-
κριά και συ αναρωτιέσαι,
βλακωδώς, πώς βρέθηκε
εκεί. Για το άλλο παπούτσι,
ας μην γίνει λόγος. Ούτως
ή άλλως δεν θα το βρεις
ποτέ! Κοιτάζεις γύρω
σου το πλήθος που
τρώει, πίνει και
δείχνει να περ-
νάει καλά και
αναρωτιέσαι
εσύ τι δουλειά
έχεις εκεί.
Πολύ θέλεις
επίσης να κα-
θίσεις

όμορφα και πολιτισμένα στη
άμμο και…. να βάλεις τα κλάμ-
ματα!Πριν προχωρήσεις σε
κάτι τόσο δραστικό, μαζεύεις
τα πράγματά σου και φεύγεις
κάνοντας βαρύ όρκο: Ποτέ
ξανά σε παραλία μέρα αργίας!
Γιατί αντίθετα με ότι λέγεται…. 
Δεν μπορεί…. ΔΕΝ θα στρώσει!

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
... ΛεωνΙδΑΣ ΜπΑΛΑφΑΣ

«Με τον εαυτό μου ακόμη είμαστε σε φάση 
γνωριμίας, δεν αισθάνομαι έτοιμος
ακόμα να με χαρακτηρίσω»

ΣΑκηΣ ΡουβΑΣ
«Μεγάλωσα δύσκολα, η μάνα μου έκανε πολ-
λές δουλειές, ο πατέρας μου δεν ήταν πλού-
σιος και όταν στα 12 μου χωρίσανε είχα δύο
μικρότερα αδέλφια που χρειάζονταν στήριξη»

Συνέχεια από τη σελ. 1

Εικόνες της παραλίας (μέρος 4ον και τελευταίον,επιτέλους!)
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
αμόγια λένε
εμάς τους Έλλη-
νες στο εξωτε-

ρικό. Και δεν κοιτάνε δίπλα τους.
Ο Φίλης (Θεοφίλης) αφού τελεί-
ωσε πριν 20 περίπου χρόνια την
Αγγλική Φιλολογία πήγε στις
ΗΠΑ, στο Μέρυλαντ. Δεν είχε τί-
ποτα δραματικές ιστορίες λάν-
τζας, για να καταλήξει ο
μεγαλύτερος εστιάτορας στη Νέα
Υόρκη. Απλώς βρήκε δουλειά σε
εταιρεία που παρέχει τεχνογνω-
σία πληροφορικής στους Αμερι-
κανούς αγρότες. Δούλεψε
σκληρά, αξιοποίησε εργατικότητα
και εξυπνάδα, κέρδισε θέσεις και
κύρος μέσα στο άκρως ανταγωνι-
στικό περιβάλλον του αμερικανι-
κού ιδιωτικού τομέα. Ο
μετανάστης Καλύμνιος, απέκτησε
με το σπαθί του την ενδοεταιρική
αναγνώριση. Εν μέσω κρίσης ζή-
τησε και πήρε αύξηση. Εν μέσω
κρίσης ζήτησε και πήρε 5 εβδο-
μάδες θερινή άδεια, για να περά-
σει διακοπές στην πατρίδα του. Η
εταιρία αναγνώρισε και επιβρά-
βευσε με αυτούς τους τρόπους
την εργατικότητα του. Επιβρά-
βευση -μαζί με άλλα- και για το
γεγονός ότι ένα απόγευμα που
χάλασε το δίκτυο της εταιρείας, ο
Φίλης με δική του πρωτοβουλία,
έμεινε ως τα ξημερώματα για να
το διορθώσει, χωρίς να έχει τέ-
τοια αρμοδιότητα ή ευθύνη. Ναι,
έκανε τέτοιο πράγμα ένας εκ των
«κατάπτυστων», «ανεύθυνων» Ελ-
λήνων, που αποτελούν το «μαύρο
πρόβατο» της Ευρώπης. Ο Φίλης,
είναι ένας από τα εκατομμύρια
Έλληνες κι Ελληνίδες, που καθη-
μερινά αποδεικνύουν ότι αυτή η
ράτσα είναι ιδιαίτερη. Κι απαιτεί
κι αυτός, από το Μέρυλαντ όπου
βρίσκεται  να πάψουν χιλιάδες
λαμόγια να αμαυρώνουν την Ελ-
λάδα μας. Οι σκληρά και τίμια ερ-
γαζόμενοι Έλληνες της
Διασποράς, αλλά και της πατρί-
δας μας απαιτούν από την κυβέρ-
νηση να καθαρίσει το όνομα μας.
Να καθαρίσει την κόπρο του Αυ-
γείου, με κάθε κόστος, με κάθε τί-
μημα…

Ο Φίλης
από το Μέρυλαντ

Του Σταύρου Οραήλογλου
sorailoglou@gmail.com

Έ να από τα σημαντι-
κότερα ζητήματα
που ανέκυψαν μετά

την άδεια που δόθηκε από τις Τουρκικές
αρχές για την τέλεση Θείας Λειτουργίας
την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στην ιστορική Μονή της Παναγίας στον
Πόντο, ήταν η διαχείριση του όγκου των
επισκεπτών που θα επιδίωκαν να παρα-
κολουθήσουν από κοντά την Πανηγυρική
Λειτουργία. 

Μάθαμε λοιπόν πως κυκλοφόρησαν
και διανεμήθηκαν ήδη 600 μόλις προ-
σκλήσεις που θα εξασφαλίσουν την εί-
σοδο ισάριθμων προσκυνητών στο χώρο
της Μονής. Κανείς παραπάνω. 

Και η απορία που προκύπτει αμέσως

είναι η εξής: Εφ’ όσον από την αρχή
γνώριζαν οι Ομοσπονδίες των Ποντίων
πως θα είναι μικρός ο αριθμός αυτών
που θα έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν τη Θεία Λειτουργία λόγω του
δεδομένου, περιορισμένου χώρου στη
Μονή, για ποιο λόγο προτρέπουν από την
πρώτη στιγμή τα σωματεία – μέλη τους
να φτάσουν μέχρι την καρδιά της Τουρ-
κίας; 

Δεν θα ήταν πιο έντιμο και ηθικό να
ενημερωθούν από την αρχή όλοι οι προ-
σκυνητές πως θα έρθουν μεν μέχρι το
όρος Μελά, αλλά δεν θα έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν τη Λειτουρ-
γία,  παρά μόνο από γιγαντοοθόνες; 

Εφ’ όσον γνωρίζουν, ή μάλλον, οφεί-
λουν να γνωρίζουν, καλύτερα απ’ όλους
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα
στον Πόντο, την έντονη δράση ακραίων,

εθνικιστικών στοιχείων που έχουν δείξει
τις προθέσεις τους στο πρόσφατο παρελ-
θόν, την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουν
οι Τούρκοι για την περιοχή αυτή για πολύ
συγκεκριμένους λόγους, για ποιο λόγο
οδηγούν τόσους συμπατριώτες μας εκεί;
Δεν καταλαβαίνουν ότι η παρουσία χιλιά-
δων Ποντίων μπορεί να λειτουργήσει ως
κόκκινο πανί και να οδηγηθούμε σε κα-
ταστάσεις που δεν θέλουμε ούτε να φαν-
ταστούμε; 

Μήπως βρήκαν την ευκαιρία να μετα-
φέρουν από την Ελλάδα στα μαρτυρικά
μέρη του Πόντου τους ανούσιους αντα-
γωνισμούς τους, αναζητώντας την πρω-
τοκαθεδρία στον Ποντιακό χώρο; Ας
ευχηθούμε λοιπόν να δείξουν όλοι σύ-
νεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί μια
σπίθα αρκεί να βάλει φωτιά στα όνειρα
δεκαετιών…

Μια σπίθα αρκεί...

άποψη

Από Διαγώνιο μέχρι
Αριστοτέλους. Εκεί
σταματά η βόλτα των
Θεσσαλονικέων αλλά
και τα ψώνια τους.
Την περασμένη
εβδομάδα η εικόνα
της άδειας πόλης ήταν
συνήθης, μόλις
περνούσες την
κεντρική πλατεία της
πόλης. Ούτε γρόσι

Μια πολύ άσχημη
εικόνα που δυστυχώς

την αντικρίζει ο
Θεσσαλονικιός αλλά
και ο επισκέπτης της

πόλης σε πολλά σημεία
των κεντρικών δρόμων

της πόλης.
Καταστηματάρχες

βγάζουν στο δρόμο
απορρίμματα –μακριά
από την πόρτα μου κι
όπου θέλει ας είναι.

Κάποτε υπήρχε
τουριστική αστυνομία
που σ’ έγραφε επειδή

έπιανες στα
μανταλάκια ένα ρούχο

στο μπαλκόνι σου… 
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➽ Κρατήστε το όνομα του
Βασίλη Φλωρίδη για το
δήμο Θεσσαλονίκης. Ο
ανώτατος δικαστικός δέχε-
ται στενό μαρκάρισμα τον
τελευταίο καιρό από συγκε-
κριμένους κύκλους του
ΠΑΣΟΚ, καθώς θεωρείται
ως το καταλληλότερο και
ενδεδειγμένο πρόσωπο για
να «καθαρίσει» το πολιτικό
τοπίο στην πόλη αλλά και
τον δήμο από ατασθαλίες
του παρελθόντος…

➽ Θετικό κλίμα αποκόμισε
ο υποψήφιος δήμαρχος
Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτά-
ρης κατά τις επαφές που
είχε τις προηγούμενες ημέ-
ρες με τους βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ της πόλης. Ο κ.
Μπουτάρης συναντήθηκε
με όλους τους βουλευτές
του κυβερνώντος κόμματος
και συζήτησε την υποψη-
φιότητά του, ωστόσο, δεν
πρόλαβε να συναντήσει
τον υπουργό Δικαιοσύνης,
Χ. Καστανίδη ενώ με τον
Θ. Ρομπόπουλο μίλησε τη-
λεφωνικά. Όπως τόνισε και
ο ίδιος ο κ. Μπουτάρης
όλοι τους ήταν θετικοί
απέναντι του. 

➽ Στον Γ. Μαραντέλο
στρέφονται σιγά σιγά τα
βλέμματα της Χαλκηδόνας
ενόψει των αυτοδιοικητικών
εκλογών. Ο αντιπρόεδρος
της HELEXPO και γενικός
γραμματέας του Συνδέσμου
Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας
έχει δηλώσει επανειλημ-
μένα την επιθυμία του να
διεκδικήσει τον νέο καλλι-
κράτειο δήμο Χαλκηδόνας,
που έχει προκύψει από τη
συνένωση των δήμων Χαλ-
κηδόνας, Κουφαλίων και
Αγίου Αθανασίου. Ο ίδιος
μάλιστα ως κομματικό στέ-
λεχος του κυβερνώντος
κόμματος έχει υποστηρίξει
ότι επιθυμεί τη στήριξη του
ΠΑΣΟΚ, κάτι που είναι
πολύ πιθανό να συμβεί,
μετά και την επιλογή του
από το κόμμα στη θέση του
αντιπροέδρου στο διοικη-
τικό συμβούλιο της HEL-
EXPO.

