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στη 
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Ο «Αρχοντοχωριάτης» είναι δίπλα µας

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

19.08.10

38

ΤΡΙΠΛΟ SOS
για επιχειρήσεις, 
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ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΕΛ. 49

ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΠΥΛΕΣ

Βουτιές στην  
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Ελλάδα των 
σπηλαίων

ΣΕΛ. 24, 33

     ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
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Πτώση 12% στα 
τουριστικά έσοδα 
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Απρόσµενη αύξηση 
της ανεργίας 
τον Ιούλιο
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στο Παρίσι" για τους µεγάλους
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Ερχονται 
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σε γιατρούς, 
δικηγόρους, 
µηχανικούς 
ΣΕΛ. 15 
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Αιθέριες υπάρξεις από 
όλο τον κόσµο έχουν 
συγκεντρωθεί στο 
πολυτελέστατο MGM 
Grand Hotel του Λας 
Βέγκας, καθώς σε λίγες 
µέρες θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισµός για την 
ανάδειξη της «Μις 
Υφήλιος 2010». 

Σαν σήµερα...

Σήµερα

1883
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ η Γκαµπριέλ «Κοκό» 
Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια µόδας, 
µε καθοριστική επιρροή στη γυναικεία 
ενδυµασία του 20ού αιώνα.

1888
ΤΑ ΠΡΩΤΑ καλλιστεία διεξάγονται 
στο Σπα του Βελγίου. Νικήτρια 
αναδεικνύεται µία 18χρονη 
από τις ∆υτικές Ινδίες.

1934
Ο ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ µεταφέρεται 
στις φυλακές του Αλκατράζ.

1936
∆ΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ από τις δυνάµεις 
του Φράνκο ο Ισπανός ποιητής 
και θεατρικός συγγραφέας 
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

1960
Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
θέτει σε τροχιά γύρω από 
τη Γη το διαστηµόπλοιο 
«Σπούτνικ 5». Μεταφέρει δύο 
σκυλάκια -την Μπέλκα και τη 
Στρέλκα- και τρία ποντίκια.

1973
Ο ∆ΙΚΤΑΤΟΡΑΣ Γεώργιος 
Παπαδόπουλος ορκίζεται 
«πρόεδρος» της ∆ηµοκρατίας, µετά 
το δηµοψήφισµα της 29ης Ιουλίου 
που κατήργησε τη µοναρχία.

«Κλικ»

Στείλτε
τις απόψεις σας
στο epistoles@e-
typos.com και
τις καταγγελίες σας 
στο kataggelies@e-
typos.com

Ο καιρός

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ
Ραντεβού
τον Σεπτέµβριο.

ΓΕΝΙΚΑ αίθριος 
ο καιρός µε λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις 
τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές 
ώρες στα βόρεια. Οι 
άνεµοι στο Αιγαίο θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις εντάσεως 
4-6 µποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ � 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ τόσο 
στην Αθήνα όσο και 
στη Θεσσαλονίκη. Ο 
υδράργυρος στους 
38ο C και τους 33ο C 
αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΚΑ αίθριος ο 
καιρός µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις το µεσηµέρι 
στα κεντρικά και 
βόρεια ηπειρωτικά. Η 
θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή 
και οι άνεµοι βόρειοι, 
4-6 και τοπικά 7 
µποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ � 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ τόσο 
στην Αθήνα όσο και 
στη Θεσσαλονίκη. Ο 
υδράργυρος στους 
37ο C και τους 34ο C 
αντίστοιχα.

ΚΤΕΟ
Το 2010 καλούνται 
για τεχνικό έλεγχο 
τα οχήµατα που 
κυκλοφόρησαν ως 
καινούργια το 2006. 

Κλειστό θα παραµείνει το Σάββατο 21 και την 
Κυριακή 22 Αυγούστου το τµήµα Ανω Πατήσια-
Ειρήνη του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου, λόγω 
των έργων ανακαίνισης της σιδηροδροµικής 
γραµµής. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται 
από τη λεωφορειακή γραµµή Χ15.

Μέχρι αύριο θα 
πραγµατοποιούνται 
εργασίες στην αριστερή 
λωρίδα κυκλοφορίας 
της οδού Ακαδηµίας, στο 
ύψος της Ασκληπιού.

Μέχρι αύριο, η 
συχνότητα διέλευσης 
των συρµών του µετρό 
θα γίνεται κατά µέσο 
όρο ανά 10 λεπτά.

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 
θα διαρκέσουν 
οι εκπτώσεις 
των εµπορικών 
καταστηµάτων.

AYΡΙΟ
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ΣΗΜΕΡΑ

Πέµπτη

19
Αυγούστου

Ανδρέου 
Στρατηλάτου 
& λοιπών 
µαρτύρων

Ανατολή: 06.44
∆ύση: 20.13

Σελήνη 10 ηµερών

929 750 761

7 14 20 29 34
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Οι αριθµοί: 3, 10, 11, 12, 16, 42 + 20. Τα κέρδη: 
6άρια: Τζακ  Ποτ, 5+1: € 50.000 (1), 5άρια: € 1.500 
(22), 4άρια: € 30 (1.060), 3άρια: € 1,50 (20.034).
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ΣΗΜΕΡΑ...

Ψυχοτέστ;
Προνοµιακή µεταχείριση 
ψυχολόγου της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, ο οποίος συµµετέχει 
σε επιτροπές που κρίνουν την 
καταλληλότητα αστυνοµικών 
να φέρουν όπλο έχοντας µία 
«ειδική» άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος, την οποία 
εξασφάλισε χωρίς να έχει τα 
απαιτούµενα πτυχία, καταγγέλλει 
ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός 
Σύλλογος.

■ Σελ. 11

Μας πέρασε
η Αργεντινή
Ασφαλέστερο θεωρούν το 
χρέος της Αργεντινής έναντι του 
ελληνικού οι διεθνείς αγορές, 
σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα 
του πρακτορείου Bloomberg. Η 
οικονοµία της Λατινικής Αµερικής 
αναπτύσσεται πλέον µε τους 
ταχύτερους ρυθµούς από το 
1992.

■ Σελ. 18

Σέξι βαµπίρ

Τα βαµπίρ έχουν… πέραση, καθώς 
στη λίστα µε τους 50 πιο σέξι 
άνδρες του κόσµου, σύµφωνα 
µε ψηφοφορία που διεξήχθη 
στην ιστοσελίδα glamour.com, ο 
Ρόµπερτ Πάτινσον καταλαµβάνει 
την πρώτη θέση.

■ Σελ. 21

Aύριο 
στον 
Ελεύθερο 
Τύπο

Με όλα 
τα µυστικά 

για να 
πάτε ταµείο

72
σελίδες 

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΩΗΣ

Η πείνα... τον οδήγησε
στο Φεστιβάλ της Βενετίας

WHO IS WHO

�ΗΜΟΥΝ σε ένα αυτοκίνητο µε 
δύο ηθοποιούς από την ταινία 
όταν η παραγωγός µου µε πήρε 
στο τηλέφωνο και µου είπε: “Τάξε 
µου τον ουρανό µε τα άστρα”. Μου 
ήρθε κεραµίδα. Ετρεµα ολόκληρος 
και ήθελα να κάνω εµετό. Οι φίλοι 
µου µε έβγαλαν από το αυτοκίνητο 
και µε έβαλαν να κάτσω σε ένα 
καφενείο που ήταν εκεί κοντά. Το 
γιορτάσαµε µε ρακές». 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ του απόπειρα 
στη µεγάλη οθόνη ο 29χρονος 
Γιώργος Ζώης έκλεισε εισιτήριο 
γα το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου 
της Βενετίας που ξεκινά την 1η 
Σεπτεµβρίου. Η 11λεπτη µικρού 
µήκους ταινία «Casus Belli» συµµε-
τέχει στο διαγωνιστικό τµήµα του 
Φεστιβάλ καθώς επιλέχθηκε 
ανάµεσα σε 4.800 προτά-
σεις από όλο τον κόσµο. 
Κεντρικό της θέµα είναι 
η πείνα. 

�Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 
πείνα, η θρησκευτική 
πείνα, η πείνα για τη 
διασκέδαση… Ολα 
όµως καταλήγουν 
στο βασικό ένστικτο 
της επιβίωσης. Το θέµα 
είναι πώς από τη διαβίωση 
περνάµε στην επιβίωση», λέει 
ο δηµιουργός της που έφτασε µέ-
χρι τα στέκια των µεταναστών και 
τις θεατρικές οµάδες των ΚΑΠΗ 
Περιστερίου και Χολαργού για να 
διαλέξει τα πρόσωπα της ταινίας 
του. 

�ΓΙΑ ΤΟ “Casus Belli” δουλέψαµε 
ενάµιση χρόνο. Είχαµε στα χέρια 
µας 1.200 βιογραφικά ηθοποιών, 
επιλέξαµε τους 420 από αυτούς 
και γυρίσαµε σε κάθε έναν από 
ένα δεκάλεπτο βίντεο. Καταλήξαµε 
στους 146 τους οποίους τοποθετή-
σαµε σε ουρές σε διάφορα σηµεία 
της πόλης, υπαίθρια και µη. Κατά 
τη διάρκεια της ταινίας βλέπουµε 
τους ανθρώπους να στοιχίζονται 
στις ουρές, να κάνουν από δύο 
βήµατα και µόλις φτάνουν στην 
κορυφή να µπαίνουν τελευταίοι 
σε µια άλλη ουρά δηµιουργώντας 
µια τεράστια αλυσίδα», λέει ο 

Γιώργος Ζώης που θεωρεί ότι και 
µόνο η συµµετοχή της ταινίας στο 
Φεστιβάλ αποτελεί δικαίωση για 
τον ίδιο. «Αυτό που µε ενδιαφέρει 
είναι να δω πώς θα πάει η ταινία 

και µετά τη Βενετία αλλά και να δι-
απιστώσω τις αντιδράσεις του κοι-
νού βλέποντάς την. Μέχρι σήµερα 
δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω 
αυτό µε άγνωστους ανθρώπους», 
λέει στον «Ε.Τ.» για τις προσδοκίες 
του εν όψει του µεγάλου ραντεβού 
στο Λίντο. 

ΟΤΑΝ τον ρωτήσαµε για το στοι-
χείο που λείπει από το ελληνικό 
σινεµά ώστε να γίνει πιο αντα-
γωνιστικό στις ξένες αγορές, ο 
Γιώργος Ζώης απαντά: «Mα, ήδη 
γίνεται αυτό. Πέρυσι είδαµε ελλη-
νικές ταινίες να διακρίνονται στο 

εξωτερικό και να αλλάζουν τα δε-
δοµένα. Υπάρχουν νέοι σκηνοθέτες 
που µιλάνε για την πραγµατικότη-
τα που βιώνουµε γύρω µας. Που 
βάζουν το µαχαίρι πιο βαθιά στο 
κόκαλο από ό,τι οι προηγούµενες 
γενιές. Τα πράγµατα βράζουν από 
κάτω, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Αυτό 
το πράγµα θα τα συµπαρασύρει 
όλα και φυσικά και την Τέχνη. Ηδη 
ξέρω ανθρώπους που ετοιµάζουν 
καταπληκτικές ταινίες. Είµαι σί-
γουρος ότι θα υπάρξει συνέχεια», 
ισχυρίζεται µε βεβαιότητα.                 

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Ο Jay-Z  είναι ο 
πλουσιότερος ράπερ του 
κόσµου. Ο σύζυγος της 
Μπιγιονσέ φαίνεται πως 
έχει βαθιά και γεµάτη 
τσέπη. Σύµφωνα µε τα 
επίσηµα στοιχεία που 
δηµοσίευσε ο ιστότοπος 
του «Forbes», κέρδισε 
πάνω από 48 εκατ. ευρώ. 

■ Σελ. 38

Ραπ µε γεµάτες 
τσέπες

Π
ρό

σωπα

Γεγονότα&
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ γεννήθηκε το 1981 στον 
Χολαργό και µεγάλωσε στην Πετρούπολη. 
Σπούδασε Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και 
Φυσικές Επιστήµες στο Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο. Παράλληλα, σπούδασε 
Σκηνοθεσία Κινηµατογράφου στη σχολή 
Σταυράκου και στην UdK στο Βερολίνο µε 
υποτροφία του Ιδρύµατος Γουλανδρή. Το 
σενάριο του «Casus Belli» επιλέχθηκε από 
το Clermont Ferrand Film Festival το 2009. 
Παίζουν οι ηθοποιοί Μαρίσσα Τριανταφυλ-
λίδου, Τζένη Θεωνά, Ιρις Πόνκενα κ.ά. 
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H Θέση µας

ΠαράΤυπος

∆ιευθυντής Σύνταξης: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
Αρχισυντάκτης: ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Υπεύθυνος Ειδικών Εκδόσεων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Creative Director: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ιεύθυνση Εµπορικής Ανάπτυξης: «ELSE AGENCY»
Εµπορική ∆ιεύθυνση: ΕΛΣΑ ΣΟΪΜΟΙΡΗ
∆ιεύθυνση ∆ιαφήµισης: ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ sales@e-typos.com 

Οικονοµική ∆ιευθύντρια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΑΡΕΝΑΚΗ
Νοµικός Σύµβουλος: ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: KΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΗΣ
Εκτύπωση: ΤΥΠΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
∆ιανοµή: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
Κεντρικά Γραφεία «Ε.Τ.»: Aγίας Λαύρας 2 & Σαρανταπόρου,  Ν. 
Ηράκλειο Τ.Κ. 14121 Τηλ. 210-8113000 FAX: 210-8113001
Ηλεκτρονική ∆/νση: www.e-typos.com

Ιδιοκτησία: DBAS ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκδότες: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ, ΑΛΕΞΗΣ ΣΚΑΝΑΒΗΣ
∆ιευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ο «Ε.T.» ιδρύθηκε από τον Αρη και τη Λίλιαν Βουδούρη

ΝΤΟΡΑ 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Με τη στάση της 
απέναντι σε υποψηφίους 
που στηρίζει η Ν.∆. 
επιβεβαιώνει ότι το µόνο 
που την ενδιαφέρει είναι 
πώς θα κάνει ζηµιά στην 
παράταξη και θα στήσει 
δικό της κόµµα.

ΑΛΕΞΗΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τα γκάλοπ για την 
Περιφέρεια Αττικής 
τον δείχνουν ψηλά. 
Η αντίθεσή του στο 
µνηµόνιο τον φέρνει 
πιο κοντά στη Ν.∆. 
και στα κόµµατα της 
Αριστεράς παρά στο 
ΠΑΣΟΚ, του οποίου 
παραµένει µέλος του 
Εθνικού Συµβουλίου.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ καταγράφει πτώση 
µεγαλύτερη του εισερχόµενου, εκτιµούν παράγοντες 
της αγοράς. ∆ηλαδή, τα ξενοδοχεία µας αν γεµίσουν 
φέτος το καλοκαίρι θα είναι µε ξένους κι όχι µε 
Ελληνες. Η κυβέρνηση συστηµατικά ασχολείται 
µε το εάν µπορεί ή εάν αξίζει να κάνει κάτι για να 
προσελκύσει ξένους τουρίστες (φέτος δεν έκανε τίποτα, 
ελλείψει χρηµάτων). 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ποτέ µε τους 
Ελληνες τουρίστες και µε το πολύ σοβαρό πρόβληµα 
που δηµιουργούν οι µεγάλες διαφορές τιµών: Ιδιαίτερα 
χαµηλές είναι αυτές που προσφέρονται στους µεγάλους 
ταξιδιωτικούς οργανισµούς του εξωτερικού και τιµές… 
«όπου σε πιάσω» για τους Ελληνες.

ΕΤΣΙ, ΦΕΤΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ στις διανυκτερεύσεις 
Ελλήνων σε ελληνικά ξενοδοχεία θα µετρηθεί µε 
διψήφιο ποσοστό, ενώ οι προσφορές που έγιναν 
στους τουρ οπερέιτορ συγκρατούν τις απώλειες στις 
αφίξεις από το εξωτερικό. Και οι Ελληνες που «δεν 
τους περισσεύουν» µένουν σε εξοχικά φίλων ή πάνε 
στο χωριό ενώ όσοι διαθέτουν χρήµατα για διακοπές 
σκέφτονται εάν αξίζει να… µείνουν Ελλάδα ή να 
επισκεφθούν µια ξένη χώρα.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ. ∆εν τίθεται µόνο για 
να απολαύσουν οι Ελληνες φθηνότερες διακοπές 
εντός συνόρων. Η αύξηση του µη επιδοτούµενου 
εσωτερικού τουρισµού θα µπορούσε να δώσει δουλειά 
σε ανθρώπους που απασχολούνται σε τουριστικές 
υπηρεσίες, χρήµα σε επιχειρήσεις, έσοδα στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο (εάν µπορέσουν κάποτε να τα βρουν οι 
ελεγκτικές αρχές). Είτε το πακέτο είναι «all inclusive» 
είτε κλασικού τύπου, τα έσοδα τα έχουν όλοι ανάγκη 
αυτή την περίοδο. Οχι όµως να πληρώνει ο Ελληνας 
τουρίστας τα «σπασµένα» της κρίσης και στις 
διακοπές του!

Τα σπασµένα 
της κρίσης

Ο πρωθυπουργός 
ξεκουράζεται
∆ιψασµένοι για νέα από τον 
Νετανιάχου, τον Πόρο και την 
Πάρο, πολλοί τηλεφώνησαν χθες 
στο Μέγαρο Μαξίµου. Hθελαν να 
µάθουν τι λέει ο πρωθυπουργός 
µετά τις καλοκαιρινές του 
εξορµήσεις, τι σχεδιάζει για το 
φθινόπωρο και κυρίως πότε 
θα συνεδριάσει το Υπουργικό 
Συµβούλιο, για να µη λιώνουν 
άδικα στο λιοπύρι της Αθήνας. 
∆υστυχώς γι’ αυτούς, δεν µπόρεσαν 
να το µάθουν... Ο πρωθυπουργός 
δεν κατέβηκε καν χθες στο γραφείο 
του και επισήµως φέρεται να 
έµεινε στο Καστρί. Είναι και ο 
αντιπρόεδρος Θεόδωρος Πάγκαλος 
που λείπει στην Τζια, είναι και η 
ζέστη ανυπόφορη, οπότε µάλλον 
τα λέµε από εβδοµάδα και πάλι 
βλέπουµε...

Γειτονάκι µου!
Αποκαλυπτικός για τις 
προθέσεις του ήταν ο Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης σε ραδιοφωνικές 

του συνεντεύξεις χθες, στο κρατικό 
ραδιόφωνο και στον Αθήνα 9,84. 
Η ωραιότερη απάντηση ήταν αυτή 
που έδωσε στη ΝΕΤ όταν ρωτήθηκε 
αν θα συνδέσει το πολιτικό και 
αυτοδιοικητικό του µέλλον µε την 
Ντόρα: «Εγώ τις ''διακοπές'' µου 
τις κάνω στην Κρήτη, τις κάνω 
στα Χανιά και το σπίτι µου απ’ 
το σπίτι του κ. Μητσοτάκη δεν 
απέχει πάνω από 70 µέτρα. Οταν 
συναντιούνται δύο πολιτικοί, δεν 
νοµίζω να συζητούν µόνο κοινωνικά 
θέµατα. Συζητούν και πολιτικά, 
κυρίως πολιτικά θα έλεγα». Κρίµα 
που ο µουσικός επιµελητής της 
εκποµπής δεν σκέφτηκε να ντύσει 
την απάντηση µε εκείνο το παλιό 
τραγούδι του Γιάννη Πουλόπουλου: 
«Γειτονάκι µου, στη µικρή σου 
πόρτα, αστεράκι µου, ξενύχτησα κι 
εγώ, τ’ αδερφάκι µου, το φεγγάρι 
ρώτα, γειτονάκι µου, αχ πόσο 
σ’ αγαπώ!».

Το ραντεβού της 31ης 
Ιουλίου
Ανάµεσα στα άλλα που είπε ο 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης ήταν 

και το ότι δεν είχε ενηµερωθεί 
για την απόφαση της Ν.∆. να 
στηρίξει τον Γιάννη Πλακιωτάκη 
για περιφερειάρχη Κρήτης. Από 
έγκυρες πηγές στο νησί, ωστόσο, 
πληροφορούµαι ότι στις 31 Ιουλίου, 
ηµέρα Σάββατο, όταν ο Αντώνης 
Σαµαράς πήγε στην Κρήτη, κάλεσε 
στο «Creta Palace» κοµµατικά 
στελέχη της Ν.∆. και όλους τους 
νυν και πρώην βουλευτές και 
µίλησε µαζί τους µεταξύ άλλων 

↗
ΦΩΤΗΣ 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Την ηµέρα που τα 
κόµµατα της Αριστεράς 
ασχολούνταν µε την 
επίσκεψη Νετανιάχου 
επέλεξε να καλέσει 
τον Καραµανλή στην 
Εξεταστική και να 
δηλώσει ότι δεν 
συµµετέχει σε συµµαχία 
κατά του µνηµονίου. 
Αχ, πού ‘σαι νιότη...

ΠΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
«∆εν µπορεί η 
Ελλάδα να έχει το 
ακριβότερο ψωµί στην 
Ευρώπη και η κυβέρνηση 
να κάνει πως δεν 
καταλαβαίνει», δήλωσε 
ο εκπρόσωπος Τύπου 
της Ν.∆. Και να σκεφτεί 
κανείς ότι έχουµε 
ήδη πει το… ψωµί 
ψωµάκι!

↘ ↗ ↘

ΓΙΩΡΓΟΣ KOYBAΡΑΣ
gkouvaras@e-typos.com

∆ιάχυτη η αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισµό.
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Γνώμη

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
gkouvaras@e-typos.com

και για το θέμα της στήριξης της 
Ν.Δ. στον Γιάννη Πλακιωτάκη. 
Αλλωστε, τότε πληροφορήθηκε 
για πρώτη φορά το πανελλήνιο, 
μέσω των ΜΜΕ, ότι αυτή ήταν η 
απόφαση του Σαμαρά. Αν είχε πάει 
και ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης 
σε εκείνη τη συνάντηση, θα 
μάθαινε αρμοδίως τις προθέσεις 
του προέδρου του κόμματος στο 
οποίο ανήκει -ακόμη- και δεν 
θα πληροφορείτο την είδηση 

από το ραδιόφωνο. Το «Creta 
Palace» όμως απέχει περισσότερο 
από 70 μέτρα από το σπίτι του 
και φαίνεται πως αυτό είναι 
πρόβλημα...

Ο Καπράλος είναι 
η γαλάζια έκπληξη 
στον Πειραιά!
Η «γαλάζια έκπληξη» στον Πειραιά, 
για την οποία γράψαμε από χθες, 

έχει ονοματεπώνυμο και μάλιστα 
πολύ ηχηρό: Σπύρος Καπράλος! Οι 
συζητήσεις ανάμεσα στη Ρηγίλλης 
και τον πρόεδρο της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής έχουν 
προχωρήσει και όλα συνηγορούν 
για την υποψηφιότητά του στο 
μεγάλο λιμάνι με την υποστήριξη 
της Ν.Δ. Ο Καπράλος βρίσκεται 
αυτές τις μέρες στη Σιγκαπούρη 
με την εθνική ομάδα στην 
Ολυμπιάδα των νέων, άμα τη 
επιστροφή του όμως αναμένεται 
ότι το θέμα θα κλείσει θετικά. 
Βασικός συντελεστής στην επιτυχή 
διοργάνωση των Αγώνων του 
2004, διορίστηκε πρόεδρος του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών τον 
Οκτώβρη του 2004 και πέρσι 
εξελέγη πρόεδρος της Ενωσης 
Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων. Κι 
αν όλα αυτά τα εντυπωσιακά στο 
βιογραφικό του δεν μετρήσουν, 
υπάρχει κάτι που σίγουρα δεν 
περνάει απαρατήρητο στον 
Πειραιά: Ο Καπράλος είναι 
φανατικός Ολυμπιακός, όπως 
άλλωστε και ο πρόεδρος  
Αντώνης.

Ο Μίχας πιέζει να 
φύγει ο Φασούλας
Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν τρόπο 
να... ξεφορτωθούν το δικό τους 
Ολυμπιακό! Ο Παναγιώτης 
Φασούλας πιέζεται αφόρητα να μη 
θέσει ξανά υποψηφιότητα 
για το δήμο και για να πειστεί 
θα συνεχίσουν να του δείχνουν 
τις δημοσκοπήσεις... Πίσω από 
τις πιέσεις βρίσκεται ο Γιάννης 
Μίχας που θέλει πολύ να είναι ο 
επίσημος υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ 
στο μεγάλο λιμάνι.

Σκοτεινή προφητεία

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΩΤΑ ΥΦΕΣΗ, ΜΕΤΑ ΕΚΡΗΞΗ» το 
γερμανικό «Σπίγκελ» περιγράφει τις συνέπειες της πολιτικής 
του μνημονίου στη χώρα μας. Σε ανάλογο μήκος κύματος 
ο έγκυρος βρετανικός «Εκόνομιστ» προβλέπει δυσοίωνες 
οικονομικές εξελίξεις για την Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Ολα 
αυτά την ώρα που ο Ελληνας πρωθυπουργός επαναλαμβάνει 
μονότονα ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο και 
ο τσάρος της οικονομίας διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν 
έρχονται πρόσθετα μέτρα το φθινόπωρο.

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ του ξένου Τύπου μοιάζει 
δυστυχώς πολύ πιο ρεαλιστική από τις εκτιμήσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως η αξιοπιστία των λόγων του 
Γιώργου Παπανδρέου και των συνεργατών του είναι σχεδόν 
μηδενική, αν αναλογιστεί κανείς ότι πέρσι το φθινόπωρο 
έλεγαν πως «υπάρχουν τα λεφτά» κι έταζαν λαγούς με 
πετραχήλια, μέχρι τον περασμένο Μάρτιο επέμεναν ότι  
θα κάνουν πράξη τις προεκλογικές τους υποσχέσεις  
και στη συνέχεια έδιναν μάχη από μήνα σε μήνα για να  
πείσουν ότι δεν έρχεται δεύτερο και τρίτο πακέτο μέτρων 
λιτότητας, για να διαψευστούν δυο και τρεις και Κύριος οίδε 
πόσες φορές ακόμη...

«ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ δραστικών μέτρων 
λιτότητας βυθίζει την οικονομία σε ύφεση. Ακόμη και συνετοί 
οικογενειάρχες απειλούν με εξέγερση», γράφει το «Σπίγκελ». 
«Η λιτότητα επηρεάζει πλέον το σύνολο της οικονομικής 
ζωής. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται, η κατανάλωση 
καταποντίζεται, ο αριθμός των χρεοκοπιών και των ανέργων 
αυξάνεται. Κατά το δεύτερο τρίμηνο το ΑΕΠ συρρικνώθηκε 
κατά 1,5%. Τα φορολογικά έσοδα, τα οποία είναι απαραίτητα 
για τη δημοσιονομική προσαρμογή, είναι μηδαμινά. Στην 
ελληνική κοινωνία σιγοβράζει ένα μίγμα φόβου, έλλειψης 
προοπτικών και οργής». Ο «Εκόνομιστ» είναι πιο... τεχνοκράτης: 
Προβλέπει ύφεση της τάξης του 4,8% εντός του 2010, ανεργία 
που θα φτάσει το 20% στο τέλος του έτους και διαπιστώνει 
μείωση των τουριστικών εσόδων της τάξης του 10%. «Μόλις 
οι Ελληνες επιστρέψουν από τις παραλίες, στα γραφεία και τα 
μαγαζιά τον Σεπτέμβριο θα νιώσουν τον πραγματικό πόνο από 
τα μέτρα λιτότητας και την ύφεση», καταλήγει.

ΤΑ ΞΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ δεν ξέρουν τίποτα παραπάνω από αυτά 
που γνωρίζουμε κι εμείς. Τα μπάνια του λαού ήταν φέτος 
μια μεγάλη δοκιμασία για τους πολίτες και το φθινόπωρο 
που έρχεται προμηνύεται πιο θερμό από κάθε άλλη φορά. Οι 
οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις της κυβέρνησης είναι 
τόσο χαμηλές που τη φέρνουν αναγκαστικά πια αντιμέτωπη 
με τις συνέπειες μιας πολιτικής που διαφημίστηκε σαν 
«μονόδρομος» με άλλοθι την προσφυγή στο μηχανισμό 
στήριξης αλλά αποδεικνύεται ανήφορος μέσα σε τούνελ που η 
άλλη άκρη του δεν φαίνεται πουθενά. Ο Γιώργος Παπανδρέου 
ετοιμάζεται για μια δραματική πολιτική σεζόν και το ΠΑΣΟΚ για 
μια σκληρή εκλογική δοκιμασία στις δημοτικές, περιφερειακές 
εκλογές, μόλις ένα χρόνο μετά τον εκλογικό του θρίαμβο. Στην 
εποχή του μνημονίου, μαζί με τόσα άλλα χάνεται πια και η 
αίσθηση του πολιτικού χρόνου...

ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ

Ποιος κορυφαίος 
υπουργός κατηγορείται  
από συναδέλφους του 
ότι επιχειρεί να  
απομονώσει  
τον πρωθυπουργό  
για να μπορεί  
να του υποβάλλει 
αποφάσεις;

Διάχυτη η αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισμό.

Ή ανάποδος είναι ο κόσμος ή ανάποδα τα βλέπω...

EU
RO

KI
N

IS
SI

 / 
Θ

ΑΝ
ΑΣ

Η
Σ 

ΚΑ
ΛΛ

ΙΑ
ΡΑ

Σ



Σ τις 21 Ιουλίου ο Γ. Πα-
πανδρέου επισκέφθηκε 
το Ισραήλ. Στις 16 Αυ-

γούστου ο Μπ. Νετανιάχου έφθα-
σε στην Αθήνα ανταποδίδοντας 
το ταξίδι του Ελληνα πρωθυ-
πουργού. Σε κάτι λιγότερο από 
τέσσερις εβδοµάδες ούτε… γράµ-
µα δεν ανταλλάσσεται. 

ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ εν µέσω  καλο-
καιριού, µε τους Ισραηλινούς δι-
πλωµάτες να απεργούν κατά την 
πρώτη επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού τους στη χώρα µας. Είναι γε-
γονός πως το Ισραήλ µετά τη δια-
τάραξη των σχέσεών του µε την 

Τουρκία βρίσκεται σε αναζήτηση 
«στρατηγικού βάθους». Ασφυκτιά 
στη στενή γεωγραφική του λωρί-
δα. Οι στρατιωτικές του δυνάµεις 
µοιάζουν εγκλωβισµένες. Η µόνη 
διέξοδος και επικοινωνία µε τη 
∆ύση περνά από την Ελλάδα. 
Εξ ου και οι διαδικασίες -εξπρές 
για τη σύσφιξη και αναβάθµιση 

των σχέσεων Αθήνας και Τελ 
Αβίβ. Στις συνοµιλίες Παπανδρέ-
ου – Νετανιάχου αποφασίστηκε 
διεύρυνση των στρατιωτικών 
ασκήσεων και δραστηριοποίηση 
και των τριών κλάδων σε πεδία 
των δύο χωρών. Οι Ισραηλινοί 
βρήκαν την ευκαιρία να εκφρά-
σουν και το ενδιαφέρον τους να 
προµηθεύσουν τις Ενοπλες ∆υ-
νάµεις της χώρας µας µε οπλικά 
συστήµατα. Πλούσια λοιπόν η 
λίστα των αιτηµάτων του Ισρα-

ήλ και βέβαια τα οφέλη του. Η 
ελληνική κυβέρνηση τι ζήτησε 
και, περισσότερο, τι εξασφάλισε; 
Εγγυήσεις για στήριξη σε πολιτι-
κό και διπλωµατικό επίπεδο; 

ΣΤΗΡΙΞΗ από το ισχυρότατο 
εβραϊκό λόµπι στις ΗΠΑ που πρό-
σφατα µπλόκαρε τον Αµερικανό 
πρέσβη στην Τουρκία, γιατί δεν 
ήταν αρεστός; Ή απλώς έµεινε 
στους τίτλους της στρατηγικής 
συνεργασίας µε το Ισραήλ, µε τον 
κίνδυνο να χρησιµοποιηθεί στα 
παιχνίδια µεγάλων συµφερόντων 
στην περιοχή και να εκτεθεί στις 
σύµµαχες αραβικές χώρες;
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Ηκρισιµότητα των επερχόµενων 
εκλογών για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση είναι προφανής. Ενας 

νέος θεσµός, η περιφερειακή αυτοδιοίκη-
ση, µε τις όποιες ατέλειες και τα «καπε-
λώµατα» που της επιβλήθηκαν, κρίνεται 
από τους πολίτες για πρώτη φορά και η 
αναµέτρηση θα εξελιχθεί σε µια πολι-
τική µάχη µε συγκεκριµένους στόχους 
και επιδιώξεις, για κάθε πολιτικό φορέα. 
Το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να πείσει ότι ο 
«Καλλικράτης» είναι η µεγαλύτερη µε-
ταρρύθµιση στην ιστορία του θεσµού, ότι 
η µάχη είναι καθαρά αυτοδιοικητική και 
θα αποφύγει µε κάθε τρόπο να µετατρέ-
ψει την προεκλογική µάχη σε πολιτική. 

Η Νέα ∆ηµοκρατία θα υποστηρίξει 
ότι αυτή ήταν η πολιτική δύναµη που 
εµπνεύστηκε και ξεκίνησε τη µεταρρύθ-
µιση, ότι το ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε µια 
«κουτσουρεµένη και απονευρωµένη» 
αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, χωρίς να 
τολµήσει να αγγίξει και να αποκεντρώ-
σει τις συνολικές κρατικές δοµές, ότι τα 
όρια των περισσοτέρων νέων δήµων 
θεσµοθετήθηκαν µε καθαρά κοµµατικά 
κριτήρια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι 
γνώµες των τοπικών κοινωνιών. 

ΑΚΟΜΗ Η Ν.∆. ως κυβέρνηση στήριξε 
θεσµικά και οικονοµικά την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, κάτι που δεν συνέβη µε τις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ θα επι-
διώξει τα µέγιστα δυνατά πολιτικά οφέ-
λη, µιας και το ευνοούν οι επικρατούσες 
πολιτικές συνθήκες. Ο ΛΑΟΣ στοχεύει σε 
ευκαιριακές συµµαχίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
στη δυσκολότερη, ίσως, θέση. Θα πρέπει 
να αποδείξει ότι οι πρόσφατες αποχω-
ρήσεις πολιτικών στελεχών δεν µείωσαν 
την εκλογική του επιρροή. Βέβαια, πέρα 
από τις επιδιώξεις του κάθε πολιτικού φο-
ρέα, η σκληρή πραγµατικότητα δεν µπορεί 
ούτε να αγνοηθεί ούτε να αποσιωπηθεί. Η 
οικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών, η 
απώλεια της εθνικής κυριαρχίας επί των 
οικονοµικών µας –και όχι µόνον– θεµά-
των, οι σκληροί και δυσβάσταχτοι όροι του 
µνηµονίου που µας επιβλήθηκαν θα έχουν 
πρωτεύουσα θέση στην προεκλογική 
ατζέντα. Το σίγουρο είναι ότι οι πολίτες θα 
στείλουν το δικό τους ξεκάθαρο µήνυµα. 
Θα έχει συγκεκριµένους αποδέκτες, εντός 
και εκτός Ελλάδος. Οσο ηχηρότερο θα 
είναι τόσο πιο µεγάλη θα είναι η ελπίδα 
για ανατροπή της οικονοµικής κατοχής και 
υποδούλωσης στην τρόικα και το ∆ΝΤ.

Γνώµες
Το µήνυµα 
του Νοεµβρίου

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ
akoutras@e-typos.com

Του ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

«Σ ας παρακαλώ, γράψτε 
µας µια καλή είδηση. 
Βλέπουµε ειδήσεις 

και κρατάµε την ανάσα µας», ήταν η 
παράκληση άγνωστης κυρίας, χθες 
το απόγευµα. Υπάρχουν Πολίτες που 
πιστεύουν ότι «η χαρά των δηµοσι-
ογράφων» είναι οι κακές ειδήσεις; Ή 
µήπως οι κακές ειδήσεις αφορούν 
όλους τους Πολίτες, πλην των δη-
µοσιογράφων, που, επειδή τις χειρί-
ζονται, εξασφαλίζουν ενός είδους 
ασυλία απέναντί τους;

ΠΟΙΕΣ, πράγµατι, καλές ειδήσεις 
είχαµε την προηγούµενη εβδοµάδα; 
Η καλύτερη η βράβευση της ∆ηµο-
τικής Βιβλιοθήκης Βέροιας. Αραγε 
πόσες χιλιάδες βιβλιοθήκες από όλο 
τον κόσµο θα ήταν υποψήφιες για το 
βραβείο του Ιδρύµατος Μπιλ Γκέιτς, 
που απονεµήθηκε σ’ αυτήν; Και ποιος 
γνώριζε το έργο των ελάχιστων αν-
θρώπων που έκαναν έργο της ζωής 
τους τη συγκρότηση, τη λειτουργία, 
το άνοιγµα προς το κοινό της Βιβλι-
οθήκης; Η βράβευσή της ήταν µια εί-
δηση που πέρασε σε όλα τα διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων του κόσµου, 
τιµώντας την Ελλάδα!

Μια σηµαντική, ακόµη, είδηση ήταν 
η Λειτουργία στην ιστορική Μονή 

Σουµελά. Πέρα από τη συγκινησια-
κή φόρτιση των ορθοδόξων για τον 
εορτασµό της Κοίµησης της Θεοτό-
κου, σε έναν τόπο που καθαγιάστη-
κε από τη ζωή και τη θυσία γενεών 
και γενεών Ελλήνων, αν η Τουρκία 
επαναπροσδιορίσει τη στάση της 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα των 
µειονοτήτων της, τότε η είδηση είναι 
πραγµατικά καλή.

Κατά τα άλλα, η χώρα είναι ακόµη 
παραδοµένη στη θερινή ραστώνη. 
Οι Πολίτες θα ήθελαν το καλοκαίρι 
να συνεχιστεί… και τους χειµερινούς 
µήνες, για τους οποίους τα µηνύ-
µατα είναι τόσο δυσοίωνα. Το µόνο 
που µπορεί να ελπίζει κανείς είναι 
η πρωθυπουργική προτροπή προς 
τους υπουργούς να «κάνουν διακο-
πές χωρίς τύψεις» να έχει συνέχεια: 
να µη χρειαστεί, δηλαδή, να ληφθούν 
τέτοια µέτρα ώστε να αισθανθούν 

τύψεις για ένα χειµώνα οικονοµικής 
δυσπραγίας και αµείλικτης ανεργίας 
που θα ακολουθήσει.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι σε κανένα 
µας δεν αρέσουν οι κακές ειδήσεις. 
Αλλά γυρίζοντας στο σπίτι µας, σε 
λίγες µέρες, είναι βέβαιο ότι θα µας 
περιµένουν: το εκκαθαριστικό της 
εφορίας για το 2009, το ειδοποιητή-
ριο για το τέλος ακινήτων του 2009, 
το οποίο θα συνοδεύεται προκατα-
βολικά από το εκκαθαριστικό για το 
Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010, 
το τέλος διατήρησης ηµιυπαίθριων 
χώρων, οι έκτακτες εισφορές που οι 
πάσης φύσεως «κυβερνητικοί σύµ-
βουλοι» θα σκεφθούν για να κλείσει 
έτσι η «µαύρη τρύπα» των 2,5 δισε-
κατοµµυρίων στα δηµόσια έσοδα, 
αντί να εισπραχθούν από αυτούς που 
τα οφείλουν. Σσσσσς! Ο εισπρακτικός 
µηχανισµός κοιµάται. Για την είδηση 
αυτή είναι βέβαιο ότι δεν φταίνε οι 
δηµοσιογράφοι. Να αποδοθούν οι 
ευθύνες εκεί που πρέπει!

Πρώτα ο Πολίτης

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ
apanagiotarea@e-typos.com

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
Νοµάρχης Τρικάλων

Ο κόσµος θέλει 
να ακούει 
από τους 

δηµοσιογρά-
φους και 

καλές ειδήσεις. 
∆υστυχώς, 

είναι ελάχιστες

Κακές ειδήσεις

∆ώσαµε, τι πήραµε;



Σ τα δύο είναι η κυβέρνηση 
για το περίφημο «κοινωνικό 
πακέτο» που αναμένεται να 

παρουσιάσει ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου στις 3 Σεπτεμβρίου, παρότι όλοι 
οι υπουργοί γνωρίζουν ότι η πρωθυ-
πουργική βαλίτσα θα είναι… άδεια, 
ελέω του σφιχτού εναγκαλισμού με 
το ΔΝΤ και τους ελεγκτές της τρόι-
κας. Την ίδια ώρα, κυβερνητικά στε-
λέχη έχουν αρχίσει να υλοποιούν την 
εντολή Παπανδρέου: «Bάλτε τέλος 
στα σενάρια ανασχηματισμού». 