παραδημοτικά

Από το Καραβάν Σαράι 
στο νέο Δημαρχείο

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Λεπτές ισορροπίες
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΟΥΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

Πέρα από τα έντονα συναισθήματα του
δημάρχου Β. Παπαγεωργόπουλου, που τα
εξέφρασε με δηλώσεις στα ΜΜΕ, η στιγμή
είναι πράγματι ιστορική. Μετά από 98 χρό-
νια ελεύθερου βίου η Θεσσαλονίκη απέ-
κτησε το δικό της δημαρχείο, καθώς την
περασμένη Τετάρτη ολοκληρώθηκε η μετα-
κόμιση των Υπηρεσιών του δήμου από το
Καραβάν Σαράι στο νέο Δημαρχείο. Ο Β.
Παπαγεωργόπουλος το συνέδεσε με το προ-
σωπικό του ρεκόρ 10.22 στα 100 μέτρα
που έκανε στις 4 Αυγούστου 1972 και
βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τα πολλά
και σημαντικά έργα που έγιναν στη Θεσσα-
λονίκη στη διάρκεια της θητείας του. Ήδη,
σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, στην
ιστοσελίδα www.thessaloniki.gr και στο τη-
λεφωνικό κέντρο του παλαιού Δημαρχείου
2310-375200 μπορεί να βρει κανείς να
νέα τηλέφωνα των υπηρεσιών προκειμένου
να εξυπηρετηθεί. 

Της Χρύσας Κυριακού

Βαρύνοντα ρόλο αναμένεται
να παίξει η Διοικούσα Επι-
τροπή της ΝΔ στην επιλογή

των προσώπων, που θα στελεχώ-
σουν το ψηφοδέλτιο του Κ. Γκιου-
λέκα. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης,
που πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία της Διοικούσας Επιτροπής της
ΝΔ με τη συμμετοχή του προέδρου
της Διοικούσας, Δ. Βαρτζόπουλου
και του υποψηφίου δημάρχου, Κ.
Γκιουλέκα, συζητήθηκε η κατάρ-
τιση του ψηφοδελτίου, που αποτε-
λεί τη νούμερο ένα εκκρεμότητα
του υποψηφίου δημάρχου.

Όπως τονίστηκε θα πρέπει μέχρι
τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη
να καταλήξουν στα ονόματα που θα
στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο. Μά-
λιστα, στόχος της ΝΔ είναι η δημι-
ουργία ενός δυνατού
ψηφοδελτίου, που θα καταφέρει
να κερδίσει την εκλογική αναμέ-
τρηση της 7ης Νοεμβρίου.  

Τα «αγκάθια» 
Ωστόσο, αγκάθι αποτελεί η μη

ανακοίνωση μέχρι στιγμής του
«εκλεκτού» του ΠΑΣΟΚ για το
δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς το γε-
γονός ότι δεν γνωρίζουν τον αντί-
παλο του Κ. Γκιουλέκα δυσκολεύει
περισσότερο την επιλογή των προ-
σώπων. Δύσκολη υπόθεση αποτε-
λεί για τη ΝΔ και η επιλογή ή μη
προσώπων από τη δημοτική ομάδα
Παπαγεωργόπουλου. 

Ο Κ. Γκιουλέκας έχει προγραμ-
ματίσει να ξεκινήσει και επίσημα
τον προεκλογικό του αγώνα μετά τη
γιορτή του Δεκαπενταύγουστου και
συγκεκριμένα στις 16 Αυγούστου.
Τις ημέρες αυτές ο Κώστας Γκιου-
λέκας συνεχίζει τις επαφές με κομ-
ματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη
ενώ αναμένεται να συναντηθεί με
τον μέντορά του, κατά πολλούς,
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Βασίλη
Παπαγεωργόπουλο. Οι σχέσεις των
δύο ανδρών δεν διανύουν και την

καλύτερη περίοδό τους, μετά και
τη δήλωση του υποψηφίου δημάρ-
χου ότι την υποψηφιότητά του δεν
την δεσμεύει κανένα πρόσωπο του
παρελθόντος.

Σε αναμονή
Την ίδια ώρα, τα στελέχη της

δημοτικής ομάδας της Αναγέννη-
σης βρίσκονται στην αναμονή για
μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον
υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονί-
κης. Ο κ. Γκιουλέκας μέχρι στιγ-

μής δεν έχει επικοινωνήσει με κα-
νένα αντιδήμαρχο ή δημοτικό
σύμβουλο για να συζητήσει μαζί
τους μια ενδεχόμενη ή μη συνερ-
γασία. Όπως δηλώνει νυν αντιδή-
μαρχος της παράταξης
Παπαγεωργόπουλου «δεν πρόκει-
ται εμείς να πάρουμε τηλέφωνο
και να επιδιώξουμε συνάντηση με
τον κ. Γκιουλέκα. Είναι υποχρέ-
ωσή του να το κάνει ο ίδιος. Ως
δημοτική ομάδα έχουμε προσφέ-
ρει πολλά σε αυτή την πόλη». 

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ερώτηση
�για�την�πτώση
στον�τουρισμό
Εκτός�τουριστικού�πλάνου,�εν�μέσω�καλοκαιριού,�«βλέ-
πει»�τη�Θεσσαλονίκη�ο�Σάββας�Αναστασιάδης�και�για�αυτό
το�λόγο�κατέθεσε�σχετική�ερώτηση�στον�υπουργό�Πολιτι-
σμού�και�Τουρισμού.�Σύμφωνα�με�αυτήν,�το�μήνα�Μάιο
η�πληρότητα�των�ξενοδοχείων�της�ευρύτερης�περιοχής
του�νομού�έχει�παρουσιάσει�πτώση�της�τάξης�του�23%,
ενώ�σε�ετήσια�βάση�η�πτώση�υπολογίζεται�να�προσεγγί-
σει�το�45%,�με�αντίστοιχο�επακόλουθο�και�τη�δραματική
αύξηση�της�ανεργίας.�«Παρόλη�τη�γεωπολιτική�σημασία
του�νομού�Θεσσαλονίκης»,�σημειώνει�ο�βουλευτής�της�ΝΔ
στη�Β’�εκλογική�περιφέρεια�«και�παρά�την�εμφανή�πτώση
της�τουριστικής�κίνησης,�το�αρμόδιο�υπουργείο�έχει�εξαι-
ρέσει�τη�Θεσσαλονίκη�από�τον�προγραμματισμό�Τουρι-
στικής� προβολής� για� το� 2010.� Για� αυτό� ρωτά� τον� κ.
Γερουλάνο�με�ποιο�σκεπτικό�μένει�η�πόλη�μας�εκτός�σχε-
διασμού�και�σε�ποιες�ενέργειες�προτίθεται�να�προβεί�η
αρμόδια� διεύθυνση� του� υπουργείου,� ώστε� να� δοθεί
άμεση�λύση�στο�πρόβλημα�που�δημιουργήθηκε.

Αρχές Σεπτέμβρη η ανακοίνωση των ονομάτων





ΠΑΕΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ; 

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ «Κ»

«Κατεβαίνω για να αγωνιστώ και να ενώσω»

Ή ρθα για να μείνω, δηλώνει στην
«Κ» ο Σάκης Τζακόπουλος, η ανα-
κοίνωση της υποψηφιότητας του

οποίου για το Δήμο Θεσσαλονίκης τάραξε τα
νερά στο χώρο της κεντροδεξιάς στη Θεσσα-
λονίκη. Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, ο
πρώην πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας καθιστά σαφές σε όλους τους συνομι-
λητές του πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω
στην απόφασή του. «Όσοι με ξέρουν, γνωρί-
ζουν καλά πως θα μείνω στην αυτοδιοικητική
μάχη μέχρι το τέλος. Δεν είμαι επαγγελματίας
πολιτικός, δεν έχω εξαρτήσεις, δεν χρωστάω
σε κανέναν. Κατεβαίνω για να ενώσω τις
φωνές των ενεργών πολιτών, των συμπολιτών
μας που αναζητούν μια εναλλακτική πολιτική
πρόταση, μια πρόταση ελπίδας. Και δεν έχω
καμία πρόθεση να τους απογοητεύσω, παρα-
συρόμενος στη λογική των έντιμων συμβιβα-
σμών και των υποχωρήσεων» τονίζει.

«Όποιος θέλει να αποδράσει από τα κομμα-
τικά στεγανά και να μας εμπιστευτεί, ανεξάρ-
τητα από το χώρο στον οποίο ιδεολογικά
ανήκει, όποιος δεν ανέχεται πλέον την κοροϊδία

και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, όποιος συμ-
φωνεί στο ότι δεν πάει άλλο, μπορεί να έρθει
μαζί μας. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Μας ενώ-
νει η Θεσσαλονίκη και η βεβαιότητα ότι μπο-
ρούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε,
μπορούμε και πρέπει να πάμε μπροστά» δηλώ-
νει.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο 48χρονος πολιτι-
κός μηχανικός στην εικόνα του δήμου Θεσσα-
λονίκης την επόμενη ημέρα των εκλογών. 

«Δε με εκφράζει η λογική του φύγε εσύ -
έλα εσύ», επισημαίνει. «Αυτό που απαιτείται
από την 1η Ιανουαρίου του 2011, είναι μια

νέα προσέγγιση της διοίκησης, με τον απαραί-
τητο εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωσή
της» εξηγεί.

Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ-ΤΚΜ που
αυτήν την περίοδο προετοιμάζεται οργανωτικά
για τη μεγάλη μάχη, πιστεύει ότι «Οι άνθρωποι
κάνουν τους θεσμούς.

Γι’ αυτό και απόλυτη προτεραιότητά μου θα
είναι η αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστο-
σύνης μεταξύ δημοτών και διοίκησης του
Δήμου. Γιατί, κακά τα ψέματα, το γυαλί έχει
ραγίσει. Και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια
ώστε να πείσουμε τους Θεσσαλονικείς ότι ξε-
κινά μια νέα περίοδος για την πόλη μας».

Έχοντας κοντά του ικανά και άφθαρτα στε-
λέχη φαίνεται αποφασισμένος να πετύχει στο
νέο του εγχείρημα: «Δεν υπάρχει όμως άλλος
δρόμος. Πρέπει κάποτε να έρθουμε σε ρήξη
με ό,τι μας εξασθενίζει, με νοοτροπίες, «πα-
ρέες» και συμφέροντα, με ό,τι μας κρατά εγ-
κλωβισμένους στη μιζέρια και στην
κακομοιριά. Είμαι βέβαιος, ότι οι εκλογές
αυτές θα δώσουν το σύνθημα της αντεπίθεσης
των σκεπτόμενων πολιτών». 

Γ.Κ.

Χάνει το Δημόσιο τη δωρεάν
έκταση του δήμου Μίκρας�
Αναπάντητες… οι κλήσεις

του δημάρχου
Θ. Γκουστίλη από

Ξενογιαννακοπούλου -
Κατσέλη

Του Γιάννη Θ. Κεσσόπουλου

Ούτε ναι ούτε όχι από την κυ-
βέρνηση για το Παιδιατρικό
– Ογκολογικό Νοσοκομείο

που επρόκειτο να ανεγερθεί σε
έκταση του δήμου Μίκρας. Την τα-
κτική της αδιαφορίας απέναντι στις
«κλήσεις» του δημάρχου Θόδωρου
Γκουστίλη, φαίνεται ότι έχουν επι-
λέξει οι αρμόδιες υπουργοί της κυ-
βέρνησης. Έτσι, ο δήμαρχος με
επιστολή του ζητά εδώ και τώρα –
μέχρι τέλος Αυγούστου- να υπάρ-
ξει επίσημη ενημέρωση για τις
κυβερνητικές προθέσεις, δεδομέ-
νου ότι το σχετικό μνημόνιο συνερ-
γασίας μεταξύ του δήμου και του
υπουργείου Υγείας εκπνέει στις 30
Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της «Κ», η κυβέρνηση προ-
σανατολίζεται στη δημιουργία
«νοσοκομειακού πάρκου» στο
στρατόπεδο Καρατάσου όπου θα
εγκαταστήσει και το νοσοκομείο.
Μια τέτοια εξέλιξη όμως θα κοστί-
σει στο Δημόσιο περί τα 20 εκα-
τομμύρια την ώρα που ο δήμος

Μίκρας με απόφαση του δημοτι-
κού συμβουλίου διαθέτει δωρεάν
ένα φιλέτο της περιοχής 127
στρεμμάτων…

Πάει Καρατάσου;
«Έχει παγώσει η διαδικασία επί

ένα χρόνο» λέει ο Θ. Γκουστίλης,
επιβεβαιώνοντας ότι «θέλουν να
πάνε στο Καρατάσου να πληρώ-
σουν 20 εκατ. στο Μετοχικό Τα-
μείο Στρατού για να κάνουν
νοσοκομειακό πάρκο». Όπως ανα-
φέρεται στην επιστολή, στο μνημό-
νιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου
και του υπουργείου Υγείας
«υπήρχε ρητή δέσμευση σύμφωνα
με την οποία στην περίπτωση που
μέχρι το Σεπτέμβρη (30/9) 2010
δεν γινόταν καμία ενέργεια για την
υλοποίηση του έργου, η έκταση θα

παρέμενε στην κυριότητα του
δήμου Μίκρας». Αναφέρεται δε
χαρακτηριστικά ότι πρόθεση της
ηγεσίας των συναρμόδιων υπουρ-
γείων είναι να κατασκευαστούν τα
νοσοκομεία «σε περιοχή δυτικά της
Θεσσαλονίκης σε ακίνητο το οποίο
θα χρειαστεί υψηλότατο κόστος για
να απαλλοτριωθεί και για το οποίο
δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολεοδο-
μικό καθεστώς και κατάλληλες
χρήσεις γης».   

Τέλος Σεπτεμβρίου… τέλος
Τους τελευταίους μήνες το θέμα

τέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ και στην
υπουργό Υγείας Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, η οποία –σύμ-
φωνα με το δήμαρχο- υποσχέθηκε
«θα το δούμε» και ότι μέχρι το
Μάιο θα δινόταν απάντηση όμως

κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο Θ. Γκουστί-
λης έθεσε το θέμα και στην
υπουργό Οικονομίας Λ. Κατσέλη
κατά την τελευταία επίσκεψή της
στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα Ιου-
λίου. Πάλι η ίδια υπόσχεση, πάλι
καμία απάντηση, πάλι κανένα απο-
τέλεσμα. 

«Ισχύει η απόφασή μας. Τιμούμε
το μνημόνιο συνεργασίας με το
υπουργείο και ΔΕΠΑΝΟΜ αλλά θα
ισχύσει και η ημερομηνία λήξης
της δέσμευσης. Αν δεν γίνει η αν-
ταλλαγή μέχρι 30/9, τότε η έκταση
πρέπει να επιστρέψει στο δήμο
μας» λέει ο δήμαρχος, υπενθυμί-
ζοντας ότι ενόψει Καλλικράτη και
συνένωσης του δήμου Μίκρας με
τη Θέρμη και τα Βασιλικά, η συγ-
κεκριμένη έκταση θα αξιοποιηθεί
δεόντως.
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➽ Στο γαλάζιο στρατόπεδο
του νέου δήμου Χαλκηδόνας οι
διεκδικητές του δήμου έχουν
συμφωνήσει να προχωρήσουν
σε δημοσκόπηση, καθώς αδυ-
νατούν να βρουν κοινό υποψή-
φιο. Η δημοσκόπηση μάλιστα
αναμένεται να ξεκινήσει τις
επόμενες ημέρες, και η επιλογή
του γαλάζιου «εκλεκτού» θα
εξαρτηθεί από αυτή.  

➽ Πανέτοιμη δηλώνει η νο-
μαρχιακή σύμβουλος Θεσσαλο-
νίκης, Χριστίνα Αλίρη, για
την εκλογική αναμέτρηση της
7ης Νοεμβρίου, όπου θα διεκ-
δικήσει το δημαρχιακό θώκο
του νέου δήμου Ωραιοκά-
στρου. Η νεαρή υποψήφια έχει
ετοιμάσει μάλιστα το ψηφοδέλ-
τιό της σχεδόν κατά 90%, και
απομένει μια τελική ματιά. 

➽ Παρά τα πισώπλατα μαχαι-
ρώματα, που δέχεται, όπως
υποστηρίζουν στελέχη του το-
πικού ΠΑΣΟΚ, από πρώην
υποψήφιο δήμαρχο, που είχε
διεκδικήσει κατά το παρελθόν
το δήμο με τη στήριξη του κυ-
βερνώντος κόμματος, αλλά και
το νεαρό της ηλικίας της η κ.
Αλίρη έχει καταφέρει σε σύν-
τομο χρονικό διάστημα να κερ-
δίσει τις εντυπώσεις.
«Υπάρχουν κάποιοι που την
πολεμούν. Ήθελαν αυτοί να
είναι πάντα μπροστά», υποστή-
ριξε δημοτικός σύμβουλος του
ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε ότι
«ωστόσο, το τοπικό ΠΑΣΟΚ την
επέλεξε καθώς έχει πολλές πι-
θανότητες να καταφέρει να
κερδίσει τις εκλογές και να
είναι η επόμενη δήμαρχος της
περιοχής». 

➽ Από λουμπάγκο ταλαιπω-
ρείται εδώ και λίγες ημέρες ο
Σάκης Τζακόπουλος. Ο υποψή-
φιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
διαψεύδει κατηγορηματικά τις
φήμες που τον θέλουν να απο-
χωρεί από την προεκλογική
κούρσα και μετά τον Δεκαπεν-
ταύγουστο θα εντείνει τις επα-
φές του με φορείς της πόλης.
Μέχρι τότε οι γιατροί του συ-
νέστησαν ξεκούραση, όσο του
το επιτρέπουν οι προεκλογικές
συνθήκες… 

παραδημοτικά
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Το «όχι» του Γιάννη

Τελειωμένο θεωρείται το θέμα της
πράσινης υποψηφιότητας για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
σύμφωνα με ορισμένους κύκλους
της Ιπποκράτους. Υποψήφιος, λένε,
θα είναι ο Γιάννης Μαγκριώτης, οι
αντιρρήσεις του οποίου κάμφθηκαν. 

Η εξέλιξη, σύμφωνα με τους ίδιους
κύκλους, συνδυάζεται με τον φημο-
λογούμενο ανασχηματισμό και το
ισχυρό σενάριο για μετεξέλιξη του
υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε υπουργείο Μεγάλων
Έργων, γεγονός που θα σημάνει
υποχρεωτική αναδόμηση για
υπουργούς και υφυπουργούς.
Ωστόσο, ο υφυπουργός μιλώντας
στην «Κ» ξεκαθάρισε με τον πιο κά-
θετο τρόπο ότι δεν πρόκειται να
είναι υποψήφιος.

Χαλαρώστε

Ως στήριξη στην υποψηφιότητα
Μπουτάρη για το δήμο Θεσσαλονί-
κης εκλήφθηκε από πολλούς η δή-
λωση του υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη Σπύρου Βούγια ότι «ο
Μπουτάρης είναι μια καλή υποψη-
φιότητα, που μπορεί να ενώσει στο
δεύτερο γύρο όλες τις δυνάμεις».
Λέτε να μετέφερε το μήνυμα της Ιπ-
ποκράτους; 

Αν όχι, ήταν μια «παρακινδυνευ-
μένη» δήλωση από ένα υψηλό κομ-
ματικό και κυβερνητικό στέλεχος, με
τις γνωστές σχέσεις που διατηρεί με
τον Γ. Παπανδρέου. Πάντως, είναι
λίγο… κάπως να δόθηκε με τον
τρόπο αυτό η επίσημη άποψη του
ΠΑΣΟΚ. Απλά ο κυρ Γιάννης είναι
φίλος με το Σπύρο, του οποίου
υπήρξε και δημοτικός σύμβουλος. 

Μπλεξίματα

Όταν λες πολλά και τα λες δημόσια,
είναι φυσικό να σε καλέσει ο εισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου για εξη-
γήσεις. Αυτό «έπαθε» ο Γενικός
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λέανδρος Ρακιντζής με τις αλλεπάλ-
ληλες αποκαλύψεις του για τη δια-
φθορά στη Δημόσια Διοίκηση. 

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ι.
Τέντες διέψευσε ότι ο κ. Ρακιντζής
κατέθεσε τα στοιχεία στη Δικαιο-
σύνη, όπως ο τελευταίος ισχυρίζε-
ται, και τον κάλεσε να το κάνει
τώρα. Μετά τη δόξα, μπλεξίματα…

παραπολιτικά

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΤΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ

Του Ηλία Αγγελόπουλου

Μ ε τη φράση «δεν
υπάρχει νέο μνημόνιο,
δεν υπάρχουν νέα

μέτρα», ο υπουργός Οικονομι-
κών Γιώργος Παπακωνσταντίνου
επιχείρησε να καθησυχάσει την
κοινή γνώμη ότι όλα βαίνουν
καλώς, ανακοινώνοντας ταυτό-
χρονα την θετική αξιολόγηση της
τρόικας που έχει ως συνέπεια
την ομαλή εκταμίευση της δεύ-
τερης δόσης του δανείου, στις
15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα,
ανακοίνωσε τη χορήγηση νέου
πακέτου εγγυήσεων για τις ελλη-
νικές τράπεζες, ύψους 25 δις
ευρώ προκαλώντας αντιδράσεις.  

Το επόμενο ραντεβού με τους
ελεγκτές της τρόικα ορίστηκε για
τις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε η
κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
περάσει από τη Βουλή τη νέα
δομή και νέα οργάνωση του φο-
ρολογικού συστήματος, κάτι που
πιθανώς θα γίνει το Σεπτέμβριο.
Δεν είναι τυχαία η αποστροφή
του κ. Παπακωνσταντίνου ότι
καθώς θα μπαίνουν σε τάξη τα
δημοσιονομικά, το βάρος του
προγράμματος θα μετατοπίζεται
στις διαρθρωτικές αλλαγές. Εξού
και οι δημόσιες συζητήσεις για
περικοπές στον 13ο και 14ο
μισθό των ιδιωτικών υπαλλήλων,
απολύσεις στον ΟΣΕ και άλλα
δύσκολα για την τσέπη του πο-
λίτη. Επίσης, το Σεπτέμβριο θα
κατατεθεί το σχέδιο νόμου για
την αναδιάρθρωση του ΟΣΕ και

τη δημοσιοποίηση των δέκα πιο
ζημιογόνων ΔΕΚΟ. 

Ο κ. Παπακωνσταντίνου διαβε-
βαίωσε ότι στα σχέδια της κυ-
βέρνησης για την ιδιωτικοποίηση
ή αναδιάρθρωση των επιχειρή-
σεων του Δημοσίου, δεν περι-
λαμβάνονται απολύσεις, αλλά
«μείωση προσωπικού, μέσω
ανακατατάξεων και μέσω μετα-
τάξεων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα».

Τι λέει η τρόικα
Από την πλευρά τους, μετά τις

επαφές που είχαν τα υψηλό-
βαθμα στελέχη της τρόικας (ΕΕ-
ΕΚΤ-ΔΝΤ) με το οικονομικό

επιτελείο Ελλάδα τόνισαν ότι η
Ελλάδα δεν πρόκειται να πάει σε
οποιασδήποτε μορφής αναδιάρ-
θρωση του χρέους της ακόμη
και μετά την ολοκλήρωση του οι-
κονομικού προγράμματος που
υλοποιεί βάσει του μνημονίου.