Στην προσπάθεια να μην εκλη-
φθούν από την κοινή γνώμη ως «προ-
εξοφλημένες» οι αλλαγές που σχεδιά-
ζει ο κ. Παπανδρέου στο κυβερνητικό 
σχήμα, έχει δώσει εντολή να σταματή-
σει η σχετική συζήτηση, ώστε να έχει 
περιθώριο να προβεί στις κατάλληλες 
κινήσεις. Για το λόγο αυτό, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πε-
ταλωτής, μιλώντας χθες στο Κανάλι 
1 του Πειραιά, επιβεβαίωσε μεν τις 
αλλαγές στην υπουργική τράπουλα, 
αλλά επιχείρησε να βάλει τέλος στα 
σενάρια για έναν ευρύ ανασχηματι-
σμό. «Εάν γίνει ανασχηματισμός, που 
δεν θα είναι ανασχηματισμός ουσια-
στικά, θα είναι για να συμπληρωθούν 

τα όποια κενά, εάν κάποιοι από το 
κυβερνητικό σχήμα πάνε προς την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

«Αντισταθμίσματα»
Eτσι, πλέον, η συζήτηση στο κυβερνη-
τικό στρατόπεδο στρέφεται στο περι-
εχόμενο των δύο «πακέτων» που θα 
ανακοινώσει ο Γιώργος Παπανδρέου 
στην επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη 
για τα 36 χρόνια ΠΑΣΟΚ (κοινωνικό 
πακέτο)  και στην ομιλία του προς 
τους παραγωγικούς φορείς (αναπτυ-
ξιακό πακέτο). Για το λόγο αυτό, εξάλ-
λου, σήμερα θα συμβουλευθεί τον κε-
ντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας, Γιώργο 
Προβόπουλο, ενώ θα έχει συνεργα-
σίες και με τους υπουργούς Οικονο-
μικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, 
και Περιβάλλοντος, Τίνα  Μπιρμπίλη.  
Παράλληλα, αύριο και την προσεχή 
Δευτέρα θα συνεδριάσουν οι αρ-
μόδιες διαθεσμικές επιτροπές, ενώ 
ο κ. Παπανδρέου έχει ήδη τακτικές 
τηλεφωνικές επαφές με το βουλευ-
τή Επικρατείας, Ηλία Μόσιαλο, που 
έχει αναλάβει τη σύνταξη των «κοι-
νωνικών» εξαγγελιών. Στη συνέχεια, 
δηλαδή στα μέσα της επόμενης εβδο-
μάδας, ο κ. Παπανδρέου θα μετάσχει 

σε κοινή συνεδρίαση των δύο επιτρο-
πών, ενώ θα συγκαλέσει, σύμφωνα 
με πληροφορίες, και το Υπουργικό 
Συμβούλιο για θέματα ανάπτυξης.  
Πάντως, όπως έχει προαναγγείλει 
ο Ελεύθερος Τύπος, το «κοινωνι-
κό πακέτο» του κ. Παπανδρέου δεν 
θα περιέχει επιδόματα ή χρηματική 
ανακούφιση των μη εχόντων, παρότι 
αρκετοί υπουργοί το ζητούν μετ’ επι-
τάσεως. Οπως επισήμανε και χθες ο 

κυβερνητικός εκπρόσωπος, το «κοι-
νωνικό πακέτο» δεν θα περιλαμβάνει 
παροχές αλλά «εξορθολογισμό των 
κοινωνικών δαπανών και εξάντληση 
των περιθωρίων βελτίωσης των συν-
θηκών ζωής των πολιτών». Βεβαίως, 
το Μαξίμου διαμηνύει ότι οι όποιες 

εξαγγελίες Παπανδρέου δεν θα πα-
ρεκκλίνουν, ούτε θα έρχονται σε αντί-
θεση με τις επιταγές του μνημονίου. 
Πάντως, την ώρα που ο πρωθυπουρ-
γός ετοιμάζεται να βάλει τις τελευταί-
ες πινελιές στην «άδεια» βαλίτσα της 
ΔΕΘ, αρκετά μέλη της κυβέρνησης 
εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις και, 
στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, τονί-
ζουν την ανάγκη να ληφθούν μέτρα 
κοινωνικού χαρακτήρα, που θα ανα-
κουφίσουν τους ασθενέστερους. 

Μέχρι φθινόπωρο...
«Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν βγάζουμε 
φθινόπωρο», τονίζει κορυφαίο κυβερ-
νητικό στέλεχος. Αρκετοί υπουργοί, 
που έχουν ένα «αριστερό» προφίλ, 
λένε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απομα-
κρυνθεί αρκετά από την κοινωνική 
φυσιογνωμία του και πρέπει, έστω 
εντός των επιταγών του μνημονίου, 
να ενισχύσει το κοινωνικό προφίλ 
του. 

Πάντως, στελέχη του οικονομικού 
επιτελείου, που έχουν πλήρη γνώση 
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων 
της χώρας, σημειώνουν στον Ελεύ-
θερο Τύπο ότι «κάτι τέτοιο θα έδινε 
λάθος μήνυμα».  ■
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Διχάζει τους 
υπουργούς
η «άδεια 
βαλίτσα»

Πολιτική

Επιβεβαιώνει 
αλλαγές… και 
διαψεύδει 
ανασχηματισμό ο 
Γιώργος Πεταλωτής

στη γλωσσα των αριθμων 

θΕσΕισ στΕλΕΧων

ΓιώΡΓΟΣ
ΠΑΠΑκώνΣΤΑνΤινΟΥ
Απορρίπτει το ενδεχό
μενο είτε παροχών είτε 
επιδοματικής πολιτικής 
επικαλούμενος το μνη
μόνιο.

ΑννΑ
ΔιΑΜΑνΤΟΠΟΥΛΟΥ
Δεν θεωρεί ορθή τη δια
σάλευση του προγράμ
ματος σταθερότητας με 
«αλόγιστες παροχές». 

ΛΟΥκΑ 
κΑΤΣΕΛη
Δεν κρύβει ότι η κυβέρ
νηση έχει αφήσει πολύ 
πίσω το κοινωνικό προ
φίλ της. 

ΔηΜηΤΡηΣ
ΡΕΠΠΑΣ
Θεωρεί ότι η τρόικα μπο
ρεί μεν να υπαγορεύσει 
σκληρά μέτρα αλλά «σε 
όλα υπάρχουν όρια».

ΧΡηΣΤΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣηΣ
Πιστεύει ότι το δίλημμα 
«κοινωνικές ή δημοσιο
νομικές παροχές» είναι 
παρωχημένο, αλλά… 
άλυτο.

Εντολή 
να σταματήσουν 

οι συζητήσεις περί 
ανασχηματισμού 

έχει δώσει ο Γιώργος 
Παπανδρέου.



Μετά από τρεις μήνες 
προκλήσεων και σα-
φούς διαφοροποίη-

σης του Χρήστου Μαρκογιαννάκη 
από τις πολιτικές επιλογές της Ρη-
γίλλης, χθες ο βουλευτής Χανίων 
τράβηξε ακόμη περισσότερο το 
σκοινί με αφορμή τη στήριξη του 
κόμματος στον Γιάννη Πλακιω-
τάκη για τη μάχη της Περιφέρειας 
της Κρήτης.

Μια μέρα μετά την άρνηση της 
Ντόρας Μπακογιάννη να στηρί-
ξει τον βουλευτή Λασιθίου –αν και 
ο ίδιος την είχε υποστηρίξει στην 
εσωκομματική μάχη για την ηγεσία 
της Ν.Δ.– ο Χρήστος Μαρκογιαννά-
κης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να θέσει υποψηφιότητα για την 
Κρήτη, ενώ επιχείρησε να εκθέσει 
τη Ρηγίλλης δηλώνοντας ότι όλο 
αυτό το διάστημα τον αγνοούσαν 
επιδεικτικά. Αποψη που διαψεύ-
δεται από την ίδια την πραγματι-
κότητα…

Τα σενάρια
«Συζητάω με την κυρία Μπακο-
γιάννη συχνά. Συζητάμε και το 
ζήτημα της υποψηφιότητας. Είναι 
όλα ανοιχτά», ήταν η δήλωση του 
κ. Μαρκογιαννάκη που σημαίνει: ή 
ότι θα ακολουθήσει δήλωση ανε-
ξαρτητοποίησής του από τη Ν.Δ. ή 
ότι θα διαγραφεί εφόσον αποφασί-
σει να μπει απέναντι στην πολιτική 
επιλογή της Ρηγίλλης.

Στη Ν.Δ. παρακολουθούν τις 
δηλώσεις του κ. Μαρκογιαννάκη 
και τελούν εν αναμονή ενώ το 
περιβάλλον της Ντόρας Μπακο-
γιάννη αφήνει ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να υποστηρίξει τον Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη, λέγοντας ότι «θα 
στηρίξουμε μια ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα». Η θέση αυτή όμως δεν 
«δένει» με τη φιλοσοφία της πρώ-
ην ΥΠΕΞ ότι θα στηρίξει υποψήφιο 
που προέρχεται από το χώρο της 
Αυτοδιοίκησης…

Η διαφοροποίηση του βουλευτή 
Χανίων από τις επιλογές της Ν.Δ. 

που κορυφώθηκε χθες προστέθη-
κε σε μια σειρά κινήσεων που τον 
έφερναν απέναντι από τη Ρηγίλλης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κρίσι-
μη ψηφοφορία για το μνημόνιο δεν 
έκρυβε ότι η θέση του ήταν υπέρ 
της ψήφισης. Τελικά, πειθάρχησε 
στην κομματική γραμμή, ωστόσο σε 
δηλώσεις του την επομένη (Κανάλι 
1 του Πειραιά) έστελνε το μήνυμά 
του: «εάν εξαρτιόταν από την ψήφο 
μου η υπερψήφιση θα ψήφιζα υπέρ 
του μνημονίου». Λίγα 24ωρα μετά 
η φημολογία για διαγραφή του έγι-
νε έντονη, όταν πέρασε την πόρτα 
της Ρηγίλλης και συναντήθηκε με 

τον διευθυντή του πολιτικού γρα-
φείου του προέδρου της Ν.Δ. Κων-
σταντίνο Αρβανιτόπουλο, ωστόσο 
κανένα «πειθαρχικό» μέτρο δεν 
ελήφθη, παρά μόνο μια «φιλική» 
συζήτηση.

Στα μέσα Ιουνίου ο Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης επέλεξε να προ-
καλέσει για μια ακόμη φορά τη Ρη-
γίλλης, όταν, μετά την ομιλία του 
κ. Σαμαρά στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα του κόμματος, συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γ. Καρα-
τζαφέρη, παρουσία του ανεξάρτη-
του βουλευτή Κώστα Κιλτίδη.

Η νέα πρόκληση του βουλευτή 
Χανίων ήλθε πριν από λίγες μέρες, 
όταν ο Αντώνης Σαμαράς επισκέ-
φθηκε την Κρήτη. Ο πρόεδρος της 
Ν.Δ. παρέθεσε γεύμα σε όλους τους 

βουλευτές του νομού από το οποίο 
απουσίαζε ο Χρ. Μαρκογιαννάκης, 
αν και βρισκόταν στο νομό. Τοπικοί 
παράγοντες υπενθυμίζουν ότι ο κ. 
Μαρκογιαννάκης είχε προσκλη-
θεί στο γεύμα και δεν προσήλθε 
επικαλούμενος ότι έχει «δουλειά», 
αν και την προηγουμένη το βράδυ 
βρισκόταν σε εκδήλωση του νομού. 
Και επισημαίνουν την έκπληξη που 
είχαν νιώσει ότι τον άκουσαν να 
δηλώνει προ μηνών ότι «προς το 
παρόν είμαι βουλευτής Ν.Δ.».

Ο βουλευτής Χανίων σχετικά με 
την υποψηφιότητα Πλακιωτάκη 
δήλωσε ότι το πληροφορήθηκε 
από το ραδιόφωνο: «Κανείς δεν 
με ρώτησε. Δεν συμμετείχα σε 
οποιαδήποτε σύσκεψη κάποιου 
οργάνου, που να έχει αντικείμενο 
το συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε με 
πληροφόρησε κάποιος το οτιδή-
ποτε», είπε στη ΝΕΤ. Κι αυτός ο 
ισχυρισμός όμως καταρρίπτεται 
από το περιβάλλον του Γιάννη Πλα-
κιωτάκη, σημειώνοντας ότι όλο το 
διάστημα μέχρι την τελική επιλογή 
της Ν.Δ. ο κ. Μαρκογιαννάκης είχε 
τακτική και άμεση ενημέρωση από 
τον βουλευτή Λασιθίου μέχρι την 
οριστική απόφαση. 

Αιχμές
«Μένει να επαληθευτούν τα όποια 
σενάρια», δήλωσε ο υποψήφιος για 
την Περιφέρεια της Κρήτης Γιάν-
νης Πλακιωτάκης για τη φημολογία 
περί υποψηφιότητας Μαρκογιαν-
νάκη ενώ επίθεση στην πρώην 
ΥΠΕΞ εξαπέλυσε ο γραμματέας 
Συνδικαλισμού, Γιάννης Μανώ-
λης. «Η κ. Μπακογιάννη επιλέγει τη 
σύγκρουση με τη Ν.Δ. μέσω ενός 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕ ΠΙθΑΝΗ ΥΠΟψΗφΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

Αντάρτικο Μαρκογιαννάκη 
στη... μάχη της Κρήτης

▶▶ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΡΠΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ Ν.Δ.

Επίθεση Μανώλη εναντίον Λαμπρόπουλου
ΚΑΡφΙΑ κατά του βουλευτή Μεσσηνίας της 
Ν.Δ. Γιάννη Λαμπρόπουλου έριξε ο γραμμα-
τέας συνδικαλισμού της Ν.Δ. Γιάννης Μανώ-
λης. Μιλώντας στο Κανάλι 1 και απαντώντας 
στην ερώτηση «εάν στην Πελοπόννησο ο κ. 
Λαμπρόπουλος διαφοροποιείται και στηρίζει 
τον κ. Τατούλη και όχι τον κ. Δράκο, που έχει 
τη στήριξη της Ν.Δ.» ο κ. Μανώλης είπε: «Το 
ότι τα πολύ σκληρά στελέχη της κ. Μπακο-
γιάννη στηρίζουν τον κ. Τατούλη δεν με εκ-
πλήσσει γιατί ο κ. Τατούλης πήρε θέση υπέρ 
του μνημονίου, όπως και η κ. Μπακογιάννη 
που στήριξε το μνημόνιο. Αρα δεν είναι ανίερη 
συμμαχία η στήριξη του κ. Τατούλη». Την ίδια 

στιγμή στελέχη της Ν.Δ. αναφέρουν ότι «φα-
ντάζει αδιανόητο ένας βουλευτής της Ν.Δ. να 
μην υποστηρίζει την επίσημη υποψηφιότητα 
του κόμματος» μετά τις πληροφορίες που δη-
μοσίευσε χθες ο Ελεύθερος Τύπος ότι «στενοί 
πολιτικοί φίλοι του πρώην υφυπουργού υπο-
στηρίζουν τον Πέτρο Τατούλη». Και εκτιμούν 
ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει το θέμα ο 
ίδιος ο βουλευτής. Χθες ο Πέτρος Τατούλης, 
μιλώντας στον Flash, δήλωσε: «Το ερώτημα 
που παραμένει αναπάντητο στη Νέα Δημο-
κρατία είναι πώς υπερασπίζεται έναν θεσμό 
και ορίζει υποψήφιους δικούς της σε έναν 
θεσμό τον οποίο δεν πιστεύει».

Ο βουλευτής 
Χανίων ή θα 
παραιτηθεί ή 
θα διαγραφεί 
εφόσον τελικά 
αψηφήσει 
την πολιτική 
επιλογή της 
Ρηγίλλης

Γ. Μανώλης. Γ. Λαμπρόπουλος.

Ο Χρ. Μαρκογιαννάκης συνεχίζει να προκαλεί τη Ρηγίλλης αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει 
υποψηφιότητα για την Περιφέρεια της Κρήτης απέναντι στην πολιτική  επιλογή του κόμματος, Γ. Πλακιωτάκη.
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προσώπου που ήταν δίπλα της. Από 
τη μία δείχνει μία αχαριστία και από 
την άλλη δείχνει ότι στο μυαλό της 
έχει πώς θα κάνει ζημιά στη Ν.Δ.», 
δήλωσε (Κανάλι 1).

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος 
Αθηναίων, Νικήτας Κακλαμάνης, 
χαρακτήρισε (στο Mega) εξαιρετική 
την υποψηφιότητα του Γιάννη Πλα-
κιωτάκη, αν και πρόσθεσε: «Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η Κρήτη 
είναι ένας προνομιακός χώρος για 
την Ντόρα Μπακογιάννη. Ασχέτως 
ποιος προκαλεί τις κόντρες ή με τι 
σκεπτικό, εμένα θα μου άρεσε να 
βρεθεί ένα πρόσωπο κατεξοχήν 
αυτοδιοικητικό που ολόκληρη η 
κεντροδεξιά παράταξη να στηρί-
ξει αυτή την προσωπικότητα στην 
Κρήτη». ■
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ΑΛΒΑΝΙΑ: επιχειρηση τρομοκρατησησ των βορειοηπειρωτων απο ακραιουσ εθνικιστεσ

Με κινήσεις ωμής τρομο-
κρατίας επιχειρούν να 
εκφοβίσουν την ελληνι-

κή μειονότητα στην αλβανία ακραί-
οι εθνικιστές της γείτονος. προτού 
κλείσει μια εβδομάδα από την απο-
τρόπαια δολοφονία του ομογενούς, 
Αριστοτέλη Γκούμα, επειδή… μιλούσε 
ελληνικά, χθες «άγνωστοι» πυροβό-
λησαν έξω από το σπίτι του, τη στιγμή 
που εκεί βρίσκονταν μέλη της οικογέ-
νειάς του. η απραξία της κυβέρνησης 
των τιράνων, αλλά και της αστυνο-
μίας, η οποία επανειλημμένως έχει 
καταγγελθεί για ανοχή αυτών των 
εγκληματικών στοιχείων, υποθάλπει 
τον συνεχώς διογκούμενο αλβανι-
κό-τσάμικο εθνικισμό και δημιουργεί 
τις συνθήκες για άκρως επικίνδυνες 
εξελίξεις σε μια ευαίσθητη περιοχή 
με ελληνικό πληθυσμό.

Επικράτησε πανικός
ειδικότερα, χθες, περί τις 8 το βρά-
δυ, δύο αυτοκίνητα με κατεύθυνση 
από αυλώνα προς αγίους σαράντα 
σταμάτησαν έξω από την οικία του 
αριστοτέλη Γκούμα και πυροβόλησαν 
στον αέρα τρεις φορές. εκείνη την 
ώρα στο σπίτι –όπως λένε μαρτυρίες– 
βρίσκονταν μέλη της οικογένειας του 
άτυχου 37χρονου.

με το άκουσμα των πυροβολι-
σμών οι κάτοικοι και οι συγγενείς 
του αριστοτέλη Γκούμα βγήκαν από 
τα σπίτια τους. επικράτησε πανικός. 
οι περίοικοι ενημέρωσαν αμέσως τις 
αστυνομικές αρχές. Λίγη ώρα αργότε-
ρα άνδρες της αστυνομίας μετέβησαν 
στο σημείο, πήραν καταθέσεις από 
αυτόπτες μάρτυρες και συνέλεξαν 
τους κάλυκες.

σε επικοινωνία που είχε ο ελεύθε-
ρος τύπος με ομογενείς στη χειμάρρα 
η κατάσταση μετά τη νέα πρόκληση 
είναι τεταμένη. και οι πρώτες αντι-
δράσεις ήταν έντονες. οι περισσότε-

ροι συνέδεαν το γεγονός με τη δολο-
φονία λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
«δεν είναι τυχαίο το περιστατικό». 
οπως είπε ο κ. Παντελής, κάτοικος 
χειμάρρας, «η κατάσταση έχει ξεφύ-
γει από κάθε έλεγχο. νιώθουμε ότι 
απειλούμαστε». 

από την άλλη πλευρά, τοπικοί 
παράγοντες της χειμάρρας κάνουν 
λόγο για «μια ακόμη προσπάθεια 
εκφοβισμού κατά της οικογένειας 
του 37χρονου αλλά και γενικότερα 
όλων των ελλήνων ομογενών». η 
εξέλιξη αυτή έρχεται μια μέρα μετά 
τις αποκαλύψεις ότι οι συλληφθέντες 
αλβανοί ως κατηγορούμενοι για τη 
δολοφονία του αριστοτέλη Γκούμα 
φέρονται να έχουν «στενές σχέσεις 
με εθνικιστικές οργανώσεις». να 
σημειωθεί ότι ο βασικός ύποπτος, 
Ιλιρ Μουκάι, που φέρεται να είναι 
ο οδηγός του αυτοκινήτου που πα-
ρέσυρε τον 37χρονο άντρα, είναι 

μέλος –σύμφωνα με ανάρτηση του 
βορειοηπειρωτικού πρακτορείου 
«Nenanews»– ρατσιστικών σελίδων 
(όπως η σελίδα «εδώ δίκιο έχουν 
μόνο οι αλβανοί»). 

πάντως, το νέο αυτό περιστατικό 
εκτιμάται ότι θα «δυσκολέψει» την 
κατάσταση στην περιοχή, καθώς, 
όπως καταγγέλλουν οι της ελληνι-
κής μειονότητας «εθνικιστές αλβανοί 
συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητα και 
να μας απειλούν γιατί μιλάμε ελλη-
νικά και όχι αλβανικά, ενώ οι αλβα-
νικές αρχές κάνουν τα στραβά μά-
τια». θα δυσκολέψει επίσης και την 
αλβανική κυβέρνηση, καθώς, μετά 
τη δήλωση του Σαλί Μπερίσα, που 
καταδίκασε το έγκλημα αυτό, περί-
μεναν να πέσουν οι τόνοι και να μη 
δοθεί συνέχεια.  

Εντονη αντίδραση
σήμερα κάτοικοι της χειμάρρας προ-
γραμματίζουν εκ νέου αποκλεισμό 
της εθνικής οδού αγίων σαράντα 
– αυλώνα ζητώντας την παραδειγ-
ματική τιμωρία των ενόχων για τη 
δολοφονία του ελληνα ομογενούς. 
στο μεταξύ, σε κείμενο στο σάιτ των 
ομογενών «nenanews» αναφέρεται 
ότι τα αλβανικά μμε παραποίη-
σαν τις δηλώσεις του αναπληρωτή 
υπουργού εξωτερικών κ. Δρούτσα, 
τον οποίον εμφάνισαν να στρέφεται 
κατά του δημάρχου χειμάρρας και 
προέδρου της ομόνοιας Βασίλη 
Μπολάνου. ■

«Γάζωσαν» και το σπίτι  
του νεκρού στη Χειμάρρα

ΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
vnikolaou@e-typos.com

Η κατάσταση είναι 
τεταμένη μετά  
τη νέα πρόκληση, 
δηλώνουν ομογενείς 
από την Αλβανία

▶▶ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

ΣΦΗΝΑ στα πυρομαχικά των ελληνικών αρ-
μάτων «Λέοπαρντ» φαίνεται ότι μπαίνουν οι 
Ισραηλινοί, εκφράζοντας ενδιαφέρον για 
την προμήθειά τους. Στις συνομιλίες των 
Γιώργου Παπανδρέου και Μπέντζαμιν Νε-
τανιάχου, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 
της άμυνας, «χώρεσαν» και άλλα οπλικά 
συστήματα ισραηλινής κατασκευής, όπως 
πύραυλοι, βόμβες και μη επανδρωμένα αε-
ροσκάφη, πέραν της αναμενόμενης διεύρυν-
σης της στρατιωτικής συνεργασίας με κοινές 
εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Η πρόσκληση στον υπουργό και αναπλη-
ρωτή υπουργό Εθνικής Αμυνας, Ευάγγελο 
Βενιζέλο και Πάνο Μπεγλίτη -κατά πληρο-
φορίες απευθύνθηκε την τελευταία στιγμή- 
να επισκεφθούν τον Πόρο και να συμμετά-
σχουν στις συνομιλίες ελληνοϊσραηλινών 
αντιπροσωπιών με επικεφαλής τους δύο 

πρωθυπουργούς δεν ήταν τυχαία. Σημαδια-
κή ήταν και η επιλογή του μέσου μεταφοράς 
στο νησί του Αργοσαρωνικού. Πρόκειται για 
το σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενι-
κού «Ρω», ισραηλινής κατασκευής.

Προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού
Στο κατάστρωμα του σκάφους, όπου Γιώρ-
γος Παπανδρέου και Μπέντζαμιν Νετα-
νιάχου είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες, καθώς 
επίσης και στο ξενοδοχείο του νησιού, όπου 
οι δύο αντιπροσωπίες συζήτησαν ευρέως τα 
θέματα διμερούς συνεργασίας, πληροφορίες 
αναφέρουν ότι στην ενότητα άμυνα μπήκαν 
και αγορές οπλικών συστημάτων.

Οι Ισραηλινοί φέρονται να εξέφρασαν 
ενδιαφέρον για την προμήθεια των βλημά-
των των αρμάτων μάχης. Πρόκειται για μια 
υπόθεση ενδεικτική των παράδοξων και πα-

ράλογων στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, 
αφού έχουν παραληφθεί τα «Λέοπαρντ», 
αλλά δεν έχει γίνει η παραγγελία των πυ-
ρομαχικών τους. Πρόσφατα αποφασίσθηκε 
να παραγγελθούν 15.000 βλήματα από τους 
Γερμανούς, με κόστος 63 εκατομμύρια ευρώ, 
αλλά υπογραφές δεν έχουν μπει ακόμη.

Οι Ισραηλινοί έχουν αναπτύξει τεχνολογία 
στην κατασκευή των μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών. Των λεγόμενων UAVs. Μάλιστα, 
με τα «φονικά» αυτά αόρατα όπλα έχουν 
προμηθεύσει τους Τούρκους. Στις διμερείς 
συνομιλίες φαίνεται πως έγινε νύξη για από-
κτησή τους από την Πολεμική Αεροπορία, η 
οποία, σημειωτέον, στο πρόγραμμα «Πήγα-
σος» χρησιμοποιεί ισραηλινά ηλεκτρονικά. 
Οι πύραυλοι αέρος αέρος «python-5» και 
«derby» και τα συστήματα αναβάθμισης των 
βομβών αέρος εδάφους «spice 1000/2000» 

αποτελούν αμυντικό εξοπλισμό, τον οποίο 
το Τελ Αβίβ θα ήθελε να πουλήσει στις Ενο-
πλες Δυνάμεις της χώρας μας.

Τα θέματα αυτά, που αφορούν οπλικά συ-
στήματα, εκτιμάται ότι θα τεθούν αναλυτικά 
στις συναντήσεις των υπουργών Αμυνας των 
δύο χωρών. Ηδη, αποφασίσθηκε να πραγμα-
τοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος, ενώ σύντομα ο Πάνος Μπεγλίτης 
θα δεχθεί τον ομόλογό του. Θα ξεκαθαρίσει, 
επίσης, το αναβαθμισμένο πλαίσιο της στρα-
τιωτικής συνεργασίας με διεύρυνση εκπαι-
δευτικών ασκήσεων και δραστηριοποίηση 
και των τριών κλάδων τα επόμενα χρόνια. 
Το σίγουρο είναι ότι τον προσεχή Οκτώβριο 
θα συνεχιστεί η άσκηση των Πολεμικών Αε-
ροποριών Ελλάδας και Ισραήλ, «Μίνωας», 
που είχε διακοπεί.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

οπλικά συστήματα θέλει να πουλήσει στην ελλάδα το ισραήλ

Ορθόδοξος ναός στη Χειμάρρα της Αλβανίας.  
Μικρή φωτογραφία: Ο δολοφονημένος Αριστοτέλης Γκούμας



Χωρίς  πλαστικές σημαίες, 
μεγάφωνα αλλά και με περιορισμό 
της τυχαίας αφισοκόλλησης θα 
πραγματοποιηθεί η προεκλογική 
εκστρατεία των συνδυασμών 
για τις δημοτικές εκλογές του 
Νοεμβρίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο 
που υπέγραψε χθες ο υπουργός 
Εσωτερικών, ρυθμίζονται όλες οι 
παράμετροι για μία προεκλογική 
καμπάνια που δεν θα δημιουργήσει 
προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες 
ούτε και θα βλάψει το περιβάλλον.

Οπως προκύπτει από την 
εγκύκλιο, η χρήση των δημοσίων 
χώρων θα διατίθεται «αναλογικά» 
της δύναμης που διαθέτουν οι 
συνδυασμοί. 

Ετσι σε συνδυασμούς με μεγάλη 
εκλογική δύναμη στα αποτελέσματα 
των τελευταίων δημοτικών και 
νομαρχιακών εκλογών θα διατεθούν 
περισσότεροι χώροι απ’ ό,τι σε 
συνδυασμούς με μικρή εκλογική 
δύναμη ή πρωτοεμφανιζόμενους.

Οσον αφορά στην προβολή 
των συνδυασμών η εγκύκλιος 
επιβάλλει να γίνεται η προβολή 
τους σε ειδικούς χώρους και μέσα 
σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια τα 
οποία θα τοποθετούνται με δαπάνες 
των συνδυασμών. Μπορούν σε 
συνεννόηση με τις τοπικές αρχές 
να παραχωρηθούν και άλλοι χώροι 
για αφισοκόλληση, αλλά αυτή η 
παραχώρηση θα αφορά δήμους 
που δεν έχουν κατασκευάσει μόνιμα 
πλαίσια. Τα καλαίσθητα περίπτερα 
ή άλλες κατασκευές μπορούν να 
τοποθετούνται στις πλατείες σε 
λογικές όμως διαστάσεις. Στους 
χώρους αυτούς δεν θα επιτρέπεται 

η χρήση μεγαφωνικών συσκευών.
Στις εκλογές του Νοεμβρίου 

απαγορεύεται η ανάρτηση αεροπανό 
ή άλλων αντικειμένων πάνω από 
δρόμους, πλατείες και λοιπούς 
χώρους. Αντίθετα, επιτρέπεται 
η χρήση φωτεινών διαφανειών 
(σλάιντς) σε ανοικτούς χώρους, 
αρκεί να μην παρεμποδίζουν την 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών 
σημαιών και γενικά προεκλογικού 
διαφημιστικού υλικού από πλαστική 
ύλη, επειδή το υλικό αυτό δεν είναι 

ανακυκλώσιμο και επιβαρύνει το 
περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται 
η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως 
σπρέι, χρώματα κ.λπ.

Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές 
καθώς και τα τροχόσπιτα που τυχόν 
τοποθετήσουν οι συνδυασμοί 
πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα 
τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την ημέρα των εκλογών, εκτός αν 
η ψηφοφορία επαναληφθεί την 
επόμενη Κυριακή. 

EΦΗ ΧΑΤΖΗίωΑΝΝΟΥ
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Οί ΥΠΟψΗΦίΟΤΗΤΕς στο 
Δήμο της Αθήνας και την Περιφέ-
ρεια Αττικής για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι 
πλέον σταυρόλεξο για δυνατούς 
λύτες, μετά μάλιστα και τη δημό-
σια άρνηση του Διονύση Τσακνή 
για το δήμο. Στελέχη του ΣΥΝ, αν 
και επισήμως λένε «ουδέν σχό-
λιον» για τη στάση που τήρησε 
ο γνωστός τραγουδοποιός, στο 
παρασκήνιο επιβεβαιώνουν την 
ενόχληση του Αλέξη Τσίπρα. 
«Τόσο καιρό ο Τσακνής μιλούσε 
απευθείας με τον Αλέξη, άφη-
νε να εννοηθεί ότι έχει δεχτεί, 
έμενε μόνο η φόρμουλα για τη 
δημοσιοποίηση της υποψηφιότη-
τάς του και ξαφνικά θυμήθηκε ότι 
στηρίζει ΚΚΕ», λέει στον Ελεύθε-
ρο Τύπο κορυφαίο στέλεχος της 
Κουμουνδούρου. Η ίδια πηγή, 
πάντως, παραδέχεται ότι η εύρε-
ση ενός υποψηφίου τόσο για τον 
πρώτο δήμο της χώρας όσο και 
για την Περιφέρεια Αττικής «θα 
είναι δύσκολη υπόθεση».
Την ίδια στιγμή μεγάλη δυστοκία 
παρατηρείται και στην Περιφέ-
ρεια Αττικής. Αν και έχει ακουστεί 
το όνομα του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημού-
λη, ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει 
υποψηφιότητα. Ομως, την ώρα 
που στον ΣΥΡΙΖΑ ψάχνουν ακόμη, 
αξιόπιστες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι ο Αλέκος Αλαβάνος 
ετοιμάζεται να κατέλθει υπο-
ψήφιος περιφερειάρχης «ακόμη 
και ανεξάρτητος», όπως λένε 
πολιτικοί φίλοι του.

Δύσκολη
υπόθεση
οι υποψήφιοι

▶▶ ςΥρίΖΑ

Σχέδιο εξεγέρσεων στις φυλακές βλέπει ο Χ. Καστανίδης
▶▶ ΤΟ ΥΠΟΥργΕίΟ δίκΑίΟςΥΝΗς ΧΑρΑκΤΗρίΖΕί «ΟΧί ΤΥΧΑίΕς» Τίς ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕς ΑΠΟΠΕίρΕς ΑΠΟδρΑςΗς

«Πράσινη» 
αξιολόγηση 
στις προμήθειες

▶▶ ΥΠ. ΠΕρίΒΑΛΛΟΝΤΟς

ΕΠίΤρΟΠΗ «σφήνα» στους προ-
μηθευτές του Δημοσίου βάζει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, η οποία 
θα αξιολογεί και με πράσινα κρι-
τήρια τις προσφορές υπηρεσιών 
και προϊόντων που προορίζονται 
για το δημόσιο τομέα. Χθες το 
υπουργείο ανακοίνωσε τη σύν-
θεση της διυπουργικής επιτροπής 
για τις πράσινες δημόσιες συμ-
βάσεις, η οποία απαρτίζεται από 
τους: Πρόεδρο, Ευ. Σαρτζετάκη, 
αναπληρώτρια πρόεδρο, Καλ. Πε-
διαδίτη, και μέλη, Αγγ. Τσαχάλη 
– Καλλογήρου, Π. Πυρίδη, Β. – Σ. 
Φωτοπούλου, Ασ. Παπαϊωάννου, 
Ι. Κλάρου, Αρ. Μπελιά, Ι. Πανα-
γιώτου, Αγγ. Βίκτωρα, Μ. Φλίγγο. 
Ως αρμόδιος για τη νομική υποστή-
ριξη της επιτροπής ορίστηκε ο Δ. 
Αναστασόπουλος του Βασιλείου. 
Η επιτροπή είναι μη αμειβόμενη.

Εγκρίθηκε 
το κονδύλι

▶▶ κΛΕίςίΜΟ ΧΑδΑ

ΠΟςΟ 15.000.000 ευρώ ενέκρι-
νε η υπουργός Περιβάλλοντος 
Τίνα Μπιρμπίλη για την ενίσχυση 
περιφερειών για το κλείσιμο των 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Η χρημα-
τοδότηση που προέρχεται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΠΠΕΡΑΑ) αφορά τις Περιφέρειες 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, 
Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης 
και Κρήτης. Αντίστοιχες δράσεις 
χρηματοδοτούνται με εκχώρηση 
κονδυλίων και στις άλλες περιφέ-
ρειες της χώρας.

ςΧΕδίΟ ΑΝΑΤΑρΑΧωΝ στις φυλακές από 
«σχεδιαζόμενους κύκλους» βλέπει το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης. Το ίδιο αποδίδει -εμμέσως 
πλην σαφώς- σε αυτούς τους κύκλους, τέσ-
σερις απόπειρες αποδράσεων τις τελευταίες 
μέρες, ανάμεσά τους και αυτή που σημειώθη-
κε την περασμένη Δευτέρα από τον Μεξικανό 
κρατούμενο στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης εξέ-
δωσε χθες ανακοίνωση, στην οποία γίνεται η 
εκτίμηση ότι η επανάληψη των περιστατικών 
δεν «μπορεί να είναι τυχαία» και ότι «κάποιοι 
δοκιμάζουν τις αντοχές του σωφρονιστικού 
συστήματος, πιθανόν ενόψει σχεδιαζόμενων 

από ορισμένους κύκλους αναταραχών στα κα-
ταστήματα κράτησης της χώρας». Να σημειωθεί 
πως το «κύμα» αποδράσεων συνεχίστηκε και 
χθες το πρωί, όταν κρατούμενος των φυλακών 
Μαλανδρίνου ανέβηκε στην ταράτσα, έφτασε 
μέχρι το θυρωρείο και στη συνέχεια συνελήφθη 
από τους φύλακες. 

Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν στις 14 
και στις 17 του μήνα. Το πρώτο συνέβη στο 
κατάστημα κράτησης του Κορυδαλλού, όταν 
δύο αλλοδαποί κρατούμενοι για ναρκωτικά 
και κλοπές εντοπίστηκαν στη νεκρή ζώνη και 
το δεύτερο στις φυλακές της Λάρισας, όταν 
ένας κρατούμενος για ναρκωτικά, απαγωγή και 

ληστεία προσπάθησε να αποδράσει. Οι άνδρες 
της εξωτερικής φρουράς τον εντόπισαν εγκαί-
ρως και ο κρατούμενος συνελήφθη.

Πειθαρχική έρευνα
Πάντως, παρότι το υπουργείο Δικαιοσύνης 
εντάσσει τις αποδράσεις σε πιθανά σχέδια 
εξεγέρσεων, διέταξε πειθαρχική έρευνα, προ-
κειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες αποπειράθηκαν να αποδράσουν 
οι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού και 
Μαλανδρίνου. 

Κάτι που δείχνει ότι εκτός των προηγούμε-
νων εκτιμήσεών του, το υπουργείο δεν απο-

κλείει ότι διευθυντές ή υπάλληλοι φυλακών 
έχουν λειτουργήσει πλημμελώς.

Ως γνωστόν, ομάδες κρατουμένων καταγ-
γέλλουν πως παρά τις διαβεβαιώσεις του 
υπουργού Δικαιοσύνης Χάρη Καστανίδη περί 
αναμόρφωσης του σωφρονιστικού συστήματος, 
«δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική βελτίωση, 
με αποτέλεσμα οι συνθήκες κράτησης να πα-
ραμένουν απάνθρωπες». Πρόσφατα, μάλιστα, 
κρατούμενοι των φυλακών Τρικάλων είχαν 
προχωρήσει σε απεργία πείνας διαμαρτυρό-
μενοι για τις συνθήκες κράτησής τους.

ΒΑΛίΑ ΝίκΟΛΑΟΥ

ΝΕΑ ΧρίςΜΑΤΑ έδωσε χθες η Ν.Δ. στην τελική ευθεία των υπο-
ψηφιοτήτων. Με ανακοίνωσή της, δίνει τη στήριξή της στο δήμαρχο 
Πλατέος Φώτη Δημητριάδη για το Δήμο Αλεξάνδρειας, στον πρώην 
βουλευτή Ημαθίας Λάζαρο Τσαβδαρίδη για το Δήμο Βέροιας, στον 
οδοντίατρο Βασίλη Γώγο για το Δήμο Νάουσας και στον υποψήφιο 
βουλευτή Κώστα Δημόπουλο για το Δήμο Δίου-Ολύμπου.

Χρίσματα από τη Ν.Δ.  
σε υποψήφιους δημάρχους

▶▶ ςΤΗ ΒΕρΟίΑ ΘΑ κΑΤΕΒΕί Ο Λ. ΤςΑΒδΑρίδΗς

Το υπ. Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο για τους όρους προβολής των συνδυασμών

Χωρίς σημαίες, αφίσες  
και μεγάφωνα οι εκλογές

Μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους θα επιτρέπεται η αφισοκόλληση.

ΑΠ
Ε/

Π
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Ελλάδα
∆ΙΑΚΟΠΕΣ
Στροφή
στο... κάµπινγκ
λόγω κρίσης
ΣΕΛΙ∆Α 12

Προνοµιακή µεταχείριση 
ψυχολόγου της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας, ο οποίος 

συµµετέχει σε επιτροπές που κρίνουν 
την καταλληλότητα αστυνοµικών να 
φέρουν όπλο έχοντας µία «ειδική» 
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος, που 
εξασφάλισε χωρίς να έχει τα απαιτού-
µενα πτυχία, καταγγέλλει ο Πανελλή-
νιος Ψυχολογικός Σύλλογος. 