Επιπλέον θεωρούν ότι το ελλη-
νικό Δημόσιο θα μπορέσει να
βγει στις αγορές πολύ πριν το
τέλος του προγράμματος καθώς
ήδη το κλίμα βελτιώνεται στα-
διακά. Ωστόσο, η τρόικα προει-
δοποίησε ότι παρά την πρόοδο
που έχει σημειώσει, η
Ελλάδα πρέπει να προωθήσει τις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
ώστε να ανακτήσει την εμπιστο-

σύνη των επενδυτών και να μπο-
ρέσει να επιστρέψει στις αγο-
ρές.

Εστία τριβής ο ΟΣΕ
Ωστόσο, με δηλώσεις του ο

υπουργός Μεταφορών Δ. Ρέπ-
πας άφησε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο απόλυσης 800-1.000
εργαζομένων στον ΟΣΕ. «Θα μα-
τώσουμε» ήταν η απάντηση του
προέδρου της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Σιδηροδρομικών,
Νίκου Κιουτσούκη. Αντίθετα με
τον κ. Ρέππα, ο υφυπουργός
Γιάννης Μαγκριώτης τάχθηκε
υπέρ των μετατάξεων και κατά
των απολύσεων στις ΔΕΚΟ.  

Νέο αέρα και νέα πρόσωπα
θέλει να φέρει στη Ρηγίλλης,
μετά τον Δεκαπενταύγουστο, ο
Αντώνης Σαμαράς, ολοκληρώ-
νοντας τις αλλαγές στον κομμα-
τικό μηχανισμό της ΝΔ. Τις
τελικές αποφάσεις για το ποιοι
θα αποχωρίσουν και ποιοι θα
αναλάβουν καθήκοντα στις «γα-
λάζιες» γραμματείες θα τις
λάβει κατά τη διάρκεια των ολι-
γοήμερων διακοπών που θα
πραγματοποιήσει από Δευτέρα
σε Κεφαλονιά και Πύλο. Μόλις
επιστρέψει στην Αθήνα, στις
αρχές της επόμενης εβδομά-
δας, θα ανοίξει τα χαρτιά του
και θα ενημερώσει τους άμεσα

ενδιαφερόμενους για τα θέλω
του. 

Από το ρεπορτάζ προκύπτει
πως οι αλλαγές θα είναι ριζικές.
Όχι τόσο γιατί κάποιοι απέτυχαν
στο έργο που τους ανατέθηκε,
αλλά γιατί κρίνεται επιτακτική
ανάγκη να δραστηριοποιηθούν
προβεβλημένα στελέχη που
μέχρι πρότινος ήταν ανενεργά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο
Ευρυπίδης Στυλιανίδης που ανέ-
λαβε γραμματέας προγράμμα-
τος, διαδεχόμενος τον Κώστα
Γκιουλέκα. 

Οι «φευγάτοι»
Εκτός «σκιώδους» κυβέρνη-

σης φέρονται οι Καράογλου και
Δένδιας, ενώ το ίδιο φαίνεται να
ισχύει και για τον Κ. Χατζηδάκη,
ο οποίος ενδέχεται να είναι υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης Αττικής.
Πρόθεση να αποχωρίσει από τη
γραμματεία συνδικαλιστικού έχει
εκφράσει και ο Γιάννης Μανώ-
λης, (του χρεώνεται  αδυναμία
να ενισχύσει τη φωνή της ΝΔ
στα συνδικαλιστικά όργανα) ο
οποίος εξακολουθεί να ενδιαφέ-
ρεται για την περιφέρεια Πελο-
ποννήσου. 

Οι νεοεισερχόμενοι
Τα ονόματα των στελεχών που

θα μπορούσαν να πάρουν θέση

στο νέο ηγετικό σχήμα της Ρη-
γίλλης είναι πολλά. Αυτό που ξε-
χωρίζει είναι του Άρη
Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος λέγε-
ται πως θα κατέχει κεντρικό
ρόλο στο αντιπολιτευτικό πλάνο
που καταστρώνει ο Αντώνης Σα-
μαράς.

Νέα είσοδος θεωρείται και η
33χρονη δικηγόρος, Βασ. Τζό-
τζολα, η οποία ανέλαβε καθή-
κοντα αναπληρώτριας εκπροσώ-
που του κόμματος, ενώ ο Σπύ-
ρος Ευσταθόπουλος αναβαθμί-
στηκε από αναπληρωτής σε
γραμματέα παραγωγικών το-
μέων. 

Χ. ΤΣΑλιΚIΔηΣ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ Ο «ΓΑΛΑΖΙΟΣ» ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Νέα πρόσωπα στη Ρηγίλλης

Η ώρα των ΔΕΚΟ
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ΗΡΑΚΛΗΣ

Τελειώνει
του Χοσεμί

Στην τελική ευθεία μπαίνει η με-
ταγραφή του Χοσέμι στον Ηρακλή,
αφού οι συζητήσεις των δύο πλευ-
ρών βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο. Χθες ο Ισπανός αμυντικός
έλυσε το συμβόλαιό του με τη Μα-
γιόρκα, η οποία ταλανίζεται από
σοβαρότατα οικονομικά προβλή-
ματα και αδυνατούσε να καλύψει
το συμβόλαιο του για την επόμενη
περίοδο. 

Η μικρή απόκλιση στο οικονο-
μικό που είχε ο «Γηραιός» με τον
παίκτη με εκατέρωθεν υποχωρή-
σεις έχει πάψει να υφίσταται και
το πρόβλημα, που αυτή τη στιγμή
είναι η χρονική διάρκεια του συμ-
βολαίου -τριετές ζητεί ο ποδοσφαι-
ριστής, δύο συν ένα χρόνια
αντιπροτείνει ο Ηρακλής-, αναμέ-
νεται να ξεπεραστεί και τις επόμε-
νες ώρες ο 30χρονος στόπερ να
επικυρώσει τη διαφαινόμενη συμ-
φωνία με υπογραφές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσ-
σαλονικείς μαζί με τη γραπτή πρό-
ταση στον Χοσέμι στις αρχές της
εβδομάδας του έστειλαν και αερο-
πορικά εισιτήρια με ανοιχτή ημε-
ρομηνία. Αυτός θα διαλέξει αν θα
στείλει υπογεγραμμένο συμβόλαιο
στη Μίκρα ή αν θα έρθει στην Ελ-
λάδα για τις υπογραφές.

ΑΕΚ

Εύκολη
κλήρωση

Η Νταντί Γιουνάιτεντ θα είναι η
αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι οφ
του Europa League. Η «Ένωση»
έχει εξαιρετική παράδοση απέ-
ναντι σε ομάδες από τη Σκωτία,
καθώς τα τελευταία χρόνια έχει
αποκλείσει Ρέιντζερς, Χιμπέρνιαν
και Χαρτς. 

Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ,
που ιδρύθηκε το 1909 ως Νταντί
Χιμπέρνιαν, έχει έδρα το «Tanna-
dice Park» στην πόλη Νταντί (χω-
ρητικότητας 14.209 θεατών). Την
περασμένη περίοδο τερμάτισε
τρίτη στη Σκωτία (κατέκτησε το
1983 το μοναδικό της πρωτά-
θλημα), ενώ κατέκτησε για δεύ-
τερη φορά στην ιστορία της το
Κύπελλο νικώντας με 3-0 τη Ρος
Κάουντι, ενώ δύο φορές έχει πα-
νηγυρίσει το Λιγκ Καπ Σκωτίας.

Προπονητής της ομάδας είναι ο
Πίτερ Χιούστον και αρχηγός της
είναι ο Ιρλανδός επιθετικός Τζον
Ντέιλι.

ΑΡΗΣ - ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΜΕ ΑΟΥΣΤΡΙΑ

Μ ετά την πρόκριση
από τους αγώνες με
την Γιαγκελόνια η

κλήρωση για τα πλέι οφ του
Γιουρόπα Λιγκ έφερε στον
δρόμο του Άρη την Αούστρια
Βιέννης. Οι «κίτρινοι» στάθη-
καν τυχεροί καθώς οι πιθανοί
αντίπαλοι της ομάδας του
Εκτορ Ραούλ Κούπερ ήταν οι
Πόρτο, Γαλατάσαραι, Πα-
λέρμο και Λίτεξ Λόβετς.

Η αυστριακή ομάδα απέ-
κλεισε στον τρίτο προκριματικό
γύρο τη Ρουχ Χορζόφ με δύο
νίκες, 3-1 και 3-0 εκτός κι
εντός έδρας αντίστοιχα. Στον
δεύτερο γύρο είχε αποκλείσει
δύσκολα τη βοσνιακή Σιρόκι
Μπρίγεκ, με 2-2 και 1-0. 

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το
1911, χρώματά της είναι το
μοβ και άσπρο, ενώ έδρα της
είναι το «Φραντς Χορ», χωρη-
τικότητας 13.400 θεατών.

Την περασμένη περίοδο
τερμάτισε δεύτερη στο εγχώ-
ριο πρωτάθλημα με 75 βαθ-
μούς, έναν λιγότερο από την
πρωταθλήτρια Ρεντ Μπουλ

Σάλτσμπουργκ, ενώ κατέκτησε
το Κύπελλο νικώντας με 3-1
στην παράταση την Αντμίρα. 

Φέτος μετά από 3 αγωνιστι-
κές μετρά δύο νίκες και μία
ισοπαλία, συγκατοικώντας
στην κορυφή με τη Νόισταντ
και τη Στουρμ Γκρατς. 

Μέχρι τους αγώνες με τον
Άρη, η Αούστρια θα αντιμετω-

πίσει τη Ριντ εντός έδρας
(8/8), ενώ ο επόμενος αγώνας
της είναι στις 22/8 απέναντι
στη Σούπερφουντ εκτός
έδρας.

Έχει κατακτήσει 23 φορές
το πρωτάθλημα, 27 το Κύ-
πελλο και 6 το Σούπερ Καπ
Αυστρίας, ενώ μεγαλύτερη
στιγμή στην ευρωπαϊκή της

ιστορία ήταν η συμμετοχή
στον τελικό του Κυπελλούχων
το 1978, όταν έχασε με 4-0
από την Άντερλεχτ.

Προπονητής της ομάδας
είναι ο Αυστριακός Τόμας Πά-
ριτς. Μεγάλο αστέρι της ομά-
δας και αρχηγός είναι ο
Σλοβένος διεθνής μέσος Μι-
λένκο Ατσίμοβιτς.

Έ τοιμος για
βιεννέζικο βαλς

ΠΑΟΚ - ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΜΕ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Πάει για την Πόλη…
Δύσκολη χαρακτήρισε ο Βί-

κτορ Βιτόλο την κλήρωση του
ΠΑΟΚ με την Φενερμπαχτσέ
στα πλέι οφ του Europa Lea-
gue. «Στόχος είναι η πρόκριση
στους ομίλους του Europa Le-
ague και να κάνουμε κάτι
καλό στις ελληνικές διοργανώ-
σεις», ανέφερε μεταξύ άλλων
ο Ισπανός μέσος. «Πιστεύω
ότι είναι μοιρασμένες οι πιθα-
νότητες πρόκρισης και ο
ΠΑΟΚ θα παλέψει για αυτό
τον στόχο», πρόσθεσε.