Ο ένας από τους 19 ψυχολόγους 
της ΕΛ.ΑΣ., όπως αναφέρουν στον 
«Ε.Τ.» τα µέλη του Συλλόγου, είναι 
φιλόλογος, απόφοιτος Φιλοσοφικής 
Σχολής και κατάφερε να εκτελεί σή-
µερα καθήκοντα ψυχολόγου χάρη 
σε νόµο «κοµµένο και ραµµένο στα 
µέτρα του», που ψηφίστηκε το 2003 
επί υπουργίας του κ. Μιχάλη Χρυ-
σοχοΐδη. 

Ο νόµος αυτός ψηφίστηκε κα-
τευθείαν από τη Βουλή χωρίς να 
συζητηθεί από την Επιτροπή ∆ηµό-
σιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και 
∆ικαιοσύνης και «φωτογραφίζει» το 
συγκεκριµένο αστυνοµικό, καθώς δί-
νει το δικαίωµα να ασκούν καθήκοντα 
ψυχολόγου αξιωµατικοί της Αστυνο-
µίας που ανήκουν στην Υγειονοµική 
Υπηρεσία και έχουν πτυχίο Φιλοσο-
φικής µε ειδίκευση στην ψυχολογία 
και διετή κλινική εµπειρία σε κάποιο 
νοσηλευτικό ίδρυµα. Ο συγκεκριµέ-

νος ψυχολόγος, σύµφωνα µε τον 
Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο, 
εκµεταλλευόµενος τη σχετική διάταξη, 
ακολούθησε στο Τµήµα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπου 
φοιτούσε, κατεύθυνση στην Ψυχολο-
γία, έκανε τυπικά πρακτική σε ψυχια-
τρική κλινική και έτσι εξασφάλισε τη 
θέση του ψυχολόγου στο Σώµα. 

Είναι ενδεικτικό ότι σε περίπτωση 
που δεν ήταν αστυνοµικός δεν θα 
µπορούσε να απασχοληθεί πουθενά 
ως ψυχολόγος, καθώς απλά και µόνο 
η κατεύθυνση της Ψυχολογίας στο 
Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας δεν παρέχει άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος ψυχολόγου. 
Το γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγ-
χου του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη σε έγγραφη απάντησή του για 
το θέµα προς το βουλευτή Αχαΐας του 
ΛΑΟΣ, κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακό-
πουλο, µετά από σχετικό αίτηµά του, 
αναφέρει ότι ο µόνος από τους 19 
ψυχολόγους που έχει στη διάθεσή 
της η Αστυνοµία που έχει κάνει χρήση 

του νόµου που ψηφίστηκε το 2003 
είναι ο αστυνοµικός διευθυντής τον 
οποίο καταγγέλλει ο Ψυχολογικός 
Σύλλογος. 

Παράνοµη άδεια
Οπως επισηµαίνουν πηγές από την 
Υγειονοµική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ., η 
άδεια είναι ουσιαστικά παράνοµη και 
η διάταξη του νοµοσχεδίου αντισυ-
νταγµατική, καθώς έρχεται σε αντίθε-
ση µε παλιότερο νόµο του 1979 που 
προβλέπει αυστηρές προϋποθέσεις 
για την παροχή άδειας ασκήσεως 
επαγγέλµατος. Το χειρότερο, σύµφω-

να µε τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι ο 
ψυχολόγος, αστυνοµικός διευθυντής 
στο βαθµό, ανήκει σε επιτροπές που 
εξετάζουν καθηµερινά αστυνοµικούς 
και κρίνουν κατά πόσο η ψυχολογική 
τους κατάσταση τους επιτρέπει ή όχι 
να οπλοφορούν. 

Μάλιστα, δεν αποκλείεται κάποιοι 
αστυνοµικοί από τους οποίους αφαι-
ρέθηκε το όπλο γιατί κρίθηκαν ακα-
τάλληλοι από επιτροπή, στην οποία 
µετείχε ο συγκεκριµένος αστυνοµικός, 
να ζητήσουν την επανεξέτασή τους 
κρίνοντας την απόφαση της επιτρο-
πής παράνοµη. ■

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
akalafatis@e-typos.com

Καταγγελία: Αν δεν 
ήταν αστυνοµικός
δεν θα µπορούσε
να εργασθεί πουθενά 
ως ψυχολόγος

Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ήρθε στο 
φως» µετά από υποψίες 
γνωστού δικηγόρου ότι 
γυναίκα ψυχολόγος της 
ΕΛ.ΑΣ. εκτελούσε πληµ-
µελώς τα καθήκοντά της, 
κρατώντας µεροληπτική 
στάση σε υπόθεση που 
αφορούσε πελάτη του. Με 
αφορµή αυτό το γεγονός 
ο δικηγόρος απευθύνθηκε 
στον Πανελλήνιο Σύλλο-
γο Ψυχολόγων, που στη 
συνέχεια ζήτησε από το 
αρχηγείο της Αστυνοµίας 
λίστα µε τα στοιχεία -µε-
ταξύ αυτών τίτλους σπου-
δών και άδειες ασκήσεως 
επαγγέλµατος- των 19 
ψυχολόγων που ανήκουν 
στην Υγειονοµική Υπη-
ρεσία. Από τα έγγραφα 
αυτά του υπουργείου δι-
απιστώθηκε η προνοµια-
κή µεταχείριση του αστυ-
νοµικού διευθυντή, ενώ 
η γυναίκα αστυνοµικός, 
που στάθηκε αφορµή για 
τον έλεγχο, προέκυψε ότι 
πληρούσε όλες τις προ-
βλεπόµενες προϋποθέ-
σεις. Από την πλευρά του, 
το υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη απαντά ότι 
όλες οι διαδικασίες που 
έγιναν για τη στελέχωση 
της οµάδας των ψυχολό-
γων της ΕΛ.ΑΣ. είναι δια-
φανείς και ο αστυνοµικός 
διευθυντής ασκεί νόµιµα 
καθήκοντα ψυχολόγου 
στο Σώµα. 

Πώς ήρθε 
στο φως
η υπόθεση

Φιλόλογος... δίνει όπλα
στους αστυνοµικούς

01.  Η απάντηση του υπ. 
Προστασίας του Πολίτη 

στην ερώτηση του βουλευτή 
Α. Χρυσανθακόπουλου.

02. Ο νόµος του 2003 
(άρθρο 19), µε τον οποίο ο 

συγκεκριµένος αστυνοµικός 
διευθυντής κάνει τον… 

ψυχολόγο.

Ο ρόλος των ψυχολόγων της 
Αστυνοµίας είναι σηµαντικός. 
Κρίνουν αν κάποιος είναι σε 

θέση να οπλοφορεί ή όχι.

01

02



Iδανική αποδείχθηκε για πολ-
λούς παραθεριστές φέτος η 
λύση του κάμπινγκ, καθώς τα 

πενιχρά εισοδήματα έχουν αναστή-
σει εναλλακτικούς και πιο φτηνούς 
τρόπους διακοπών. Οι ιδιοκτήτες 
οργανωμένων κάμπινγκ το φετινό 
καλοκαίρι «τρίβουν τα χέρια τους» 
γιατί η προσέλευση έχει αυξηθεί 
αισθητά σε σχέση με προηγούμε-
νες χρονιές, ενώ και η ελεύθερη 
κατασκήνωση αποκτά πληθώρα 
οπαδών, οι οποίοι δοκιμάζουν τις 
αντοχές τους στη φύση.

Το οργανωμένο κάμπινγκ φαί-
νεται ότι σκέφτηκαν φέτος για 
πρώτη φορά πολλές οικογένειες 
με παιδιά, εφόσον τα οικονομικά 
τους δεν τους επέτρεψαν να πάνε 
σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα 
δωμάτια.

Για πρώτη φορά
Οπως λέει η υπάλληλος κάμπινγκ 
στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, κ. 
Χρυσή Κοντζανάκη, «φέτος συμ-
βαίνει κάτι πρωτόγνωρο. Είναι 
πολλοί αυτοί που κάνουν πρώτη 
φορά κάμπινγκ. Μας ρωτάνε πώς 
να στήσουν τη σκηνή, ποιο είναι 
κατάλληλο μέρος και γενικά είναι 
λίγο ανοργάνωτοι», και προσθέ-
τει: «Η προσέλευση φέτος έχει 
αυξηθεί, κυρίως από οικογένειες. 
Εξαιτίας των περιορισμένων οικο-
νομικών τους, σκέφτονται πως θα 
ήταν προτιμότερο να γλιτώσουν 
τα χρήματα για ξενοδοχεία ή ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια, γι’ αυτό επιλέ-
γουν τα οργανωμένα κάμπινγκ».

Δεν είναι λίγοι, όμως, εκείνοι 
που τολμούν να δοκιμάσουν την 
ελεύθερη κατασκήνωση. Το ελεύ-
θερο κάμπινγκ εδώ και δεκαετίες 
είναι συνώνυμο των φοιτητών που 
αναζητούν φτηνές διακοπές ή των 
φυσιολατρών που το θεωρούν 

φιλοσοφία ζωής και αντιτίθενται 
στην ιδεολογία του μέσου Ελληνα, 
ο οποίος επιλέγει ένα στερεότυπο 
τρόπο διακοπών. 

Το φετινό καλοκαίρι, όμως, η 
ελεύθερη κατασκήνωση μοιάζει 
να αποτελεί ανάγκη, καθώς τα 
εισοδήματα μειώνονται δραματι-
κά. Οι κατασκηνωτές τονίζουν ότι 
καταφεύγουν στις διακοπές με 
σκηνή ως την πιο συμφέρουσα 
οικονομική λύση, η οποία, εκτός 
των άλλων, προσφέρει μοναδική 
αίσθηση ελευθερίας και ουσιαστι-
κής επαφής με τη φύση.

«Το ελεύθερο κάμπινγκ είναι ο 
προτιμότερος τρόπος διακοπών. 

Εκτός από το γεγονός ότι δεν 
χρειάζεται να σπαταλήσεις χρή-
ματα σε ξενοδοχεία ή δωμάτια, 
είναι ο ιδανικός τρόπος για να 
ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις, 
γιατί είσαι όλη την ημέρα σε μία 
παραλία, χωρίς να σε απασχολεί 
απολύτως τίποτα», λέει στον «Ε.Τ.» 
η 27χρονη Κατερίνα Παπαναστα-
σοπούλου.

Το κίνημα της παραλίας
Το δικαίωμα να κατασκηνώνουν 
ελεύθερα σε όλες τις παραλίες, τα 
ποτάμια, τις λίμνες, χωρίς το φόβο 
κυρώσεων από τις Αρχές, επιδιώ-
κουν οι λάτρεις της φύσης μέσα 
από το «free camping movement», 
ένα κίνημα που δημιουργήθηκε 
πρόσφατα στην Αθήνα.

«Οι παραλίες, όπως και όλοι 
οι φυσικοί χώροι, ανήκουν σε 
όλους και είναι εντελώς παράλο-
γο να απαγορεύεται το ελεύθερο 
κάμπινγκ. Εγώ επιλέγω αυτόν 
τον τρόπο διακοπών εδώ και 20 
χρόνια, αλλά τελευταία δεν στήνω 
σκηνή με το φόβο μήπως πληρώ-
σω πρόστιμο. Κοιμάμαι απλώς με 
το σλίπινγκ-μπαγκ στην παραλία», 
λέει στον «Ε.Τ.» η κ. Εύη Κανελ-
λή.

Οι οργανωτές του κινήματος 
επισημαίνουν πως αυτή είναι και η 
πρώτη συντονισμένη προσπάθεια 
διεκδίκησης του δικαιώματος του 
ελεύθερου κάμπινγκ, ενώ θεω-

ρούν πως μακροπρόθεσμα θα κα-
ταφέρουν να επιτύχουν το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα, καθώς πολλοί 
πολίτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον, 
ιδιαίτερα φέτος που τα οικονομικά 
τους δεν επιτρέπουν έξοδα δια-
μονής. «Στο παρελθόν είχαν γίνει 
παρόμοιες προσπάθειες, αλλά χω-
ρίς συνέχεια. Εμείς επιδιώκουμε 
να φέρουμε σε επαφή όλες τις 
συλλογικότητες της Ελλάδας με 
τις ίδιες ανησυχίες, όπως είναι της 
Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της 
Κρήτης, καθώς και οικολογικές 
ομάδες, έτσι ώστε να υπάρχει μία 
οργανωμένη προσπάθεια. Πλέον, 
το ελεύθερο κάμπινγκ έχει γίνει 
μία οικονομική ανάγκη, γι’ αυτό 
και έχουμε μεγάλη συμμετοχή 
στην προσπάθειά μας», αναφέρει 
ο κ. Αλέξανδρος Βαρσαμής, ένας 

εκ των συντονιστικών μελών του 
κινήματος.

Ο ίδιος θεωρεί παράλογο το 
«κυνηγητό» που πολύ συχνά 
πραγματοποιείται μεταξύ των κα-
τασκηνωτών και της Αστυνομίας. 
Πόσω μάλλον, το αυτόφωρο που 
αναγκάζονται να περάσουν όσοι 
στήνουν σκηνή στις παραλίες ή το 
πρόστιμο των 150 ευρώ που εί-
ναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν. 
«Δεν είναι δυνατόν να σε βάζουν 
να πληρώσεις πρόστιμο, ειδικά 
στην περίοδο κρίσης που διανύου-
με. Προσπαθούν να σπρώξουν τον 
κόσμο σε ένα πολύ συγκεκριμένο 
τρόπο διακοπών, με το να τον διώ-
χνουν όταν κατασκηνώνει μόνος 
του στις παραλίες ή να τον κάνουν 
να φοβάται και τελικά να μην το 
επιλέγει». ■
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ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΓΕΜΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Οικονομικές διακοπές
…χιλιάδων αστέρων

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com

Αυξήθηκαν 
οι οικογένειες 
με παιδιά που 
προτίμησαν να 
κάνουν διακοπές 
σε κάμπινγκ παρά 
σε ξενοδοχεία  
ή ενοικιαζόμενα 
δωμάτια

Το Αγκίστρι είναι ο πιο κοντινός προορισμός στην Αθήνα που 
προσφέρεται και για ελεύθερο κάμπινγκ.

● Ρούκουνας, Ανάφη
● Αϊ-Γιάννης, Γαύδος
● Κέρδος, Δονούσα
● Κεδρόδασος, Κρήτη
● Γαϊδουρονήσι, Κρήτη
● Σούγια, Κρήτη
● Καϊάφας
● Πύλος
● Παχιά Αμμος, Νίσυρος
● Κάλαμος, Εύβοια
● Χιλιαδού, Εύβοια
● Ποταμός, Εύβοια
● Αγκίστρι
● Ηρακλειά
● Κάτω Κουφονήσι
● Ελαία, Λακωνία
● Μύλοι, Λευκάδα
● Ερίστου, Τήλος
● Σαμοθράκη
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Σ ΠΕριοχΕς για 

ΕλΕύθΕρο καμΠινγκ

Παραλία για ελεύθερο κάμπινγκ στη Σιθωνία Χαλκιδικής.
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Οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυσαν το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς στο χωριό Καρυά της Λευκάδας.
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Σ ε επιφυλακή βρίσκεται η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
λόγω της αυξημένης πιθα-

νότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς 
στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 
ενώ από το Σαββατοκύριακο ο δεί-
κτης επικινδυνότητας θα χτυπήσει 
«κόκκινο» λόγω των ισχυρών ανέ-
μων που προβλέπονται κυρίως στα 
νησιά.

Την ίδια ώρα, συνέχισαν χθες 
να μαίνονται δεκάδες δασικές 
πυρκαγιές σχεδόν σε όλους τους 
νομούς της χώρας, οι ισχυρότερες 
των οποίων στη Λευκάδα, στην 
Κεφαλλονιά και τη Μεσσηνία. Πιο 
δυσχερές ήταν το έργο της Πυρο-
σβεστικής στη Μεσσηνία, καθώς 
υπήρχαν από το μεσημέρι και μετά 
σε εξέλιξη τρία πύρινα μέτωπα στις 
περιοχές Βρύσες Κυπαρισσίας, 
Καρνάση και Δεσύλλα του Δήμου 
Ανδανίας. Ισχυρές δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής μαζί με κατοίκους 
και εθελοντές πυροσβέστες του 
νομού έδιναν μάχη με τις φλόγες 
μέχρι αργά το βράδυ προκειμένου 
να μην επεκταθεί η φωτιά ακόμα 

περισσότερο προς τα βόρεια του 
νομού.

Σχεδόν ίδιο ήταν το σκηνικό στη 
Λευκάδα, όπου η φωτιά που ξέ-
σπασε προχθές στο βουνό πάνω 
από το χωριό Καρυά συνέχισε να 
καίει πευκοδάσος και να επεκτείνε-
ται, χωρίς όμως να απειλεί κατοι-
κημένη περιοχή, βόρεια του νησιού. 
Οι τοπικοί φορείς και οι δυνάμεις 

της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε 
επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι που 
πνέουν στο νησί είναι ισχυροί και 
δεν θα σταματήσουν ούτε τις επό-
μενες μέρες. Συναγερμός σήμανε 
και στην Κεφαλλονιά, όπου πυρο-
σβέστες και πολίτες κατάφεραν 
χθες μετά από σκληρή μάχη με τις 
φλόγες να θέσουν τη φωτιά που 
καίει στην περιοχή Σιμοτάτα υπό 
έλεγχο. Το ίδιο έγινε και με τις πυρ-
καγιές στις περιοχές των Κυθήρων, 
της Βάρης και του Παλαμπά Θε-
σπρωτίας. 

Ομολόγησε 
16 εμπρησμούς
Ολα τα ενδεχόμενα εξετάζει η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία για το κί-
νητρο του 33χρονου Βούλγαρου 
που συνελήφθη και στη συνέχεια 
ομολόγησε 16 εμπρησμούς στο 
νομό Μεσσηνίας, ανάμεσά τους 
και ο προχθεσινός που έκαψε 
εκατοντάδες στρέμματα στον Αγιο 
Νίκωνα Μάνης. Ο 33χρονος συ-
νελήφθη σε απόσταση αναπνοής 
από τις εστίες της πυρκαγιάς και 

εντοπίστηκε χάρη στη βοήθεια των 
κατοίκων, που ειδοποίησαν την Πυ-
ροσβεστική. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 
Βούλγαρος ομολόγησε ότι στο 
παρελθόν έχει κάνει ακόμα 16 
εμπρησμούς σε όλη τη χώρα, ενώ 
χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 
Καλαμάτας. Οπως λέει αξιωματικός 
της Πυροσβεστικής, ο 33χρονος εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται να αντιμε-
τωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, 
ωστόσο δεν μπορεί να πει κανείς 
με βεβαιότητα ότι δεν προσποιείται. 
Ετσι, δεν έχει αποκλειστεί ακόμα το 
ενδεχόμενο ο Βούλγαρος εμπρη-
στής να έχει οικονομικά κίνητρα. 
Καταγγελίες για εμπρησμό που 
εξετάζονται σοβαρά από κλιμάκια 
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν 
γίνει και για τις φωτιές που εκδη-
λώθηκαν προχθές στη Ζάκυνθο και 
την Κεφαλλονιά. Τοπικοί παράγο-
ντες των δύο νησιών κάνουν λόγο 
για οργανωμένο σχέδιο εμπρηστών 
με στόχο την ανοικοδόμηση των 
καμένων περιοχών. ■

ΦΩΤΙΕΣ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑΧΤΗ

«Κόκκινος» συναγερμός 
για το Σαββατοκύριακο

Στα 64 έφτασαν 
τα κρούσματα

▶▶ ΙΟΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
akalafatis@e-typos.com

Σε Λευκάδα, 
Κεφαλλονιά 
και Μεσσηνία 
καταγράφονται οι 
πιο καταστροφικές 
-μέχρι στιγμής- 
πυρκαγιές

ΤΕΣΣΕΡΑ νέα κρούσματα λοίμω-
ξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου 
διαγνώστηκαν τις δύο τελευταίες 
μέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό 
των προσβληθέντων στους 64. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ μέχρι χθες το πρωί, 28 από 
τους νοσηλευόμενους ασθενείς με 
λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού 
Νείλου είχαν λάβει εξιτήριο και 31 
νοσηλεύονται ακόμη. 

Από τους ασθενείς που νοσηλεύ-
ονται οι οκτώ βρίσκονται σε Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 
ενώ ένας από τους ασθενείς δεν 
έχει νοσηλευθεί καν σε νοσοκομείο. 
Υπενθυμίζεται ότι από το ξεκίνημα 
της εμφάνισης του ιού τέσσερις άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Το υπουργείο
Στο μεταξύ, από το υπουργείο Υγεί-
ας ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχουν 
ελλείψεις αίματος λόγω της ανα-
στολής των αιμοληψιών στις περι-
οχές όπου εμφανίστηκαν κρούσμα-

τα των λοιμώξεων από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου. Στις περιοχές της 
Λάρισας, της Κατερίνης, της Βέροι-
ας, του Κιλκίς και των Γιαννιτσών, 
όπου έχουν σταματήσει οι αιμολη-
ψίες, το πρόβλημα της έλλειψης 
αίματος αντιμετωπίζεται άμεσα με 
τη μεταφορά μονάδων αίματος από 
άλλες περιοχές.

Την προσεχή Δευτέρα, 23 Αυγού-
στου, θα ξεκινήσει ο έλεγχος των 
μονάδων αίματος που είχαν τεθεί 
σε καραντίνα και είχαν ληφθεί από 
τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας των περι-
οχών αυτών. 

Το υπουργείο Υγείας έχει δώσει 
εντολή για εντατικοποίηση των 
προσπαθειών τόσο από τις Υπηρε-
σίες Αιμοδοσίας όσο και από τους 
Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών 
προκειμένου να αυξηθεί το εθελο-
ντικά προσφερόμενο αίμα.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

Ο ιός του Δυτικού 
Νείλου μεταδίδεται από 
μολυσμένα κουνούπια.
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     Radar

Ελληνικές λίμνες γεμάτες τοξίνες!
▶▶  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

▶▶ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Επικίνδυνες 
γεωτρήσεις 

Ερχονται νέες 
ταλαιπωρίες

Συλλήψεις 
μεταναστών

▶▶ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

▶▶ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

▶▶ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Λοίμωξη σε
12 ασθενείς

▶▶ ΝΟΣ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΩΔΕΚΑ ασθενείς έχουν μο-
λυνθεί τον τελευταίο χρόνο στο 
Νοσοκομείο Ρεθύμνου από το 
μικρόβιο Klebsiella pneumo, ένα 
από τα πλέον ανθεκτικά μικρόβια 
που αναπτύσσονται στα νοσοκο-
μεία. Μάλιστα, όπως αναφέρουν 
από το νοσοκομείο, τον τελευταίο 
μήνα έχει παρατηρηθεί αύξηση 
των κρουσμάτων ενδονοσοκο-
μειακής λοίμωξης, κυρίως στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
στην Παθολογική Κλινική, στη 
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και 
στο Χειρουργικό Ιατρείο. 

Αρνητική στάση 
για το λιγνίτη 

▶▶ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

ΑΚΟΜΑ και με ακραίες  
μορφές κινητοποιήσεων προ-
ειδοποιεί η νομαρχία Λάρισας, 
στην περίπτωση εκμετάλλευσης 
του κοιτάσματος λιγνίτη της 
περιοχής Δομενίκου Ελασσόνας, 
δηλώνοντας έτσι την αρνητική 
στάση της σε αυτό το ενδεχόμε-
νο. Οπως σημειώνει ο αντινο-
μάρχης, κ. Κώστας Σπανούλης, 
η Ελασσόνα μπορεί να είναι 
μια φτωχή περιοχή, παρ’ όλα 
αυτά οι κάτοικοί της ασχολού-
νται επιτυχώς με την παραγωγή 
προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ κρίθηκε το 
νερό έξι ιδιωτικών γεωτρήσεων, 
από τις δώδεκα που υδροδο-
τούν εκτός σχεδίου περιοχές 
στο Νομό Χαλκιδικής. Εδώ και 
χρόνια υπάρχει το πρόβλημα, 
σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυν-
ση Υδάτων της Περιφέρειας. Με 
τους δήμους να αδυνατούν να 
καλύψουν τις εν λόγω περιοχές 
λόγω κόστους, οι ιδιοκτήτες των 
αυθαιρέτων στρέφονται προς 
ιδιώτες, οι οποίοι όμως συχνά 
δεν πληρούν τις απαραίτητες 
προδιαγραφές για την καταλλη-
λότητα του νερού.

ΣΕ ΣΥΛΛΗψΕΙΣ οικονομικών 
μεταναστών που επιχείρησαν 
να εισέλθουν παράνομα στη 
χώρα μας μέσω του λιμανιού 
της Ηγουμενίτσας προχώρησαν 
αστυνομικοί της Ασφάλειας. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
συνελήφθη ένας Ιρακινός ο 
οποίος μετέφερε με επιβατικό 
αυτοκίνητο τρεις ομοεθνείς του 
μαζί με τα τέσσερα ανήλικα παι-
διά τους. Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου επέδειξαν πλαστά δια-
βατήρια Ισπανίας, τα οποία είχαν 
αγοράσει από την Ομόνοια. Οι 
συλληφθέντες θα οδηγηθούν 
στον εισαγγελέα Θεσπρωτίας.

ΣΕ ξΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ λογαριασμών 
ανάμεσα σε συμμορίες της νύχτας 
αποδίδει η Αστυνομία την ισχυρή 
έκρηξη που κατεδάφισε καφετέ-
ρια στην πλατεία Ηρώων Αγωνι-
στών στην Πετρούπολη. Από την 
έκρηξη, που ακούστηκε μέχρι και 
ένα χιλιόμετρο μακριά από την 
καφετέρια, σημειώθηκαν ζημιές 
ακόμα και σε διπλανές πολυκατοι-
κίες. Πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ. 
δεν μπόρεσαν να περισυλλέξουν 
υπολείμματα από τη βόμβα, κα-
θώς η έκρηξη εξαφάνισε κάθε 
ίχνος. Τις έρευνες έχει αναλάβει 
το Τμήμα Εκβιαστών της Ασφά-
λειας Αττικής.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ κατά της Αστυνομίας προκάλεσε η 
χθεσινή ληστεία στην Εθνική Τράπεζα στη Μαλεσίνα, 
καθώς το συγκεκριμένο υποκατάστημα γίνεται στόχος 
ληστών για τρίτη φορά μέσα σε μόλις δύο μήνες. Αυτή 
τη φορά μάλιστα παρά λίγο να υπάρξουν θύματα, κα-
θώς ο ένας από τους δύο ληστές άρχισε να πυροβολεί 
με καλάσνικοφ κατά των αστυνομικών μπροστά στα 
μάτια περαστικών.

Ολα άρχισαν όταν οι υπάλληλοι της τράπεζας είδαν 
λίγο μετά τις 8.00 το πρωί έναν καλοντυμένο οπλοφό-
ρο να πλησιάζει στο ταμείο και να απειλεί ότι αν δεν του 
δώσουν όλα τα χρήματα που υπάρχουν στο χρηματοκι-
βώτιο θα αρχίσει να πυροβολεί. Ο ταμίας ενημέρωσε 
το ληστή ότι για να ανοίξει το κεντρικό χρηματοκιβώτιο 
χρειάζεται να περάσουν 10 λεπτά. Προς έκπληξη όμως 
των υπαλλήλων ο αποφασισμένος δράστης απάντησε 
ότι το ξέρει και ότι θα περιμένει όσο χρειαστεί. Ετσι και 

έγινε, με αποτέλεσμα ο οπλοφόρος να καταφέρει να 
πάρει 150.000 ευρώ και να τα βάλει μέσα σε μαύρη 
σακούλα. Λίγο όμως πριν βγει από το υποκατάστημα 
περιπολικό που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε επιχείρησε 
να πλησιάσει προς την τράπεζα για να προχωρήσει σε 
έλεγχο. Τότε όμως και πριν προλάβουν οι αστυνομικοί 
να αντιδράσουν συνεργός του καλοντυμένου ληστή 
που βρισκόταν στην είσοδο της τράπεζας άρχισε να 
«γαζώνει» με καλάσνικοφ το περιπολικό. Το αποτέλε-
σμα ήταν οι δράστες να μπορέσουν να διαφύγουν με 
αυτοκίνητο μάρκας Seat και να κατευθυνθούν προς 
την περιοχή Λάρυμνα, όπου βρέθηκε εγκαταλειμμένο 
το όχημα. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους 
συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ τοπικοί παρά-
γοντες κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτη κατάσταση του 
εγκλήματος που δεν ελέγχεται από την Αστυνομία.

A. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

Εκρηξη σε 
καφετέρια

ΣΥΝΕΧΙζΕΤΑΙ η ταλαιπωρία στον 
Ηλεκτρικό και αυτό το Σαββατο-
κύριακο. Οπως ανακοινώθηκε από 
τον ΟΑΣΑ, λόγω έργων που εκτε-
λούνται στο δίκτυο των ΗΣΑΠ, το 
Σάββατο και την Κυριακή 21 και 
22/8/2010 θα διακοπεί η λειτουρ-
γία των επιβατικών συρμών στο 
τμήμα μεταξύ των σταθμών Ανω 
Πατήσια - Ειρήνη. Το επιβατικό 
κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται 
στο συγκεκριμένο συγκοινωνιακό 
κομμάτι με τη λεωφορειακή γραμ-
μή  Χ15 Ανω Πατήσια – Ειρήνη, η 
οποία θα λειτουργεί προσωρινά 
κατά τις προαναφερόμενες ημέ-
ρες. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες το επιβατικό κοινό μπορεί 
να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό 
κέντρο 185 του ΟΑΣΑ και μέσω 
Internet στη διεύθυνση http://
www.oasa.gr.

Λήστεψαν για τρίτη φορά 
τράπεζα στη Μαλεσίνα
Ο ένας από τους δύο ληστές άρχισε να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά των αστυνομικών

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ για τον άνθρωπο τοξίνες συγκεντρώ-
νονται στη λίμνη της Καστοριάς και σε άλλες λίμνες 
της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με 
έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η 
οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο, διεθνές περιοδικό 
«Environmental Toxicology».

 Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, που θέτει στο 
μικροσκόπιο τα χαρακτηριστικά 13 ελληνικών λιμνών 
(εκτός από την Καστοριά, περιλαμβάνει και τις λίμνες 
Ορεστιάδα, Παμβώτιδα, Μικρή Πρέσπα, Δοϊράνη, Ζά-
ζαρη, Πετρών και Κορώνεια), εντοπίζονται συγκεντρώ-

σεις τοξινών που μπορεί να καταστούν επικίνδυνες για 
τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων στο νερό ή λόγω της κατανάλωσης ψαριών 
που ζουν στα επιβαρημένα υδατικά οικοσυστήματα. 

Στη σάρκα των ψαριών που μελετήθηκαν από τους 
ειδικούς ανιχνεύτηκε συγκέντρωση μικροκυστινών, οι 
οποίες ξεπερνούν την τιμή της επιτρεπόμενης συγκέ-
ντρωσης που μπορεί να λαμβάνεται καθημερινά από 
έναν ενήλικο, χωρίς να υπάρχουν τοξικές επιδράσεις 
στον οργανισμό του, σύμφωνα πάντα με τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας. 

Στις λίμνες ανιχνεύθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις τοξινών, σύμφωνα με επιστημονικό περιοδικό.
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Χ ρωστούν στην εφορία 
αλλά έχουν ακίνητα πολ-
λαπλάσιας αξίας. Λαμβά-

νουν επιχειρηματικές αμοιβές, αλλά 
ξεχνούν να τις καταγράψουν στις 
φορολογικές τους δηλώσεις. Αυτά 
προκύπτουν από τις διασταυρώσεις 
που πραγματοποίησε η Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
σε επιλεγμένους στόχους, βάσει των 
στοιχείων του «Περιουσιολογίου».
Συγκεκριμένα, από τη διασταύρωση 
προέκυψε ότι 90 οφειλέτες του Δη-
μοσίου με συνολικά ληξιπρόθεσμα 
χρέη 35,9 εκατομμυρίων ευρώ και 
οφειλές τουλάχιστον 200.000 ευρώ 
είχαν ακίνητη περιουσία συνολικής 
αξίας 176,5 εκατομμυρίων.

Πλειστηριασμοί
Οι οφειλέτες αυτοί διαθέτουν 917 
ακίνητα σε όλη τη χώρα και ήδη το 
υπουργείο αποστέλλει επιστολές 
προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη 
τους μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ 
μετά την προθεσμία αυτή θα κινη-
θούν οι διαδικασίες πλειστηριασμού 
της ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, 
όσοι δεν ανταποκριθούν στην πρό-
σκληση εξόφλησης θα κληθούν από 
τις εφορίες για προσωρινό έλεγχο.

Σημαντικά ήταν τα ευρήματα και 
από τις διασταυρώσεις που έγιναν 
με βάση τις επιχειρηματικές αμοιβές, 
τις οποίες έλαβαν φυσικά πρόσωπα 
ως μέλη ομόρρυθμων και ετερόρ-
ρυθμων εταιριών. 

Από τις διασταυρώσεις διαπιστώ-
θηκε ότι αρκετοί φορολογούμενοι, 
αν και έλαβαν επιχειρηματική αμοιβή 
από την εταιρία στην οποία συμμετεί-
χαν, δεν συμπεριέλαβαν στις φορο-
λογικές τους δηλώσεις μέρος ή και 
το σύνολο της αμοιβής. Σε πολλές 
περιπτώσεις οι φορολογούμενοι 

απέφυγαν την πληρωμή έκτακτης 
εισφοράς, από τη μη καταγραφή του 
συνόλου των εισοδημάτων τους.

Ενδεικτικά, φορολογούμενος έλα-
βε από την εταιρία, στην οποία συμ-
μετείχε, για τη διαχειριστική περίοδο 
από 1.1.2009 ως 31.12.2009, επιχει-
ρηματική αμοιβή ύψους 107.079,82 
ευρώ και στη φορολογική δήλωση 
κατέγραψε ποσό 10.779,82 ευρώ. 
Ο ίδιος φορολογούμενος έλαβε από 
την εταιρία στην οποία συμμετείχε 
ποσό 85.663,86 ευρώ και για το 
οποίο έχει εξαντληθεί η φορολογική 
υποχρέωση. Στη δήλωση φορολογί-
ας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
δήλωσε ποσό 8.623,86 ευρώ.

Αλλος φορολογούμενος έλαβε 
από την εταιρία του επιχειρηματική 

αμοιβή ύψους 60.726,29 ευρώ και 
στη δήλωσή του κατέγραψε ένα μη-
δενικό λιγότερο (6.076,29 ευρώ).

Σημειώνεται ότι το υπουργείο 
Οικονομικών έχει δώσει προθεσμία 
έως τις 30 Αυγούστου σε 279 ιδι-
οκτήτες καταστημάτων στο κέντρο 
της Αθήνας να καταβάλουν τις λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές τους ύψους 
2,68 εκατομμυρίων. Από τις δια-
σταυρώσεις είχε προκύψει ότι οι 279 
οφειλέτες της εφορίας με χρέη από 
10.000 έως 250.000 ευρώ είχαν 
στην κατοχή τους σημαντικής αξίας 
καταστήματα στο 1ο διαμέρισμα της 
Αθήνας (Σύνταγμα, Κολωνάκι, Μονα-
στηράκι και Ομόνοια). 

Ακίνητα
Οι φορολογούμενοι αυτοί, αν και 
χρωστούσαν συνολικά 2,68 εκα-
τομμύρια ευρώ, ήταν κάτοχοι 1.641 
καταστημάτων αξίας 175,48 εκατομ-
μυρίων και συνολικά 3.635 ακινήτων 
πάσης φύσεως αξίας 349,04 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Οι υπηρεσίες του 
υπουργείου απέστειλαν επιστολές 
στους μεγαλοϊδιοκτήτες να εξοφλή-
σουν τα χρέη τους μέχρι τις 30 Αυ-
γούστου, ενώ σε αντίθετη περίπτω-
ση θα προχωρήσουν τις διαδικασίες 
πλειστηριασμού των ακινήτων, ενώ 
οι διασταυρώσεις θα συνεχισθούν 
όχι μόνο της Αττικής αλλά σε όλη 
τη χώρα. ■

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ: ΑΡΚΕΤΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Τα «golden boys» 
ξέχασαν την εφορία
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72,84 5.981,27

1.527,6 1,2225

1.664,5 1,2849

75,49 6.172,62

ΕΡΕΥΝΑ ΕΒΕΑ
Χωρίς ρευστό 
9 στις 10 
επιχειρήσεις
ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17

ΑΝΑΛΥΤΙΚOI ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛ. 43-45

Oικονομία

Προθεσμία έως  
τις 10 Σεπτεμβρίου 
σε 90 οφειλέτες  
του Δημοσίου με 
ακίνητη περιουσία 
εκατομμυρίων

Ποσό αμοιβής 
από 1.1.2008  

ως 31.12.2008

Ποσό που δηλώθηκε 
για το οικονομικό  

έτος 2009

Απόκρυψη 
φορολογητέου 
εισοδήματος

338.686,32 0 338.686,32

117.921,71 0 117.921,71

152.189,87 15.218,98 136.970,89

152.189,87 15.218,98 136.970,89

130.449,74 Μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε. 130.449,74

106.307,84 Μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε. 106.307,84

78.803,97 7.880,39 70.923,58

60.014,16 6.004,16 54.010,00

ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
pamiras@e-typos.com

ΝΕΟ γΥΡΟ διασταυρώσεων σε 
γιατρούς, δικηγόρους και μη-
χανικούς θα πραγματοποιήσει 
ο γραμματέας πληροφοριακών 
συστημάτων κ. Δ Σπινέλης. Οι 
διασταυρώσεις θα αφορούν:
● Για τους γιατρούς θα λαμβά-
νονται υπόψη τα εισοδήματα 
που δηλώνουν και αυτά που 
προκύπτουν από τις αμοιβές 
που δηλώνουν τα νοσοκομεία.
● Στους δικηγόρους θα γίνεται 
διασταύρωση των εισοδημά-

των με τα στοιχεία σχετικά με 
τα έξοδα παραστάσεων και τα 
παράβολα που προκύπτουν από 
τους δικηγορικούς συλλόγους. 
● Στους μηχανικούς θα γίνεται 
η διασταύρωση των εισοδημά-
των τους με στοιχεία από τα 
επιμελητήρια. 
Στην πρώτη γραμμή των δια-
σταυρώσεων θα βρεθούν επί-
σης σκάφη αναψυχής, ενοίκια, 
επιχειρηματικές αμοιβές αλλά 
και οι μισθωτές υπηρεσίες.

Διασταυρώσεις σε γιατρούς, 
δικηγόρους και μηχανικούς
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ΝΤΟΜΙΝΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ             ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 11,9% ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

Καλοκαιρινή «καταιγίδα» σε    τουρισμό, επιχειρήσεις, ανεργία
Σ ε έκρηξη της ανεργίας, το 

αργότερο τον Οκτώβριο, 
οδηγεί με μαθηματική 

ακρίβεια η κρίση στον τουρισμό, σε 
συνδυασμό με τις συνθήκες ασφυ-
ξίας που ήδη έχουν διαμορφωθεί 
στην αγορά (μείωση τζίρου στο… 
98% των επιχειρήσεων καταγρά-
φει χθεσινή έρευνα του ΕΒΕΑ).

Τα διαθέσιμα σήμερα στοιχεία 
αποκαλύπτουν ότι οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις μειώνονται με διψήφια 
ποσοστά, την ώρα που οι αφίξεις 
σταθεροποιούνται σχεδόν στα 
περσινά περίπου επίπεδα. Δηλα-
δή, «τουρίστες έρχονται, λεφτά 
δεν αφήνουν» και όλα δείχνουν 
ότι φέτος θα χάσει η χώρα μας πε-
ρίπου 1 δισ. ευρώ από ταξιδιωτικό 
συνάλλαγμα. 

Οι ξενοδόχοι
Η μείωση κατά 12% των εισπρά-
ξεων από ταξιδιωτικές πληρωμές, 
τις οποίες κατέγραψε στο εξάμηνο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου φέτος η Τρά-
πεζα της Ελλάδος με το ισοζύγιο 
εξωτερικών συναλλαγών που δη-
μοσιοποίησε χθες, είναι τριπλάσια 
της μείωσης (3,3%) που είχαν στο 
ίδιο εξάμηνο οι αεροπορικές αφί-
ξεις. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 
μειώσεις τιμών που έγιναν από 
τα ξενοδοχεία. Οι ξενοδόχοι ανα-
γκάστηκαν να προσφέρουν στους 
ξένους ταξιδιωτικούς οργανισμούς 
εκπτώσεις για να εξασφαλίσουν 
πελάτες: οι πελάτες, τελικά, έρχο-
νται, αλλά τα έσοδα μειώνονται 

τόσο λόγω αυτών των εκπτώσεων 
όσο και λόγω μείωσης των διανυ-
κτερεύσεων που πραγματοποιούν 

οι ξένοι – συνεπεία της κρίσης που 
έπληξε την τελευταία διετία όλη 
την Ευρώπη. Παράλληλα, η «βου-
τιά» στον εσωτερικό τουρισμό, που 
εκτιμάται σε διψήφια ποσοστά σε 
σχέση με πέρσι, ρίχνει ακόμη χαμη-
λότερα τα έσοδα των ξενοδοχείων: 

οι υψηλές τιμές που πληρώνουν οι 
Ελληνες σε σχέση με τους ξένους 
και η πρωτοφανής στην Ελλάδα 
οικονομική κρίση περιόρισαν τη 
διαμονή σε ξενοδοχεία πάνω από 
10% σε σχέση με πέρσι, σύμφω-
να και με εκτιμήσεις της διοίκησης 

του Συνδέσμου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων. Τον Ιούλιο, 
οι αφίξεις ξένων τουριστών στα 
ελληνικά αεροδρόμια ήταν ελα-
φρώς αυξημένες (κατά 2,7%), με 
αποτέλεσμα στο επτάμηνο να πε-
ριορίζεται η μείωση των αφίξεων 
στο 1,3% σε σχέση με το περσινό 
επτάμηνο. 

Αυτή η εξέλιξη, όμως, δεν αλ-
λάζει την εικόνα σε ό,τι αφορά 
στην υστέρηση εσόδων που είναι 
βέβαιη: στο εξάμηνο, μειώθηκαν 
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 
375 εκατομμύρια ευρώ και εάν 
υποτεθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο 

καλύπτεται περίπου το 1/3 των 
συνολικών τουριστικών εισπρά-
ξεων της χρονιάς τότε η χώρα θα 
απολέσει φέτος έσοδα της τάξης 
του 1 δισ. ευρώ. 

Η εξέλιξη της τουριστικής περι-
όδου, σε όρους αφίξεων, δείχνει 
καλύτερη στα Δωδεκάνησα (Κω 
και Ρόδο), την Κεφαλλονιά και τη 
Σαντορίνη, που έχουν δεχτεί στο 
φετινό επτάμηνο περισσότερους 
επισκέπτες στα αεροδρόμιά τους. 

Οι αφίξεις
Επίσης, ο Ιούλιος ήταν ένας κα-
λός μήνας και για άλλους προ-
ορισμούς, την Κρήτη (κυρίως τα 
Χανιά αλλά και το Ηράκλειο) ή την 
Κέρκυρα, που είχαν το συγκεκρι-
μένο μήνα αυξημένες αφίξεις σε 
σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Η 
Ζάκυνθος, η Χαλκιδική αλλά και 
η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν 
μείωση στις αφίξεις, με βάση τα 
τελευταία στοιχεία. Σύμφωνα με 
το ισοζύγιο, που ανακοίνωσε χθες 
η Τράπεζα της Ελλάδος, μειωμέ-
νες είναι –λόγω της κρίσης– και οι 
ταξιδιωτικές πληρωμές, δηλαδή 
τα ποσά που δαπανούν οι Ελλη-
νες για ταξίδια στο εξωτερικό: 
στο πρώτο εξάμηνο φέτος μόλις 
και μετά βίας ξεπέρασαν το 1 δισ. 
ευρώ, μειωμένα πάνω από 10% 
σε σχέση με πέρσι. ■

▶▶ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 569.000 ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Αιφνίδια αύξηση των ανέργων τον Ιούλιο
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ
mvoutsadakis@e-typos.com

ΑΥξΗΣΗ της ανεργίας τον Ιούλιο σε σχέση 
με τον Ιούνιο φέτος καταγράφουν οι υπηρε-
σίες του ΟΑΕΔ, εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική 
δεδομένης της εποχικότητας του ελληνικού 
τουρισμού. 

Παράλληλα, η παύση εφαρμογής του προ-
γράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφο-
ρών στα ξενοδοχεία θα δημιουργήσει τον 
Οκτώβριο συνθήκες ασφυξίας στην αγορά 
εργασίας, αφού μέσω του προγράμματος αυτού 
θα απασχοληθούν τον Σεπτέμβριο στα ξενοδο-
χεία 50.000 άτομα.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 
άνεργοι στο τέλος του περασμένου μήνα ήταν 
569.742, αριθμός αυξημένος κατά 0,52% σε 
σχέση με τον Ιούνιο. 

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά περι-
φέρεια παρουσιάστηκε στους εγγεγραμμένους 
ανέργους στην Κρήτη, ενώ στα νησιά του Ιο-
νίου καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση μακροχρόνια ανέργων. Οι αναγγελίες 

πρόσληψης μειώθηκαν δραματικά τον Ιούλιο 
σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα 
και ενώ τα προηγούμενα χρόνια η μείωση ήταν 
της τάξης του 15% φέτος έφτασε στο 21%. Ο 
τουρισμός έχει 18,5% συμμετοχή στην απα-
σχόληση, με 774.200 απασχολουμένους στον 
τομέα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκε-
ντρώσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). 

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση θα εφαρμόσει 
και τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα επιδότησης 
ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομέ-
νους στα ξενοδοχεία. 

Πρόκειται για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «για 
τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου το μήνα 
Σεπτέμβριο, με την πλήρη επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρό-
σληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις» το οποίο έχει στόχο να καλύψει 

την απασχόληση σε ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας για ένα 
επιπλέον μήνα. Το ποσό της επιχορήγησης θα 
καλύπτει το 100% των ασφαλιστικών εισφο-
ρών (εργοδοτών και εργαζομένων) για το μήνα 
Σεπτέμβριο ενώ το συνολικό κόστος του υπο-
λογίζεται στα 25 εκατ. ευρώ. Εχουν ζητήσει 
να ενταχθούν σε αυτό και τα ταξιδιωτικά γρα-
φεία και τα τουριστικά λεωφορεία που έχουν 
εξαιρεθεί. 

Η λήξη εφαρμογής του προγράμματος μετά 
το τέλος του Σεπτεμβρίου, που ολοκληρώνεται 
η τουριστική περίοδος, σε συνδυασμό με τις 
συνθήκες κρίσης που ήδη έχουν διαμορφωθεί 
στην αγορά (μείωση τζίρου, λουκέτα κ.λπ.), 
δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο εκτίναξης της 
ανεργίας σε νέα υψηλά ρεκόρ, πάνω από το 
πρόσφατο ρεκόρ του Μαΐου με τους 602,2 
χιλιάδες ανέργους και του Φεβρουαρίου με 
τους 605,3 χιλιάδες ανέργους που κατέγραψε 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
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Τουρίστες έρχονται, 
λεφτά δεν αφήνουν… 

Περίπου 
1 δισ. ευρώ 
από συνάλλαγμα 
θα χάσει φέτος 
η χώρα μας, 
παρότι οι αφίξεις 
παραμένουν στα 
περσινά επίπεδα
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ΝΤΟΜΙΝΟ ΣΟΒΑΡΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ             ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ 11,9% ΤΩΝ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

Καλοκαιρινή «καταιγίδα» σε    τουρισµό, επιχειρήσεις, ανεργία

«Στέγνωσαν» από ρευστό 9 στους 10 µικροµεσαίους
�� ΕΡΕΥΝΑ � ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΑ

ΕΝΤΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ρευστό-
τητας αντιµετωπίζει η συντριπτική 
πλειονότητα των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από 
έρευνα που διενήργησε το Εµπορι-
κό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Αθηνών. Σύµφωνα µε την έρευνα, 
στην οποία συµµετείχαν 523 µέλη 
του ΕΒΕΑ, το 86% των επιχειρή-
σεων στη χώρα µας δηλώνει ότι 
αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότη-
τας, ενώ µόλις το 14% σηµειώνει 
πως οι ταµειακές του ροές είναι 
οµαλές. 

Αδιέξοδο
Επιπλέον, σχεδόν εννιά στους δέκα 
ερωτηθέντες (89%) διαπιστώνει 
δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζι-
κή χρηµατοδότηση, ενδεικτικό των 
συνθηκών ασφυξίας στην οποία 
βρίσκεται η αγορά. 

Το πρόβληµα ρευστότητας φαί-
νεται ότι ανακυκλώνεται, καθώς 9 
στις 10 επιχειρήσεις αντιµετωπί-
ζουν προβλήµατα στην αποπληρω-
µή οφειλών από πελάτες προς την 
επιχείρηση. Ουσιαστικά, δηλαδή, 
οι πελάτες και προµηθευτές των 

µικροµεσαίων καθυστερούν τις 
πληρωµές τους, δίνοντας την εικό-
να του συνολικού αδιεξόδου στην 
αγορά. Με βάση την ίδια έρευνα, 
το 93% των ερωτηθέντων τονίζει 
ότι υπάρχει πτώση στον κύκλο ερ-
γασιών στις επιχειρήσεις λόγω της 
οικονοµικής κρίσης, ενώ µόνο το 
7% υποστηρίζει το αντίθετο. 

Την ίδια ώρα, το 82% των µικρο-
µεσαίων διαπιστώνει δυσκολίες ή 
καθυστερήσεις στην ένταξη σε κοι-
νοτικά ή ειδικά προγράµµατα, κάτι 
που δείχνει ότι πολλές επιχειρήσεις 
δεν έχουν πρόσβαση στα κονδύλια 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε αυτή την αρνητική εικόνα, 
που διαµορφώνεται γύρω από τις 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σηµα-
ντικό ρόλο παίζει η αδυναµία των 
τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν τις 
επιχειρήσεις. Σύµφωνα, µάλιστα, 
µε στοιχεία της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, από την αρχή του έτους το 
ποσοστό µείωσης των συνολικών 
αποταµιεύσεων έχει ξεπεράσει το 
5%, προσεγγίζοντας σε απόλυ-
τα µεγέθη τα 30 δισεκατοµµύρια 
ευρώ.  Τα ποσά αυτά αποσύρθηκαν 

από το εγχώριο πιστωτικό σύστηµα 
είτε διότι πολλοί µεγαλοκαταθέτες 
στράφηκαν σε τράπεζες του εξωτε-
ρικού είτε γιατί αναλώνουν αποτα-
µιεύσεις προκειµένου να καλύψουν 
τις ανάγκες της καθηµερινότητας.

Ολα αυτά, σε συνδυασµό µε την 
ύφεση που πλήττει την αγορά, φαί-
νεται πως έχουν φέρει σε αδιέξοδο 
την πλειονότητα των επιχειρηµα-

τιών και παράλληλα δείχνουν την 
αδυναµία του οικονοµικού συστή-
µατος στη χώρα µας. «Τα αποτελέ-
σµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν 
τη δεινή κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται στη συντριπτική πλει-
οψηφία οι επιχειρήσεις.  

Επιπτώσεις
Σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσµα, 
βέβαια, εκτός της ύφεσης που 
πλήττει την αγορά, σηµαντικό 
ρόλο παίζει και η αδυναµία των 
επιχειρήσεων να χρηµατοδοτη-
θούν από τις τράπεζες αλλά και 
να επωφεληθούν από τα κοινοτικά 
προγράµµατα» τονίζει ο πρόεδρος 
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Αθήνας, Κωσταντί-
νος Μίχαλος και συµπληρώνει πως 
«το τραπεζικό µας σύστηµα είναι 
αποκλεισµένο από τις διεθνείς αγο-
ρές χρήµατος και για αυτό το λόγο 
αδυνατεί σήµερα να προσφέρει 
ουσιαστική βοήθεια στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Αναφορικά µε το οι-
κονοµικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης, ο κ. Μίχαλος υπογραµµίζει ότι 
«συνεχίζει να κινείται προς λάθος 

κατεύθυνση, καθώς η πολιτική που 
εφαρµόζει περιορίζεται µόνο στην 
εξυπηρέτηση των συµφερόντων 
των δανειστών µας, αγνοώντας 
τα µεγάλα προβλήµατα της αγοράς 
αλλά και γενικότερα της κοινωνί-
ας». Σηµειώνεται ότι τα «φέσια» 
στην αγορά από ακάλυπτες επι-
ταγές και απλήρωτες συναλλαγές 
ξεπέρασαν το 1 δισεκατοµµύριο 
στο τέλος Ιουλίου, ποσό µειωµένο 
αισθητά σε σχέση µε πέρυσι, που 
είχε διαµορφωθεί στα 2,1 δισ. αλλά 
και πάλι ενδεικτικό της οικονοµικής 
ασφυξίας των επιχειρήσεων.

«Η πτώση του τουριστικού συ-
ναλλάγµατος, των ξένων επενδύ-
σεων και του τζίρου των καταστη-
µάτων δείχνει ότι η ύφεση θα γίνει 
πιο βαθιά και θα είναι, δυστυχώς, 
παρατεταµένη», δήλωσε ο εκπρό-
σωπος Τύπου της Ν.∆., κ. Π. Πα-
ναγιωτόπουλος. Ο αναπληρωτής 
υπεύθυνος του Τοµέα Οικονοµίας, 
κ. Χρ. Σταϊκούρας, τόνισε ότι το 
οικονοµικό επιτελείο διαρκώς αυ-
τοδιαψεύδεται σε ό,τι αφορά στην 
υστέρηση των δηµοσίων εσόδων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
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Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

35 %
Αρκετά

9 %
Λίγο

5 %
Καθόλου

Αντιµετωπίζετε πρόβληµα
ρευστότητας στην επιχείρησή σας;

∆ιαπιστώνετε δυσκολίες στην πρόσβαση
της επιχείρησής σας σε τραπεζική χρηµατοδότηση;

49%
Αρκετά

42 %
Πολύ

9 %
Λίγο

Αντιµετωπίζετε προβλήµατα στην 
αποπληρωµή οφειλών πελατών σας 
προς την επιχείρησή σας;

∆ιαπιστώνετε δυσκολίες ή καθυστερήσεις 
στην ένταξη των επιχειρήσεών σας 
σε κοινοτικά ή ειδικά προγράµµατα;
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Πολύ31 %

Αρκετά

9 %
Λίγο

2 %
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Καλοκαιρινή «καταιγίδα» σε    τουρισµό, επιχειρήσεις, ανεργία
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Eχετε διαπιστώσει πτώση
του κύκλου εργασιών της επιχείρησής
σας λόγω της οικονοµικής κρίσης;

51 % 51 %31 % 16 % 2 % 2 %42 % 5 %

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Το 89% 
αντιµετωπίζει 
δυσκολίες 
πρόσβασης 
σε τραπεζική 
χρηµατοδότηση 
και προβλήµατα 
στην αποπληρωµή 
οφειλών από 
πελάτες
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Πτώση του τζίρου για την Aegean Airlines
▶▶ ΜΕΙΩΣΗ 3% ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ φορά ίσως στα χρο-
νικά οι αρτοποιοί και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος σύνδεσμος αλευροβιο-
μηχάνων συγκροτούν ένα κοινό μέ-
τωπο μάχης εναντίον μεγαλεμπόρων 
και συνεταιρισμών καταγγέλλοντάς 
τους για κερδοσκοπικά παιχνίδια 
στην πλάτη του καταναλωτή. 

Οι αρτοποιοί της Βορείου Ελλά-
δος τονίζουν κατηγορηματικά ότι 
μέχρι τον Οκτώβριο δεν πρόκειται 
να προχωρήσουν σε καμία απο-
λύτως αύξηση στην τιμή του ψω-
μιού, συνιστώντας ταυτόχρονα να 
υπάρξει κοινή γραμμή και απόλυτη 
ψυχραιμία στον κλάδο τους για την 
αντιμετώπιση της κρίσης. 

Στην ίδια ρότα και οι «μικροί» 
αλευροβιομήχανοι, οι οποίοι δεν 
δείχνουν διατεθειμένοι να πληρώ-
σουν ακριβότερο το μαλακό σιτάρι, 
εάν πρώτα δεν βρεθούν οι αδιά-
θετες ποσότητες που υπάρχουν, 
όπως υποστηρίζουν, κρυμμένες σε 
τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους 
μεγαλεμπόρων και συνεταιρισμών. 

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδος και πρόεδρος 
των Σωματείων Αρτοποιών της Θεσ-
σαλονίκης κ. Νεόφυτος Παπαδό-
πουλος επεσήμανε πως η εγχώρια 
παραγωγή της φετινής σοδειάς από 
το μαλακό σιτάρι σε αλεύρι αγγί-
ζει το 40% με 45% των αναγκών 
με τα αποθέματα να εξαντλούνται 
έως το τέλος Νοεμβρίου. Ομως η 
αδιάθετη ποσότητα της περσινής 
χρονιάς που μπορεί να κρατήσει σε 
μια οικονομική ισορροπία την αγο-
ρά κρύβεται επιμελώς με ένα και 
μοναδικό στόχο. Το υπερκέρδος. Ο 
αντιπρόεδρος του συνδέσμου Ελ-

λήνων αλευροβιομηχάνων κ. Δημή-
τρης Χαλάτσογλου, μιλώντας στον 
Ελεύθερο Τύπο, καταγγέλλει με τη 
σειρά του την ομηρία του κλάδου 
από ισχυρούς συνεταιρισμούς μεγά-
λων αγροτικών νομών της χώρας. 
«Μεγαλέμποροι και συνεταιρισμοί 
ζητούν τιμές που ξεπερνούν κατά 
πολύ τα 0,18 λεπτά του ευρώ για να 
διαθέσουν ποσότητες δημητριακών 
στους αλευροβιομηχάνους. Αρνού-
νται να δώσουν σταθερή τιμή, τη 
στιγμή μάλιστα που υπάρχει ήδη η 
φετινή σοδειά στις αποθήκες τους 
και η περσινή αδιάθετη κρυμμένη – 
όπως υποστηρίζουν οι αλευροβιο-
μήχανοι– με τιμολόγια που δείχνουν 
αγορά από τον παραγωγό μαλακού 
και σκληρού σιταριού από 0,08 έως 
0,11 λεπτά του ευρώ!!! Με αυτό 

τον τρόπο φέρνουν τους αλευρο-
βιομηχάνους προ τετελεσμένου 
γεγονότος αναγκάζοντάς τους να 
αγοράσουν σε υψηλό κόστος και να 
το μετακυλίσουν στη συνέχεια στους 
αρτοποιούς».

Ενα ακόμα μάλιστα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα της μεγάλης κερδο-
σκοπίας είναι πως μέσα σε τρεις ημέ-
ρες από την ανακοίνωση και μόνο, 
χωρίς την εφαρμογή του εμπάργκο 
από τον Πούτιν, η εισαγωγή περσι-
νής σοδειάς από Αυστρία, Γαλλία και 
Γερμανία, λόγω της έλλειψης σίτου 
στη χώρα μας, ενώ έφτανε παρα-
δοτέα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
προς 160 ευρώ ο τόνος, μέσα σε 
τρία 24ωρα το ίδιο σιτάρι εκτοξεύ-
τηκε στα 270 ευρώ ο τόνος! 

Γ. Μ.

ΜΕΙΩΣΗ 3% εμφάνισε ο τζίρος της 
Aegean Airlines κατά το πρώτο εξά-
μηνο 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα, ο 
τζίρος ανήλθε σε €267,4 εκατ. Το κα-
θαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους 
παρουσίασε ζημιές ύψους €32,6 εκατ. 
σε σύγκριση με κέρδη ύψους €13,4 
εκατ. το 2009. Το καθαρό αποτέλε-
σμα του πρώτου εξαμήνου έχει επιβα-
ρυνθεί από φόρους ύψους €6,6 εκατ. 
που σχετίζονται με την έκτακτη εφάπαξ 
εισφορά κοινωνικής ευθύνης.

Η επιβατική κίνηση παρέμεινε στα 
ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, 
με την εταιρία να μεταφέρει συνολικά 
2,9 εκατομμύρια επιβάτες. 

Στο δίκτυο εσωτερικού η Aegean 
Airlines μετέφερε 1,5 εκατομμύριο 
επιβάτες, σημειώνοντας μείωση 11% 
σε σχέση με το 2009, ενώ στο δίκτυο 
εξωτερικού μεταφέρθηκαν 1,4 εκατομ-
μύριο επιβάτες, παρουσιάζοντας ετήσια 
αύξηση ύψους 18%, κυρίως λόγω της 
προσθήκης νέων δρομολογίων από τα 
τέλη του 2009.

Εξαγορά 
27,3% από  
την Εθνική

Δάνειο -
μαμούθ 5 δισ. 
δολαρίων

ΠΟΣΟΣΤΟ 27,3% της Finans 
Leasing έναντι ποσού 81,7 εκατ. 
τουρκικών λιρών (€42 εκατ. 
περίπου) απέκτησε η Εθνική 
Τράπεζα, αυξάνοντας έτσι την 
απευθείας συμμετοχή της από 
2,55% σε 29,85% περίπου. Η 
Finans Leasing είναι εταιρία του 
Ομίλου και διαπραγματεύεται 
στο Χρηματιστήριο της 
Κωνσταντινούπολης. 
Σημειώνεται ότι το συνολικό 
ποσοστό του Ομίλου της ΕΤΕ 
μέσω και των θυγατρικών 
εταιριών Finansbank και Finans 
Invest στη Finans Leasing 
ανέρχεται πλέον σε 89,1%.

ΔΑΝΕΙΟ ύψους 5 δισ. 
δολαρίων από μια σειρά 
ευρωπαϊκών τραπεζών έλαβε 
ο πετρελαϊκός κολοσσός BP, 
προκειμένου να καλύψει τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις 
και να ενισχύσει τη ρευστότητά 
του μετά τη ζημιά που υπέστη 
από τη διαρροή πετρελαίου στον 
Κόλπο του Μεξικού. Η BP για να 
λάβει το εν λόγω δάνειο, που θα 
έχει διάρκεια 5 έτη, χρειάστηκε 
να θέσει ως εγγύηση για πρώτη 
φορά στην ιστορία της τα έσοδα 
από τις πωλήσεις πετρελαίου.

▶▶ FINANS LEASING

▶▶ ΕΤΑΙΡΙΑ BP

5,4 εκατ.  
οι άνεργοι

Ασφαλέστερο 
το χρέος  
της Αργεντινής

ΣΤΑ 5,4 εκατομμύρια ανήλθαν οι 
άνεργοι στη Ρωσία στα τέλη Ιου-
λίου, ανεβάζοντας το ποσοστό της 
ανεργίας στο 7% από 6,8% που 
ήταν ένα μήνα νωρίτερα, σύμφω-
να με τη στατιστική υπηρεσία της 
χώρας. Οι αναλυτές προέβλεπαν 
ότι η ανεργία θα παρέμενε αμε-
τάβλητη στη Ρωσία σε ποσοστό 
6,8%. Ωστόσο, παρά την αύξησή 
του, το ποσοστό ανεργίας ήταν 
το δεύτερο χαμηλότερο που έχει 
καταγραφεί τους τελευταίους 20 
μήνες.

ΑΣφΑΛΕΣΤΕΡΟ θεωρούν το 
χρέος της Αργεντινής έναντι του 
ελληνικού οι διεθνείς αγορές, 
όπως αναφέρει δημοσίευμα του 
πρακτορείου Bloomberg, τονίζο-
ντας ότι η οικονομία της Λατινικής 
Αμερικής αναπτύσσεται πλέον με 
τους ταχύτερους ρυθμούς από το 
1992. Επισημαίνεται ότι εντός της 
εβδομάδας τα κρατικά spreads 
της Αργεντινής έχουν υποχωρή-
σει κατά 15 μονάδες βάσης, στις 
817 μ.β., ενώ τα αντίστοιχα ελ-
ληνικά έχουν ενισχυθεί κατά 24 
μ.β. και βρίσκονται πλέον 27 μο-
νάδες βάσης υψηλότερα από της 
Αργεντινής.

▶▶ ΡΩΣΙΑ

▶▶ BLoomBErG

Κάτω από  
τα 75 δολάρια 
το βαρέλι
ΣΕ χΑΜΗΛΟ ενός μηνός, κάτω 
από τα 75 δολάρια το βαρέλι, 
υποχώρησαν οι τιμές του πετρε-
λαίου στον απόηχο της έκθεσης 
του American Petroleum Institute 
(API), η οποία έδειξε αύξηση των 
αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το API, τα απο-
θέματα αργού αυξήθηκαν την 
περασμένη εβδομάδα σχεδόν 
κατά 5,9 εκατ. βαρέλια. Χθες, 
στις 15.31 ώρα Ελλάδος, η τιμή 
του αμερικανικού ελαφρού αργού 
υποχωρούσε κατά 65 σεντς στα 
75,12 δολάρια το βαρέλι, έχοντας 
βυθιστεί νωρίτερα έως τα 74,69 
δολάρια, τα οποία είναι και τα 
χαμηλότερα επίπεδα από τα μέσα 
Ιουλίου.

▶▶ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Μύλος ευθυνών για  
τις τιμές του ψωμιού
Οι αρτοποιοί στη Β. Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις
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Στα ίδια επίπεδα παρέμεινε η επιβατική κίνηση.

Για κερδοσκοπικά παιχνίδια στην πλάτη του καταναλωτή 
καταγγέλλουν τους μεσάζοντες οι αρτοποιοί. 
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Οι πιο σέξι 
άνδρες και 
οι γυναίκες τους
ΣΕΛΙ∆Α 21Kόσµος

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 19 Αυγούστου 2010
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ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Τ ο µεγαλύτερο επίτευγµα της 
Ακροδεξιάς στη Γαλλία δεν 
είναι τόσο η διατήρηση και η 

µικρή ενίσχυση της δύναµής της όσο το 
γεγονός ότι αναγκάζει τη δεξιά κυβέρ-
νηση του Νικολά Σαρκοζί να «τρέχει» 
από πίσω της. Οι απελάσεις των Ροµά 
στις χώρες από τις οποίες προέρχονται, 
που ξεκινούν σήµερα, έχουν διχάσει τη 
γαλλική κοινωνία και έχουν προκαλέσει 
αντιδράσεις ακόµη και από βουλευτές 
του κυβερνητικού στρατοπέδου.

Καταυλισµοί
Το τελευταίο διάστηµα, η γαλλική 
αστυνοµία διέλυσε τουλάχιστον 300 
καταυλισµούς Ροµά και µέχρι το τέ-
λος Σεπτεµβρίου αναµένεται να επα-
ναπατριστούν τουλάχιστον 700 Ροµά. 
Η εκστρατεία «κάθαρσης» που έχει 
ξεκινήσει ο Σαρκοζί εντάσσεται στον 
ευρύτερο «πόλεµο κατά του εγκλήµα-
τος», κάνοντας την αντιπολίτευση και 
τα συνδικάτα να κατηγορούν τον Γάλλο 
πρόεδρο για ρατσιστικές αντιλήψεις. 

Στην ίδια λογική εντάσσεται, σύµφω-
να µε τους επικριτές του, και η πρόταση 
για αφαίρεση της γαλλικής υπηκοότη-
τας από όσους διαπράττουν εγκλή-
µατα. Ο βουλευτής του κυβερνώντος 
κόµµατος Ζαν Πιερ Γκραντ κατήγγειλε 
τις πρακτικές της αστυνοµίας χαρα-

κτηρίζοντάς τις µάλιστα µε τον όρο 
«rafles», τον ίδιο που χρησιµοποιείτο 
για τις διώξεις κατά των Εβραίων στο 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Αλλά και 
ο πρώην πρωθυπουργός και µέλος του 
κυβερνώντος κόµµατος Αλέν Ζιπέ κα-
τήγγειλε τις συγκεκριµένες πρακτικές 
λέγοντας ότι το πρόβληµα µπορεί να 
λυθεί µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η κυβέρνηση Σαρκοζί υπεραµύνθη-
κε της πολιτικής της µε τον υπουργό 
µετανάστευσης Ερίκ Μπεσόν να µην 
αποδέχεται τους χαρακτηρισµούς 
Γκραντ λέγοντας ότι οι ταυτότητες των 
ανθρώπων αυτών εξακριβώνονται και 
τους προσφέρονται χρήµατα για να επι-
στρέψουν στις πατρίδες τους.

Ωστόσο, πρόκειται για πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και το ερώτηµα 
που τίθεται από τους επικριτές του 
µέτρου είναι κατά πόσο µπορούν να 
τίθενται περιορισµοί στη διακίνηση 
Ευρωπαίων πολιτών εντός της Ευρω-
παϊκής Ενωσης. 

Οι Βρυξέλλες ζήτησαν από τη Γαλλία 
να σεβαστεί τους κανόνες για την ελευ-
θερία της κυκλοφορίας και εγκατάστα-
σης των Ευρωπαίων πολιτών και ο εκ-

πρόσωπος του επιτρόπου ∆ικαιοσύνης 
Μάθιου Νιούµαν δήλωσε ότι η Ευρώπη 
παρακολουθεί προσεκτικά την κατά-
σταση για να επιβεβαιώσει πως όλοι οι 
κανόνες γίνονται σεβαστοί. Οι απε-
λάσεις Ροµά προκάλεσαν χθες 
και επίσηµα την αντίδραση της 
Ρουµανίας, µε τον υπουργό 
Εξωτερικών Τεοντόρ Μπα-
κόντσι να κάνει λόγο για 
κίνδυνο «λαϊκίστικου εκτρο-
χιασµού» και «ξενοφοβικών 
αντιδράσεων». 

Τα µέτρα
Στη Γαλλία ωστόσο το 
µέτρο φαίνεται να δρα 
ευεργετικά στη δηµοτικό-
τητα του Νικολά Σαρκο-
ζί. Μετά από µια περίοδο 
κάθετης πτώσης της δηµο-
τικότητάς του η πιο πρόσφατη 
δηµοσκόπηση δείχνει ότι κερδί-
ζει αρκετό από το χαµένο έδαφος. 
Επιπλέον, δηµοσκόπηση της 
IFOP για τη «Figaro» 
δείχνει ότι οι περισ-
σότεροι Γάλλοι 
υποστηρίζουν τα 
µέτρα Σαρκοζί 
για την εγκλη-
µατικότητα. ■

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΙΑΚΟΣ
kpliakos@e-typos.com

ΜΠΟΡΕΙ στο Παρίσι να έχει ξεσπάσει θύελλα για τα µέτρα Σαρκοζί 
εναντίον των Ροµά, ωστόσο ο Γάλλος πρόεδρος δεν χαλά τις διακοπές 
του. Ζηλεύοντας µάλιστα τη «χάρη» του Γιώργου Παπανδρέου και των 
«υπουργικών συµβουλίων της Πάρου», ο κ. Σαρκοζί κάλεσε στην 
επίσηµη προεδρική θερινή κατοικία τους κορυφαίους υπουργούς του 
για να συζητήσει την οικονοµική πολιτική, τις προοπτικές ανάπτυξης 
και την πορεία του ελλείµµατος. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν, η 
υπουργός Οικονοµικών Κριστίν Λαγκάρντ και ο υπουργός Οικονοµίας 
Φρανσουά Μπαρουάν βρίσκονται από χθες στο κάστρο Bregancon 
στη Νότια Γαλλία κοντά στο Σεν Τροπέ µε το ζεύγος Σαρκοζί - Μπρούνι 
συνδυάζοντας δουλειά και διακοπές.

Ο πρόεδρος λείπει στο Σεν Τροπέ...

∆εν χωρούν πουθενά... 
στη Γαλλία οι Ροµά
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H χώρα που φημίζεται για το 
εκπαιδευτικό της σύστημα 
όσο καμιά άλλη και στη λί-

στα με τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια 
του κόσμου περισσότερα από τα μισά 
είναι δικά της φέτος βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με μια πρωτοφανή κρίση στον 
τομέα της μέσης εκπαίδευσης. 

Η βαθιά οικονομική ύφεση, η οποία 
εξακολουθεί να πλήττει τις ΗΠΑ, έχει 
ψαλιδίσει σημαντικά τα ομοσπονδια-
κά κονδύλια για τα σχολεία και αυτό 
σημαίνει λιγότερους εκπαιδευτικούς, 
αλλά και περισσότερους ανέργους 
στον ευρύτερο τομέα των εργαζο-
μένων που απασχολούνται στην εκ-
παίδευση. 

Ακόμη και τα 10 δισεκατομμύρια 
δολάρια έκτακτης ενίσχυσης για 
την Παιδεία, τα οποία ανακοίνωσε 
ο Αμερικανός πρόεδρος την περα-
σμένη εβδομάδα, δεν προσέφεραν 
ιδιαίτερη ανακούφιση σε γονείς και 
εργαζομένους. 

Αποταμίευση...
Καθώς τα χρήματα από το συγκεκρι-
μένο κονδύλι μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως τον Σεπτέμβριο του 2012, 
πολλές πολιτείες έχουν ήδη αποφα-
σίσει να πορευθούν με τις υπάρχου-
σες κενές θέσεις, παρά να προβούν 
σε επαναπροσλήψεις απολυμένων 
καθηγητών και να τους απολύσουν 
ξανά μόλις αδειάσουν τα ταμεία. 

Ετσι σε πολλές περιπτώσεις τα 
χρήματα αποταμιεύονται για να 
αντιμετωπισθούν τυχόν δυσκολίες 
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. 
Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την 
έντονη αντίδραση της Αμερικανικής 
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών, που 

ζητά το έξτρα κονδύλι να χρησιμοποι-
ηθεί άμεσα για την πρόσληψη δασκά-
λων και καθηγητών. «Δεν μπορούμε 
να παραμένουμε άπρακτοι όσο οι 
άνδρες και οι γυναίκες οι οποίοι μορ-
φώνουν τα παιδιά μας και διατηρούν 
ασφαλείς τις κοινότητές μας απολύο-
νται. Δεν είναι λογικό!», είχε δηλώσει 
με στόμφο την περασμένη εβδομάδα 
ο Μπαράκ Ομπάμα, την ώρα που το 
αμερικανικό υπουργείο Παιδείας προ-
έβλεπε ότι με τα 10 δισεκατομμύρια 
δολάρια θα διασωθούν 160.000 θέ-
σεις εργασίας. Καθώς, όμως, η τελι-
κή απόφαση ανήκει στις πολιτειακές 

αρχές, το πιθανότερο είναι ότι οι πε-
ρισσότερες από τις 160.000 θέσεις 
εργασίας –στις οποίες αναφέρθηκε 
το υπουργείο– θα παραμείνουν κε-
νές. Στην Καλιφόρνια οι αποφάσεις 
αποδεικνύονται πιο δύσκολες λόγω 
και των τεράστιων ελλειμμάτων στα 
οικονομικά της πολιτείας. Η Ενωση 

Σχολείων του Λος Αντζελες (LAUSD), 
η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τη Νέα 
Υόρκη, φέτος προέβη σε 682 απολύ-
σεις εκπαιδευτικών και 4.500 υπαλ-
λήλων του διοικητικού-βοηθητικού 
προσωπικού, ενώ για τον επόμενο 
χρόνο σχεδιάζει άλλες 4.500 απολύ-
σεις, καθώς το έλλειμμα στον προϋ-
πολογισμό της θα εκτιναχθεί στα 280 
εκατομμύρια δολάρια. Ετσι προτιμά 
να μειώσει το έλλειμμα του 2011 
παρά να κάνει προσλήψεις. 

Προϋπόθεση
Στη Νέα Υόρκη η κατάσταση είναι κά-
πως καλύτερη. Ο δήμαρχος της πόλης 
Μάικλ Μπλούμπεργκ δεσμεύτηκε να 
μη γίνουν καθόλου απολύσεις στα 
σχολεία, υπό τον όρο να μη διεκδι-
κήσουν αυξήσεις οι εργαζόμενοι. 

Οπως είναι φυσικό, οι εξελίξεις 
αυτές εντείνουν και την αγωνία των 
γονιών για τις επιπτώσεις τις οποίες 
θα έχει η παρατεταμένη οικονομική 
ύφεση στην εκπαίδευση των παιδιών 
τους. Και το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης, όμως, δεν κρύβει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
η ανεργία στις ΗΠΑ παραμένει στα 
ύψη. Οι δημόσιες υπηρεσίες, που θα 
μπορούσαν να απορροφήσουν ένα 
μέρος των ανέργων, για κάθε υπάλ-
ληλο τον οποίο προσλαμβάνουν, απο-
λύουν δύο. 

Μόνον στη διάρκεια του τελευταίου 
τριμήνου απέλυσαν 102.000 υπαλλή-
λους, περισσότερους απ’ όσους είχαν 
προσλάβει. Γεγονός που εξηγεί άλ-
λωστε γιατί η ανεργία στις ΗΠΑ πα-
ραμένει καθηλωμένη στο 9,5% και 
κάνει τα θεμέλια του «αμερικανικού 
ονείρου» να τρίζουν… ■

Εκτακτο κονδύλι 
10 δισ. υποσχέθηκε 
ο Ομπάμα  
στις Πολιτείες,  
ελάχιστες  
όμως θα κάνουν 
προσλήψεις

MΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ 
mmakridou@e-typos.com 

ΤΟ ΠΑνΕΠΙΣΤήΜΙΟ του Χάρβαρντ παραμένει το 
καλύτερο του κόσμου και για όγδοη συνεχή χρονιά 
κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη λίστα 
ARWU (Academic Ranking of World Universities), 
που ετοιμάζει κάθε χρόνο το Πανεπιστήμιο Jiao 
Tong της Σαγκάης. Στη φετινή λίστα, η οποία δόθηκε 
στη δημοσιότητα προ ημερών και περιλαμβάνει 
τα 500 καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα του 
κόσμου για το 2010, φιγουράρουν δύο ελληνικά 
(το Εθνικό και Καποδιστριακό της Αθήνας και το 
Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης) και 106 ασιατικά. 
Οπως ήταν αναμενόμενο, στη λίστα κυριαρχούν 
τα αμερικανικά πανεπιστήμια, που κατέκτησαν 
8 θέσεις στην πρώτη δεκάδα και 54 στην πρώτη 
εκατοντάδα. Η Βρετανία εκπροσωπείται στη λίστα 
με 38 (από 40 το 2009) με το  Πανεπιστήμιο του 
Κέιμπριτζ να έχει κατακτήσει την 5η θέση και αυτό 
της Οξφόρδης να έχει κατρακυλήσει στη  10η. 
Συνολικά 33 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια φιγουράρουν 
στο Top 100 της διεθνούς ακαδημαϊκής αφρόκρεμας 
και φυσικά δεν συγκαταλέγονται ανάμεσά τους τα 
δύο ελληνικά. Στην πρώτη δεκάδα εκτός από το 
Χάρβαρντ συναντάμε το Μπέρκλεϊ, το Στάνφορντ, 
το ΜΙΤ, το Κέιμπριτζ, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
της Καλιφόρνια, το Πρίνστον, το Κολούμπια και τα 
Πανεπιστήμια του Σικάγου και της Οξφόρδης. Τα 
κριτήρια της ΑRWU βασίζονται σε έξι δείκτες οι 
οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον αριθμό 
των Νόμπελ που έχουν κατακτήσει καθηγητές και 
απόφοιτοι του κάθε πανεπιστημίου, τον αριθμό 
των επιφανών ερευνητών που διαθέτουν, καθώς 
και τις δημοσιεύσεις τους σε διεθνούς κύρους 
επιστημονικές επιθεωρήσεις. Οι επικριτές της ARWU 
υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι τα κριτήρια 
αυτά ευνοούν τα αμερικανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

Οκτώ αμερικανικά 
στα δέκα πρώτα

▶▶ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑνΕΠΙΣΤήΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο κύκλος  
των χαμένων…  
καθηγητών

ΗΠΑ: ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΜΠΑΡΑΖ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ. ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
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Ενα αΠίΣΤΕΥΤΟ τέχνασμα σκέφτηκαν τα 
μέλη ενός μεξικανικού καρτέλ ναρκωτικών, 
προκειμένου να «πιάνουν στον ύπνο» τους 
αντιπάλους τους. Το καρτέλ προσλαμβάνει 
όμορφες νεαρές γυναίκες οι οποίες σαγηνεύ-
ουν τους στόχους κι έπειτα τους εκτελούν. 

Αυτό υποστήριξε ο Ροχέλιο Αμάγια –μέλος 
της συμμορίας «La Linea»– κατά τη διάρκεια 
ανάκρισής του προχθές από τις αστυνομικές 
αρχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Αμάγια, το 

συγκεκριμένο καρτέλ τους τελευταίους μήνες 
στρατολόγησε τουλάχιστον 30 γυναίκες με-
ταξύ 18-30 ετών και τις εκπαίδευσε ώστε να 
προσελκύουν τα ανυποψίαστα θύματα και στη 
συνέχεια να τα παρασύρουν στον θάνατο. 