Η κληρωτίδα δεν χαμογέ-
λασε στον ΠΑΟΚ και του
έφερε για αντίπαλο μία από
τις μεγαλύτερες ομάδες της
Τουρκίας για τα πλέι οφ του
Europa League.  Η Φενερμ-
παχτσέ έχει κατακτήσει 26
πρωταθλήματα (τελευταίο το
2007) και 4 κύπελλα στη γει-

τονική χώρα, ενώ στο φετινό
της ρόστερ βρίσκονται ορισμέ-
νοι σπουδαίοι ποδοσφαιρι-
στές. Την περασμένη σεζόν
έχασε με μάλλον δραματικό
τρόπο τον τίτλο από την
Μπουρσασπόρ, αλλά φέτος
δείχνει έτοιμη να ξαναπάρει τα
σκήπτρα. Βρέθηκε στο Europa

League μετά από έναν πικρό
αποκλεισμό από το Cham-
pions League. Οι Τούρκοι ητ-
τήθηκαν εντός έδρας 1-0 από
τη Γιουνγκ Μπόις, με το
πρώτο παιχνίδι να τελειώνει 2-
2 και μοιραία αποκλείστηκαν. 

Προπονητής της ομάδας
είναι ο Αϊκούτ Κοτσαμάν και οι

πιο σημαντικοί ποδοσφαιρι-
στές του συλλόγου της Κων-
σταντινούπολης είναι ο
Ισπανός επιθετικός Ντάνι
Γουΐθα, ο Ουρουγουανός
αμυντικός με πολύ καλή πα-
ρουσία στο τελευταίο Μουν-
τιάλ, Ντιέγκο Λουγκάνο αλλά
και οι διεθνείς Τούρκοι Βολ-
κάν, Καζίμ και Εμρέ. 

Έδρα της Φενερμπαχτσέ
είναι ο «Σουκρού Σαράτσο-
γλου» χωρητικότητας 53.586
θεατών. 

Την περίοδο 2002-03 οι
Τούρκοι ‘’κακοπέρασαν’’ στα
χέρια του Παναθηναϊκού σε
παιχνίδι για το Κύπελλο UEFA.
Οι ‘’πράσινοι’’ πήραν ισοπαλία
1-1 εκτός έδρας και έκαναν
πάρτι στη ρεβάνς στη Λεο-
φώρο Αλεξάνδρας, επικρα-
τώντας 4-1.



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ
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ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Κ.ΝΤΗΛ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΤΣΙΜΙΣΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ο.Τ.Ε. 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΦΡΑΓΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ

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

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

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

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

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

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

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

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

χρήσιμα τηλ.

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

ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

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

αερογραμμές



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

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

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

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

2310 912507

ΙΚΑ

εφημερεύοντα νοσοκομεία

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Καρακάση 7-9 Περιοχή Μαρτίου-Δελφών, Κασσάνδρου 49 Διοικητήριο,

Κωσταντινουπόλεως 28-Παρασκευοπούλου, Αγ. Δημητρίου 142 Προξε-
νείο, Γοργοποτάμου 23 & Γλήνου 21-Εύοσμος, Κλεάνθους 26 Στάση Σχο-
λεία Κ. Τούμπα, Ιωακείμ & Ευελπίδων 10 Πλατεία Σκρά
Αρέτσου-Καλαμαριά, Μυστακίδου 33-Πλαστήρα Χαριλάου, Γαμβέττα 86-
28ης Οκτωβρίου-Ιπποκράτειο, Α. Παπανδρέου 177-Νεάπολη, Σουμέλα
30- Πεζόδρομος Κομνηνών Mc Donald’s-Καλαμαριά, Π. Ιωακείμ 13-
Εγνατία, Τάκη Οίκονομίδη 58-Καπετανίδου-Καλαμαριά, Βας. ‘Ολγας 104
Ανάληψη, Εγνατία 72 Παν. Χαλκέων, Α. Παπαναστασίου 93 Μπότσαρη
Αλυσίδα, Τσιμισκή 112 Διαγώνιος

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Κωσταντινουπόλεως 28-Παρασκευοπούλου, Αγ. Δημητρίου 142 Προξε-

νείο, Τάκη Οίκονομίδη 58-Καπετανίδου Καλαμαριά, Βας. Όλγας 104 Ανά-
ληψη, Α. Παπαναστασίου 93 Μπότσαρη Αλυσίδα, Τσιμισκή 112 

εφημερεύοντα φαρμακεία
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Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
• ΑΧΕΠΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, αιμοδοσίας, νευ-
ρολογικά, παιδιατρικά, χειρουργικά, ωρλ, νευροχειρουργικά, θωρακική,
καρδιοχειρουργική, οφθαλμολογική, αγγειοχειρουργική
• ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ για περιστατικά παθολογικά, καρδιοχειρουργικά, χει-
ρουργικά, ορθοπεδικά, οδοντιατρικά
• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ για περιστατικά ουρολογικά, παιδοχειρουργικά, παι-
δοορθοπεδικά
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά νεογνολογικά, μαιευτικά/γυναικολο-
γικά, παιδοψυχολογικά 
• ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
• ΨΝΘ για περιστατικά ψυχιατρικά
• ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα

Από 09.00 έως 21.00
ΝΟΣ. ΔΕΡ. ΚΑΙ ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ για περιστατικά δερματολογικά

• ΜΑΡΤΙΟΥ Π. Γρηγορίου Ε ́ & Μακεδονίας

• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Κολωνίαρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη (Αγ. Πάντων)

• ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ. Στεφάνου

• ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανία(περιοχή Γηροκομείου, Α. Τούμπα)

• ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σιατίστης-Παπαφλέσσα-Πάρκο Ειρήνης&Φιλίας

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

º ΕΥΟΣΜΟΣ Ιθάκης, κοντά στην Περιφεριακή Οδό

λαϊκές αγορές

Τρόικα:
αναγκαίο
κακό�ή�καλό;

Του Βαγγέλη Δημητρίου*

Έ
στω� και� αν δεν
υπήρχε, θα
έπρεπε� να� την

είχαν εφεύρει,� για� να
αποτελέσει�το�άλλοθι σε�μια�σοσια-
λιστική κυβέρνηση (που� ελέγχει
τον� συνδικαλισμό),� να� πάρει
σκληρά�μέτρα,�γιατί�είναι�αλήθεια
ότι�μόνο�μια�σοσιαλιστική�κυβέρ-
νηση στην�Ελλάδα μπορούσε�να�τα
πάρει.�
Αν�δεν�υπήρχε�η�απειλή�της�Τρόι-
κας�κανένα�από�τα�χρονίζοντα�με-
γάλα�προβλήματα�της�χώρας δεν�θα
είχε� λυθεί,� απλά� γιατί� ποτέ� δεν
υπήρχε�πολιτική�βούληση,�αλλά�και
υπουργοί�για�να�τα�λύσουν.�Εδώ�με
την� Τρόικα� πάνω� από� το� κεφάλι
των� υπουργών� και� αυτοί� κάνουν
«κόλπα».� Όλη� μα� όλη� η� πολιτική
ηγεσία� του� τόπου� δεν� είχε� πάρει
απόφαση�να�ασχοληθεί�σοβαρά�με
τα�μεγάλα�προβλήματα.�Έπρεπε να
φθάσουμε� στο� πάτο� για� να� ζητή-
σουμε�βοήθεια.
Έχει�ευθύνη�η�Τρόικα:��Όχι,�είναι
η�απάντηση,�αν�μιλάμε�σοβαρά.
Από�τα�μέτρα�που�παίρνονται�στη
χώρα�μας,�ούτε�η�ΕΕ,�ούτε�το�ΔΝΤ
έχει�να�κερδίσει�κάτι.�Μόνο�η�Ελ-
λάδα� θα� κερδίσει.� Άρα το� ότι� θα
έπρεπε� � να� παρθούν� μέτρα� είναι
μονόδρομος.�
Είναι�δίκαια�τα�μέτρα:��Όχι�!�Απερί-
φραστα��όχι.
Το�εύκολο�ήταν�να�κόψουν�μισθούς
και�συντάξεις�από�όλους,�γιατί�αυτό
μπορούσε� να� γίνει� με� το� πάτημα
ενός� κουμπιού.�Το�δύσκολο�ήταν
να� αυξήσουν� τα� έσοδα� και� αυτό
γιατί�δεν�υπάρχει�φοροεισπρακτι-
κός�μηχανισμός�και�γιατί�οι�επιχει-
ρήσεις� βρίσκονται� σε� κακά� χάλια
και�γιατί�δεν�μπορούν�να�«βάλουν
χέρι»�στους�φοροδιαφεύγοντες.
Που� βρισκόμαστε� τώρα;� Σε� καλό
σημείο,� αρκεί� να� μην� σταματή-
σουμε. Να� ξαναδούμε� από� την
αρχή�τα�μέτρα�και�να�διορθώσουμε
τις�αδικίες�στους�οικονομικά�ασθε-
νέστερους.�Να�βάλουμε κανόνες�και
στο�Σύνταγμα�ώστε�να�μη�μπορεί
κανείς�πολιτικός�να�κάνει�του�κεφα-
λιού�του�στο�μέλλον.
Είμαστε�λαός�με�πολλές�αρετές�και
κουσούρια.� Όταν� όμως� θέλουμε
μπορούμε.�Και� τώρα�είναι�η�ώρα
να�μπορέσουμε.�

* Ο Β. Δημητρίου είναι Αντιδήμαρχος
Δημοτικών Έργων και Κυκλοφορίας του
δήμου Θεσσαλονίκης. 

άποψη



✔ Ανοίγουμε τους φακέλους της

διαφθοράς: Βατοπέδι-Ομόλογα

✔ Στο φως κυκλώματα

ναρκωτικών και εμπορίας

ανθρώπων 

✔ Διακοπές: Πετράδια στον

αφρό του Αιγαίου

Το «ΠΑΡΑΣΚHΝΙΟ» 

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

Ο
Αύγουστος (μήνας

και θεός...) είναι

εδώ, επιμόνως

παρών και θριαμβεύει! Τουλάχιστον

προσπαθεί, γιατί ούτε αυτόν τον αφή-

νουν ν’ αγιάσει... Πόσο δε περισσότερο

εμάς, τους κοινούς θνητούς, που είπαμε

να πάμε να ξεκουραστούμε λιγάκι, να

ηρεμήσει το κεφαλάκι μας, να πάρουμε

δυνάμεις και κουράγιο για τον δύσκολο

χειμώνα, που αχνοφαίνεται στο βάθος...

Αλλά, όχι. Σιγά να μη μας κάνουν τέ-

τοια χάρη... Εν τη απουσία μας τα μαγει-

ρεύουν όλα κι απ᾽ ό,τι φαίνεται, θα μας

τα σερβίρουν μόλις γυρίσουμε φρέσκοι

φρέσκοι κι ανανεωμένοι, έτσι για να

᾽χουμε και κάτι ν’ ασχολούμαστε και να

συγχυζόμαστε...

Ακόμη και στο λατρεμένο μου ασπρο-

νήσι, όπου βρίσκομαι, αλλιώς τα βρήκα

τα πράγματα. Οι άνθρωποι, που τους

ήξερα για τους πιο καλόγνωμους κι ανέ-

μελους του κόσμου, τώρα πια δεν τους

αναγνωρίζω. Φοβισμένοι και υποψια-

σμένοι για το κάθε τι, έχουν αφήσει πια

κατά μέρος τις συζητήσεις για τις καλές ή

κακές ψαριές τους, που συνήθως μονο-

πωλούσαν το ενδιαφέρον τους, μαζί με

το μπαχτσεδάκι τους και την όποια τέχνη

τους.