Οι γυναίκες «sicarios», όπως αποκαλούνται, 
φέρουν ελαφρύ και βαρύ οπλισμό και δρουν 
όπως ακριβώς οι άνδρες «συνάδελφοί» τους. 
Ο Αμάγια πρόσθεσε ότι με αυτό τον τρόπο η 
συμμορία «La Linea» εξόντωσε ήδη τους πε-

ρισσότερους εχθρούς της. Ο πόλεμος μεταξύ 
των συμμοριών των καρτέλ ναρκωτικών έχει 
λάβει τεράστιες διαστάσεις στο Μεξικό, καθώς 
οι συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο των 
οδών διοχέτευσης των ναρκωτικών στην αγορά 
των ΗΠΑ. 

Μόνο το 2009 καταγράφηκαν 2.660 δολο-
φονίες, ενώ φέτος οι νεκροί ξεπερνούν μέχρι 
στιγμής τους 1.860. Ειδικά η πόλη Χουάρεζ, 
στην οποία δρα το αντίστοιχο καρτέλ, για λογα-

ριασμό του οποίου ενεργεί η προαναφερθείσα 
συμμορία, θεωρείται η πόλη με το μεγαλύτερο 
κύμα βίας στη χώρα. Εξάλλου, νεκρός βρέθη-
κε χθες το απόγευμα, ο αγνοούμενος -από 
το βράδυ της Κυριακής- δήμαρχος της πόλης 
Σαντιάγο, Εδελμίρο Καβάσος. Το πτώμα ήταν 
παρατημένο σε επαρχιακό δρόμο, στην περιοχή 
Μοντερέι. Ο Μεξικανός πρόεδρος, Φελίπε Καλ-
ντερόν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Παν. ΔαΒαΚΗΣ

▶▶ ΚαΡΤΕΛ ναΡΚΩΤίΚΩν ΣΤΟ ΜΕΞίΚΟ

 Στρατολογούν μοντέλα για να σαγηνεύουν τους στόχους τους

αΘΗνα ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΕΞΙ ΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ Ο «ΒΑΜΠΙΡ» ΡΟΜΠΕΡΤ ΠΑΤΙΝΣΟΝ

Οι γητευτές των γυναικών...
Τ α βαμπίρ έχουν… πέραση, 

καθώς στη λίστα με τους 
50 πιο σέξι άνδρες του κό-

σμου, σύμφωνα με ψηφοφορία που 
διεξήχθη στην ιστοσελίδα glamour.
com, ο Ρόμπερτ Πάτινσον κατα-
λαμβάνει την πρώτη θέση. 

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Κίρ-
στεν Στιούαρντ έγιναν ευρέως 
γνωστοί από την τριλογία «Λυκό-
φως», όπου ο Πάτινσον υποδύεται 
ένα βαμπίρ, ενώ η Κίρστεν υποδύε-
ται μια κοπέλα που εντυπωσιάζεται 
από το βρικόλακα, τον ερωτεύεται, 
ενώ στη συνέχεια ο παράξενος αυ-
τός έρωτας προκαλεί πολλά προ-
βλήματα τόσο στους ίδιους όσο και 
στις οικογένειές τους.  

Ωστόσο, αναμενόμενο ήταν να 
βρεθεί σε πολύ υψηλή θέση, κα-
θώς η παρουσία του Πάτινσον 
προκαλούσε υστερία στις θαυμά-

στριές του. Δεν είναι όμως το μόνο 
«βαμπίρ» που βρέθηκε στη λίστα, 
καθώς, όπως φαίνεται, στη δεκάδα 
των πιο σέξι ανδρών επικράτησαν 
πανηγυρικά οι πρωταγωνιστές ται-
νιών με βαμπίρ, εκτοπίζοντας τις 
σταθερές αξίες του τοπ 10. 

Η διευθύντρια της ιστοσελίδας 
αναφέρει: «Οι γυναίκες προσελκύ-
ονται από τους βρικόλακες εξαιτίας 
του συναισθήματος του κινδύνου 
που τους δημιουργούν».

Ζευγάρια
Μπορεί να μη βρίσκονται στην 
πρώτη δεκάδα των πιο σέξι αν-
δρών, ωστόσο πολλά ζευγάρια της 
σόουμπιζ κατάφεραν να γίνουν 

παράδειγμα προς μίμηση, πετυχαί-
νοντας να συνδυάσουν με απόλυτη 
επιτυχία μια λαμπρή καριέρα και μια 
ευτυχισμένη προσωπική ζωή. 

Πολλοί από αυτούς τυχαίνει να 

είναι και πολύ όμορφοι, έχοντας 
στο ενεργητικό τους αρκετά σέξι 
εξώφυλλα. 

Φυσικά, ένα από τα πιο εντυπωσι-
ακά ζευγάρια του καλλιτεχνικού στε-
ρεώματος είναι ο Μπραντ Πιτ και 
η Αντζελίνα Τζολί, καθώς σε κάθε 
δημόσια εμφάνισή τους τα φλας 
των φωτογράφων παίρνουν φω-
τιά. Βρίσκονται σχεδόν κάθε μήνα 
στα πρωτοσέλιδα περιοδικών και 
εφημερίδων, άλλοτε να ποζάρουν 
σε κοινές εμφανίσεις και άλλοτε οι 
παπαράτσι να τους απαθανατίζουν 
με τα παιδιά τους. 

Οι Μπέκαμ
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ 
είναι από τα αγαπημένα και σίγουρα 
πολύ σέξι ζευγάρια, καθώς και οι 
δύο χαρακτηρίζονται από τις άψο-
γες στιλιστικές τους επιλογές.  Οι 

Μπέκαμ αποδεικνύουν ότι το να 
έχεις τρία παιδιά και μια απαιτητική 
καριέρα δεν σε εμποδίζει απ’ το να 
είσαι σέξι, γεγονός που το αποδει-
κνύουν σε κάθε τους φωτογράφηση. 
Ο Τομ Κρουζ και η Κέιτι Χολμς δεν 
λείπουν σχεδόν ποτέ από επίσημες 
εκδηλώσεις, καθώς είναι από τα πιο 
σέξι ζευγάρια και δεν διστάζουν να 
το δείξουν. 

Ωστόσο, αυτή την περίοδο οι δη-
μόσιες εμφανίσεις τους έχουν μειω-
θεί καθώς η Χολμς ασχολείται με τα 
πολύωρα γυρίσματα της τηλεοπτι-
κής σειράς για τη ζωή της οικογένει-
ας Κένεντι, στην οποία υποδύεται 
την Τζάκι Κένεντι-Ωνάση.

Την απόλυτη έκπληξη έκαναν ο 
Χαβιέ Μπαρδέμ και η Πενέλοπε 
Κρουζ, όταν παντρεύτηκαν πριν από 
ένα μήνα, με άκρα μυστικότητα, στις 
Μπαχάμες. ■

Ρόμπερτ Πάτινσον
Τέιλορ Λότνερ
Ιαν Σομερχάλντερ
Χαβιέ Σάμιουελ
Κέλαν Λατζ
Τζόνι Ντεπ
Τζάστιν Μπιέμπερ
Τζέραλντ Μπάτλερ
Χέιντεν Κρίστενσεν
Τσάνινγκ Τάτουμ

Το Τοπ 10  
Των ωραίων

Ρόμπερτ Πάτινσον και 
Κίρστεν Στιούαρντ

Μπραντ Πιτ και 
αντζελίνα Τζολί

ντέιβιντ και 
Βικτόρια Μπέκαμ

Τομ Κρουζ 
και Κέιτι Χολμς
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     Radar

Καπνίζουν  
σαν φουγάρα 

Βότκα νιετ
το βράδυ 

▶▶ ΚΙΝΑ

▶▶ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟτΕΡΟΙ από 300 εκα-
τομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν 
να καπνίζουν στην Κίνα, παρ’ όλες 
τις προσπάθειες της κυβέρνησης 
να περιορίσει τη χρήση καπνού. 
Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου 
Ελέγχου Ασθενειών, δεν έχει υπάρ-
ξει ιδιαίτερη βελτίωση από το 
2002. Ο πρόεδρος του Κέντρου 
αναφέρει πως πρέπει να υπάρξουν 
αυστηρά μέτρα για τους καπνιστές, 
λέγοντας ότι για την κατάσταση 
ευθύνονται οι φθηνές τιμές των 
τσιγάρων, οι ελλιπείς προειδο-
ποιήσεις που αναγράφονται στα 
πακέτα, καθώς και η ανύπαρκτη 
εκπαίδευση, όσον αφορά τις επι-
πτώσεις στην υγεία.

τΕλΟΣ η… βότκα για τους Μο-
σχοβίτες, καθώς ο Δήμος της Μό-
σχας αποφάσισε την απαγόρευση 
πώλησης δυνατών αλκοολούχων 
ποτών από τις 22:00 έως τις 
10.00 το πρωί. Ο δήμαρχος Γιού-
ρι Λουζκόφ υπέγραψε διάταγμα 
που προβλέπει ότι από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2010, η λιανική πώ-
ληση ποτών με περιεκτικότητα αι-
θυλικής αλκοόλης άνω του 15% 
θα απαγορεύεται.  Το διάταγμα 
υπεγράφη στο πλαίσιο προσπά-
θειας για την αντιμετώπιση του 
αλκοολισμού που σκοτώνει μισό 
εκατομμύριο Ρώσους ετησίως. 

ΟΙ ΣΟΣΙΑλδΗμΟΚΡΑτΕΣ στη Γερμανία έχουν ξεπε-
ράσει σε δημοτικότητα τους Χριστιανοδημοκράτες της 
καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, σύμφωνα με δημοσκό-
πηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερί-
δας «Frankfurter Allgemeine» και δημοσιεύθηκε χθες. 
Συγκεκριμένα, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα (SPD) 
προηγείται πλέον με βραχεία κεφαλή του συνασπισμού 
της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU) με τη Χρι-
στιανοκοινωνική Ενωση (CSU), καθώς συγκεντρώνει το 
32% των προτιμήσεων των Γερμανών έναντι 31% που 
υποστηρίζει την κυβέρνηση. 

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα, τη δυσαρέσκεια του γερμανικού λαού στο πρό-
σωπο της Μέρκελ, αφότου η τελευταία δεν κατάφερε 
να τηρήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για μείωση 
των φόρων ενώ προχώρησε σε αμφιλεγόμενες μεταρ-
ρυθμίσεις. Η δημοτικότητα της νεοσύστατης κυβέρνησης 
των Συντηρητικών και των Φιλελευθέρων έπεσε αισθητά, 
μετά την επανεκλογή της κυρίας Μέρκελ τον περασμένο 

Σεπτέμβριο. Η Γερμανίδα καγκελάριος απέτυχε να εκμε-
ταλλευτεί τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη που σημειώθη-
κε στη χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ενώ μειώθηκε 
σημαντικά και η υποστήριξη προς τους συμμάχους της, 
τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP), αφού μόλις το 
6% δηλώνει ότι τους εμπιστεύεται, τη στιγμή που στις 
εκλογές συγκέντρωνε το 14,6% των προτιμήσεων. Μά-
λιστα, το κλίμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ για το κυβερνών 
κόμμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι πιθανό το FDP να 
μην καταφέρει να εξασφαλίσει το 5% των ψήφων, που 
είναι το όριο για την είσοδο στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο 
μια άλλη δημοσκόπηση του περιοδικού Stern εμφανίζει 
τους Χριστιανοδημοκράτες να διατηρούν προβάδισμα 
της τάξης του 30% έναντι 27% των Σοσιαλδημοκρατών. 
Αλλωστε, η κυβέρνηση μειοψηφίας που προέκυψε από 
τη συνεργασία SPD-Πρασίνων στο πολυπληθέστερο γερ-
μανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας έχει 
σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις για την πολιτική σκηνή 
της χώρας σε ομοσπονδιακό επίπεδο. 

Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στη Γερμανία παρά την οικονομική ανάκαμψη
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▶▶ ΙτΑλΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

Πουλάει  
το νεφρό του
ΕΝΑΣ 52χρονος άνεργος άντρας 
στην Ιταλία αποφάσισε να πουλή-
σει το νεφρό του προκειμένου να 
πάρει εκατό χιλιάδες ευρώ ή μια 
μόνιμη θέση εργασίας. Ο 52χρο-
νος, από την περιφέρεια Φριούλι 
Βενέτσια Τζούλια της Βορειοα-
νατολικής Ιταλίας, ανάρτησε την 
παράνομη αγγελία στο Διαδίκτυο. 
Στον ανακριτή ο Ιταλός άνεργος 
κατέθεσε ότι τον απέλυσαν, στο 
πλαίσιο γενικευμένων περικοπών, 
ενώ η γυναίκα του τον εγκατέ-
λειψε και συντηρούσε μόνος τα 
δυο ανήλικα παιδιά του. Μετά 
τη δημοσιοποίηση του θέματος 
υπάρχουν ελπίδες να ευαισθητο-
ποιηθούν εταιρίες της περιοχής.

▶▶ τΕλ ΑΒΙΒ

Απελαύνεται
ο Παλαιστίνιος
ΣτΗ δΥτΙΚΗ ΟχθΗ θα απελα-
θεί ο Παλαιστίνιος που εισέβαλε 
την Τρίτη στην τουρκική πρεσβεία 
στο Τελ Αβίβ, απειλώντας ότι θα 
ανατινάξει το κτίριο, εάν δεν του 
επέτρεπαν να φύγει από το Ισ-
ραήλ. Ο Ναντίν Ανγιά από τη 
Ραμάλα εισέβαλε οπλισμένος το 
βράδυ της Τρίτης στην πρεσβεία, 
κράτησε ομήρους, ενώ επτά ώρες 
αργότερα συνελήφθη από το προ-
σωπικό ασφαλείας του κτιρίου. Ο 
Παλαιστίνιος διατείνεται ότι είχε 
συνεργαστεί στο παρελθόν με την 
ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής 
ασφαλείας, η οποία δεν του πα-
ρέχει πλέον προστασία.

Οι Σοσιαλδημοκράτες 
ξεπέρασαν τη Μέρκελ

ΠΕΡΙΠΟΥ 100 σερβιτόροι στην 
πόλη της Ρατισβόνης, στη νότια 
Γερμανία, αρνούνται να σερβίρουν 
νεοναζί. Οι σερβιτόροι που ανή-
κουν στο κίνημα  με την επωνυμία 
«Δεν εξυπηρετούμε τους νεοναζί», 
πραγματοποιούν την κίνηση αυτή, 
ως εκδίκηση, στην επίθεση που 
δέχτηκε συνάδελφός τους, προ 
ημερών από νεοναζί. 

Ο άτυχος σερβιτόρος βοήθησε 
μία μαύρη γυναίκα και το παιδί 
της, από επίθεση που δέχονταν 
από συμμορία νεοναζί. Εκείνη τη 
στιγμή έφυγαν, ωστόσο μερικές μέ-
ρες αργότερα έξι από τους οκτώ 
της συμμορίας επέστρεψαν και ξυ-
λοκόπησαν πολύ βαριά τον «καλό 
Σαμαρείτη».

▶▶ ΡΑτΙΣΒΟΝΗ

Δεν σερβίρουν
σε νεοναζί  

Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010 ΕλΕΥθΕΡΟΣ τΥΠΟΣ

το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης αποτυπώνει τη 
δυσαρέσκεια των Γερμανών για την καγκελάριο.

«λΟΥΚΕτΟ» έβαλε ακόμη μία 
εταιρία οργάνωσης ταξιδίων στη 
Βρετανία, καθώς μέσω της ιστοσε-
λίδας η εταιρία «Flight Options», που 
λειτουργούσε υπό τον τίτλο «Kiss 
Flights», ανακοίνωσε ότι σταματά 
τις δραστηριότητές της, αφήνοντας 
στον «αέρα» χιλιάδες πελάτες της 
που παραθερίζουν στις μεσογειακές 
ακτές. Η εταιρία πραγματοποιούσε 
πτήσεις τσάρτερ προς την Ελλάδα, 
την Τουρκία, την Αίγυπτο και τα Κα-
νάρια Νησιά ενώ προσέφερε και πα-
κέτα διαμονής. Η βρετανική Υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε 
ότι οι 13.000 πελάτες της εταιρίας 

που βρίσκονται ήδη στους τόπους 
των διακοπών τους θα έχουν τη δυ-
νατότητα να συνεχίσουν τις διακοπές 
τους και να επαναπατρισθούν κανο-
νικά. Η «Flight Options» έχει κάνει 

επίσης 70.000 κρατήσεις για πτήσεις 
ή πακέτα διαμονής, στην πλειοψηφία 
των οποίων θα γίνει επιστροφή χρη-
μάτων στους ταξιδιώτες. Πρόκειται 
για τη δεύτερη πτώχευση σε διάστη-

μα μίας εβδομάδας και την τρίτη τον 
τελευταίο μήνα στον τομέα οργάνω-
σης ταξιδίων στη Βρετανία. Η εται-
ρεία «Sun4U» έκλεισε την περασμένη 
Τετάρτη, ενώ χιλιάδες πελάτες της 
βρίσκονταν σε διακοπές, οι περισσό-
τεροι στην Ισπανία. 

Στις αρχές του μήνα μια ακόμη 
εταιρία, η «Goldtrail», πτώχευσε, 
αφήνοντας μετέωρους 16.000 πελά-
τες της που βρίσκονταν σε διακοπές 
στην Ελλάδα και την Τουρκία. Σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, η σειρά των 
πτωχεύσεων αποδίδεται στη ζημία 
που υπέστησαν οι εταιρίες από το 
ισλανδικό ηφαιστειακό νέφος που 
παρέλυσε τις ευρωπαϊκές αεροπορι-
κές επικοινωνίες την άνοιξη, δίνοντας 
τη χαριστική βολή στις εταιρίες οργά-
νωσης ταξιδίων.

▶▶ μΕτΕΩΡΟΙ ΣτΗ μΕΣΟΓΕΙΟ λΟΓΩ λΟΥΚΕτΟΥ

Τέρμα τα «φιλιά» για 13.000 ταξιδιώτες



Life
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Πέµπτη 19 Αυγούστου 2010 23

Βουτιά στην 
άγνωστη Ελλάδα
των σπηλαίων
ΣΕΛΙ∆ΕΣ 24, 33

ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ FACECONTROL ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ

Ο νέος… Μεγάλος Αδελφός 
δεν χρειάζεται να κρύψει 
κάµερες και µικρόφωνα 

για να παρακολουθήσει την προσωπι-
κή ζωή των πολιτών του κόσµου. Μά-
λιστα, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα 
απολύτως αφού πλέον η γενιά του… 
Facebook µοιράζεται οικειοθελώς 
προσωπικές στιγµές και πληροφορίες 
για τη ζωή της. Ελάχιστοι «εκπρόσω-
ποι» της γενιάς αυτής είναι σε θέση 
να καταλάβουν ότι τα διαδικτυακά… 
ίχνη που αφήνουν θα µπορούν να 
εντοπιστούν στο ∆ιαδίκτυο για πολ-
λά χρόνια ακόµα και στο µέλλον να 
σταθούν εµπόδιο σε κάποια επαγγελ-
µατική επιλογή. Φταίει το ∆ιαδίκτυο; 
Οχι, το βάρος της ευθύνης βρίσκεται 
στις πλάτες των σηµερινών ενηλίκων 
που δεν έχουν εξηγήσει στα παιδιά 
τους ότι υπάρχουν όρια. 

Ο γενικός διευθυντής της Google, 
Ερικ Σµιτ, ανέφερε στην εφηµερίδα 
«Wall Street Journal» ότι ανησυχεί για 
τη «γενιά» του Facebook: «Πιστεύω 
ότι η κοινωνία δεν καταλαβαίνει τι 
µπορεί να συµβεί όταν προσωπικές 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στο 
∆ιαδίκτυο και µπορούν να καταγρα-
φούν από τον οποιονδήποτε. Είναι 
κάτι που πρέπει να σκεφτούµε σαν 
κοινωνία». 

Αλλαγή ονόµατος
Μάλιστα, ο κ. Σµιτ δεν παραλείπει να 
αναφέρει ότι στο µέλλον οι νέοι άν-
θρωποι µπορεί να χρειαστεί να αλλά-
ξουν µέχρι και το… όνοµά τους για να 
καταφέρουν να βρουν εργασία. Σύµ-
φωνα µε πρόσφατη δηµοσκόπηση της 
αµερικανικής Harris Interactive, το 
45% των εργοδοτών παραδέχονται 
ότι κοιτούν τις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης πριν προχωρήσουν στην 
πρόσληψη υπαλλήλου. 

Μάλιστα, το 35% ανέφερε ότι έχει 
απορρίψει έναν υποψήφιο, επειδή 
είδε κάτι αρνητικό στο προφίλ του. 
Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο πιο 
δηµοφιλής ψηφιακός… προορισµός 
εργοδοτών που θέλουν να ελέγξουν 
το παρελθόν υπαλλήλων είναι το 
Facebook, ενώ αµέσως µετά έρχο-
νται το LinkedIn, το MySpace και το 
Twitter.  

Ποιες πληροφορίες είναι «κόκκινο 
πανί» για τους εργοδότες; Το 50% 
ανέφερε τις προκλητικές φωτογρα-
φίες, ενώ το 44% αυτές που δείχνουν 
τους υποψήφιους µεθυσµένους ή υπό 

την επήρεια ναρκωτικών. Ο ισχυρι-
σµός αυτός, από το στόµα του Σµιτ, 
άφησε τα µέλη της κοινότητας της 
πληροφορικής µε το… στόµα ανοι-
χτό! Ο Σµιτ, σε συνεργασία µε τους 
ιδρυτές της Google, Σέργκεϊ Μπριν 
και Λάρι Πέιτζ, έχει µετατρέψει σε 
«τέχνη» την αποθήκευση και κατα-
γραφή πληροφοριών. Ο κολοσσός 
της πληροφορικής έχει βγάλει δισεκα-
τοµµύρια ακριβώς επειδή κατάφερε 
να βρει τη «φόρµουλα», που του επι-
τρέπει να παρέχει στους χρήστες τις 
πληροφορίες που αναζητούν εύκολα 

και γρήγορα. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι 
αυτοί που αναφέρουν ότι η συγκεκρι-
µένη εταιρία έχει παίξει πρωταρχικό 
ρόλο στη δηµιουργία ενός κόσµου, 
που δεν έχει πρόβληµα να µοιραστεί 
τα προσωπικά του δεδοµένα. 

Πολλοί καταλήγουν στο συµπέρα-
σµα πως οι δηλώσεις του Σµιτ δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από ένα επι-
κοινωνιακό… παιχνίδι ή ένας τρόπος 
να επιβραδύνει την εξάπλωση της 
συγκεκριµένης σελίδας κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Ο ισχυρισµός αυτός δεν είναι κα-
θόλου απίθανος, αφού τα τελευταία 
χρόνια το Facebook έχει αναδειχτεί 
σε έναν από τους ισχυρότερους αντα-
γωνιστές της εταιρίας. ■

Aí Þôáí êñÜôç...

Ç «áêôéíïãñáößá» ôùí ÷ñçóôþí

45%

Ðïéåò óåëßäåò
êïéôÜíå ðåñéóóüôåñï
oé åñãïäüôåò;

1
2
3
4

1. ΚΙΝΑ
1,35 δισ. 

2. ΙΝΔΙΑ
1,21 δισ. 

4. ΑΜΕΡΙΚΗ
310 εκατ. 

6. ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
232 εκατ. 

8. ΤWITTER
124 εκατ. 

3. FACEBOOK
500 εκατ. 

5. MYSPACE
300 εκατ. 

7. ΒΡΑΖΙΛΙΑ
195 εκατ. 

96,8 %
των Ελλήνων
έχει λογαριασµό
στο Facebook

των εργοδοτών στις ΗΠΑ
κοιτάνε τη σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης 
ενός υποψηφίου πριν 
τον προσλάβουν

35%
αναφέρει ότι έχει απορ-
ρίψει έναν υποψήφιο 
εργαζόµενο λόγω µιας 
πληροφορίας που πήρε 
µέσα από µια σελίδα

50%
ανέφερε ότι 
τους απέτρεψε 
µια προκλητική 
φωτογραφία

44%
ανέφερε ότι τους 
απέτρεψαν φωτογραφίες
που έδειχναν τον άνθρω-
πο µεθυσµένο ή υπό την 
επήρεια ναρκωτικών

17-40
ΗΛΙΚΙΑ

62 %
των Ελλήνων
κάνουν 
καθηµερινή χρήση

17-30
ΗΛΙΚΙΑ

Το Facebook ο νέος… 
Μεγάλος Αδελφός 

ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥ
evergou@e-typos.com Εχει µπει στη... ζωή µας

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ, οι 
υπεύθυνοι του Facebook ανακοί-
νωσαν ότι τα µέλη τους άγγιξαν 
τα 500 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαί-
νει ότι σε περίπτωση που η σελί-
δα κοινωνικής δικτύωσης ήταν… 
κράτος, τότε θα ήταν το τρίτο 
µεγαλύτερο σε πληθυσµό µετά 
την Κίνα και την Ινδία! Παρά το 
γεγονός ότι το Facebook άργησε 
να εξαπλωθεί στη χώρα µας, 
στοιχεία του Ινστιτούτου Ψυχικής 
και Σεξουαλικής Υγείας δείχνουν 
ότι έχει µπει για τα καλά στην 

καθηµερινότητα των Ελλήνων. 
Οπως αποδεικνύει η πρόσφατη 
έρευνα, το 96,8% του πληθυσµού 
ηλικίας 17-40 έχει δηµιουργήσει 
προφίλ στο Facebook. Το 50% 
αυτών περνάνε τουλάχιστον µια 
ώρα την ηµέρα µπροστά από την 
οθόνη του υπολογιστή τους. Οι 
πιο… συνήθεις ύποπτοι είναι οι 
χρήστες ηλικίας 17-30 ετών που 
αναφέρουν σε ποσοστό 62% 
πως επισκέπτονται και ενηµερώ-
νουν καθηµερινά το προφίλ τους 
στο Facebook.
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Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 
έντεκα χιλιάδες σπήλαια 
κάθε είδους, οριζόντια, 

κάθετα, υπόγεια ποτάμια, πλημ-
μυρισμένα και ενάλια, τα περισ-
σότερα από τα οποία παραμένουν 
ακόμα ανεξερεύνητα. 

«Στη Γη είναι πλέον ελάχιστα τα 
μέρη που δεν έχει πάει ποτέ πριν ο 
άνθρωπος. Πάρα πολλά σπήλαια 
είναι είτε μερικώς εξερευνημένα 
είτε παντελώς άγνωστα. Για μένα 
η αίσθηση του να βρεθείς σε ένα 
ανεξερεύνητο τμήμα ενός σπηλαί-
ου είναι μια μοναδική, αξεπέραστη 
εμπειρία ζωής», λέει στον «Ε.Τ.» ο 
κ. Δημήτρης Καραγιάννης, ερασι-
τέχνης σπηλαιολόγος και αυτοδύ-
της, ο οποίος συνδυάζει τα δύο 
του χόμπι, καθώς καταδύεται πολύ 
συχνά σε υποβρύχια σπήλαια.

Οταν ο Γάλλος Νελό Οτονελί 
καταδύθηκε σε 23 μέτρα βάθος 
στο σπηλαιοβάραθρο Βοκλίζ στην 
Αβινιόν, το 1878, άνοιξε το δρό-
μο για ένα νέο ερευνητικό πεδίο, 
τη σπηλαιοκατάδυση, η οποία 
στις μέρες μας είναι εξαιρετικά 
δημοφιλής σε πολλές χώρες του 
κόσμου. 

Η πρώτη καταγεγραμμένη από-
πειρα κατάδυσης σε σπήλαιο στην 
Ελλάδα έγινε στις 4 Μαΐου του 
1959 στο υπόγειο ποτάμι της Αγί-
ας Τριάδας Καρύστου. Η απόπειρα 
παρέμεινε… απόπειρα αλλά αυτό 
δεν έχει τόση σημασία: Με μόνα 
εφόδια άφθονο θάρρος, άγνοια 
κινδύνου, μάσκα και φακό, μια 
ομάδα τολμηρών ανθρώπων δο-
κίμασαν να περάσουν το πρώτο 
σιφώνι, 420 μέτρα από την εί-
σοδο. Τα συμπεράσματα εκείνης 
της αποστολής παραμένουν ενδι-
αφέροντα, όπως καταγράφονται 
στην έκθεση των πρωτοπόρων 
εξερευνητών: «Δοκιμάσαμε πολ-
λές φορές με μακροβούτια και με 
μάσκα σκέτη και στεγανό φανάρι 
να διαπιστώσουμε πόσο προχωρεί 
το νερό κάτω από τα τοιχώματα 
και αν πρόκειται για σίφωνα. Δεν 

αποκτήσαμε όμως αυτή τη βεβαιό-
τητα. Υποθέτουμε απλώς ότι πρό-
κειται για σίφωνα γιατί βρήκαμε 
πλατανόφυλλο στην επιφάνεια 
της μικρής λίμνης και το νερό 
προχωρεί ενάμισι μέτρο κάτω 
από το βράχο. Πάντως στο σημείο 
αυτό ενδείκνυται η χρησιμοποίηση 
συσκευής δύτη για να εξαχθούν 
ασφαλή συμπεράσματα». 

Από τότε, πολύ νερό κύλησε 
κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια 
μας και πλέον ο συνδυασμός κα-
τάδυσης και σπηλαιολογίας έχει 
αποκτήσει πολλούς φίλους και 
στη χώρα μας. Εξερευνήσεις σε 
σπήλαια επιτρέπονται μόνο με 
άδεια της Εφορείας Παλαιανθρω-
πολογίας και Σπηλαιολογίας του 
υπουργείου Πολιτισμού. 

«Οι σπηλαιολόγοι δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά τα μάτια, τα 
αφτιά και τα χέρια της επιστήμης 
στον εν πολλοίς αφιλόξενο χώρο 
των σπηλαίων», εξηγεί ο κ. Καρα-
γιάννης. 

Η σπηλαιοκατάδυση δεν έχει 
καμία σχέση με τις καταδύσεις 
ανοιχτής θάλασσας, καθώς οι 
συνθήκες είναι τελείως διαφορε-
τικές: Συνήθως επικρατεί απόλυτο 
σκοτάδι, η παραμικρή ανατάραξη 
των ιζημάτων στον πυθμένα του 
σπηλαίου μπορεί να προκαλέσει 
αίσθηση αποπροσανατολισμού και 
όπως σημειώνει ο κ. Καραγιάννης, 
«αν κάποιος είναι δύτης και θέλει 
να ασχοληθεί με τη σπηλαιοκα-
τάδυση θα πρέπει να ενταχθεί σε 
ένα σπηλαιολογικό σύλλογο, να 
γράψει… ώρες κάνοντας σπηλαι-
ολογία και μετά να δοκιμάσει να 
βουτήξει σε ένα σπήλαιο. Αν είναι 
σπηλαιολόγος αντίστοιχα θα πρέ-
πει να ξεκινήσει όλη την πορεία 
εκπαίδευσης ενός δύτη και μετά 
να αρχίσει να ονειρεύεται κατά-
δυση στην Λίμνη της Βουλιαγμέ-
νης».  ■

ΠΙΕΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
pkosmidis@e-typos.com

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 11.000 ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΕΣ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βουτιά στην άγνωστη Ελλάδα των σπηλαίων

Ποιοι θεωρούνται πρωτοπόροι της σπηλαιο-
κατάδυσης στην Ελλάδα; 
Πρωτοπόρος υπήρξε η ομάδα των Mataguez, 
Παπαγρηγοράκη, Μπούκα, Λευκαδίτη και Γα-
λανού, όταν στις 18 Δεκεμβρίου του 1966 
με την επίβλεψη της Αννας Πετροχείλου 
βούτηξε στο Σπήλαιο του Διρού, προσθέτο-
ντας άλλα 300 μέτρα στο μήκος του σπη-
λαίου. Η πιο αστεία πάντως απόπειρα σπη-
λαιοκατάδυσης στην Ελλάδα υπήρξε αυτή 
του Κώστα Ζούπη το 1979, όταν επιχείρησε 
να περάσει το σιφώνι της Αγίας Τριάδας 

Καρύστου με ένα… λάστιχο ποτίσματος. 
Τι χρειάζεται για να κάνει κάποιος σπηλαιο-
κατάδυση; 
Πρώτα από όλα μυαλό. Και μαζί με το μυαλό, 
πνευματική ωριμότητα και παράλληλα ξεκά-
θαρους στόχους και κίνητρα. Κατόπιν, εξα-
ντλητική εκπαίδευση. Και τέλος, κατάλληλο 
εξοπλισμό.
Ποια είναι τα ομορφότερα σπήλαια στην Ελ-
λάδα; 
Ο καθένας που ασχολείται με τη σπηλαιο-
λογία έχει τα δικά του ιδιαίτερα κριτήρια 

για το τι θεωρεί όμορφο σπήλαιο. Κάποιος 
για παράδειγμα που αρέσκεται στα μεγάλα, 
πλημμυρισμένα σπήλαια θα μιλήσει για τη 
Λίμνη της Βουλιαγμένης. Αν του αρέσουν τα 
αλλεπάλληλα σιφώνια, θα περιγράψει τον 
υπόγειο ποταμό του Μααρά στη Δράμα. Αν 
μαγεύεται από τα μεγάλα, βαθιά σπηλαιο-
βάραθρα θα περιγράψει με πάθος το Γουρ-
γούθακα στην Κρήτη. Αν «μιλούν» μέσα του 
τα αρχαία μάρμαρα, θα υπερθεματίσει για το 
μικρό Σπήλαιο του Αρχέδημου στην Αττική. Αν 
συναρπάζεται από τους ήχους του Βυζαντίου 

Αξεπέραστη 
εμπειρία ζωής!

▶▶ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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AGENDA 19.08.10

O Ζουρντάν που έγινε Ιορδάνης. 
Ο Μολιέρος που έγραψε για 
τον Λουδοβίκο τον Ι∆’ αλλά 

σατιρίζει το µαξιµαλισµό της καπιταλι-
στικής κοινωνίας µας. Ο Γάλλος «Αρχο-
ντοχωριάτης» του 1670 που συναντά 
τους άξιους διαδόχους του στην Ελλάδα 
του 2010. 

Ο «κυρ Ιορδάνης» του ∆ηµήτρη Πιατά 
-που µέσα στα χρυσοποίκιλτα αναγεν-
νησιακά κοστούµια του περιοδεύει µε 
το ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης σε όλη την Ελλά-
δα- δεν διαφέρει από τον Νεοέλληνα, 
ο οποίος πλουτίζει µε πλαστό χρήµα 
και εξαγοράζει τη ζωή του µε κάρτες 
και δάνεια. 

Αναγνωρισιµότητα
Η κλασική κωµωδία του Μολιέρου κα-
ταγράφει την παθιασµένη προσπάθεια 
ενός νεόπλουτου εµπόρου στο Παρίσι 
να εισέλθει στον κύκλο των ευγενών. 
Παίρνει καθηµερινά µαθήµατα χορού, 
µουσικής και φιλοσοφίας και φιλοδο-
ξεί από µικροαστός εµποράκος που έχει 
αναπάντεχα πλουτίσει να µετατραπεί 
σε γαλαζοαίµατο, άξιο να ενσωµατωθεί 
από την αριστοκρατία. Η ανθρώπινη µα-
ταιοδοξία, η µαταιοπονία του ανθρώπου 
που πασχίζει να πηδήξει πιο πέρα και 
από τη σκιά του, φωτίζεται σε όλο της 

το µεγαλείο. Με λίγα λόγια, «αν ο αρ-
χοντοχωριάτης δεν ζει στο σπίτι µας, ζει 
σίγουρα στη γειτονιά µας, δουλεύει στο 
ίδιο γραφείο µε µας, κάθεται στο διπλα-
νό τραπέζι της καφετέριας», συµφωνεί 
ο πρωταγωνιστής της παράστασης. «Ο 
τρόπος ζωής του κουµπώνει στην εποχή 
του ακραίου καταναλωτισµού και της 
µεγάλης πτώχευσης που διανύουµε». 

Κι ήταν αυτή η αναγνωρισιµότητα 
της φιγούρας του που οδήγησε στη δι-
ασκευή του κειµένου του Μολιέρου από 
το σκηνοθέτη της παράστασης, Γιάννη 
Καλατζόπουλο.

 Ωστόσο, οι παρεµβάσεις στο πρωτό-
τυπο κείµενο ισορροπούν ανάµεσα στον 
οίστρο του συγγραφέα και το σχόλιο 
πάνω στα σύγχρονα βιώµατα της χώρας. 
«Επιχειρήσαµε τη στροφή στα καθ’ ηµάς 
προς τέρψιν των θεατών. ∆εν στοχεύ-
ουµε, πάντως, να αποµακρυνθούµε από 
την εποχή του Λουδοβίκου», συνεχίζει 
ο κ. Πιατάς. 

Το περίβληµα
Πιστά στην ατµόσφαιρα που δηµιούργη-
σε ο Μολιέρος τα εντυπωσιακά κοστού-
µια της Βάλιας Μαργαρίτη (που ανα-
πόφευκτα κάνουν δύσκολη τη ζωή των 
πρωταγωνιστών τους ζεστούς αυτούς 
µήνες), η λιτή σκηνογραφική αντίληψη 

του Αντώνη Χαλκιά, ακόµα και τα µουσι-
κά µοτίβα που χρησιµοποιεί ο συνθέτης 
∆ηµήτρης Λέκκας. Φυσικά, το διακύβευ-
µα για τον ∆ηµήτρη Πιατά δεν είναι το 

περίβληµα στο οποίο θα κινηθεί η παρά-
σταση αλλά ο καρπός της. Ο κλασικός 
ποιητής των Γάλλων δεν επαφίεται στη 
σάτιρα και την παραγωγή γέλιου. 

«Ισως µοιάζει εύκολο για τον καθέ-
να που ανεβάζει έργα του να µείνει 
στο πρώτο επίπεδο των κειµένων του. 
Οµως, ο Μολιέρος είναι πολύ σύνθε-
τος», λέει ο καλός κωµικός που έχει ήδη 
στο ρεπερτόριό του πέντε έργα του. «Κι 
ακόµα δεν µπορώ να πω πως έχω εξοι-
κειωθεί µαζί του. ∆εν µπορώ να πω ότι 
ειδικεύοµαι στον Μολιέρο. Είναι ένας 
τεράστιος δηµιουργός». 

Η ανάδειξη των αξιών του Μολιέρου, 
ωστόσο, δεν στερεί τίποτα από την κω-
µική του φλέβα. Οπως υπόσχεται ο ∆η-
µήτρης Πιατάς, «οι θεατές θα περάσουν 
δύο ώρες ευφορικές και πολύχρωµες 
κόντρα σε µια εποχή µελαγχολική και 
γκρίζα». 

�ΑΡΧΟΝΤΟ�
ΧΩΡΙΑΤΗΣ� Δύο 

ευφορικές ώρες 
υπόσχεται 

ο Δημήτρης 
Πιατάς. 

Tης Στέλλας Χαραµή

Ï íåïðëïõôéóµüò óôá 
÷ñüíéá ôïõ ÌïëéÝñïõ

«ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙAΤΗΣ� 
του ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης
● Παίζουν: ∆. Πιατάς, 
Τ. Παλαντζίδης, Γ. 
Καλατζόπουλος, Τ. 
Παπαµατθαίου, Ελ. Κρίτα, 
Γ. Χρανιώτης, Ν. Βλαβιανού, 
Θ. Σιάρκου. 
● Σκηνοθεσία: Γ. 
Καλατζόπουλος.
● Επόµενοι σταθµοί 
περιοδείας: Εως τις 26/8 
σε πόλεις και χωριά της 
Κρήτης, 1/9 Κορυδαλλός, 
2/9 Τρίπολη, 3/9 Σπάρτη, 
5/9 Αλσος Βεΐκου - Γαλάτσι, 
6-7/9 Βεάκειο Θέατρο 
Πειραιά, 9-10/9 Ρωµαϊκό 
Ωδείο Πάτρας, 12/9 Μενίδι, 
13/9 Θέατρο Πάρκου 
«Αντώνης Τρίτσης» - Ιλιον, 
14/9 Θέατρο «∆όρας 
Στράτου» - Φιλοπάππου, 
15/9 Ηλιούπολη. 
● Τιµές εισιτηρίων: 20 
ευρώ, 15 ευρώ (φοιτ.).

i
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STEP UP: Η ΝΕΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ �3�D�
Σκηνοθεσία: Γιον Τσου

Παίζουν: Ρικ Μάλαµπρι, Σάρνι Βίνσον

ΒΟΡΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Ρουν Ντενστάντ 
Λάνγκλο
Παίζουν: Αντερς Μπάασµο 
Κρίστιανσεν, Τόµι Αλµένινγκ

Επειτα από ένα νευρικό κλονισµό, ο πρώ-
ην αθλητής του σκι, Jomar, αποµονώνε-
ται σε µια πίστα του σκι όπου εργάζεται 
ως φύλακας. Οµως το νέο ότι ίσως να 
είναι ο πατέρας ενός παιδιού στα βόρεια 
τον υποχρεώνει να ταξιδέψει για να το 
συναντήσει. Με πέντε λίτρα αλκοόλ ως 
προµήθειες ξεκινά µε ένα έλκηθρο του 
σκι περνώντας από πανέµορφα τοπία της 
παγωµένης Νορβηγίας. 