Τώρα πια, όπου σταθείς κι όπου βρε-

θείς ακούς τα ίδια: Λεφτά, αναδουλειά,

φόροι, αυξήσεις και στο τέλος , η ίδια

πάντα απορία: Τί θ᾽ απογίνουμε;

Η διάχυτη ανησυχία και η ανασφά-

λεια, που τόσο δεν ταιριάζει με   την

ομορφιά του τόπου, ούτε με τα κουκλί-

στικα σπιτάκια, ούτε με τις μαρμαρο-

στρωμένες και τις βοτσαλωτές αυλές,

δημιουργεί τη χειρότερη δυνατή παρα-

φωνία.

Που είναι αυτοί οι ανέμελοι Κυκλαδί-

τες, που πάντα έσπευδαν να σε υποδεχ-

θούν μ᾽ έναν καλό λόγο και με το

απαραίτητο κέρασμα, συνήθως μια

«σούμα» ( είναι η ρακή των Κυκλάδων).

Τέρμα πια αυτά, τελειώσανε. Όσο για τη

σούμα, κι αυτή πήγε στα 15 ευρώ το

μπουκαλάκι! Και το θυμαρίσιο μέλι πήγε

στα 25 ευρώ το κιλό! Η ντόπια παρα-

γωγή, φανταστείτε!

Τί να πω, μπορεί και να χρειάστηκε να

ασφαλίσουν τις μέλισσες στο ΙΚΑ!

Αφήνω δε, που μία απ᾽ αυτές τις μέλισ-

σες με τσίμπησε ακριβώς στο σημείο της

αχιλλείου πτέρνας την ώρα που πήγα να

κόψω ένα λεμόνι από τη λεμονιά της

αυλής μου! Ποιός ξέρει...Μπορεί και να

με πήρε για...εργασιακό εισβολέα στο

κλειστό της επάγγελμα! Με τόση υπερ-

πληροφόρηση και ενίοτε παραπληροφό-

ρηση, όλα είναι πιθανά!

Παρά ταύτα, καλό μας καλοκαίρι!

dolcevita ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 21.30 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΙΒΗΡΗΣ

Δ υο από τις μεγαλύτερες
ερμηνεύτριες της Ελ-
λάδας, η Ελευθερία

Αρβανιτάκη και η Τάνια Τσα-
νακλίδου θα ανεβάσουν την
διάθεση του κόσμου σε μια μο-
ναδική εμφάνιση, στο Αμφιθέ-
ατρο Σίβηρης, σήμερα το
βράδυ στις 21.30.

«Του ονείρου η αύρα μας
ενώνει…» είναι ο τίτλος τις
κοινής εμφάνισης των δυο ερ-
μηνευτριών, που θα ταξιδέ-
ψουνε των κόσμο με τις
υπέροχες φωνές τους, τρα-
γουδώντας αγαπημένα κομμά-
τια.

Οι δύο ερμηνεύτριες σημει-
ώνουν: «Συναντηθήκαμε πριν
χρόνια όταν και οι δύο ψά-
χναμε τον δρόμο μας. Έκτοτε
πέρασε πολύς καιρός, όμως

κάθε φορά που κλέβαμε λίγο
χρόνο για μας, μοιραζόμασταν
μυστικά και όνειρα. Καμιά
φορά και φόβους… Λέγαμε
κάποια στιγμή να φτιάξουμε
μια ωραία παράσταση� Δε βια-
ζόμασταν. Ήρθε μόνο του και
με τρόπο φυσικό. Φέτος το κα-
λοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα.
Παίρνουμε όπλο τα τραγούδια
μας, συντρόφους μας οχτώ
υπέροχους μουσικούς και με
το νου και την καρδιά πάμε να
βρούμε τους φίλους μας, να
θυμηθούμε το όνειρο, αυτό
που από παλιά μας ένωνε.
Καλή μας συνάντηση… Τάνια
– Ελευθερία».

Σάββατο 7 Αυγούστου 2010
Ώρα έναρξης: 9.30 μμ
Φεστιβάλ Κασσάνδρας - Αμφι-
θέατρο Σίβηρης

Αρβανιτάκη - Τσανακλίδου 
στο Φεστιβάλ Κασσάνδρας

ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Μια γλυκειά
«Νεροποντή»
ΔΙΣΚΟΚΡΙΤΙΚΗ: Χρήστος Κολοβός, μουσικός

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, με τον
τελευταίο του δουλειά «Νερο-
ποντή», κατάφερε να δημιουρ-
γήσει ένα cd με προσωπικότητα,
το οποίο διαφοροποιείται ελα-
φρώς από προηγούμενες δου-
λειές του, ως προς την
ενορχήστρωση και τη θεματολο-
γία των στίχων. 

Ξεχωρίζει το αυτοβιογραφικό
τραγούδι «Πατρίδα» με το σαββοπούλειο εύρημα στο τέλος του
τραγουδιού, το υπέροχο «Πέρασμα» με τη θαυμάσια αρμονία
και την βελούδινη φωνή της Σόνιας Θεοδωρίδου και το τρα-
γούδι «Εις μνήμην», ευαίσθητο, τρυφερό, αληθινό.

Ενορχηστρωτικά, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κινείται μεταξύ κλα-
σικής ορχήστρας και ροκ μπάντας. Θεματολογικά, καταπιάνεται
με στίχο ερωτικό, πολιτικό και σε μερικές περιπτώσεις αυτο-
σαρκαστικό.

Με λίγη αυστηρότητα θα σημείωνα ότι δεν κατάλαβα ακριβώς
τη βυζαντινή μελωδία με τον στίχο που τη συνοδεύει και ανα-
φέρομαι στο τραγούδι «Επιτυχία». Θα το αποκαλούσα πειρα-
ματισμό, του οποίου τη σκοπιμότητα δεν μπόρεσα να
αντιληφθώ.

Ο δίσκος διακρίνεται επίσης, τόσο για την ποιότητα ήχου
(σύμφωνα πάντα με τα ελληνικά δεδομένα), όσο και για την αι-
σθητική της παρουσίασής του.

Αξίζει λοιπόν τον κόπο να τον αγοράσετε από τα εναπομεί-
ναντα δισκοπωλεία της πόλης αντί να κατεβάσετε το φτηνό, κα-
κόηχο και συμπιεσμένο mp3.

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή είναι δική σας.
Καλή ακρόαση.

Ένα «εγχειρίδιο
πρακτικών τεχνι-
κών για να απο-
κτάτε αυτά που
θέλετε». Με τη
φράση αυτή ο
συγγραφέας του
δίγλωσσου βι-
βλίου τσέπης με
τίτλο «Ανάλεκτα
Διαπραγματεύ-
σεων» Δημήτρης
Τσίτος χαρακτηρί-
ζει τον πρωτότυπο
οδηγό που μπορεί
να προπαρα-
σκευάζει και να
χρησιμοποιείται
σαν γνώμονας
στις διαπραγμα-
τευτικές διαδικα-

σίες που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της καθημερινής
μας ζωής και δραστηριότητας. Το βιβλίο προλογίζει ο Αν-
τώνης Ιωαννίδης, επίκουρος καθηγητής Management στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τη μετάφραση στην
αγγλική ανέλαβε ο Δημήτρης Π. Τζωρτζίδης, τ. στέλεχος
πολυεθνικής επιχείρησης πετρελαιοειδών και την επιμέ-
λεια της αγγλικής μετάφρασης η Kathleen Marusak (Κα-
λιφόρνια, Η.Π.Α.).

Η έκδοση εγκαινιάζει τη θεματική σειρά εκδόσεων και
εκδηλώσεων με τον τίτλο «Πολιτισμός και Οικονομία», στο
πλαίσιο της οποίας έχουν προγραμματισθεί παραγωγές
πολυμέσων, εκθέσεις, ομιλίες και εκπαιδευτικά – επιμορ-
φωτικά εργαστήρια.

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Δ. ΤΣΙΤΟΥ

Η διαπραγμάτευση
στην καθημερινότητά μας
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O«Αχαρνής» του Αριστοφάνη σε σκη-
νοθεσία του Κώστα Χατζάκη πα-

ρουσιάζεται απόψε στις 21:30, στο
αμφιθέατρο των Ν. Μουδανιών ενόψει
του «Φεστιβάλ Θάλασσας 2010». Παί-
ζουν μεταξύ άλλων οι Κώστας Βουτσάς,
Γρηγόρης Βαλτινός, Ιορδάνης Αϊβάζο-
γλου. Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκης.

ΗΕυανθία Ρεμπούτσικα και ο Πανα-
γιώτης Καλαντζόπουλος παρουσιά-

ζουν απόψε στο Sani Festival, τη
συναυλία με τίτλο «Music in Motion».
Υπόσχονται μία μαγική βραδιά στην ξε-
χωριστή τοποθεσία του λόφου της
Σάνης με ένα πρόγραμμα που δημιούρ-
γησαν ειδικά για το φεστιβάλ, και εκλε-
κτούς καλεσμένους που θα τους
πλαισιώνουν. Ειδικά για τη συναυλία
αυτή, έρχεται στη Σάνη ο σπουδαίος
Τούρκος ερμηνευτής Cihan Okan, γνω-
στός και στην Ελλάδα από τη συνεργα-
σία του με την Ευανθία Ρεμπούτσικα στα
soundtracks των ταινιών Babam ve
Oglum και Ulak. 

Συνεχίζεται η έκθεση φωτογραφίας
της νικήτριας του βραβείου Cede-

fop/Photomuseum, Μυρτώς Παπαδο-
πούλου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης – Φουαγιέ, στο πλαίσιο
της Photobiennale/20ής Φωτογραφικής
Συγκυρίας. Στη συγκεκριμένη σειρά φω-
τογραφιών, επιχειρεί να αποκαλύψει τα
παράδοξα που συμβαίνουν στο τραχύ
περιβάλλον ενός εργοτάξιου οικοδομής,
να αποτυπώσει τη μοναξιά και την ηρε-
μία που αναδύονται σε αντίθεση μ'
αυτόν τον συχνά θορυβώδη, επικίν-
δυνο, βρώμικο και δύσκολο κόσμο των
κατασκευών. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
10:30-17:00, Τρίτη-Κυριακή 08:00-
15:00. Για πληροφορίες: 2310830538

«Ανεύρετοι Νήσοι»…Μια έκθεση
που θέτει στο επίκεντρο της την

προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Στο
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
στην Μόνη Λαζαριστών και στο Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Απο-
θήκη Β1(Λιμάνι). Η έκθεση θα διαρκέ-
σει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Οκτώ θεατρικές παραστάσεις θα πα-
ρουσιαστούν στα Μερκούρεια 2010

που πραγματοποιούνται στο Ανοιχτό
Θέατρο Συκέων από τις 23-31 Αυγού-
στου.

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό
Κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ. 2310499999)
Αίθουσα 1: Επικίνδυνες Παρέες
(18:40, 21:00, 23:20, Σάββατο και
Κυριακή: 16:10, 18:40, 21:00,
23:20)
Αίθουσα 2: Έκλειψη (19:00,
21:40, 00:10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:30, 19:00, 21:40,
00:10) 
Αίθουσα 3: Toy story 3 (μετα-
γλωττισμένη) (17:40, Σάββατο και
Κυριακή: 15:40, 17:40) / 22 Σφαί-
ρες (19:50, 22:10, 00:30)
Αίθουσα 4: Υποψήφιος μάγος
(17:10, 19:30, 21:50, 24:00)
Αίθουσα 5: Επικίνδυνες παρέες
(17:30, 19:40, 22:00, 00:20)
Αίθουσα 6: Οι μεγάλοι (18:00,
20:10, 22:30, 00:40)
Αίθουσα 7: Toy story 3 (μετα-
γλωττισμένη) (17:00, Δευτέρα και
Τρίτη καμία προβολή) / Sex And
The City 2 (19:20, 22:50, Δευτέρα
και Τρίτη καμία προβολή)
Αίθουσα 8: Οι μεγάλοι (18:50,
Σάββατο και Κυριακή: 16:40,
18:50, Δευτέρα και Τρίτη καμία
προβολή) / The kings of Mykonos
(21:30, 23:50, Δευτέρα και Τρίτη
καμία προβολή)
Αίθουσα 9: 22 Σφαίρες (22:10)

Αίθουσα 10: Οι μεγάλοι (22:30,
Σάββατο και Κυριακή: 20:20,
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: Κληρονόμος, Πέμπτη
και Παρασκευή
18.50/21.00/23.30. Η Αλίκη στην
χώρα των θαυμάτων, Σάββατο και
Κυριακή 18.50/21.00. Ο μικρός Νι-
κόλας, Δευτέρα
18.30/21.00/23.30. Ψυχή Βαθιά
Τρίτη 18.50/21.00/23.00. Μονά-
κριβη, 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 4: Toy Story Μεταγλωτι-
σμένη 18.20, Σάββατο και Κυριακή
16.10/18.20. Επικίνδυνες Παρέες
20.40/23.00
Αίθουσα 8: Toy Story 3 Μεταγλω-
τισμένη 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
19.00/21.30/23.50, Σάββατο και
Κυριακή 16.40/19.00/21.15/23.40
STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέν-
τρο 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 Μεταγλω-
τισμένη 19.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή:17.10/19.20 Οι Μεγάλοι
21.30/23.40
Αίθουσα 3: Υποψήφιος Μάγος
19.40/22.00, Σάββατο και Κυ-
ριακή:17.20/19.40/22.00
Αίθουσα 6: Toy Story 3 Μεταγλω-
τισμένη 18.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή 16.10/18.20. Έκλειψη
20.30, Επικίνδυνες Παρέες 23.00
Αίθουσα 8: Κι αν σου κάτσει Πέμ-
πτη και Παρασκευή 21.00/23.20.
Ψηλά στον Ουρανό Δευτέρα
21.00/23.20. Ραντεβού στον αέρα
Τετάρτη 21.00/23.00

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ:
(τηλ.2310269403,2310265884) I
love you Phillip Morris  (21:00) /
Toy story 3 (23:00)
ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190) Και αν

σου κάτσει (21:00)
ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642)
Ραντεβού στο Παρίσι (21:00,
23:00)
ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) Επικίν-
δυνες 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)
Μονάκριβη (21:30)

ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη)
Sex And The City 2 (21:00, 23:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720)
Οι μεγάλοι (Πέμπτη – Κυριακή:
21:00, 23:00) / Ραντεβού για παν-
τρεμένους (Δευτέρα - Τετάρτη:
21:00, 23:00)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700)
Πέμπτη - Κυριακή: Αόρατος συγ-
γραφέας (21:00) / Δευτέρα - Τε-
τάρτη: Το μυστικό στα μάτια της
(21:00)

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ:
(τηλ.2310600696) Πέμπτη - Κυ-
ριακή: Μονάκριβη (21:30), Δευ-
τέρα - Τετάρτη: Προσκύνημα στη
ΛΟΥΡΔΗ LOURDES (21:00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

         
 

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

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕ-
ΝΗΣ» του Μολιέρου / Πρωτα-
γωνιστούν: Γιώργος
Μεσσάλας, Όλγα Πολίτου,
Μαρία Διακουμάκου, Σωτή-
ρης Βάγιας, Γιάννης Λιακά-
κος, Κυριακή Πρωϊού και
Απόστολος Κρίτσας/ 19 και
20 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλέους
/  Πρωταγωνιστούν: Φωτεινή
Φιλοσόφου, Κώστας Καστα-
νάς, Ζαχαρίας Ρόχας, Κώστας
Λάσκος, Δανάη Καλαχώρα

κ.α. / 26 και 27 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ» του Ν.
Λάσκαρη /  Πρωταγωνιστούν:
Γ. Παρτσαλάκης, Ε. Καστάνη,
Κ. Φλωκατούλας, Ι. Δελάκου,
Π. Τσίτσας και Γ. Αϊβάζης /
Από 23 έως 25 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παρά-
σταση: «ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ – ΟΙ»
/  Πρωταγωνιστούν: Καίτη
Σαμαρά, Βάλια Μωραϊτο-
πούλου, Μπάμπης Τίγκας,
Πόπη Χατζηκώστα, Δ. Χατζη-
μιχαηλίδης/ 30 και 31 Αυ-
γούστου
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Ακούσατε, ακούσατε!
ΠΑΡΑΞΕΝΑ πράγματα ακούγονται
εκεί στην ΕΡΤ3, με τη δημιουργία μι-
κτών τριμελών επιτροπών, διοίκησης,
υπηρεσιακών στελεχών και συνδικα-
λιστών, για να προσδιοριστούν οι
όροι και οι προδιαγραφές (βλέπε να
γράψουμε σε ένα χαρτί ονόματα) για
το ποιοι συμβασιούχοι θα επανέλ-
θουν. Εννοείτε ότι ανάλογη ιστορία
υπάρχει και στην Αθήνα, και οι πλη-
ροφορίες λένε ότι ακούγονται τα
πρώτα… ξεφωνητά! Ωστόσο, η κί-
νηση αυτή φαίνεται ότι έγινε λόγω
της αργοπορίας που υφίσταται στο
συγκεκριμένο θέμα. Αλλά δεν υπο-
λόγισαν ότι στην ΕΡΤ3 καλούνται να
αποφασίσουν οι «γαλάζιοι» διοι-
κούντες που σε λίγο υποτίθεται –
υποτίθεται γιατί ήδη πέρασαν 10
μήνες- θα αντικατασταθούν.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ λειτουργίας 7 γραφείων
Τύπου   του εξωτερικού (Βοστώνης,
Δουβλίνου, Ζάγκρεμπ, Κοπεγχάγης,
Λισσαβώνας, Λος Άντζελες, Πράγας)
από τις 31 Οκτωβρίου 2010, αποφά-
σισε η κυβέρνηση. Να μας δώσουν κι
έναν απολογισμό τι έκαναν έως σή-
μερα…

ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο από το
Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο,
το οποίο επέβαλε πρόστιμο 15.000
ευρώ στο τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1
και την εκπομπή “Ράδιο Αρβύλα”,
ύστερα από καταγγελία για γελοι-
οποίησή του από την εκπομπή. 

«ΕΒΡΕΞΕ» και άλλα πρόστιμα από το
ΕΣΡ, με το STAR, να πληρώνει
215.000 ευρώ, για συνεντεύξεις της
Τζούλιας Αλεξανδράτου και της
Ντούβλη, για αναφορές στο διαζύγιο
της Ελένης Μενεγάκη και την προσω-
πική ζωή του Ανδρέα Μικρούτσικου.
Στο ALTER 60.000 ευρώ για τον
ισχυρισμό του Γιώργου Τράγκα ότι
“ο Σημίτης είναι κλέφτης”, κι άλλα
100.000 ευρώ για την… Τζούλια.
Τέλος και 15.000 ευρώ στον
ALPHA, ύστερα από καταγγελία του
δημοσιογράφου Γιώργου Αυτιά για
τεχνητή εμφάνιση συνομιλίας του με
τη Μαριάννα Ντούβλη στο “Αλ
τσαντίρι νιους”.

Ο Τελάλης

MEGA CHANNEL

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

ΑΝΤ1

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

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

STAR CHANNEL

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

ALPHA 

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

NET

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

TORY CHANNEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  
EPT3

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

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

ET1

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

ALTER

06:00 - "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΥΤΙΑ

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

ΣΚΑΙ

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

ΕΤ1

10.00- Λασίθι Τόπος να
ζεις
10.30- Mediterraneo
11.00- Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα στίβου
12.45- Σαν παραμύθι
13.30- 'Eλληνες γελοι-
ογράφοι
14.00- Το μικρό μου Κα-
στελόριζο
15.30- 'Oταν γιορτάζουν
οι θεοί
17.00- Αν έχεις τύχη
19.00- Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα στίβου
21.00- Στα έγκατα της
νέας Υόρκης
22.00- Νοικοκυρές σε
απόγνωση (δ κύκλος)
23.00- Ειδήσεις
00.00- Διαβολικά μυαλά
(3ος κύκλος-α μετάδο-
ση)

ΝΕΤ

07.00- Σαββατοκύριακο
στη ΝΕΤ
10.00- Παιδικό πρό-
γραμμα
12.00- Ειδήσεις
12.30- Ο Μίκυ και η πα-
ρέα του
13.00- Παπιοπεριπέτει-
ες
13.30- Το σπίτι των κα-
κών του Μίκυ (ο θαυμα-
στός κόσμος του Disney )
15.00- Ειδήσεις
16.00- Στα άκρα (Ε)
18.00- Ειδήσεις
18.30- Ποιος Θανάσης;
20.00- Οι φίλοι μου

21.00- Ειδήσεις
22.00- Φρίντα (Θερινό
σινεμά)
00.00- Τα μυστικά της
γλώσσας του σώματος
(History channel ιστο-
ρία)

ΕΤ3

08.00- Ο κόσμος των
ζώων
09.30- Το ψάρεμα στην
Ευρώπη 
10.30- Τα χρόνια της με-
τανάστευσης
11.00- Αληθινά σενάρια
12.00- Επιχείρηση περι-
βάλλον
13.00- Ειδήσεις
13.30- Διασπορά
15.00- Οι λυράρηδες
του Aιγαίου
15.30- Κυριακή στο χω-
ριό
18.00- Ζούσα μοναχός
χωρίς αγάπη
20.00- Γίνε ένα με τα
πλάσματα
21.00- Κλήρωση ΛΟΤΤΟ
21.05- Αρπακτικά
22.00- Ειδήσεις
23.00- Φτωχαδάκια και
λεφτάδες

MEGA

07.00- Πες το ψέματα
(Ε)
08.00- Ασυνήθεις ύπο-
πτοι
09.00- Taxi girl: The
Mega edition (E)
10.00- Όμορφος κό-
σμος 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 δω-
μάτιο (Ε)
17.45- Ειδήσεις
17.50- Γλυκές αλχημεί-
ες (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
00.50- Τελευταία γεγο-
νότα
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
Παρθεναγωγείο (Ε)
10.00- Ιδιαιτέρα για
κλάματα (Ε)
13.00- Τα νέα του Ant1
13.25- Άκρως οικογε-
νειακόν (E)
14.50- Συλλαβίζοντας
την Ευτυχία
16.50- Kyle xy
17.50- Ειδήσεις στη
νοηματική
18.00- Next top model
(E)

20.00- Τα νέα του ΑΝT1
21.00- Dancing with the
stars (Ε)
00.10- ΟΛΑ 10+ (E) 

ALPHA

08.00- Θα σε δω στο
πλοίο (Ε)
09.00- Μαργαρίτα (Ε)
10.00- Μες στην καλή
χαρά 
13.15- Ειδήσεις
13.30- Greek Idol live
(e)
17.00- Ειδήσεις
17.05- Baywatch xi
18.00- Kitchen nigt-
mares 
19.00- Ειδήσεις
20.00- Νταντά άμεσης
δράσης
21.00- Ο άνθρωπος που
έσπαγε πλάκα
23.00- Η βασίλισσα των
Καταραμένων 
00.00- Νόμος και τάξη
01.00- Χωρίς ίχνος