Μέλος µιας οµάδας χο-
ρευτών του δρόµου, των 
«The House of Pirates», 
ο Λιουκ θέλει πάση θυ-
σία να σώσει το µοναδι-
κό του καταφύγιο. Μια 
αποθήκη, όπου η οµάδα 
τη χρησιµοποιεί για τις 
πρόβες της. Για να γίνει 
αυτό πρέπει οι «Πειρα-
τές» να αντιµετωπίσουν 
την αντίπαλη οµάδα, τους 
«House of Samurai», και 
να τους κερδίσουν σε µια 
χορευτική αναµέτρηση 
δίχως προηγούµενο. 

AGENDA 19.08.10

ΜΑΪΚΛ ΣΕΡΑ 
Ο 22χρονος ηθοποιός 

τα βάζει με επτά σούπερ 
ήρωες στην ταινία 
«Ο Σκοτ Πίλγκριμ 

Εναντίον των 7 Πρώην». 
Tου Κώστα Ζαλίγκα

H άτυπη πρεµιέρα της ταινίας ήταν το 
µεγάλο γεγονός στη φετινή έκθεση 
Comic-Con του Σαν Ντιέγκο. Οι ουρές, 

που σχηµάτιζαν οι θαυµαστές του φιλµ κάτω από 
τον καυτό ήλιο του Ιουλίου, ήταν ατέλειωτες, ενώ 
όπου κι αν έπεφτε το βλέµµα σου έβλεπες νεαρά 
παιδιά ντυµένα µε µπλουζάκια της ταινίας. Ο Κέβιν 
Σµιθ, που έχει υπογράψει την ταινία «Clerks», ο πο-
λύς Κουέντιν Ταραντίνο και ο υποψήφιος για Οσκαρ 
σκηνοθεσίας µε το «Ραντεβού στον Αέρα», Τζέισον 
Ράιτµαν, δηλώνουν φανατικοί θαυµαστές της, ενώ 
ο Beck έγραψε νέα κοµµάτια για το σάουντρακ. «Ο 
Σκοτ Πίλγκριµ Εναντίον των 7 Πρώην» δεν είναι 
µια ακόµη ταινία που µεταφέρει στη µεγάλη οθόνη 
µια από τις δηµοφιλέστερες σειρές κόµικ στις ΗΠΑ, 
γιατί πολύ απλά η σειρά του Μπράιαν Λι Ο’ Μάλεϊ 
δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Οι σούπερ ήρωες που 
εµφανίζονται στις σελίδες του κόµικ δεν έχουν ως 
στόχο τη σωτηρία του πλανήτη και δεν τα βάζουν 

µε τους εκπροσώπους του κακού επί της Γης. Ο 
κεντρικός ήρωας, ο Σκοτ Πίλγκριµ, είναι ένας «δυ-
σλειτουργικός», αντικοινωνικός 22χρονος που για 
να κατακτήσει την καρδιά της Ραµόνα πρέπει να τα 
βάλει µε τους επτά πρώην της και να τους κερδίσει 
έναν προς έναν στις προσωπικές µονοµαχίες τους. 
Οι επτά πρώην της Ραµόνα έχουν, φυσικά, υπερ-
φυσικές δυνάµεις και ο Σκοτ καλείται να βρει τον 
τρόπο να βγει νικητής από τις δοκιµασίες αν θέλει 
να γίνει ο νέος σύντροφος της Ραµόνα αλλά και, 
παράλληλα, να βγει ζωντανός από τα «ατσάλινα» 
χέρια των πρώην.  

Ο Μάικλ Σέρα, που υποδύεται τον Σκοτ Πίλγκριµ, 
ποτέ δεν ήταν ο τύπος που κυνηγάει µανιωδώς τις 
συλλεκτικές εκδόσεις των κόµικ. Οι σούπερ ήρωες 
δεν τον συγκίνησαν ποτέ. «Αν δεν ήταν η ταινία, δεν 
νοµίζω ότι θα βρισκόµουν εδώ», παραδέχεται στην 
εφηµερίδα «Guardian» για την παρουσία του στην 
πρεµιέρα της ταινίας στην έκθεση Comic-Con. Από 

την άλλη µεριά, ποτέ δεν ήταν και ο τύ-
πος που ξηµεροβραδιάζεται στα γυ-
µναστήρια φροντίζοντας να διατηρεί 
ανάγλυφους τους κοιλιακούς του. 
Για τις ανάγκες της ταινίας, όµως, 
ήταν υποχρεωµένος να διατηρείται 
σε φόρµα από τους προσωπικούς 
γυµναστές τού Τσάκι Τσαν. «Ηταν 
ωραία. Οι εκπαιδευτές γνώριζαν 
πώς να κάνουν την καρδιά 
µου να χοροπηδά. Οµως, 
όταν ολοκληρώθηκαν 
τα γυρίσµατα ορ-
κίστηκα ότι 
δεν θα ξα-
νακάνω 
τίποτα 
που 
να 

απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση», λέει ο Μάικλ 
Σέρα, που τον γνωρίσαµε στην κωµωδία «Superbad» 
και στο αναπάντεχο χιτ «Juno». 

Το «Σκοτ Πίλγκριµ» υπογράφεται από τον 36χρο-
νο Βρετανό σκηνοθέτη Εντγκαρ Ράιτ, που ίσως θυ-
µάστε από τις κωµωδίες «Το Ξύσιµο των Νεκρών» 
και «Καυτοί και Ασφαιροι». «Σε όλες τις ταινίες που 
έκανα προσπάθησα να µπω στη θέση ενός 13χρονου 
και να καταλάβω τη δική του µατιά. Προσπάθησα να 
ανακαλέσω το συναίσθηµα που ένιωσα όταν ήµουν 
παιδί και είδα για πρώτη φορά τα “Γκρέµλινς” ή το 
“Evil Dead 2”. Αυτές οι ταινίες µού πήραν την ανάσα 
όταν τις είδα για πρώτη φορά», λέει ο Εντγκαρ Ράιτ 
στην «Guardian», για τον οποίο ο «Σκοτ Πίλγκριµ» 
µοιάζει να είναι το εισιτήριό του στη µεγάλη κατηγο-
ρία σκηνοθετών του Χόλιγουντ. ∆ηµιουργοί, όπως ο 
Κουέντιν Ταραντίνο, ο Ρόµπερτ Ροντρίγκεζ, ο Πίτερ 
Τζάκσον, ο Σαµ Ράιµι, αποτελούσαν πριν από λίγα 
χρόνια τα είδωλά του. Σήµερα είναι φίλοι του και 
όλους τούς ενώνει, τουλάχιστον, ένα κοινό στοιχείο. 
Είναι αυτοδίδακτοι στην τέχνη της σκηνοθεσίας. 

Ο ίδιος τονίζει ότι, εκτός από το να βλέπει ταινίες, 
η ενηλικίωσή του σηµαδεύτηκε και από τα κόµικ της 
Marvel και του 2000 AD. Αν είχε τη δυνατότητα 
θα τρύπωνε στις ουρές µπροστά από τα περίπτερα 
της έκθεσης Comic-Con προσπαθώντας να βάλει 
στο χέρι κάποια από τα δώρα που οι εκδότες µοι-
ράζουν στους επισκέπτες. «Προσπάθησα να µπω 
στην έκθεση φορώντας µάσκα. Ηταν µια καλή µάσκα 
που δεν µε δυσκόλεψε στην αναπνοή αλλά και πάλι 
µερικοί µε αναγνώρισαν. Αυτό µε εξέπληξε», λέει 
ο Εντγκαρ Ράιτ, ενώ την ίδια εµπειρία έζησε και ο 
πρωταγωνιστής Μάικλ Σέρα. «Φόρεσα µια µάσκα 
γορίλα και µπήκα στην ουρά για να δω την ταινία. 

Εµεινα περίπου µία ώρα εκεί συζητώντας µε 
αγνώστους. Παρόλο που έκανε πολλή ζέ-
στη άξιζε τον κόπο. Μου έφτιαξαν ένα 
T-shirt και κατάφερα να πάρω µερικά 
πολύ ωραία δώρα. Βέβαια, δεν ήταν 
λίγοι εκείνοι που µε πλησίαζαν και µου 
έλεγαν ότι είχαν καταλάβει ποιος είµαι. 

Αναγνώρισαν τα χέρια µου», λέει γεµάτος 
έκπληξη ο 22χρονος ηθοποιός. 

Το σάουντρακ της ταινίας έχει επιµε-
ληθεί ο παραγωγός των Radiohead, 

Νάιτζελ Γκόντρικ. Περιλαµβάνει 
τραγούδια των Beck, Broken 
Social Scene, Μαρκ Μπό-
λαν, Rolling Stones, Φρανκ 
Μπλακ, Black Lips κ.ά. 

Η πρεµιέρα στις ελληνι-
κές αίθουσες έχει προγραµ-
µατισθεί για τις 14/10.

Ãéá ôá µÜôéá ôçò Ñáµüíá
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K όρη του Γιάννη Ζουγανέλη 

και της Ισιδώρας Σιδέρη, 
ζυµώθηκε από νωρίς µε τα 

καλά στοιχεία της τέχνης. Με πολλές 
και αξιόλογες συνεργασίες στο ενερ-
γητικό της -ανάµεσα στις οποίες µε τον 
∆ηµήτρη Μητροπάνο, τον Θάνο Μι-
κρούτσικο και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη- 
και ένα βραβείο Mad στην κατηγορία 
«έντεχνο», η ταλαντούχα ερµηνεύτρια 
έχει ήδη θέσει τις βάσεις για µια πορεία 
που διαγράφεται λαµπρή. 

∆ύο χρόνια µετά το «Ελα», η Ελεο-
νώρα Ζουγανέλη κυκλοφορεί το δεύ-
τερο δίσκο της µε τίτλο «Εξοδος 2», 
τονίζοντας και από τον τίτλο τη δεύ-
τερη εµφάνισή της στη δισκογραφία. 
Αρκετοί από τους δηµιουργούς που 
έγραψαν τα τραγούδια είχαν συµµε-
τάσχει και στην πρώτη της µουσική 
δουλειά. ∆έκα ετερόκλητες συνθέ-
σεις, ένα µουσικό παζλ, που υπογρά-
φουν οι: Λάκης Παπαδόπουλος, Νίκος 
Αντύπας, Τρύφων Κουτσουρέλης, Βα-
σίλης Γαβριηλίδης, ∆ηµήτρης Φάκος, 
Βασίλης Μπαµπούνης σε στίχους της 
Sunny Μπαλτζή, του Νίκου Μωραΐτη 
και της Ολγας Βλαχοπούλου. 

Το πρώτο single «Αττική Οδός», 
σε µουσική Λάκη Παπαδόπουλου και 
στίχους Sunny Μπαλτζή, έχει ήδη ξε-
χωρίσει στα ραδιόφωνα. 

∆υναµική, αεικίνητη στη σκηνή, η 
Ελεονώρα Ζουγανέλη, άλλοτε κα-
στανή, άλλοτε εκτυφλωτική ξανθιά 
ή µε ξυρισµένο κεφάλι, είναι αδύ-
νατον να περάσει απαρατήρητη, και 
αυτό όχι µόνο εξαιτίας των αλλαγών 
που επιχειρεί συχνά στην εµφάνισή 
της. Αλλά, κυρίως, επειδή δείχνει να 
ξεχειλίζει από ενέργεια και από µια 
εσωτερική φλόγα που πυροδοτείται 
από το πάθος της για τη µουσική. 

Μεταξύ των εµφανίσεών της ανά 
την Ελλάδα και ολιγοήµερων δι-
ακοπών, η Ελεονώρα µίλησε στην 

«Agenda» µε αφορµή το νέο της 
δίσκο. 

Η δυναµικότητα που βγαίνει στη 
σκηνή όταν τραγουδάς σε χαρα-
κτηρίζει και στην υπόλοιπη ζωή 
σου; 
Η αλήθεια είναι ότι ως δυναµική 
µε αντιλαµβάνονται οι άλλοι. Εγώ 
δεν αντιλαµβάνοµαι έτσι τον εαυτό 
µου. Στην προσωπική µου ζωή µε 
ακολουθεί αυτός ο δυναµισµός, εί-
ναι γεγονός. Θα ήθελα όµως να µη 
χρειάζεται να τα κάνω όλα εγώ και 
οι άνθρωποι που είναι γύρω µου να 
µου προσφέρουν περισσότερη βοή-
θεια και στήριξη. Πολλές φορές πα-
ραπονιέµαι γι’ αυτό. Τότε µου λένε 
ότι εγώ δεν αφήνω χώρο, ώστε να 
µε βοηθήσουν οι άλλοι και ότι δεί-
χνω σαν να µη χρειάζοµαι στήριξη. 
Πιστεύω ότι µάλλον ψεύδονται, γιατί 
είναι λίγο τεµπέληδες. 
Ο πρώτος δίσκος σε έκανε πολύ 
γνωστή και τώρα έρχεται ο δεύ-
τερος να συνεχίσει αυτό που 
ξεκίνησες. Πώς διαχειρίζεσαι τη 
δηµοσιότητα και τη µεγάλη ανα-
γνωρισιµότητα που απέκτησες 
σχετικά γρήγορα; 
Είµαι ένας άνθρωπος που έχω δου-
λέψει πάρα πολύ πριν κυκλοφορήσει 
ο πρώτος µου δίσκος. Και σε µαγα-
ζιά έχω δουλέψει και έχω περάσει 
και από άχαρες θέσεις, δοκιµάστηκα 
σε πολλά και διαφορετικά είδη. ∆εν 
έγινε ξαφνικά η έκδοση του πρώτου 
µου δίσκου. Οσο για την αναγνωρι-
σιµότητα, είναι γεγονός ότι έχει αυ-
ξηθεί πολύ τελευταία. Κυκλοφορώ 
στο δρόµο και ακούω δίπλα µου να 
λένε «η Ελεονώρα». ∆εν µε ενοχλεί, 
απλά νιώθω περίεργα και σκέφτοµαι 
µήπως δεν έχω ντυθεί καλά, µήπως 
δεν έχω προσέξει την εµφάνισή µου. 
Φέτος πήγα διακοπές στη Μύκονο 

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ 
Mε µια φωνή ζεστή και 
ιδιαίτερη, έκανε αισθητή 
την εµφάνισή της στη 
σύγχρονη σκηνή του 
ελληνικού τραγουδιού, 
όταν κυκλοφόρησε 
η πρώτη της µουσική 
δουλειά, η οποία γνώρισε 
µεγάλη επιτυχία. 
Της ∆έσποινας Σαββοπούλου
dsavopoulou@e-typos.com 

20/8 Η Σαβίνα Γιαννά-
του συναντά 

στη σκηνή την πιανίστα και ερ-
µηνεύτρια Ευγενία Καρλαύτη, 
σε ένα µουσικό διάλογo δύο 
φωνών, µέσα από διαφορε-
τικά µουσικά είδη, σε απρό-
βλεπτους συνδυασµούς. 
Αύριο, Παρασκευή, εµ-
φανίζονται στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (Κτίριο 
Εξάρχου) στη Φλώρινα. 
H Σαβίνα Γιαννάτου και η 
Ευγενία Καρλαύτη συν-
διαλέγονται µε διαχρονικά 
τζαζ και παραδοσιακά τρα-
γούδια από διάφορες χώ-

ρες του κόσµου µε τραγούδια της Λένας 
Πλάτωνος, του Λέοναρντ Κοέν, της Τζόνι 

Μίτσελ, αλλά και του Μάνου Χατζιδά-
κι, σε ένα πολυποίκιλο συναυλιακό 

πρόγραµµα. Ωρα έναρξης: 
21:00. Είσοδος ελεύθερη. 

Πληροφορίες στο τηλ.: 
23850 29490.

20/8 Αύριο 
Πα-

ρασκευή  εµφανίζονται 
οι Χειµερινοί Κολυµβη-
τές στην πλατεία Χατζί-
νης του Αγ. Λαυρέντιου 
στο Πήλιο. Η παρέα του 
Αργύρη Μπακιρτζή υπό-

σχεται µοναδικές στιγµές µε εξαίσια τραγούδια 
από τη δισκογραφία τους, καθώς και το τελευ-
ταίο τους άλµπουµ µε τίτλο «23 Κόκκινα Φώτα». 
Τιµή εισιτηρίου: 15 ευρώ. Ωρα έναρξης: 21.00.  

20/8 Στον Κάµπο της Χίου και τον 
πολιτιστικό χώρο «Citrus» εµ-

φανίζεται αύριο Παρασκευή ο Παναγιώτης Κα-
λαντζόπουλος. Με άξονα τη µουσική του για τον 
κινηµατογράφο, ο γνωστός συνθέτης θα έχει 
µαζί του δύο νέες ερµηνεύτριες, τη Ρένα Μόρφη 
και τη Σοφία Παπουλάκου, καθώς ακόµα και έξι 
αναγνωρισµένους σολίστες. Τιµή εισιτηρίου: 20 
ευρώ. Ωρα έναρξης: 21.00. 

20/8 Στο  Σαϊνοπούλειο Θέατρο 
της Σπάρτης εµφανίζονται 

αύριο Παρασκευή οι Νίκος 
Πορτοκάλογλου, Νίκος 
Ζιώγαλας και Μανώλης 
Φάµελλος. Η πετυχηµέ-
νη τριπλέτα παρουσιάζει 
µεγάλες επιτυχίες της δι-
σκογραφίας της µέσα στο 
πιο παρεΐστικο κλίµα του 
φετινού καλοκαιριού. 

21/8 Στο πλαίσιο 
των εκδη-

λώσεων «Θέρµης ∆ρώ-
µενα 2010», ο Μανώλης 
Ρασούλης εµφανίζεται 
αυτό το Σάββατο  στη Θέρµη. Ο γνωστός 
δηµιουργός παρουσιάζει την ανθολογία των 
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-όπου είναι το σπίτι µου, τα ξαδέλφια 
µου, οι συγγενείς µου, αφού η κατα-
γωγή µου είναι από το νησί- και οι 
παπαράτσι, που τόσα χρόνια έβλεπα 
να φωτογραφίζουν άλλους, φωτο-
γράφιζαν και εµένα. Τους κέντρισα 
ξαφνικά κι εγώ το ενδιαφέρον. Είναι 
παράξενο, αλλά το συνηθίζεις. Οµως, 
πολλές φορές περνάω απαρατήρητη, 
φοράω καπέλα και δεν είµαι εύκολα 
αναγνωρίσιµη. 
Εχεις διάθεση να αλλάζεις συχνά 
την εµφάνισή σου και να δοκιµά-
ζεις νέες τάσεις; 
Μου αρέσει πολύ να αλλάζω. Αν δεν 
έκανα αυτή τη δουλειά, θα άλλαζα 
ακόµα περισσότερο. Παλιά φόραγα 
πολύ συχνά περούκες και ποστίς. 
Μπορεί να έβαφα τα µαλλιά µου 
πράσινα και να τα έκανα καρφιά. 
Τώρα ντρέποµαι να κάνω τέτοιου 
τύπου αλλαγές για να είµαι συνεπής 
στην εικόνα µου και να έχω συνέ-
χεια στη φυσιογνωµία µου ως προ 
το κοινό. 
Τα πρώτα σου βήµατα θα τα χα-
ρακτήριζες εύκολα ή δύ-
σκολα; 
Υπήρξε βοήθεια ευτυχώς, 
γιατί µόνη µου δεν νοµίζω 
ότι θα τα είχα καταφέρει. Η 
δουλειά αυτή έχει απαιτήσεις 
και είναι σκληρή. Χρειάζεσαι 
ανθρώπους γύρω σου να σε 
στηρίξουν. Αν και µε τους συ-
νεργάτες µου έχω καλή επαγ-
γελµατική σχέση, δεν τους 
νιώθω ως φίλους ή οικογένειά 
µου, ωστόσο υπάρχει οικειό-
τητα µεταξύ µας και ξέρω ότι 
ενδιαφέρονται για µένα. Η σχέ-
ση µας είναι βαθιά. Θα έλεγα ότι 
τα πράγµατα δεν ήταν δύσκολα 
στην αρχή, αλλά όχι και εύκολα, 
και δούλεψα πολύ. Οι δυσκολίες 
που αντιµετώπισα ήταν σε προ-

σωπικό επίπεδο και σε σχέση µε το 
χαρακτήρα και το µέσα µου. 
Πόσο ακούς παραινέσεις και συµ-
βουλές άλλων;
Τις ακούω µε άλλο φίλτρο πια. Εχω 
βιώσει τι µου κάνει καλό και τι όχι 
και πλέον µπορώ και φιλτράρω τις 
συµβουλές. 
Η εσωτερική αναµέτρηση µε τον 
εαυτό σου γίνεται µεγαλύτερη 
καθώς οι γονείς σου είναι δύο 
άνθρωποι του θεάτρου και του 
τραγουδιού; 
Για να είµαι ειλικρινής, δεν έχω 
νιώσει ποτέ ανταγωνιστικά µε τους 
γονείς µου. Είµαστε κλασική οικογέ-
νεια. Τους νιώθω πολύ κοντά µου, 
τους έχω παρατηρήσει στη δουλειά 
τους, δεν ένιωσα όµως ποτέ µέσα 
µου ότι πάω να µπω στο δικό τους 
χώρο ή πάω να συγκριθώ µαζί τους. 
Ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι πρέπει να 
ξεπεράσω τη µητέρα ή τον πατέρα 
µου σε κάτι. Αυτό που φοβόµουν εί-
ναι το πώς θα µε δεχτεί το κοινό. Αν 
θα καταλάβει ότι τραγουδάω επειδή 
δεν µπορώ να κάνω αλλιώς και όχι 
επειδή οι γονείς µου βρίσκονται στον 

καλλιτεχνικό χώρο. Είναι ένα σχό-
λιο που µπορεί να το σκεφτεί 

κάποιος, αν και δεν το έχω 
δεχτεί ποτέ. 

Πόσο ελεύθερος 
είναι στη σηµερι-

νή εποχή ένας 
καλλιτέχνης 
να χαράζει 
το δικό του 
δρόµο; 
Ναι, πι-
στεύω 
ότι τώρα 
πια η δική 

µου γενιά 
έχει αυτή 

τη δυνατότη-

τα. Τα πράγµατα έχουν αλλάξει και το 
έχουν αντιληφθεί και οι παραγωγοί. 
Εχουν ανοίξει το µυαλό τους και δέ-
χονται τις γνώµες και την αισθητική 
των νέων. Κι εµείς δεχόµαστε την 
πείρα τους και τις πληροφορίες που 
µας προσφέρουν. Εχει βρεθεί η χρυσή 
τοµή και έχει αποκατασταθεί η ισορ-
ροπία ανάµεσα στις δύο πλευρές. 
Στη δεύτερη δισκογραφική δου-
λειά «Εξοδος 2» εξακολουθείς 
να συνεργάζεσαι µε δηµιουργούς 
που συµµετείχαν και στην πρώτη 
σου δουλειά. Γενικά, είσαι πιστή 
στους συνεργάτες σου; 
Παρότι είµαι άνθρωπος που βαριέµαι 
εύκολα, µε τους συνεργάτες µου έχω 
ένα περίεργο δέσιµο και δεν µπορώ 
να τους αποχωρίζοµαι. Απευθύνθη-

κα στους ίδιους δηµιουργούς που 
µε τίµησαν δίνοντάς µου τραγούδια 
στην πρώτη µου δουλειά, η οποία 
πήγε πολύ καλά. Ηθελα µε πολλή 
χαρά να συνεργαστώ ξανά µαζί τους 
κι εκείνοι ανταποκρίθηκαν και τους 
ευχαριστώ. 
Πιστεύεις ότι το µοντέλο του τρα-
γουδιστή-σταρ είναι παρωχηµένο 
σήµερα;  
Αυτό το µοντέλο έχει τελειώσει εδώ 
και καιρό. Κι αυτοί που είναι ακόµα 
έτσι, είναι επειδή κουβαλάνε το πα-
ρελθόν τους. Αν ξεκινούσαν σήµε-
ρα, δεν θα ακολουθούσαν το ίδιο 
µοντέλο. 
Ποιο είναι το ζητούµενο από εδώ 
και στο εξής;
Ως καλλιτέχνης, ζω για τη στιγµή του 

live. Πάνω στη σκηνή νιώθω ότι όλα 
είναι τέλεια. Είµαι απόλυτα συγκε-
ντρωµένη. Τότε αισθάνοµαι ότι ολό-
κληρη η ζωή µου βρίσκεται πάνω στη 
σκηνή. Αυτό θέλω να συνεχίσω να το 
νιώθω. Χρειάζοµαι την επικοινωνία 
µέσα από τη µουσική. Εκεί αρχίζει και 
δουλεύει η φαντασία µου. Η δισκο-
γραφία είναι ένας τρόπος να αποκτή-
σω το δικό µου υλικό, µέσα από το 
δικό µου ύφος και την επικοινωνία 
µε το κοινό. 
Τα επόµενα σχέδια ποια είναι; 
Μέχρι τα µέσα Σεπτέµβρη συνεχίζου-
µε περιοδεία µε τον ∆ήµο Αναστασι-
άδη. Το χειµώνα θα κάνω εµφανίσεις 
στο «Σταυρό του Νότου» µε τον Θα-
νάση Αλευρά, την Ελένη Γκασούκα 
και άλλους συντελεστές. 

«Ôï µïíôÝëï ôïõ ôñáãïõäéóôÞ-óôáñ åßíáé îåðåñáóµÝíï»

«Μου αρέσει 

πολύ να 

αλλάζω 

πρόσωπα» 

µεγάλων επιτυχιών του και υπόσχεται µια 
µοναδική λαϊκή βραδιά. Είσοδος ελεύθερη. 
Ωρα έναρξης: 20.30. 

21/8 Το Σάββατο ολοκληρώνεται το 
5ο ∆ιεθνές Μουσικό Φεστι-

βάλ Αίγινας µε µια βραδιά µουσικής δωµα-
τίου στην παραλία Αύρας. Συµµετέχουν οι 
Alissa (βιολί) και Natalia (τσέλο), Margulis 
και η Lilly Maisky στο πιάνο. Ερµηνεύουν 
έργα Ντεµπισί, Σοπέν, Σούµαν και Μπραµς. 
Είσοδος: 12 ευρώ. Ωρα έναρξης: 20.30.  

24/8 Λουσµένη στο φως της παν-
σελήνου θα εµφανιστεί   η 

Νατάσσα Μποφίλιου στον Κισσό Πηλίου. Με 
σταθερούς συνοδοιπόρους τον Γεράσιµο Ευ-

αγγελάτο, στους στίχους και την καλλιτεχνική 
επιµέλεια, και τον Θέµη Καραµουρατίδη, στις 
συνθέσεις και τις ενορχηστρώσεις, η Νατάσσα 

Μποφίλιου στην πιο επικοινωνι-
ακή της στιγµή επιβεβαιώνει 

όσους µιλούν για µια νέα 
ουσιαστική πρόταση 

στο καλό ελληνικό 
τραγούδι. Η µου-
σική παράσταση 
θα δοθεί στο 
καφεοινοπο-

τείο «Το Σχο-
λαρχείο», 

στην πλατεία του Κισσού στο Πήλιο. Ωρα έναρ-
ξης: 21:30. 

25/8Μια µουσική παράσταση, που 
ενώνει τον Ντιµίτρι Σοστακό-

βιτς µε τον Κουρτ Βάιλ, και τον Αστορ Πιατσόλα 
µε τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, «βασισµένη στα 
όνειρα των τραγουδιών και τα τραγούδια των 
ονείρων», όπως λέει η ίδια, παρουσιάζει  η Γε-
ωργία Συλλαίου. Η µουσική παράσταση µε τίτ-
λο «Από τις Εβρίδες στο Μπουένος Αϊρες» θα 
παρουσιαστεί στο Αρχοντικό Γεωργιάδη στη 
Μυτιλήνη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 
διοργανώνει η Νοµαρχία Λέσβου. Με ταξιδιά-
ρικο πνεύµα και κοσµοπολίτικη διάθεση.  Ωρα 

έναρξης: 21:00. Είσοδος ελεύθερη. Πληρο-
φορίες στο τηλ.: 22510 47437.

 ÌïõóéêÞ 29/5 
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Ο άνθρωπος γνωρίζει όλο και περισσότερα για όλο και 
λιγότερα. Στο τέλος θα γνωρίζει τα πάντα για το τίποτα
 ΣΤΙΒΕΝ ΠΙΝΚΕΡ, ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠ 5

24 Αυγούστου 1899
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ στο Μπουένος 
Αϊρες ο Αργεντινός συγγραφέ-
ας Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Θε-
ωρείται µία από τις σηµαντικό-
τερες λογοτεχνικές µορφές του 
20ού αιώνα. Παρόλο που είναι 
πιο γνωστός για τα διηγήµατά 
του, τα δοκίµια φαντασίας, ο 
Μπόρχες ήταν επίσης ποιητής, 
κριτικός και άνθρωπος των 
γραµµάτων. Το πλήρες όνοµά 
του ήταν Χόρχε Φρανσίσκο 
Ισίδορο Λουίς Μπόρχες Ασε-
βέδο, αλλά, ακολουθώντας την 
αργεντινική παράδοση, δεν το 
χρησιµοποιούσε ολόκληρο. Αν 
και πασίγνωστος, τουλάχιστον 
από τα τέλη της δεκαετίας του 
1960, στον Μπόρχες δεν δό-
θηκε ποτέ το Βραβείο Νόµπελ 
Λογοτεχνίας. Εικάζεται ότι το 
βραβείο δεν απονεµήθηκε ποτέ 
στον Μπόρχες λόγω της σιωπη-
λής στήριξής του ή έστω απρο-
θυµίας του να καταδικάσει τις 
στρατιωτικές δικτατορίες σε Αρ-
γεντινή, Χιλή, Ουρουγουάη και 
αλλού. Ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες 
πέθανε στις 14 Ιουνίου 1986 
στη Γενεύη της Ελβετίας από 
καρκίνο του ήπατος.

25 Αυγούστου 1900
ΑΦΗΣΕ την τελευταία του 
πνοή ο Γερµανός φιλόσοφος 
Φεντερίκος Νίτσε. Αναφέρε-
ται συχνά ως ένας από τους 
πρώτους «υπαρξιστές» φιλο-
σόφους. Καταγόταν από βαθιά 
θρησκευόµενη οικογένεια και 
προοριζόταν για την επιστήµη 
της Θεολογίας, ωστόσο εκεί-
νος στράφηκε στο χώρο της 
Φιλοσοφίας. Ο Νίτσε υπήρ-
ξε δριµύτατος επικριτής των 
κατεστηµένων σκέψεων και 
τάξεων, ιδιαίτερα του Χριστια-
νισµού. Πληθώρα συγγραµµά-
των του γράφτηκαν µε οξύ και 
επιθετικό ύφος, χρησιµοποιώ-
ντας ευρέως αφορισµούς. Το 
φιλοσοφικό του έργο εκτιµή-
θηκε ιδιαίτερα κατά το πρώτο 
µισό του 20ού αιώνα, περίοδο 
κατά την οποία εδραιώθηκε η 
θέση του και αναγνωρίστηκε 
ως ένας από τους µείζονες 
φιλοσόφους.

H STEPHENIE MEYER 
υπογράφει τον επίλογο 
στο Επος του Λυκόφωτος, 
µε τη «Χαραυγή» να ρίχνει 
φως στα µυστικά και τα 
µυστήρια της σαγηνευτι-
κής, ροµαντικής τετραλογίας. Ο αµετά-
κλητος έρωτας της Μπέλα Σουάν µε ένα 
βρικόλακα κορυφώνεται επικίνδυνα, κό-
βοντας πολλές φορές την ανάσα. Μπο-
ρεί η «Εκλειψη» και η «Νέα Σελήνη» να 
προκάλεσαν πραγµατικά τη φαντασία, 
το τελευταίο ωστόσο βιβλίο της σειράς 
καταφέρνει, µε την επερχόµενη επιλογή 
της ηρωίδας µεταξύ του να γίνει µέλος 
του σκοτεινού κόσµου των αθανάτων 
ή να ακολουθήσει µια ανθρώπινη ζωή, 

να δηµιουργήσει ένα µοναδικό 
και ακαταµάχητο συνδυασµό 
ροµαντισµού και σασπένς µε 
µια δόση υπερφυσικού. Το τέ-
ταρτο βιβλίο της συγγραφέως 
παραµένει συναρπαστικό, µε 

συνεχείς ανατροπές και εκπλήξεις, ενώ 
από την ιστορία δεν λείπει ούτε η έντα-
ση ούτε το πάθος. Η Stephenie Meyer 
κατάφερε να διασκευάσει αρχαίους 
µύθους και θρύλους σε σύγχρονα και 
νεανικά love story. 

Λενδιάννα Αλατίνη

«Χαραυγή»
Stephenie Meyer

«Πλατύπους Εκδοτική»

ΜΑΣ
ΑΡΕΣΕ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ

Τ α παιδικά του χρόνια είναι ζυµωµένα µε τις 
µνήµες από τη Μικρά Ασία. Μια έντιµη προ-
σπάθεια να φωτίσει τις ψυχές των δύο λαών, 

ένα ταξίδι στο χρόνο και στην πρόσφατη ιστορία της 
Ελλάδας και της Τουρκίας, µε ευαισθησία, συνέπεια και 
γνώση, κάνει ο συγγραφέας Ευάγγελος Μαυρουδής 
στο βιβλίο του «Η θάλασσά µας» (εκδόσεις Κέδρος) 
που αποτελεί το πρώτο της τριλογίας «Επιστροφή 
στη Σµύρνη». Ο συγγραφέας πηγαίνει εις βάθος και 
αναζητεί την αλήθεια, κοιτάζοντας όµως και από τις 
δύο πλευρές.  

Τα βιώµατα της οικογένειάς σας σάς ώθησαν 
στο να γράψετε µια τριλογία για τη Σµύρνη; 
Ποιο είναι το δικό σας συναισθηµατικό δέσιµο 
µε αυτή την περιοχή και τις µνήµες της; 
Και οι δύο γονείς µου γεννήθηκαν στη Σµύρνη. Εφυ-
γαν παιδιά από εκεί τις µέρες της Καταστροφής. Η παι-
δική µου ηλικία είναι γεµάτη από τις αναµνήσεις τους, 
κυρίως του πατέρα µου που ήρθε στην Ελλάδα 11 
ετών. Η Σµύρνη γι’ αυτόν ήταν ο χαµένος παράδεισος. 
Θυµόταν και διηγιόταν όλα εκείνα που εντυπωσιάζουν 
ένα παιδί: το τραµβάι της παραλίας (το ιππήλατο τραµ), 
τις µεγάλες µπιραρίες, τα θέατρα, τις κουφεταρίες (τα 
ζαχαροπλαστεία), τα χαµάµ, την αγορά. Επέµενε ότι 
στις σύγχρονες µπετονιέρες εφαρµόζεται η τεχνολογία 
και η γνώση από τις κουφετιέρες, τις µηχανές που 
έφτιαχναν τα κουφέτα στη Σµύρνη.  
Θεωρείτε ότι ο Ελληνισµός όλος ακουµπά σ’ 
αυτή την ευαίσθητη περιοχή και έχει µνήµες από 
εκεί, ακόµα και αν δεν είναι πρόσφυγας;
Τα δύο εκατοµµύρια πρόσφυγες που ήρθαν τότε αντι-
στοιχούσαν στο ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσµού. Η 
διασπορά και οι επιµιξίες στα ενενήντα περίπου χρόνια 
που πέρασαν συνδέουν πια το σύνολο σχεδόν των 
Ελλήνων µε τη Μικρά Ασία. Αλλά και οι απόγονοι 
των πολεµιστών της µικρασιατικής εκστρατείας έχουν 
µνήµες από εκεί επίσης. Υπάρχουν χιλιάδες µη Μικρα-

σιάτες που έχασαν τη ζωή τους εκεί. 
Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι οφείλουν να αναζη-
τούν τις ρίζες τους και να γνωρίζουν την κατα-
γωγή τους; Σε τι τους βοηθάει αυτή η γνώση;
∆έντρα δίχως ρίζες δεν ανθίζουν. Η µεταφορική έννοια 
που χρησιµοποιούµε για την καταγωγή αυτό το νόηµα 
έχει. Η µνήµη και η µάθηση έχουν κοινή ρίζα, ακόµα και 
ετυµολογικά. ∆ίχως µνήµη δεν υπάρχει γνώση. 
Υπάρχει µια ευαίσθητη ισορροπία στη σχέση των 
δύο λαών. Αυτό πόσο σας απασχόλησε γράφο-
ντας;
Είναι το κύριο θέµα της τριλογίας. Μια προσπάθεια 
να φωτιστεί η ψυχή των δύο λαών. Πιστεύω ότι η 
φάση της εθνικής αφύπνισης και του διαχωρισµού που 
περνάµε ακόµα θα εξελιχθεί και θα δώσει τη θέση της 
στην ανεκτικότητα και την αποδοχή του διαφορετικού 
στη θρησκεία και τη φυλή. Η λαϊκή αθωότητα, που 
πήγαζε κάποτε από την άγνοια, αλλά στηριζόταν στις 

πολιτισµικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής, θα 
κατακτηθεί ξανά χάρη στη γνώση, την εξέλιξη και τη 
∆ηµοκρατία. 
Είστε παράλληλα γιατρός και δηµοτικός σύµ-
βουλος. Τι προσφέρουν αυτές οι ιδιότητες σε 
εκείνη του συγγραφέα και αντίστροφα; 
Οπωσδήποτε διαµορφώνουν την προσωπικότητά µου, 
η οποία τις επηρεάζει καθοριστικά. Και µε τις τρεις ιδι-
ότητες υπηρετώ τον άνθρωπο και τον ανθρωπισµό. 

«ÄÝíôñá äß÷ùò ñßæåò 
äåí áíèßæïõí…»
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ 
Η τριλογία του «Επιστροφή στη Σµύρνη» 
φωτίζει τις ψυχές των δύο λαών.
Της ∆έσποινας Σαββοπούλου
dsavopoulou@e-typos.com 

«Η θάλασσά µας» 
Ευάγγελος Μαυρουδής 
Εκδόσεις «Κέδρος»

6/30   

Béâëßï

ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ

1

Τα πέντε πρώτα σε πωλήσεις βιβλία κατά την περίοδο 9-14/8 από το 
βιβλιοπωλείο «Πολιτεία» (Ασκληπιού 1-3 & Ακαδηµίας)

«Η Ταπείνωση»
Φίλιπ Ροθ
ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
�ΠΟΛΙΣ�

«Η ξυπόλυτη 
των Αθηνών»
Φιλοµήλα Λαπατά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
�ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ�

«Πανωλεθρίαµβος»
Κωνσταντίνος Τζούµας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
«ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ»

«Γυναικών µικρές 
και πολύ µικρές 
ιστορίες»
Μιχάλης Γκανάς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
�ΜΕΛΑΝΙ�

«Η Τζούλιετ γυµνή»
Νικ Χόρνµπι
ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
�ΠΑΤΑΚΗΣ�
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↘ Είκοσι πέντε επαναστάτες, 25 ση-
µαντικές προσωπικότητες, που πή-
γαν κόντρα στο σύστηµα, θα περιέχει 
«Το βιβλίο των επαναστατών» 
που πρόκειται να κυκλοφορήσει από 
τα «Ελληνικά Γράµµατα». Ενα 
βιβλίο που απευθύνεται στα παιδιά και αποτυπώνει 
τη ζωή και τη δράση ανθρώπων που επαναστάτη-
σαν απέναντι σε πολιτικά και κοινωνικά συστήµατα, 
τυράννους, φασίστες και δικτάτορες. Με την υπο-
γραφή των Anne Blanchard και Francis Mizio, σε 
µετάφραση Εύης Βαγγελάτου. 
↘ Τα σχολεία ανοίγουν εντός ολίγου και οι εκ-
δόσεις Λιβάνη ετοιµάζουν νέα βοηθήµατα και 
βιβλία που πλαισιώνουν το σχολικό διάβασµα. Ανά-

µεσα σε άλλα πρόκειται σύντοµα 
να εκδοθούν «Φυσική Β’ Γυµνα-
σίου» του Χαράλαµπου Παπαθε-
οδώρου, «Τα Μαθηµατικά της 
Ε’ ∆ηµοτικού» των Αναστάσιου 
Σκιαδά, Σοφίας Σταθοπούλου και 

Ζέτας Παπανδρέου, «Τα Μαθηµατικά Στ’ ∆η-
µοτικού» της Σοφίας Λιανού, ενώ δεν θα µπο-
ρούσε να λείπει βιβλίο εκθέσεων για όλο το Λύκειο 
από τη Στέλλα Λαϊνά. 
↘ Μόλις κυκλοφόρησε στην Ιταλία το µυθιστόρη-
µα του Αλέξη Σταµάτη «Αµερικάνικη φούγκα» 
(µετ.: Maurizio De Rosa) από τον εκδοτικό οίκο 
Crocetti. Στην Κίνα θα βρεθεί τον Σεπτέµβριο 
και για ένα µήνα ο συγγραφέας, φιλοξενούµενος 

της Εταιρείας Συγγραφέων της Σανγκάης. Είναι 
η δεύτερη χρονιά που η κινεζική Εταιρεία Συγ-
γραφέων καλεί ξένους συγγραφείς στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Writer in Residence. Ο Αλέξης 
Σταµάτης θα κάνει µια σειρά παρουσιάσεων µε 
κυριότερη µια διάλεξη για το έργο του στην Εθνική 
Πινακοθήκη της Σανγκάης.
↘  Πλώρη για τη Γερµανία έβαλε το βραβευµένο 
µυθιστόρηµα της Ιωάννας Καρυστιάνη «Σουέλ» 
(Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήµατος, 2006), όπου 
θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Σεπτέµβριο (µετ.: 
Michaela Prinzinger) από τον εκδοτικό οίκο 
Suhrkamp, ενώ σύντοµα θα µεταφερθεί και 
στη µεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία του Γιώργου 
Πανουσόπουλου.