STAR

6.20- Το κλειδί 
07.00- Παιδικό πρό-
γραμμα
13.00- Ειδήσεις
13.45- Οι 'Aσσοι του
skateboard 
15.45- Τα φιλαράκια
17.00- Royal pains
17.50- Ειδήσεις
18.00- Τρελές σφαίρες 
19.45- Ειδήσεις
21.00- Περιπέτειες στην
αιώνια πόλη 
22.45- Ζητείται φιλό-

ζωος 
00.45- The pelican brief 

ALTER

07.00- Παιδικό πρό-
γραμμα
12.30- Hit parade
13.00- That’s Life
Weekend
15.45- Ειδήσεις
16.15- Τα παρατράγου-
δα
18.45- Ειδήσεις
21.00- Lipstick jungle
22.00- Mad men

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.30- Muchachitas
Como tu
11.30- Bajo las riendas
del amor 
13.30- Η αγορά σήμερα
16.30- Birth stories
17.00- Η αγορά σήμερα
19.50- American idol 
21.30- Ειδήσεις
22.00- STARGATE At-
lantis
23.00- Cold Blood
00.00- Η αγορά σήμερα

ΣΚΑΪ

08.45- Πριν την κατα-
στροφή
10.00- Παρά τρίχα (Ε)
10.30- Eco News
11.00- Βιομηχανική
επανάσταση
12.00- Goal χωρίς σύ-
νορα
13.00- Fifth gear
14.00- American chop-

per
15.00- Μύθος η πραγ-
ματικότητα
18.30- Deadliest Catch
20.30- Μαγικά κόλπα
21.00- Ειδήσεις
22.00- Ωκεανοί
23.00- Final report

TV100

08.00- Θαλασσιά δια-
βίωση
08.30- Άγρια ίχνη στην
Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέ-
δια
09.30- Η Ελλάδα μέσα
από το θέατρο σκιών
10.00- Μονομαχία στην
κουζίνα
10.30- Έκφραση με
νόημα
11.00- Εκ βαθέων
11.30- Μουσική σκηνή
Θεσσαλονίκης
13.00- Ένα βιβλίο, ένα
ταξίδι
14.00- Ελληνική μουσι-
κή παράδοση
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 μπά-
σκετ Α2

δείτε στην tv

Τροϊκός
πόλεμος

Του Δημήτρη Καλαϊτζή



Δεν αρκεί η ΔΙΑΣ
Είναι και θέμα παιδείας...

➽ Το Τριγίρο αποδεικνύεται φέτος ο πιο
must τουριστικός προορισμός. Είναι εύκολο
να πας, φθηνό, κοιμάσαι και σπίτι σου άμα
λάχει ενώ είσαι διακοπές. Το Τριγίρο είναι
το θέρετρο που όλοι προτιμούν φέτος για
τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι ο του-
ριστικός προορισμός που παρουσιάζει
άνοδο, την ώρα που όλοι οι άλλοι έχουν
πτώση…

➽ Κάτι τέτοια σκεφτόμουνα, ώσπου συνει-
δητοποίησα ότι το Τριγίρο δεν είναι παρά η
απάντηση στην πιο μπανάλ ερώτηση των τε-
λευταίων εβδομάδων. Που θα πας διακοπές;
Κάπου εδώ τριγύρω… Εσύ; Κι εγώ κάπου
εδώ τριγύρω… 

➽ Παρά το γεγονός ότι ο φίλος μου ο Δ.Μ.
ισχυρίζεται ότι το Τριγίρο δεν είναι παρά
ένα πρόσχημα αφού όλοι φέτος πήγανε κα-
νονικά νησάκι, εξωτερικό κλπ αφήνοντας την
τρόικα να ξεροψήνεται κάτω από τον καυτό
αττικό ουρανό, ή όταν λένε «τριγύρω» εννο-
ούν το εξοχικό στη Χαλκιδική…

➽ …προσωπικά πιστεύω ότι όλοι κάπου
πήγαν, βρήκαν τον τρόπο και φέτος να δρα-
πετεύσουν από τη φρίκη της «ενημέρωσης»,
από τον καταιγισμό πληροφοριών… κατα-
στροφής, από τις περικοπές μισθών και την
εργασιακή ανασφάλεια. Εξάλλου από τον
ελληνικό ήλιο δεν μπορείς να κρυφτείς εύ-
κολα. Ευτυχώς. 

➽ Στα νησιά μας όλα αυτά έχουν -ακόμη-
άλλες διαστάσεις. Όχι μόνο γιατί συνήθως
στις διακοπές εγκαταλείπουμε τις συνήθειες
τις κακές του υπόλοιπου χρόνου, αλλά γιατί
το βλέπεις στα πρόσωπα των ντόπιων που
συνεχίζουν να παλεύουν με τη γη και τη θά-
λασσα για τον επιούσιο.

➽ Ακόμα και η συγκλονιστική δολοφονία
του Σ. Γκιόλια έχει άλλες διαστάσεις –θαρ-
ρείς δεν αφορά την τοπική κοινωνία, αλλά
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη… Πάντως όχι
το νησί. 

➽ Υπάρχουν ακόμη νησιά που περισώζουν
«τον κόσμο τους», διαθέτουν ακόμη ίχνη
παρθενίας. «Διαστάσεις άλλαξε στα πρό-
σωπα· μοίρασε αλλιώς τα βάρη. Το σκληρό
μου σώμα ήταν η άγκυρα κατεβασμένη μέσα
στους ανθρώπους» όπως γράφει ο Ελύτης
στο «Άξιον Εστί». 

➽ Υπάρχουν τόποι, καταστάσεις και άνθρω-
ποι που βάζουν ξανά στις σωστές διαστάσεις

την ύπαρξη και τη στόχευσή μας.
Και επαναφέρουν στην
τάξη τον ανθρώπινο νου. 

➽ Η Θεσσαλονίκη τον
Αύγουστο είναι μια άλλη
πόλη. Καλές διακοπές, και

στους εκτός και στους
εντός σχεδίου πό-

λεως! 

Ευρύτατη αποδοχή
Η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Δήμου Χορτιάτη έβγαλε
ανακοίνωση κατά του Ι. Καϊτεζίδη, το-
νίζοντας ότι «ουδέποτε αποφάσισε –
ανακοίνωσε την στήριξή της» στο πρό-
σωπό του. «Επιπροσθέτως, είμαστε σε
αγαστή συνεργασία με τις Τοπικές Ορ-
γανώσεις Πυλαίας και Πανοράματος,
ως οφείλουμε έπειτα από την συνέ-
νωσή μας ως ενιαίος Δήμος» συμπλη-
ρώνουν οι σύντροφοι από τον ιστορικό
Χορτιάτη. Η αγωνία των κομματικών
να βρουν ρόλο σε μια τοπική κοινωνία
όπου ο Ιγνάτιος διαθέτει ευρύτατη και
πέρα από κόμματα αποδοχή. 

Αλωνίζουν στη Θράκη
Απίστευτα όσα σημει-
ώθηκαν κατά την πα-
ρουσία στην
Κομοτηνή, την Ξάνθη
και τον Εχίνο του αν-
τιπροέδρου της τουρ-
κικής κυβέρνησης
Μπουλέντ Αρίντς, με
την ευκαιρία της 15ης
επετείου από το θάνατο
του μειονοτικού βουλευτή
Αχμέτ Σαδίκ, όπως μας πληροφορεί
το proxeneio-stop.org. Ανοιχτές –
πλέον- επαφές με οργανώσεις και
πρόσωπα που τελούν υπό την από-
λυτη επιρροή της Άγκυρας, όπως η
παράνομη Τουρκική Ένωση Ξάνθης
και ο ψευδομουφτής. Μάλιστα, μα-

θαίνω ότι ετοιμάζουν συνδυασμούς
στους δήμους Ξάνθης και Κομοτηνής,
ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και
υποψηφιότητα στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης με
τις ευλογίες του Αρίντς� Μπορεί ο
«Αντιφωνητής», η εφημερίδα της Κο-
μοτηνής, και άλλοι να επισημαίνουν
την εκτράχυνση της κατάστασης
ωστόσο στο ελληνικό υπουργείο Εξω-
τερικών δεν κινείται φύλλο. Τί-
ποτε δεν τους πιάνει (εκεί
στην Αθήνα); 

Κλασικός�
Με τον κλασικό

τρόπο κινείται
προς το

παρόν ο
υποψήφιος
του ΚΚΕ για
το δήμο Θεσ-
σαλονίκης Σωτή-
ρης Ζαριανόπουλος.

Τις προηγούμενες ημέ-
ρες επιδόθηκε σε επισκέ-

ψεις σε εργασιακούς
χώρους, όπως τα συνεργεία

της ΕΥΑΘ, η ΔΕΗ στην Παπαναστα-
σίου. Και να σκεφθεί κανείς ότι λόγω
κόμματος και λόγω συνδικαλιστικής
δράσης ο συγκεκριμένος είναι ήδη
ιδιαίτερα γνώριμος των εργαζομένων.
Κάτι άλλο θα πρέπει να σκεφθούν
στην ΚΟΘ…

Η πίεση και τα λάθη
Το καλύτερο σχόλιο για το θέμα της
απεργίας των βυτιοφορέων ήρθε από
τους Οικολόγους Πράσινους. Ήταν μια
λάθος μάχη σε λάθος χρόνο για την κυ-
βέρνηση με δραματικές συνέπειες στην
κοινωνία και στην οικονομία, σημει-
ώνουν. Το θέμα είναι ότι πιέζει η
τρόικα…

Μια άλλη άποψη
Άδικες είναι οι επιθέσεις που

δέχθηκε ο δικηγόρος και
πρόεδρος της HELEXPO
Γιάννης Κωνσταντίνου
για την ομιλία του στην
παρουσίαση του αμπε-
σεντάρ, του αναγνωστι-

κού της
σλαβομακεδονικής δια-

λέκτου. Αυτό λέει φίλος
της «Κ» που ήταν παρών και

δεν έβγαλε συμπεράσματα μόνο
από το απόσπασμα του βίντεο, ο οποίος
μας διαβεβαιώνει ότι η ομιλία του περι-
είχε έντονη κριτική προς τους φιλοσκο-
πιανούς, ενώ η αποστροφή του «είμαι
ένας ελληνόφωνος ευρωπαίος δικηγό-
ρος» είχε να κάνει με το θέμα της συ-
νάντησης που ήταν η γλώσσα. Σε κάθε
περίπτωση, βέβαια, ο καθένας είναι
ελεύθερος να έχει την άποψή του. Θέμα
θα είναι εάν οι προσωπικές απόψεις του
καθενός καθορίζουν ή έστω επηρεάζουν
τη δημόσια αποστολή του.

ΑποριΑ
Αλήθεια, γιατί ο Γ. Φλωρί-

δης δεν αποδέχεται να είναι
υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ

στην Κεντρική
Μακεδονία;

MANTHΣ
ΚΑΛΧΑΣ

Ο μετροπόντικας άρχισε
το σκάψιμο μετά
από εννιά μήνες

πλήρους ακινησίας
λόγω ΔΕΘ;

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

και τσιμπάει... και πονάει

Η Ιαπωνία τίμησε
την 65η επέτειο
του βομβαρδισμού
της Χιροσίμα,
παρουσία για
πρώτη φορά
Αμερικανού
αξιωματούχου, του
Αμερικανού
πρεσβευτή στη
χώρα Τζον Ρους. Ο
βομβαρδισμός
άφησε πίσω του
140.000 νεκρούς,
έναντι συνολικού
πληθυσμού
350.000 κατοίκων
της πόλης. Αρκετές
χιλιάδες πέθαναν
αργότερα από
διάφορες
αρρώστιες και
τραύματα. Ο
επίσημος
απολογισμός μιλά
για 269.446
νεκρούς.

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
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