«Παιδιά στη δίνη του 
ελληνικού εµφυλίου 
πολέµου 1946-1949, 
σηµερινοί ενήλικες»
Μαντώ Νταλιάνη 
-Καραµπατζάκη
Μουσείο Μπενάκη, Εται-
ρεία Ψυχικής Υγείας του 
Παιδιού και του Εφήβου, 
Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτό-
πουλου

«Καφές µε γεύση 
Επιτυχίας»
Stephanie R. 
Dawkins
Ελληνική έκδοση στο 
πλαίσιο του 14ου Παγκό-
σµιου Συµποσίου EAWC

«Συµβουλευτική µε την 
οπτική του φύλου»
Βασιλική ∆εληγιάν-
νη-Κουϊµτζή, Χριστίνα 
Αθανασιάδου, Αριάδ-
νη Στογιαννίδου
«Ελληνικά Γράµµατα»

Σε αυτό τον τόµο πα-
ρουσιάζεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα µια 
ολοκληρωµένη επιστη-
µονική µελέτη πάνω στο 
ζήτηµα των συνεπειών 
του εµφυλίου πολέµου 
σε τρεις οµάδες, συνο-
λικά 150 παιδιών, φυ-
λακισµένων µητέρων τα 
χρόνια του εµφυλίου. Η 
Μαντώ Νταλιάνη, κρα-
τούµενη και η ίδια στις 
φυλακές Αβέρωφ το 
1949-50, συνάντησε 
εκεί κάποια από αυτά. 
Τη δεκαετία του 1980 
αναζήτησε αυτά τα 
παιδιά σε ηλικία 35-45 
ετών, τους επιζώντες 
γονείς τους, αλλά και 
τις/τους συζύγους τους. 
∆ιαπίστωσε ότι, αντίθε-
τα µε ό,τι περίµενε αρχι-
κά, πολλά από αυτά τα 
παιδιά είχαν µια οµαλή 
κοινωνική και επαγ-
γελµατική ζωή, παρά 
τους πολλαπλούς ψυ-
χο-τραυµατισµούς της 
παιδικής τους ηλικίας.

Η συγγραφέας µέσα 
από τη δική της δυ-
ναµική ιστορία ζωής 
δείχνει το δρόµο της 
επιτυχίας, προτρέπο-
ντας τους αναγνώστες 
να πιουν ένα φλιτζά-
νι καφέ πραγµατικής 
απόλαυσης στοχεύο-
ντας στην ουσία µιας 
επιτυχηµένης ζωής. 
Υπήρξε η πρώτη Αφρο-
αµερικανίδα που έγινε 
γενική αντιπρόεδρος 
του Οµίλου ΑΒ VOLVO 
και κατέκτησε µια τόσο 
υψηλή θέση στην ιστο-
ρία της πολυεθνικής 
αυτής εταιρίας. Το 
2009 παραιτήθηκε για 
να αφοσιωθεί στην οι-
κογένειά της. Για τα επι-
τεύγµατά της στον επι-
χειρηµατικό τοµέα έχει 
αναγνωριστεί από το 
αµερικανικό Κογκρέσο 
µε εύφηµο µνεία. Επί-
σης, έχει ανακηρυχθεί 
επίτιµη διδάκτωρ για 
τις παγκόσµιες πρωτο-
βουλίες της. Τιµήθηκε 
δε πρόσφατα µε το 
Βραβείο ΑΡΤΕΜΙΣ από 
το Ευρω-Αµερικανικό 
Συµβούλιο Γυναικών 
στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Η συµβουλευτική µε την 
οπτική του φύλου δίνει 
έµφαση σε κοινωνικούς 
και πολιτισµικούς παρά-
γοντες που επηρεάζουν 
την ανθρώπινη ανάπτυ-
ξη. Ειδικότερα, εξετάζει 
πώς η κοινωνικοποίηση 
στο ρόλο του φύλου 
επηρεάζει την ανάπτυ-
ξη της προσωπικότητας, 
τους στόχους, τις φιλο-
δοξίες και την ψυχοσυ-
ναισθηµατική ισορροπία 
του ατόµου. Ο παρών 
συλλογικός τόµος πα-
ρουσιάζει τα χαρακτη-
ριστικά µιας συµβου-
λευτικής που τοποθετεί 
στο επίκεντρο της δια-
δικασίας τον παράγοντα 
φύλο για θέµατα όπως 
η αυτοαντίληψη, η επαγ-
γελµατική επιλογή, οι δι-
αταραχές διατροφής, η 
χρήση ουσιών και η κα-
κοποίηση.   Ο τόµος συ-
γκεντρώνει κείµενα των 
ειδικών επιστηµόνων Χ. 
Αθανασιάδου, Ε. Αυδή, 
Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, 
Α. Λεονταρή, Μ. Μαλι-
κιώση-Λοΐζου, Μ. Παπα-
θανασίου, Α. Στογιαννί-
δου, Ε. Τάζογλου, Μ. 
Χαρίτου-Φατούρου και 
Α. Ψάλτη. 

«Πες µου τι να πω 
στο παιδί µου» 
Μπέτσι Μπ. Μπράουν
Εκδόσεις «Ψυχογιός»
Σελίδες 384, τιµή: 17,62 € 

Πρακτικό και εύχρηστο βιβλίο 
περιλαµβάνει συµβουλές και 
οδηγίες αντιµετώπισης προ-
βληµάτων σε σχέση µε τα παι-
διά σας: από τους αδελφικούς 
καβγάδες και τις διατροφικές 
προτιµήσεις µέχρι τις περιβόη-
τες ερωτήσεις για το θάνατο, 
το διαζύγιο, το σεξ, καθώς και 
τα επαναλαµβανόµενα «γιατί, 
µαµά;» και «γιατί, µπαµπά;» τα 
οποία ακούν νυχθηµερόν οι 
γονείς. Η Μπέτσι Μπράουν 
συνδυάζει το χιούµορ µε 
την πείρα της ως ειδικού σε 
θέµατα παιδικής ανατροφής 
και ανάπτυξης και ως µητέ-
ρας τριδύµων και σας χαρί-
ζει την αυτοπεποίθηση που 
χρειάζεστε για να εξηγήσετε 
τον κόσµο στο παιδί σας που 
µεγαλώνει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ: «Οταν ο άνθρωπος 
συναντήσει τον εαυτό του... συναντάει και τον Θεό, 
δηλαδή την αγάπη και το χαµόγελο»

NEEΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

Ïëá åßíáé µÝóá µáò  

«Στην Ινδία των θεών, 
των φτωχών, 
των χρωµάτων»
Λολίτα Γεωργίου
Εκδόσεις «Πατάκη»
Σελίδες 336, τιµή: 20,00 €

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες αυ-
τού του βιβλίου και διαβάζο-
ντάς το θα νιώσετε συχνά ότι 
βρίσκεστε πράγµατι στην Ινδία. 
Η συγγραφέας θα σας οδηγή-
σει µε τις περιγραφές της από 
τον Γάγγη των αρχαιότατων 
καταβολών έως το Νότο της 
εξελισσόµενης τεχνολογίας, 
σε µια απέραντη χώρα γεµάτη 
αντιθέσεις, όπου συνυπάρχουν 
αµέτρητα στοιχεία. Ενα ουρά-
νιο τόξο, µε την Ινδία να προ-
βάλλει αιώνια, µυστηριώδης 
και συγκλονιστική.

Ο συγγραφέας Γιώρ-
γος Πασχαλίδης 
είναι ένας ευτυχής 
άνθρωπος που έχει 
καταφέρει πράγµατι 
να συναντήσει τον 
εαυτό του. Αυτή τη 
γνώση και χάρη που 
του δόθηκε ωστόσο 
δεν την κρατά για τον 
ίδιο, αλλά τη µοιρά-
ζεται µε το αναγνω-
στικό κοινό, µε στόχο, 
όσο µπορεί και όσο 
βρίσκει ανοιχτές δι-
όδους επικοινωνίας, 
να περάσει όλα αυτά 
που εκείνος άγγιξε, 
µε αποτέλεσµα στην 
κυριολεξία να µε-
ταλλαχθεί από έναν 
απλό άνθρωπο της 
καθηµερινότητας 
σε ένα διανοητή 
που µπορεί να βλέπει πέρα από την 
ύλη. Χαρακτηρίζεται άλλωστε από 
τον υψηλό ανθρωπισµό και την άνευ 
όρων και κρατηµάτων δοτικότητά 
του. Τόσο στο πρώτο όσο και στο 
δεύτερο βιβλίο του κύριο µέληµά 
του είναι η προσφορά στο συνάν-
θρωπο. Ολες τις κατακτήσεις του, 
όλα τα παράθυρα γνώσης που του 
ανοίχτηκαν στη ζωή του, ο Γιώργος 
Πασχαλίδης τα καταθέτει στα βιβλία 
του µην κρατώντας τίποτα για τον 
εαυτό του. «Οταν ο άνθρωπος συ-
ναντήσει τον εαυτό του... συναντάει 
και τον Θεό, δηλαδή την αγάπη και 
το χαµόγελο», λέει στο καινούργιο 
του βιβλίο. Για άλλη µια φορά µάς 
δίνει το κλειδί που ανοίγει την πόρτα 
η οποία µας οδηγεί στη συνάντηση 
µε τον εαυτό µας. Το αν θέλουµε να 
το χρησιµοποιήσουµε τελικά είναι 
στο χέρι µας...

«Η αποκάλυψη 
του κυρίαρχου γο-
νιδίου και των αν-
θρώπινων τύπων 
φωτίζει και εξηγεί 
µε απλό, αληθινό, 
απόλυτα ρεαλιστι-
κό τρόπο τα όσα 
οι κοινωνικές και 
οι ανθρωπιστικές 
επιστήµες πασχί-
ζουν να εξηγή-
σουν εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια για 
τον άνθρωπο, την 
προέλευσή του, 
τις συµπεριφορές 
του, τις κοινωνί-
ες του και τελικά 
το ίδιο το φαινό-
µενο της ζωής», 
γράφει ο Γιώρ-
γος Πασχαλίδης. 
«Με βάση τη γνώ-

ση του κυρίαρχου γονιδίου και των 
τριών ανθρώπινων τύπων εξηγού-
νται όλες οι πτυχές της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς καθώς και πλήθος 
κοινωνικών φαινοµένων, όπως η µη-
τρότητα και η ισότητα των φύλων. 

Νεύρα, συναίσθηµα και πάθος 
είναι οι τρεις βιολογικής αιτιολο-
γίας ανασταλτικές συµπεριφο-
ρές που αντιστοιχούν στους τρεις 
σκελετικούς τύπους ανθρώπου.
Αν µέχρι σήµερα αγνοούσαµε την 
τυπολογία (που στην αρχαία Ιατρική 
αποτελούσε καθιερωµένη νοοτροπία, 
έστω και υπό άλλη µορφή), τώρα κα-
τέχουµε τη γνώση να αποφύγουµε 
τις παγίδες της σκέψης: την παγίδα 
του πανικού, την παγίδα του άγχους 
και την παγίδα του πόνου, που είναι 
η αχίλλειος πτέρνα του καθενός από 
τους τρεις τύπους». Ενα αληθινά πο-
λύτιµο βιβλίο για κάθε άνθρωπο. 

«Η αποκάλυψη 
του κυρίαρχου γο-
νιδίου και των αν-
θρώπινων τύπων 
φωτίζει και εξηγεί 
µε απλό, αληθινό, 
απόλυτα ρεαλιστι-
κό τρόπο τα όσα 
οι κοινωνικές και 
οι ανθρωπιστικές 
επιστήµες πασχί-
ζουν να εξηγή-
σουν εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια για 
τον άνθρωπο, την 
προέλευσή του, 
τις συµπεριφορές 
του, τις κοινωνί-

«Oταν ο άνθρωπος συ-
ναντήσει τον εαυτό του»

Σελίδες: 269 
Τιµή: 13,57 €

Εκδόσεις «Α.Α. Λιβάνη»

«Στην Ινδία των θεών, 
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ:  Κατερίνα Κούκα 

Ζωντανά στο Αττικό Αλσος 

«Αγνοούµενοι» στην Κέα
ΒΙΒΛΙΟ:  Πέτρος Κασιµάτης

Παιχνίδια του υποσυνείδητου
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Σαιξπηρική κωµωδία Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ 
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ
Παίζουν: Θ. Αθερίδης, 
Σµ. Καρύδη, Μ. Βραχάτη, 
Ν. Γαβριηλίδου
Σκηνοθεσία: Θ. Αθερίδης 
Επόµενοι σταθµοί της 
περιοδείας: 19-20/8 
Θέατρο Μον Ρεπό – 
Κέρκυρα, 23-24/8 Ξάνθη, 
25/8 Κοµοτηνή  

i

Η Κατερίνα Κούκα εµφανίζεται στις 24/8 στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων του Αθηναϊκού Φεστιβάλ στο Θέατρο 
του Αττικού Αλσους. Η ερµηνεύτρια θα παρουσιάσει 
ένα αφιέρωµα σε όλη την πορεία της, καθώς και µια 
ανθολογία καλών λαϊκών και αγαπηµένων της τρα-
γουδιών. Γενική είσοδος: 5 ευρώ. Προπώληση: Πνευ-
µατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων (Ακαδηµίας 50, 
τηλ.: 2103612920). Την ηµέρα των εκδηλώσεων στο 
Θέατρο Αττικού Αλσους, 19.00 -21.00. ∆.Σ. 
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Μια από τις νεανικές κωµωδίες του Σαίξπηρ δοκιµάζει ένα 
κλασικό ανέβασµα. Ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σµαράγδα 
Καρύδη σε µια ακόµα συνάντησή τους επί σκηνής υποδύ-
ονται τον Πετρούκιο και την Κατερίνα. Ο Σαίξπηρ στήνει 
µια ροµαντική κωµωδία µε στοιχεία φάρσας όπου ένα δύ-
στροπο θηλυκό δέχεται πρόταση γάµου από ένα γοητευτικό 
ευγενή, πρόθυµο να την τιθασεύσει. Ο Αθερίδης συµµαχεί 
µε το πνευµατώδες χιούµορ του Σαίξπηρ και το διαχρονικό 
πόλεµο ανάµεσα στα δύο φύλα.  Σ.Χ.

Ισως είναι η ταινία του καλοκαιριού. Εµεινε τρεις εβδοµάδες στην κο-
ρυφή του αµερικανικού box office και ενθουσίασε κοινό και κριτικούς 
που σπεύδουν να την βλέπουν ξανά και ξανά για να διαλευκάνουν το 
µυστήριό της. Ο σούπερ σταρ Λεονάρντο ντι Κάπριο έχει τη δυνατότη-
τα να εισέρχεται στο υποσυνείδητο των άλλων και να κατευθύνει τις 
πράξεις τους. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σπουδαίος Κρίστοφερ Νόλαν. 
Πρεµιέρα: 24/8. Κ.Ζ.

ΘΕΑΤΡΟ: «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι»

ΕΚΘΕΣΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ

Με έμπνευση 
την Ηπειρο

Εργα χαρακτικής και ζωγραφικής που έχουν για θέµα 
τους την Ηπειρο, του εικαστικού και καθηγητή της 
Σχολής Καλών Τεχνών Βασίλη Καζάκου, παρουσιά-
ζονται στην έκθεση που φιλοξενείται στο Ριζάρειο 
Εκθεσιακό Κέντρο Μονοδενδρίου, στα Ζαγόρια της 
Ηπείρου. Η Ηπειρος πρωτοστατεί στο έργο του Βα-
σίλη Καζάκου, άλλωστε και ο ίδιος έλεγε: «Η πιο 
σηµαντική έµπνευση είναι τα βιώµατά µου από τον 
τόπο καταγωγής µου, τα Γιάννενα». Η έκθεση κάτω 
από τον εύγλωττο τίτλο «Η Ηπειρος µέσα από το 
έργο του Βασίλη Καζάκου» έχει την επιµέλεια της 
Λουίζας Καραπιδάκη και θα διαρκέσει έως τις 31 
Ιανουαρίου 2011. ∆.Σ.

ΣΙΝΕΜΑ: «Inception»

Η πολύχρονη έρευνά του για τους αγνοουµένους 
της Κύπρου τον οδήγησε στη συγγραφή του βιβλίου 
«Αγνοούµενοι-Ακρως Απόρρητο» (εκδ. Λιβάνη), που 
κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση. Μεθαύριο Σάββατο 
(20.30) ο βραβευµένος δηµοσιογράφος Πέτρος Κα-
σιµάτης θα βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο «Βιβλιόγατος» 
στην Κορρησία της Κέας για να συνοµιλήσει µε τους 
αναγνώστες του. Αποσπάσµατα θα διαβάσουν οι Κα-
τερίνα Παλιού και Λυδία Πάλλα. Κ.Ζ.
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Βουτιά στην άγνωστη Ελλάδα των σπηλαίων

θα μιλήσει για το Σπήλαιο της Μονής Κηπί-
νας στην Ηπειρο και αν αντικρίζει με δέος το 
διάκοσμο που δημιουργεί σε κάθε σπήλαιο 
η φύση, το Σπήλαιο του Διρού στην Πελο-
πόννησο θα είναι ο δικός του παράδεισος. 
Ποιοι όμιλοι δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα; 
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλοί 
σπηλαιολογικοί σύλλογοι, το σύνολο σχε-
δόν των οποίων ανήκει στη Σπηλαιολογική 
Ομοσπονδία Ελλάδας. Αν κάποιος θέλει να 
ασχοληθεί με τη σπηλαιολογία, το καλύτερο 

που θα έχει να κάνει είναι να έρθει σε επαφή 
με τη ΣΟΕ και εκείνη θα του προτείνει τους 
συλλόγους που βρίσκονται κοντά του και 
θα τον ενημερώσει για το πρόγραμμά της. Η 
ιστοσελίδα της ΣΟΕ είναι η http://www.fhs.gr/   
Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός του 
σπηλαιοδύτη; 
Για να κάνει κάποιος σπηλαιοκατάδυση, απαι-
τείται κάθε κομμάτι του εξοπλισμού να είναι 
τουλάχιστον διπλό: Διπλές μπουκάλες και 
ρυθμιστές αναπνοής, διπλοί ρυθμιστές πλευ-
στότητας, πολλαπλές πηγές φωτισμού, μίτοι, 

διπλά κοπτικά εργαλεία, διπλές μάσκες, δι-
πλά καταδυτικά όργανα. Τα πάντα είναι διπλά, 
ώστε σε περίπτωση αστοχίας ή απώλειας, να 
εξασφαλίζεται η επιβίωση του σπηλαιοδύτη 
και η επιστροφή του στην επιφάνεια. Επίσης, 
κατά περίπτωση θα πρέπει να προστεθούν η 
στεγανή στολή και το κράνος με τα ενσωμα-
τωμένα του φωτιστικά.
Τι πρέπει να προσέχουμε όταν μπαίνουμε σε 
σπήλαιο;
Κάθε σπήλαιο είναι ένας δυνητικά επικίνδυ-
νος και αφιλόξενος χώρος για τον άνθρωπο. 

Χρειαζόμαστε κατάλληλο εξοπλισμό και κυ-
ρίως εκπαίδευση για να μην εκθέτουμε ούτε 
τον εαυτό μας αλλά ούτε και το σπήλαιο και 
τους κατοίκους του σε κίνδυνο. Αλλωστε 
αυτό περιγράφει επιγραμματικά το αγαπη-
μένο ρητό των σπηλαιολόγων: Μέσα σε ένα 
σπήλαιο δεν ξοδεύουμε παρά μόνο το χρόνο 
μας, δεν παίρνουμε παρά μόνο φωτογραφίες 
και δεν αφήνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο τα 
ίχνη μας. Στην περίπτωση ενός πλημμυρισμέ-
νου σπηλαίου, δεν αφήνουμε παρά μόνο τις 
μπουρμπουλήθρες μας.

ΚΑ
ΤΕ

ΡΙ
Ν

Α 
Μ

ΑΛ
ΑΜ

Α

ΚΑ
ΤΕ

ΡΙ
Ν

Α 
Μ

ΑΛ
ΑΜ

Α



     Radar

ΑυξήθήκΑν τα περιστατικά 
απώλειας της ακοής στα μικρά 
παιδιά εξαιτίας της εμπορικής επι-
τυχίας των iPod, σύμφωνα με την 
έρευνα της Αμερικανικής Ιατρικής 
Ενωσης. Η εκτεταμένη χρήση φο-
ρητών συσκευών αναπαραγωγής 
ήχου με τα ντεσιμπέλ στα ύψη είχε 
ως συνέπεια ένας στους πέντε 
ανήλικους να παρουσιάσει μόνι-
μο ή προσωρινό πρόβλημα στην 
ακουστική του ικανότητα.

Πηγή: American Medical Society

ΤΑ ΑνΤισυλλήπΤικΑ χάπια 
αυξάνουν το δείκτη νοημοσύνης 
των γυναικών, σύμφωνα με τους 
ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. 

Οι επιστήμονες, εξετάζοντας 
μαγνητικές τομογραφίες του 
εγκεφάλου των γυναικών που 
συμμετείχαν στη μελέτη και χρησι-
μοποιούσαν συστηματικά τέτοιου 
είδους χάπια, διαπίστωσαν ότι συ-
γκεκριμένα τμήματα του οργάνου 
διογκώνονταν μέχρι και 3%, ενι-
σχύοντας τη μνήμη, την οξυδέρ-
κεια και τις επικοινωνιακές τους 
ικανότητες. 

Πηγή: Salzburg University 

Επικίνδυνα 
τα iPod

Η αντισύλληψη 
βελτιώνει το ΙQ

▶▶ πΑιΔιΑ - ΑκΟή

▶▶ ΕΡΕυνΑ

Τήν 26η θΕσή, με 76,42 μονάδες, καταλαμβάνει 
η Ελλάδα στις 100 καλύτερες χώρες για να ζήσει 
κάποιος, σύμφωνα με το περιοδικό «Newsweek». 
Τα κριτήρια με τα οποία πραγματοποιήθηκε η σύ-
γκριση των εκατό χωρών ήταν η εκπαίδευση, η 
Υγεία και γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
η ποιότητα ζωής, η οικονομική ανταγωνιστικότη-
τα ή ο οικονομικός δυναμισμός και το πολιτικό 
περιβάλλον. 

Από την πλευρά της υγείας των πολιτών και της 
ιατρικής περίθαλψης, όπως και για την ποιότητα 
ζωής, οι Ελληνες μπορούν να είναι ικανοποιημέ-
νοι, καθώς η χώρα μας κατέλαβε την 17η θέση 
με 90,34 μονάδες και την 21η θέση με 82,27 

μονάδες αντίστοιχα. Ωστόσο, στα θέματα της οι-
κονομικής ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα είναι 
«μετεξεταστέα», καταλαμβάνοντας μόλις την 47η 
θέση με 47,43 μονάδες, ενώ το πολιτικό περιβάλ-
λον της κατέκτησε μόλις την 29η θέση με 77,46 
μονάδες. 

Στην πρώτη πεντάδα της εν λόγω αξιολόγησης 
βρίσκονται η Φινλανδία, η Ελβετία, η Σουηδία, η 
Αυστραλία και το Λουξεμβούργο, ενώ την τελευ-
ταία θέση καταλαμβάνει η Μπουρκίνα Φάσο στη 
δυτική Αφρική. 

Οι πιο ανεπτυγμένες, όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, 
η Γερμανία και η Βρετανία, κατέκτησαν την έβδο-
μη, ενδέκατη, δωδέκατη και δέκατη τέταρτη θέση 

αντίστοιχα. Παράλληλα, σε έναν… πιο χαριτωμένο 
διαγωνισμό του περιοδικού, η Ινδία αξιολογήθηκε 
ως η καλύτερη χώρα για να πετάξει κάποιος χαρ-
ταετό, η Τσεχία για να κάνεις σεξ και η Ολλανδία 
ως η χώρα που αποδέχεται καλύτερα τους ομο-
φυλόφιλους. 

Στην ίδια αξιολόγηση, το Βέλγιο θεωρείται ως η 
καλύτερη χώρα για να είσαι κάτοχος κατοικίδιου, 
η Γαλλία για να αποκτήσεις παιδί, η Ιαπωνία για να 
γεράσεις, η Ισπανία για να απολαύσεις ένα δείπνο, 
η Νότια Αφρική για ταξίδια με το αυτοκίνητο, ενώ 
την καλύτερη μουσική την ακούς στο Μαλί και τον 
πιο ωραίο καιρό τον απολαμβάνεις στη Μάλτα. 

Πηγή: Newsweek 

Η Ελλάδα 26η καλύτερη χώρα για να ζεις
▶▶ πΕΡιΟΔικΟ «NEWSWEEK»

ΑπιθΑνΟ να υπάρχουν 
δορυφόροι σε τροχιά γύρω 
από τον πλανήτη Δία θεωρούν 
πλέον οι ερευνητές του 
Πανεπιστημίου Νις στη Γαλλία. 
Σύμφωνα με νέες μετρήσεις που 
πραγματοποίησαν με τη βοήθεια 
προηγμένων λογισμικών, 
υπολογίζουν ότι η βαρυτική έλξη 
του άστρου είναι τόσο μεγάλη 
που είναι αδύνατο να μπορεί 
ένας δορυφόρος με μικρότερο 
μέγεθος να αντέξει τις τεράστιες 
δυνάμεις που ασκεί.

Πηγή: Université de Nice

Τήν πΡωΤιΑ των εθισμένων στο Ιντερνετ έχουν οι 
ανήλικοι χρήστες στον Βόλο, σύμφωνα με τα κλινικά 
δεδομένα από το Ειδικό Ψυχιατρικό Ιατρείο Παιδιών 
κι Εφήβων για την αντιμετώπιση του εθισμού στο Δι-
αδίκτυο. 

Ο μέσος όρος χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
και του Διαδικτύου αγγίζει τις 6 ώρες την ημέρα, με 
τους περισσότερους ανήλικους εθισμένους χρήστες, 
μετά τον Βόλο, να εντοπίζονται στα Τρίκαλα, στην Καρ-
δίτσα και τη Λάρισα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά 
αγόρια στην εφηβεία, με κορύφωση στα 15-16 έτη.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας 
Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, κ. 
Κωνσταντίνο Σιώμο, συγκαταβατικοί πρέπει να είναι 
οι γονείς με τα παιδιά στα οποία το Ιντερνετ έχει γίνει 
έμμονη ιδέα. 

Προσεγγίζοντας τους εξαρτημένους στο Διαδίκτυο 
ανήλικους χρήστες με ηρεμία, χωρίς επικριτική διάθεση 
και ακούγοντας με προθυμία τα όσα λένε, αναπτύσσε-
ται ένας αμφίδρομος δίαυλος επικοινωνίας, ο οποίος 
θα βοηθήσει τους γονείς να αντιληφθούν και να αντι-

μετωπίσουν γρηγορότερα το πρόβλημα. «Η διατήρηση 
ενός καλού επιπέδου επικοινωνίας στην οικογένεια 
είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία του 
εθισμένου παιδιού στη χρήση του Διαδικτύου. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό των στόχων 
από την πλευρά των γονέων, την επιλογή της κατάλ-
ληλης στιγμής για συζήτηση, η οποία πρέπει να είναι 
πριν από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και όχι κατά 
τη διάρκεια ή στο τέλος της», σημειώνει ο κ. Σιώμος, 
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας και υπεύθυνος σχεδιασμού και οργάνωσης του 
πρώτου στην Ελλάδα Ειδικού Ψυχιατρικού Ιατρείου 
για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, στο Ιπποκράτειο Νοσο-
κομείο Θεσσαλονίκης.

Συνέπειες της πολύωρης αυτής απασχόλησης είναι 
η απομόνωση στο δωμάτιό τους, οι χαμηλές επιδόσεις, 
τα μειωμένα κίνητρα για μάθηση στο σχολείο και ο 
μεγάλος αριθμός απουσιών λόγω μεταμεσονύκτιων 
συνδέσεων στο Ιντερνετ.

Πηγή: Ελληνική Εταιρία Μελέτης 
της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο
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▶▶ ΑπΟ ΤΟ 1880

▶▶ ΤσιΓΑΡΟ

Τή θΕΡμΟΤΕΡή χρονιά 
από το 1880, που υπάρχουν 
καταγραφές θερμοκρασιών, 
διανύει μέχρι στιγμής ο 
πλανήτης μας, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του τμήματος 
κλιματολογικών δεδομένων 
του αμερικανικού Εθνικού 
Κέντρου Ατμοσφαιρικής 
Ερευνας (ΝΟΟΑ). Οι 
θερμοκρασίες που σημειώθηκαν 
στην επιφάνεια τόσο της 
ξηράς όσο και των ωκεανών 
το διάστημα Ιανουαρίου – 
Ιουλίου ήταν κατά μέσο όρο 
1οC υψηλότερες από αυτές 
που έχουν παρατηρηθεί τα  
τελευταία 130, ενισχύοντας τα 
σενάρια που σχετίζονται με την 
υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πηγή: ΝΟΟΑ

ΟσΟι ΑπΟφΑσιζΟυν να κό-
ψουν «μαχαίρι» το τσιγάρο, το 
μόνο που καταφέρνουν είναι να 
αυξήσουν τον αριθμό των πα-
κέτων που κάνουν αργότερα, 
σύμφωνα με τους ερευνητές του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου στη 
Βρετανία. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
το να απωθούν οι εθισμένοι στο 
τσιγάρο σκέψεις που αφορούν 
στο κάπνισμα, χωρίς τη βοήθεια 
ενός ειδικού ή χωρίς τη λήψη 
φαρμάκων, είναι δώρον άδωρον, 
καθώς ενεργοποιείται το τμήμα 
του εγκεφάλου που «ζητάει» τη 
λήψη περισσότερης νικοτίνης και 
πίσσας, διπλασιάζοντας την επι-
θυμία. Ωστόσο, για εκείνους που 
έχουν την ικανότητα να το κόψουν 
μια και έξω, είναι πιο πιθανό να 
υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκρι-
μένη εγκεφαλική λειτουργία. 

Πηγή: University of London

Ρεκόρ 
θερμοκρασιών 

Κόψτε το... 
αλλά με δόσεις

Ο Δίας χωρίς 
δορυφόρους

Εθισμός το Ιντερνετ 
για τα Ελληνόπουλα 
Οι περισσότεροι ανήλικοι «εξαρτημένοι» χρήστες εντοπίζονται στον Βόλο

Ο μέσος όρος χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου αγγίζει τις 6 ώρες την ημέρα.

▶▶ ΔιΑσΤήμΑ
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Bαριούνται…
που δουλεύουν

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΛΥΚΙΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ στα… χειµε-
ρινά ενηµερωτικά πρωινά 
µας, στις 30 Αυγούστου, θα 
κάνει ο Γιώργος Αυτιάς. Στο 
«Καληµέρα» φέτος επιδιώκε-
ται ζωντανή επικοινωνία µε 
ανταποκριτές σε όλους τους 
νοµούς της χώρας. 

ΘΑΥΜΑ που δεν θρηνή-
σαµε θύµατα. Μια κοπέλα 
που κινδυνεύει να µείνει πα-
ράλυτη, άλλοι, τραυµατισµέ-
νοι σοβαρά ή ελαφρά, δεν 
είναι θύµατα; Η ερώτηση 
προς τη Ρ. Θρασκιά, που είπε 
δυο φορές τη φράση. Εγώ θα 
της πρότεινα: Θαύµα που δεν 
θρηνήσαµε νεκρούς. 

ΣΤΗΝ ΕΡΤ προφανώς 
βαριούνται που ζουν. Πολύ 
περισσότερο που δουλεύουν. 
Πώς αλλιώς να εξηγήσουµε 
το ότι µας δείχνουν το ένα 
βράδυ (∆ευτέρα) ένα µεγάλο 
βίντεο µε πληροφορίες για 
τις πληµµύρες στη Ρωσία, το 
τι συµβαίνει µε τα καιρικά 
φαινόµενα και τις καταστρο-
φές σε ευρωπαϊκές χώρες και 
ακριβώς το ίδιο βίντεο, µε το 
ίδιο σπικάζ, και την εποµένη 
το µεσηµέρι στο δελτίο ειδή-
σεων; 

Η ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΙΑ προ-
σωποποιηµένη στην εικόνα 
του αστυνοµικού συντάκτη 
τη ΕΡΤ Γ. Γεραφέντη, στο 
δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, 
Τρίτη µεσηµέρι. Mε 40OC τον 
έβγαλαν τυλιγµένο ως ντολ-
µά µε σακάκι, του φόρεσαν 
και ένα φιστικί πουκάµισο 
και γραβάτα ριγέ µε έναν κό-
µπο τερατώδη.

ΑΝΕΥ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ο σεφ 
Β. Καλλίδης. Eτοιµάζει τις 
κουτάλες του για το καθηµε-
ρινό πρωινό του Mega και 
για την καινούργια του εκπο-
µπή µε γευστικά ταξίδια σε 
πόλεις.

Κ ατάφερε να υποδυθεί τη 
Μαρίνα Κουντουράτου 
στη σειρά «∆υο ξένοι» 

τόσο πειστικά που πολλοί συνέ-
δεσαν την Εβελίνα Παπούλια µε 
το ρόλο της ξανθιάς bimbo, όµως 
στην πραγµατικότητα οι δύο χαρα-
κτήρες είναι εκ διαµέτρου αντίθε-
τοι. Προσγειωµένη στην πραγµατι-
κότητα και χωρίς ίχνος βεντετισµού 
η καταξιωµένη ηθοποιός µιλάει 
στον «Ελεύθερο Τύπο» για την 
τηλεόραση εν µέσω οικονοµικής 
κρίσης, το θέατρο και τις τηλεο-
πτικές δουλειές που ξεχώρισε τη 
σεζόν που πέρασε.

Σας έχει λείψει η τηλεόραση;
Η αλήθεια είναι πως όχι..., ίσως 
γιατί λείπουν και οι καλές προτά-
σεις από την τηλεόραση…. 

Ολο το καλοκαίρι σας βλέ-
πουµε για µία ακόµη φορά 
σε επαναλήψεις. Τις βλέπετε; 
Ποια είναι η αίσθηση;

Σπάνια και αυτό αν τύχει... Η αί-
σθηση  είναι πως τότε που κάναµε 
τα γυρίσµατα δεν είχα καταλάβει 
πόσο ωραία δουλειά ήτανε… Αλ-
λωστε, µόνο το πλήρωµα του 
χρόνου σού δείχνει την αξία κά-
ποιων πραγµάτων... Είναι µεγάλη 
µου χαρά που η σειρά αυτή πλέον 
θεωρείται κλασική… και είµαι και 
εγώ ένα µέρος αυτής της δου-
λειάς….

Πώς θα κρίνατε την τηλεοπτι-
κή σεζόν που πέρασε;

∆εν την παρακολούθησα επιστα-
µένα…, οπότε δεν έχω ολοκληρω-
µένη άποψη.

Υπάρχει δουλειά που ξεχωρίσα-
τε, που σας έκανε εντύπωση;

Ναι, µου άρεσε η εκποµπή «Ράδιο 
Αρβύλα». Είχαν χιούµορ, ήταν εύ-
στοχοι στην κριτική τους και δεν 
ήταν εµπαθείς…  

Πώς εκτιµάτε ότι θα είναι η τη-
λεοπτική σεζόν που έρχεται;

∆εν έχω ιδέα! Απ΄ ό,τι  ακούω 

πρόκειται να είναι δύσκολη...

Περικοπές, απολύσεις, µει-
ώσεις µισθών. Πιστεύετε ότι 
µπορεί να βγει κάτι θετικό από 
όλο αυτό;

Ναι! Θα ανασυντάξουµε τα µυα-

λά µας... Θα γίνονται δουλειές 
από παρέες... Με µεράκι, µε ψά-
ξιµο, µε αλήθεια... Θα µάθουµε να 
βοηθάµε τον δίπλα µας… ∆εν θα 
ασχολούµαστε µε φαιδρότητες και 
θα κοιτάµε περισσότερο την ουσία 
και το βάθος των πραγµάτων και 
όχι την επιφάνεια… Θα λέµε πιο 
εύκολα «όχι» σε πράγµατα που δεν 
θα µας γεµίζουν  γιατί οι «ερινύες» 
σιγά σιγά εξασθενούν… 

Υπήρξαν προτάσεις τηλεοπτι-
κές για τη νέα σεζόν;

Οχι για φέτος..., για του χρόνου. 
Αλλά µέχρι τότε...

Τι προτιµάτε, τηλεόραση ή θέ-
ατρο;

Οταν η δουλειά είναι καλή δεν 
έχει σηµασία το µέσο. Προσω-
πικά, νιώθω καλύτερα στο θέ-
ατρο. Είναι σαν το σπίτι µου. 
Νιώθω ασφάλεια, ζεστασιά…, έχει 
την αµεσότητα και την επικοινωνία  
µε το κοινό... Στη σκηνή δηµιουρ-
γείς συµµαχία µε τους ηθοποιούς 
και πας για να κατακτήσεις τις 
καρδιές των ανθρώπων που επέ-
λεξαν να σε δουν… Τα συναισθή-
µατα είναι πιο δυνατά!  ∆εν γίνεται 
πλύση εγκεφάλου! Το θέατρο 
είναι επιλογή και των δύο πλευ-
ρών. ■

ΜΑΡΤΖΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
mlazarou@e-typos.com

Μου άρεσαν
οι «Ράδιο
Αρβύλα» γιατί
είχαν χιούµορ,
εύστοχη 
κριτική
και δεν ήταν
εµπαθείς 

«∆εν γίνεται... πλύση
εγκεφάλου στη σκηνή»

Η απουσία καλών προτάσεων κρατά µακριά 
από την τηλεόραση την Εβελίνα Παπούλια.
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ΜΕΛΙΝΑ ΣΥΡΙΗ
Γιατί δεν πήγε
στο Χιούστον
η «Miss Young»  
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06.15 Οδός Παραδείσου 7 (Ε)
08.00 Θα σε δω 
 στο πλοίο (Ε) 

Κωμική σειρά.
09.00 Μαργαρίτα (Ε)
10.00 Ερωτας με 
 επιδότηση ΟΓΑ (Ε)
11.00 Αν μ’ αγαπάς (Ε)

Κοινωνική σειρά, με τους 
Γιάννη Παπαζήση, Κατερίνα 
Παπουτσάκη.

12.00 Μια αγάπη, μια ζωή (Ε) 
Δραματική σειρά.

13.00 Ειδήσεις 
13.15 Κινούμενη άμμος (Ε)  
14.15 Εντιμότατοι...  

κερατάδες (Ε)
15.15 Σφηνάκια (Ε)
16.00 Baywatch
17.00 Δελτίο ειδήσεων στη 

νοηματική γλώσσα 
17.05 Baywatch 

(Συνέχεια). 
18.00 Kitchen Nightmares

Ριάλιτι μαγειρικής.

19.00 Ειδήσεις 
20.00 Νταντά άμεσης  

δράσης
22.00 Σπίτι από την αρχή (Ε)
23.00 10η εντολή (Ε)

Αστυνομική σειρά.
24.00 Νόμος και τάξη 

Αστυνομική σειρά.
01.00 Χωρίς ίχνος
02.00 Οι μονομάχοι
03.00 Kόκκινος κύκλος (Ε)

AlphaAlter
06.00 Βέρα στο δεξί (Ε)
07.00 Πρωινό Mega

Ενημερωτική εκπομπή, με τους 
Ιορδάνη Χασαπόπουλο, Δημή-
τρη Τάκη.

10.00 Kάπου σε ξέρω (Ε)
10.45 Τα μυστικά 
 της Εδέμ (Ε)
12.40 Η ζωή της άλλης (Ε)

Κοινωνική σειρά.
14.00 Ειδήσεις
15.00 Μπουκιά  

και συχώριο (Ε)
Με τον Ηλ. Μαμαλάκη.

16.00 Το κόκκινο δωμάτιο (Ε)
17.00 Ειδήσεις
17.10 Γοργόνες (Ε)
17.50 Λατρεμένοι μου  

γείτονες (Ε)
Κωμική σειρά.

18.50 Λάκης ο γλυκούλης (Ε)
20.00 Ειδήσεις
21.00 Η οικογένεια 
 βλάπτει (Ε)

Κωμική σειρά.

22.00 Πενήντα πενήντα (Ε)
Κωμική σειρά.

23.00 Μαύρα μεσάνυχτα (Ε)
00.15 Ειδήσεις
00.30 Safe sex (Ε)
01.30 Οι μάγισσες  

της Σμύρνης (Ε)
Δραματική σειρά.

02.30 Απόσταση  
αναπνοής (Ε)

03.30 Μπελάδες για δύο (Ε)

06.20 Tyra Banks
07.15 Το κλειδί (Ε)
08.00 Παιδική ζώνη
13.00 Ειδήσεις
13.45 Κορίνα η αγριόγατα
15.15 Φίλοι για πάντα

Κοινωνική  σειρά, με τους Τζέ-
ιμς Λάφερτι, Χίλαρι Μπάρτον, 
Τσαντ Μάικλ Μάρτι.

16.10 Gossip girl
Νεανική σειρά, με τους Μπλέ-
ικ Λάιβλι, Λέιτον Μίστερ.

17.00 Πράκτορας... στο τσακ
Περιπετειώδης σειρά.

17.50 Ειδήσεις  
στη νοηματική

18.00 Ντετέκτιβ Μονκ
Αστυνομική σειρά.

18.50 Numbers
19.45 Ειδήσεις
21.00 Ξένη ταινία

«Βαμμένο πέπλο». Ρομαντικό 
δράμα, με τους Εντουαρντ 
Νόρτον, Ναόμι Γουότς, Λιβ 
Σράιμπερ.

23.30 Ομάδα NCIS
Αστυνομική σειρά. 

00.30 Νόμος και τάξη:  
Ειδική ομάδα

01.30 Moonlight
Περιπετειώδης σειρά.

02.30 Ξένη ταινία
«Αγρια συμμορία». Γουέστερν, 
με τους Γουίλιαμ Χόλντεν, Γου-
όρεν Οουτς, Ερνεστ Μπορ-
γκνάιν.

06.15 Υδρόγειος (Ε)
06.45 Lifestyle (E)
08.00 That’s life (E)
09.15 Στην κουζίνα
10.00 Εδώ και τώρα

Ενημερωτική εκπομπή.
13.15 Στην κουζίνα με τη Βέφα 

(Ε)
15.15 Κοιτάω μπροστά (Ε)
17.00 Ειδήσεις
17.30 That’s life summer
18.45 Ειδήσεις
21.00 Υδρόγειος 

Με τον Χρ. Κώνστα.
21.30 Auto Alter
21.45 Κορίτσια, ο 
 Μάρκουλης (Ε)

Κωμική σειρά.
22.45 Μέχρι τρεις 
 είναι δεσμός (Ε)

Κωμική σειρά. 
23.45 Η λίμνη των στεναγμών (Ε)

Δραματική σειρά, με τους 
Τάσο Χαλκιά, Aννα Τσουκα-
λά.

01.45 Auto Alter
02.00 Ξένη ταινία
 «Εξοδος από το παρελθόν». 

Θρίλερ, με τους Μπρεντ 
Χάρισον, Λόρα Πρεπόν, Κέβιν 
Κέιτζ.

04.00 Βιργινία: Η αμαρτωλή 
μοναχή της Μόντσα
Μίνι σειρά, με τους Τζιοβάνα 
Μετσοτζιόρνο, Στέφανο Ντιο-
νίσι, Τόνι Μπερτορέλι. 

Mega ΑΝΤ1 Star
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Εξοδος από το παρελθόν
ALTER, 02.00
Ενα αγόρι ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον, μα-
κριά από τη φρίκη στην οποία ζει. Εχει ταλέντο στο 
μακιγιάζ και στοχεύει να το αξιοποιήσει.Η άσχημη 
οικογενειακή κατάσταση που βιώνει με έναν αλκο-

ολικό πατέρα να τον απειλεί, 
καθώς και η επίθεση που 
δέχεται από μια θρησκόλη-
πτη ομάδα ανθρώπων της 
πόλης του, αλλά και ο δυνα-
τός έρωτας που θα νιώσει 
θα σταθούν άραγε εμπόδιο 
στο να πραγματοποιήσει το 
όνειρό του;

Βαμμένο πέπλο
STAR, 21.00
Η Κίτι είναι μια κοπέλα της ανώτερης τάξης η οποία 

παντρεύεται ένα γιατρό, τον 
Γουόλτερ. Οταν εκείνος ανα-
καλύπτει ότι τον απατά, για 
να την εκδικηθεί θα την ανα-
γκάσει να τον ακολουθήσει 
στην Κίνα. Προορισμός, ένα 
χωριό όπου έχει ξεσπάσει 
επιδημία χολέρας. Ο Γουόλ-
τερ ρίχνεται με τα μούτρα 
στη δουλειά για να τη στα-

ματήσει. Τα γεγονότα ωθούν την Κίτι να αλλάξει 
στάση σε σχέση με τη ζωή της και τα πιστεύω της.

Εξι μέρες, επτά νύχτες
NET, 22.00
Μια πολυάσχολη Νεοϋορκέζα ξεκινά για ονειρεμέ-

νες διακοπές και καταλήγει 
να ζήσει έναν… απίστευτο 
εφιάλτη. Ενας αγενής πι-
λότος που ζει στα τροπικά 
νησιά και απεχθάνεται τους 
τουρίστες  συμφωνεί να τη 
μεταφέρει στην Ταϊτή. Μια 
καταιγίδα ρίχνει το αερο-
πλάνο τους και τώρα, μόνοι 
σε ένα ερημονήσι, πρέπει να 

επιβιώσουν και να ξεπεράσουν όλους τους κινδύ-
νους που κρύβει ο «παράδεισος»!

Επιλογές

Ο Ι. Μαρινάκης πρωταγωνιστεί στη 
σειρά «Λάκης ο γλυκούλης»..

Νεανικές ανησυχίες στη σειρά 
«Gossip girl».

Ολες οι ειδήσεις από τηΝ εκπομπή 
«Εδώ και τώρα».

Θαρραλέοι παίκτες αναμετρώνται 
με τους δυνατούς «Μονομάχους».
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06.00 Βότκα πορτοκάλι (Ε)
07.00 Elatte

Μαγκαζίνο, με τη Ράνια Θρα-
σκιά.

11.00 Φίλα το βάτραχό σου (Ε)
Κωμική σειρά.

12.00 40 κύματα (Ε)
Κωμική σειρά, με τους Λίνα 
Σακκά, Μιχάλη Μαρίνο.

13.00 Ειδήσεις
13.30 Ακρως  

οικογενειακόν (Ε)
14.30 Κωνσταντίνου  

και Ελένης (Ε)
Κωμική σειρά.

15.30 Το καφέ  
της Χαράς (Ε)

16.50 Kyle XY
Σειρά φαντασίας.

17.50 Ειδήσεις  
στη νοηματική

18.00 Desperate housewives
Κοινωνική σειρά.

19.00 Εργαζόμενη γυναίκα (Ε)
20.00 Ειδήσεις 

21.00 Χίλιες και μία νύχτες
Δραματική σειρά.

23.00 Wipe out USA
24.00 Οla 10 - Summer edition

Σατιρική εκπομπή, με τον Θ. 
Αναστασιάδη.

01.00 Ειδήσεις
01.10 Perfect ten

Τηλεπαιχνίδι.
02.20 Αγγιγμα ψυχής (Ε)
03.20 Ζευγάρια (Ε)

Οι πιο αστείες δοκιμασίες στην 
εκπομπή «Wipe out USA».
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06.00 Η νέα Ευρώπη του Μάικλ 
Πάλιν (Ε)

07.00 Πρωινή ενημέρωση
Ενημερωτική εκπομπή, με 
τους Κώστα Αρβανίτη, Μαρι-
λένα Κατσίμη.

11.00 Ταξιδεύοντας  
στην Ελλάδα (Ε)
«Φλώρινα».

12.00 Ειδήσεις
13.00 Μένουμε Ελλάδα - Βest 

of
Ταξιδιωτική εκπομπή, με τους 
Γιώργο Αμυρά, Ρένια Τσιτσι-
μπίκου.

15.00 Ειδήσεις
16.00 Εχει γούστο (Ε)

Πολιτιστική εκπομπή, με την 
Μπ. Τσουκαλά.

18.00 Ειδήσεις
18.30 Ελληνική ταινία

«Η Χιονάτη και τα 7 γεροντο-
παλίκαρα». Κωμωδία, με τους 
Τζ. Καρέζη, Ορ. Μακρή, Χρ. 
Ευθυμίου, Β. Αυλωνίτη.

20.20 Ταξιδεύοντας  
στην Ελλάδα
«Τήνος». 

21.00 Ειδήσεις
22.00 Ξένη ταινία

«Εξι μέρες, επτά νύχτες». 
Περιπέτεια, με τους Χάρισον 
Φορντ, Αν Χετς, Τεμουέρα 
Μόρισον.

23.45 Αρχαίες ανακαλύψεις (Ε)
Ντοκιμαντέρ.

ΝΕΤΣΚΑΪ

 

Χίλιες και μία νύχτες
ΑΝΤ1, 21.00
Ο Ονούρ και ο Κερέμ είναι συντετριμμένοι από το 
θάνατο ενός συγγενή τους. Ο Εμέλ, που αθωώ-
θηκε για το φόνο, απειλεί τώρα τον Μπουράκ, ο 
οποίος πανικοβάλλεται και ζητά τη βοήθεια του 

Κερέμ. Ο Μπουρχάν πιέζει 
τον Αλί Κεμάλ και την Αχού 
να προχωρήσουν σε γάμο. 
Η Μπουκέτ και η Μπουρ-
τσού δε συμφωνούν με την 
ιδέα να έρθει το νέο μωρό 
να μείνει στο σπίτι τους. Ο 
Γιαμάν λυπάται που πρέπει 
να δώσει τον Ουμούτ.  

08.30 Παιδική ζώνη
10.00 Ψέματα και αλήθεια έτσι 

λένε τα παραμύθια (Ε)
10.30 Ο αργοναύτης (Ε)
11.00 Ξένοι ταξιδιώτες  

στην Ελλάδα (Ε)
11.30 Το ρίζωμα (Ε)
12.00 Ελληνική ταινία

«Κάλλιο πέντε και στο χέρι». 
Κωμωδία.

13.30 Το τρένο της ζωής μου (Ε)
14.00 Κλέων και Νέλλη
14.15 Οδός φτερών 
14.30 Ουράνιο τόξο (Ε)
15.00 Ενα σχολείο για τον 
 αυτοκράτορα
15.30 Η απίθανη Κιμ
16.00 Ζακ και Κόντι
16.30 Οι μάγοι του Γουέιβερλι
17.00 Ατίθασα νιάτα
18.00 Γιάννης και Μαρία (Ε)
19.00 Διεθνές τουρνουά Μπά-

σκετ Ακρόπολις 2010
«Καναδάς-Σλοβενία».

21.00 Ushuaia-Λαός
 Καμπότζη
21.45 Μπάσκετ

«Ελλάδα-Σερβία».
23.45 Στίβος IAAF Diamond 

League

08.30 Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) 
09.30 Balkan express (E)
10.30 Αρπακτικά
11.30 Αληθινός παράδεισος 
12.30 Τα μυστικά των τυριών 
14.30 Τόλμη και γοητεία 
15.30 Μαγειρική του κόσμου 
16.00 Η χαρά της ζωγραφικής 
16.30 Μαγικός κόσμος 
17.00 Ειδήσεις 
18.30 Ο γύρος των θαλασσών 
19.00 Shamwari: Μια άγρια ζωή 
19.30 Το ψάρεμα 
20.45 Χορός θανάτου κάτω από 

τη θάλασσα 
21.00 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ – ΠΡΟΤΟ 
21.05 Χορός θανάτου κάτω από 

τη θάλασσα 
21.45 Δελτίο καιρού 
22.00 Ειδήσεις 
23.00 Γίνε ένα με τα πλάσματα 
24.00 Cinemania 
01.00 Τα μεγαλύτερα μυστήρια 

του κόσμου 

ΕΤ1

ΕΤ3
Σκηνή από την  ταινία «Η Χιονάτη 
και τα επτά γεροντοπαλίκαρα»
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06.00 Πρώτη γραμμή
10.00 Σκάι on line

Ενημερωτική εκπομπή.
13.00 Με τη φροντίδα του Χάρι
14.00 Ο φίλος μας, ο Τσάρλι 

Οικογενειακή σειρά.
15.00 Τhe Oprah  

Winfrey show
16.00 Το σπίτι της  

καρδιάς μας
Νεανική σειρά.

17.00 Πώς να ξαναβρείτε  
το στιλ σας

17.30 Σασούκι
Τηλεπαιχνίδι.

18.00 Ειδήσεις
19.05 Εκτός ορίων 
20.00 Sea rescue
20.30 Τα πιο αστεία βίντεο του 

κόσμου
21.00 Ειδήσεις
22.00 Σούπερ τυφώνας
23.00 CSI, Μαϊάμι: Στον τόπο 

του εγκλήματος
Αστυνομική σειρά.

24.00 Gangland
Nτοκιμαντέρ.

01.00 Moto GP show
02.00 Οι 4400
03.00 Ματιές στον κόσμο

Nτοκιμαντέρ.
04.00 Ξενάγηση στο ζωικό βασί-

λειο
Nτοκιμαντέρ.

05.00 Lion man
Nτοκιμαντέρ.

Οι πιο σκληροπυρηνικές εγκληματι-
κές συμμορίες μόνο στο ΣΚΑΪ.

Η Μελίνα Συρίη χάρηκε για τη νίκη της Αναστασίας Σιδηροπούλου.

▶▶ ΜΕΛΙΝΑ ΣΥΡΙΗ

Η Miss Young δεν πήγε
Τέξας για τη γιαγιά της
ΤΗ ΝίΚΗ της Αναστασίας Σιδη-
ροπούλου στο φετινό διαγωνι-
σμό Μiss Τeen World 2010, που 
έγινε στο Χιούστον του Τέξας, 
σχολίασε η φετινή Miss Young 
2010 Μελίνα Συρίη. «Δεν ήξερα 
ότι κέρδισε η Αναστασία. Χαίρο-
μαι πάρα πολύ για τη νίκη της», 
δήλωσε η 17χρονη Μελίνα, που 
θα πήγαινε στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, αλλά δεν τα κατά-
φερε εξαιτίας της κατάστασης 
υγείας της γιαγιάς της. «Δεν 
μπορούσα να φύγω με τίποτα 

στο εξωτερικό και να μη βρίσκο-
μαι κοντά στην αγαπημένη μου 
γιαγιά», εξηγεί η Μελίνα σε τη-
λεφωνική επικοινωνία που είχε 
με τον «Ε.Τ.». Είχε ενημερώσει 
εγκαίρως τους υπευθύνους του 
καναλιού για τους λόγους που 
δεν της επέτρεψαν να ταξιδέψει 
και αυτή τη στιγμή προετοιμάζε-
ται για έναν άλλο διεθνή διαγω-
νισμό, που θα της δώσει πιθανόν 
την ευκαιρία να αναδειχτεί και 
να προωθήσει την καριέρα της 
στο μόντελινγκ. 

▶▶ «ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ»

ΤΡίΑ νέα πρόσωπα θα ει-
σβάλουν στη σειρά «Ονει-
ροπαγίδα» την καινούργια 
τηλεοπτική σεζόν και θα ξυ-
πνήσουν έρωτες και απωθη-
μένα. Συγκεκριμένα στο ρόλο 
του Ορέστη που 
ερωτεύεται τη 
μεγάλη κόρη 
του Πέτρου, την 
Αυγή, θα δούμε 
τον ταλαντούχο 
Ορέστη Τζιό-
βα ήδη από 
το πρώτο νέο 
επεισόδιο. Ο 
Χρήστος Γιάνναρης, που θα 
υποδυθεί το γιο του κηπου-
ρού της οικογένειας Λαδά και 
πρώην αγαπημένο της Κα-
τερίνας (Μαρία Σολωμού), 
επιστρέφει από το Λονδίνο 

όπου βρισκόταν για σπουδές 
προκειμένου να διεκδικήσει 
ξανά το μεγάλο απωθημέ-
νο του. Τέλος, η Ισαβέλα 
Κογεβίνα (φωτογραφία) θα 
παίξει τη γιατρό και θα πάρει 

τη θέση του Πέ-
τρου Λαγούτη, 
ο οποίος παίρ-
νει μετάθεση 
για άλλο νοσο-
κομείο. Η άφιξή 
της θα φέρει 
μεγάλη ανα-
στάτωση στην 
«Ονειροπαγίδα» 

αλλά και στη ζωή του Πέτρου 
(Γιώργος Καραμίχος) καθώς 
θα τον γοητεύσει με την πα-
ρουσία της. Τα γυρίσματα 
έχουν ήδη ξεκινήσει.

ΜΑΡΤΖΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Τρεις νέες αφίξεις

CSI Μαϊάμι 
ΣΚΑΪ, 23.00
Η καλύτερη ομάδα στη Φλόριντα, με αρχηγό τον 

Οράσιο, χρησιμοποιεί τις 
πιο σύγχρονες εγκλημα-
τολογικές μεθόδους για 
να διαλευκάνει τα αιμα-
τηρά μυστήρια. Ο Ορά-
σιο και η ομάδα του CSI 
έρχονται αντιμέτωποι με 
τη συμμορία Mala Noche, 
όταν μια κηδεία μετατρέ-
πεται σε πεδίο θανάτου, 

οδηγώντας τις Αρχές στην ανακάλυψη ενός κυ-
κλώματος παράνομου εμπορίου όπλων.
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JAY-Z: Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΜΠΙΓΙΟΝΣΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΣ ΡΑΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ Forbes

Γ ια πολλούς είναι ο κύριος 
της κυρίας. Από σήμερα, 
όμως, ο Jay–Z είναι ο πλου-

σιότερος ράπερ του κόσμου. Ο σύζυ-
γος της Μπιγιονσέ φαίνεται πως έχει 
βαθιά και γεμάτη τσέπη, σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευ-
σε ο ιστότοπος του Forbes (Forbes.
com). Ο Σον Κάρτερ, όπως είναι το 
πραγματικό του όνομα, κέρδισε μέσα 
σε ένα χρόνο -από τον Ιούνιο του 
2009 έως τον Ιούνιο του 2010- 63 
εκατομμύρια δολάρια (48.900.000 
ευρώ), ποσό ικανό για να τον ανεβά-
σει στην κορυφή των πλουσιότερων 
καλλιτεχνών της hip hop μουσικής. 

Με λίγα λόγια, ο Jay–Z είχε δι-
πλάσια κέρδη από το δεύτερο στην 
κατάταξη ράπερ, τον Sean Diddy 
Combs, που συγκέντρωσε έσοδα 
της τάξης των 30 εκατ. δολαρίων 
(23.000.0000 ευρώ) και τα τριπλά-

σια από τον σενεγαλέζικης καταγω-
γής Akon που… περιορίστηκε στα 
20 εκατ. δολάρια, κατακτώντας την 
τρίτη θέση στη λίστα του Forbes. 

Δεν είναι όμως η ενασχόλησή τους 
με τη μουσική βιομηχανία που απο-
δεικνύεται τόσο προσοδοφόρα όσο 
οι παράλληλες δραστηριότητές τους, 
χάρη στις οποίες εξαργυρώνουν την 
αναγνωρισιμότητά τους. 

Επενδύσεις 
Ο Jay–Z μπορεί να συνυπέγραψε φέ-
τος την τεράστια επιτυχία «empire 
state of mind», που σκαρφάλωσε 
στην κορυφή των charts όλου του 
κόσμου και να κυκλοφόρησε το νέο 
του άλμπουμ «The blueprint III», 
αλλά το κομπόδεμά του αυξήθηκε 
από τις επενδύσεις και τα επιχειρη-
ματικά του ανοίγματα. Ο γνωστός 

ράπερ είναι, μεταξύ άλλων, ιδιο-
κτήτης της αλυσίδας νυχτερινών 
κέντρων «40/40», μέτοχος της ομά-
δας μπάσκετ New Jersey Nets που 
παίζει στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ 
και δημιουργός της σειράς ρούχων 
«rocawear». 

Σπόνσορες και μόδα
Οπως κάθε ράπερ πρώτης γραμμής, 
που σέβεται τον εαυτό του, κερδίζει 
ιλιγγιώδη ποσά από σπόνσορες δι-
εθνούς εμβέλειας, εμφανίσεις στον 
κινηματογράφο και σε διαφημιστι-
κά σποτ, επενδύσεις στο χώρο της 
μόδας που έρχονται να προστεθούν 
στα έσοδα από τις πωλήσεις των 
δίσκων και τις συναυλίες σε μεγάλα 
φεστιβάλ. 

«Τα πολλά λεφτά δεν βρίσκονται 
στη μουσική» επιβεβαιώνει ο Ζακ Ο’ 
Μάλεϊ Γκρίνμπουργκ, συντάκτης της 
λίστας του Forbes. «Οι ράπερ αντα-
ποκρίθηκαν αμέσως στην ψηφιακή 
εποχή από τη στιγμή που οι πωλή-
σεις των δίσκων έπεσαν. Ετσι, δεν 
κυκλοφορούν πλέον ολοκληρωμένα 
άλμπουμ, αλλά μεμονωμένα τραγού-
δια, που τους δίνουν την αφορμή να 
βγαίνουν σε περιοδεία. Τα hits και οι 
τουρνέ τούς καθιστούν επίκαιρους, 
με αποτέλεσμα να βρίσκουν εύκολα 
νέους χορηγούς και να εισχωρούν 
στο εμπόριο». 

Με αυτό τον τρόπο, δικαιολο-
γούνται οι υψηλές αποδοχές του 
Καλιφορνέζου Dr. Dre στα 17 εκατ. 
δολάρια (13.200.000 ευρώ), που φέ-
τος δοκίμασε την τύχη του και στον 
κινηματογράφο ή του Akon που συμ-
μετείχε στην καμπάνια της Pepsi στο 
πλαίσιο του Μουντιάλ. 

Ο Eminem
Στον αντίποδα, ο Eminem περιορί-
στηκε στη 14η θέση της λίστας, παρά 
το γεγονός ότι το καινούργιο του άλ-
μπουμ «recovery» πούλησε -μόνο 
κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφο-
ρίας του- 741.000 αντίτυπα. 

Οπως όμως επισημαίνει και ο 
Γκρίνμπουργκ, ο eminem δεν έχει 
επεκτείνει τις δραστηριότητές του 
εκτός της μουσικής, γι’ αυτό και τα 
κέρδη του για την περασμένη σεζόν 
υπολογίζονται στα 8 εκατ. δολάρια 
(6.200.000 ευρώ). Μόλις… ■

ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΑΜΗ
scharami@e-typos.com

ΛΙΝΤΣΕΪ ΛΟΧΑΝ
Η… φυλακή την 

έκανε πλουσιότερη 
κατά $1 εκατ.!

ΣΕΛΙΔΑ 40Tέχνες
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Με τον παρά του  
και την κυρά του

Τα έσοδά του,
που ανέρχονται
σε €48,9 εκατ.,
προέρχονται
περισσότερο από
επιχειρηματικές
δραστηριότητες
και λιγότερο
από τη μουσική

Μαζί στη ζωή, μαζί 
και στην πίστα ο Jay-Z 
με την Μπιγιονσέ.

RE
U
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Τ ην τέταρτη και τελευταία ταινία 
των περιπετειών του Σρεκ δια-
θέτει αυτή η κινηματογραφική 

εβδομάδα στο πρόγραμμά της, ενώ προ-
χθές Τρίτη έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία 
του Σιλβέστερ Σταλόνε «Οι Αναλώσιμοι». 
Από κοντά και τρεις επανεκδόσεις που 
αξίζουν την προσοχή, ιδιαίτερα εκείνων 
που δεν τις έχουν δει στο παρελθόν.

«Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα»
(Shrek forever after)
ΗΠΑ, 2010
Σκηνοθεσία: Μάικ Μίτσελ
Φωνές: Μάικ Μάγιερς, Εντι Μέρφι

ΔίΠΛα στον τίτλο έχουν προσθέσει την 
ένδειξη «the final chapter» κι ειλικρινά 
ευχόμαστε να ανταποκρίνεται στην πραγ-
ματικότητα. Διότι αυτό που είδαμε ως 
τέταρτο μέρος του «Shrek» είναι κάτι 
σαν… ακύρωση των προηγουμένων. Με 
κυριότερη διαπίστωση το ότι αν δεν 
έχουμε κάτι να πούμε είναι αμαρτία να 
χρησιμοποιούμε και να φθείρουμε έναν 
τίτλο ο οποίος έδωσε πολλά. Ειδικά ο 
συγκεκριμένος, που η μοίρα τον έστεψε 
με το προνόμιο να είναι το πρώτο κινού-
μενο σχέδιο στην ιστορία του κινηματο-
γράφου που πήρε το Οσκαρ, μια και στη 
δική του χρονιά καθιερώθηκε η κατηγο-
ρία. Το «Νο 4» μάς δείχνει το συμπαθές 
τερατόμορφο πλάσμα να απολαμβάνει 

τα της οικογενειακής ζωής κι όλα να 
βαίνουν καλώς… Ομως, κάποια πλήξη 
επέρχεται (για τους θεατές θα έρθει πα-
ρακάτω) κι ένας καταχθόνιος τύπος με 
επιχειρηματικό δαιμόνιο τον βάζει στα 
λόγια να θυμηθεί τον προηγούμενο, φο-
βιστικό εαυτό του και να τον αρχίσει στις 
περιοδείες. Οπότε, άντε πάμε πάλι από 
την αρχή για να ξαναδούμε του Σρεκ τα 

καμώματα κι όλα εκείνα που ξέραμε σε 
σχέση με τον άλλο εαυτό, με την πριγκί-
πισσα, με τα πεθερικά και με τα διάφορα 
συμπαθή τετράποδα ή και δίποδα που 
τους δανείζουν τις φωνές τους αστέρες 
του Χόλιγουντ. Κι έτσι, γελάμε μόνο στην 
αρχή, κυρίως από το εξαρτημένο αντανα-
κλαστικό μας, αφού Σρεκ σήμαινε γέλιο, 
ενώ κατά την εξέλιξη πλήττουμε, διότι το 
φαγητό είναι ξαναζεσταμένο για τέταρτη 
φορά. Και σε αυτή την περίπτωση ξανα-
ζεστάματος δεν είναι μόνο άνοστο αλλά 
μπορεί και να μας πειράξει…

Π. ΤίΜΟΓίαΝΝαΚΗΣ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ Η ΤΕΤΑΡΤΗ (ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) ΕΚΔΟΧΗ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣκριτικη

«ΤΟ ΤΕΛΕΥΤαίΟ ΤαΝΓΚΟ ΣΤΟ ΠαΡίΣί» (1972)
Σκηνοθεσία: Μπερνάντο Μπερτολούτσι
Παίζουν: Μάρλον Μπράντο, Μαρία Σνάιντερ

ΕΝαΣ ΜΕΣΗΛίΚαΣ Αμερικανός, ο Πολ, βρίσκεται 
στο Παρίσι προσπαθώντας να ξεπεράσει το θάνατο της 
συζύγου του. Εκεί θα γνωρίσει μια νεαρή Γαλλίδα με 
την οποία θα κλειστούν σε ένα άδειο διαμέρισμα στο 
κέντρο της πόλης κάνοντας σεξ. Ενδιάμεσα οι εξομο-
λογήσεις του Πολ είναι βαθύτατες και ειλικρινέστατες 
και οδηγούν τη σχέση τους στα άκρα. Η κλασική ταινία 
του Μπερτολούτσι σκανδάλισε όταν προβλήθηκε για 
πρώτη φορά. Ο Μπράντο, αν και έκανε τα δικά του 
στις πρόβες, αρνούμενος να αποστηθίσει τις ατάκες 
του, είναι καταπληκτικός. 

«Funny Face» (1957)
Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Ντόνεν
Παίζουν: Οντρεϊ Χέπμπορν, Φρεντ Αστέρ

ΟΤαΝ Ο ΦωΤΟΓΡαΦΟΣ ενός περιοδικού μόδας, Ντικ 
Εϊβερι, βρει στο πρόσωπο μιας πωλήτριας βιβλιοπωλείου, 
της Τζο Στόκτον, την έμπνευση για το νέο στιλ που θα 
επικρατήσει στις σελίδες του, θα ξεκινήσει ένα απολαυ-
στικό ταξίδι χορού, μουσικής και έρωτα. Ο Ντικ, μαζί με τη 
διευθύντρια του περιοδικού Μάγκι, πείθει την Τζο να τους 
ακολουθήσει στο Παρίσι για τους δικούς τους λόγους. 
Αν και δεν την ιντριγκάρει η μόδα, η Τζο τούς ακολουθεί 
θέλοντας να συναντήσει έναν καθηγητή Φιλοσοφίας που 
θαυμάζει. Η μεταμόρφωσή της στην Πόλη του Φωτός εί-
ναι μοναδική. Η ταινία προβάλλεται με καινούργιες κόπιες.

«Η αΓΝωΣΤΗ ΚΥΡία» (1953)
Σκηνοθεσία: Μαξ Οφίλς
Παίζουν: Σαρλ Μπουαγιέ, Ντανιέλ Νταριέ, Βιτόριο Ντε Σίκα

Η ΚαΚΟΜαΘΗΜΕΝΗ κόμισσα Λουίζ πουλά κρυφά τα 
σκουλαρίκια που της έκανε δώρο ο σύζυγός της για να 
ξεπληρώσει κάποιο χρέος αλλά υποστηρίζει ότι τα έχασε. 
Οταν ένας θαυμαστής της, ο Ντονάτι, τα επιστρέφει, η 
Λουίζ υποκρίνεται ότι έχουν τεράστια αξία για εκείνη. Τα 
κοστούμια, τα σκηνικά, η κίνηση της κάμερας, ιδιαίτερα στις 
σκηνές των βιεννέζικων βαλς, έχουν προσδώσει στην ταινία 
το χαρακτηρισμό «αριστούργημα του γαλλικού κινηματο-
γράφου». Ρομαντισμός, κομψότητα αλλά και υποκρισία, 
ερωτική πλάνη, ματαιοδοξία και απατηλή λάμψη συνθέτουν 
το γοητευτικό σκηνικό. Προβάλλεται με καινούργιες κόπιες.

Eμείς καλύτερα και 
ο Σρεκ… χειρότερα

επανεκδοσεισ

Η Οντρεϊ Χέπμπορν  
είναι το «Funny Face».

Σαρλ Μπουαγιέ,  
Ντανιέλ Νταριέ.

Μάρλον Μπράντο, Μαρία Σνάιντερ  
σε περιπτύξεις που σκανδαλίζουν.

Για Χρυσό 
Βατόμουρο το 
σίκουελ του πρώτου 
κινουμένου σχεδίου 
που τιμήθηκε  
με Οσκαρ

Ξαναζεσταμένο… φαγητό το «Σρεκ».



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Στο Θέατρο 
Κήπου παρουσιάζεται σήμερα και 
αύριο το έργο «Ο κατά φαντασί-
αν ασθενής» του Μολιέρου σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Μεσσάλα. 
Ο ίδιος πρωταγωνιστεί και δίπλα 
του εμφανίζονται οι Μαρία Δια-
κουμάκου, Ολγα Πολίτου κ.ά. 

ΒΕΡΟΙΑ. Στο Θέατρο Αλσους «Με-
λίνα Μερκούρη» παρουσιάζεται 
σήμερα η τραγωδία του Σοφοκλή 
«Οιδίπους Τύραννος». Η παραγωγή 
είναι του Αμφιθεάτρου του Σπύ-
ρου Ευαγγελάτου και τη σκηνο-
θετεί ο ίδιος. Πρωταγωνιστούν οι 
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και 
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Στην 
πρωτεύουσα του Εβρου σταθ-
μεύει σήμερα η παιδική παράσταση 
της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ομήρου 
Οδύσσεια». Η γνωστή δημιουργός 
έχει διασκευάσει και σκηνοθετήσει 
το ομηρικό έπος με πρωταγωνιστές 
τους Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, 
Πέτρο Κιοσέ, Βασιλική Νικηφο-
ρίδου κ.ά.  

ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Μια παράσταση που 
φέρνει στο νου εκείνες της Κομέ-
ντια Ντελ Αρτε παρουσιάζεται 
σήμερα (21.00) στην πλατεία Σαπ-
φούς στη Μυτιλήνη. Ξυλοπόδαροι, 
εντυπωσιακά κοστούμια, τύμπανα, 
ακροβατικά, ζογκλερικά και πυρο-
τεχνήματα συνθέτουν το σκηνικό. Η 
παράσταση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ταξίδι 
τεχνών – Πολιτιστικές διαδρομές 
στο Αιγαίο». 

ΡΕΘΥΜΝΟ. Στο θέατρο «Ερωφί-
λη» ανεβαίνει σήμερα η τραγωδία 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη για λο-
γαριασμό του Θεάτρου του Νέου 
Κόσμου. Σκηνοθετεί ο Βαγγέλης 
Θεοδωρόπουλος και δίπλα στη 
Λυδία Κονιόρδου εμφανίζονται 
οι Γιάννης Τσορτέκης, Μαρία 
Καλλιμάνη κ.ά. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Ο πρώτος στην 
Κρήτη διαγωνισμός χιπ χοπ και 
breakdance χορού πραγματοποι-
είται σήμερα (19.00) στο Ηράκλειο 
με καλεσμένες ομάδες από την 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, 
την Ιεράπετρα και τη Βουλγαρία. 
Συνοδεία της αντίστοιχης μουσι-
κής, οι ομάδες θα διαγωνιστούν 
στη Λότζια. Είσοδος ελεύθερη. 

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ του διοικητικού 
συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου ανακοινώθηκε από 
το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρι-
σμού, όμως η είδηση κρύβεται στην 
αποστροφή της ανακοίνωσης που 
αναφέρει ότι «ο νέος νόμος για τον 
κινηματογράφο θα τεθεί σύντομα σε 
δημόσια διαβούλευση». 

Αυτό το σύντομα βέβαια το ακούμε 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο… Κατά 
τα άλλα πρόεδρος του ΕΚΚ παραμένει 
ο Γιώργος Παπαλιός με αντιπρόεδρο 

τον Μάρκο Χολέβα και μέλος τη Λά-
για Γιούργου. Αιρετά μέλη είναι οι 
Νίκος Σέκερης – Κασοκεράκης (πα-
ραγωγός), Τάκης Σπυριδάκης (σκη-
νοθέτης), Γιάννης Γλέζος (συνθέτης) 
και Αλέξανδρος Κακκαβάς (σεναρι-
ογράφος – σκηνοθέτης). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
υπουργείου η επόμενη σύνθεση του 
Δ.Σ. του ΕΚΚ θα γίνει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νέου νόμου για τον 
κινηματογράφο, αν και όταν αυτός 
ψηφιστεί βέβαια. 

40 Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

     Radar

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ όπου δολοφο-
νήθηκε ο πρώην πρόεδρος της 
Αμερικής Τζον Κένεντι, στο 
Ντάλας του Τέξας, η τραγουδί-
στρια Ερικα Μπαντού αποφάσι-
σε να γυρίσει γυμνή το νέο της 
βίντεο κλιπ, με αποτέλεσμα να 
της επιβληθεί εξάμηνη αστυνο-
μική επιτήρηση γἰ  αυτήν την 
ενέργεια. Η 39χρονη κατέβαλε 
πρόστιμο 390 ευρώ, σύμφωνα 
με τον εκπρόσωπο των Αρχών 
του Ντάλας.

Τρίζουν τα
κόκαλά του

▶▶ ΤΖΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ

Προσφορά Ελληνίδας της διασποράς στον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου 

Το… χρυσό
κελί της

Σαρώνουν και
στην Ελλάδα!

«Σύντομα» και ο νόμος... 

▶▶ ΛΙΝΤΣΕϊ ΛΟΧΑΝ

▶▶ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ»

▶▶ ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΝΑ εκατομμύ-
ριο δολάρια θα 
λάβει η περι-
βόητη Λίντσεϊ 
Λόχαν από το 
περιοδικό «ΟΚ» 
για την πρώτη, 
μετά τη φυλακή, 
συνέντευξή της, 
στην οποία εξι-

στορεί όσα βίωσε στο κελί της. 
Με την εξομολόγησή της αυξά-
νει υπερβολικά τα έσοδά της, 
αφού ήδη έγινε γνωστό πως η 
αμοιβή για τις εμφανίσεις της 
σε Νέα Υόρκη και Λος Αντζελες 
κυμαίνεται από εικοσι πέντε έως 
εκατό χιλιάδες δολάρια.

«ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ» του Σιλβέ-
στερ Σταλόνε, μετά την εισπρα-
κτική επιτυχία των 35 εκατομ-
μυρίων δολαρίων στο πρώτο 
Σαββατοκύριακο προβολής τους 
στην Αμερική, κατέκτησαν το 
ελληνικό κοινό κόβοντας 14.000 
εισιτήρια το πρώτο κιόλας 
τριήμερο προβολής τους στις 
αίθουσες. Μόνο την Τρίτη, που 
η ταινία έκανε πρεμιέρα, έκοψε 
11.746 εισιτήρια. Τον Σταλόνε 
πλαισιώνει πλήθος γνωστών 
πρωταγωνιστών όπως οι Μίκι 
Ρουρκ, Τζετ Λι, Τζέισον Στέι-
θαμ, Ερικ Ρόμπερτς, Μπρους 
Γουίλις, Αρνολντ Σβαρτζενέ-
γκερ και Ντολφ Λούντγκρεν. 

Aτζέντα

Η ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΣΣΑ Σοφία Μετζάκη-Laszlo, που είναι 
κάτοικος Αμερικής από το 1971, παρέδωσε στον Πολι-
τιστικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης 
σπάνιο φωτογραφικό υλικό από την ταινία «Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται, η οποία είχε γυριστεί στην Κριτσά, 
κι εκείνη είχε στην κατοχή της. 

Το υλικό αυτό αποτελείται από οκτώ αυτόγραφα 
των ηθοποιών Γκερτ Φρομπ, Καρλ Μόχνερ, του Γάλ-
λου Φερνάρντ Λεντού με αφιέρωση «στη μικρή Ελ-
ληνίδα», του Ζαν Γκερβέ με την υπογραφή του καθώς 
και φωτογραφίες της Μελίνας Μερκούρη παρέα με 
τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές και αναγραφόμενη 
ημερομηνία 23/10/1956. 

Στη συλλογή περιλαμβάνονται και φωτογραφίες του 
Ρότζερ Χάνιν και της Ελένης – συζύγου του Νίκου 
Καζαντζάκη. Ο δήμαρχος Δημήτρης Κουνενάκης και 
ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Μανόλης 
Θραψανιώτης ευχαρίστησαν θερμά το ζεύγος Laszlo, 

τόσο για την ευγενική τους προσφορά όσο και για 
την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαν μεταξύ τους 
και τους προσέφεραν ως αναμνηστικό ένα άλμπουμ 
ιστορικού περιεχομένου για την πόλη του Αγίου Νι-
κολάου.   

Εκεί όπου ανήκουν
«Πάντα είχα την αγωνία ότι αυτός ο μικρός πολιτι-
στικός πλούτος θα χανόταν για πάντα αν έμενε στην 
Αμερική, για αυτό αποφάσισα να σας παραδώσω αυτές 
τις φωτογραφίες ώστε να μείνουν εκεί που πραγμα-
τικά ανήκουν», δήλωσε η κ. Μετζάκη-Laszlo. Παράλ-
ληλα, θυμήθηκε με νοσταλγία πόσο πολύ ήθελε να 
συμμετάσχει στην ταινία, αλλά η μητέρα της δεν της 
το επέτρεψε ποτέ.

Τέλος, η Σοφία Μετζάκη-Laszlo ανέφερε πως φρο-
ντίζει να ενημερώνεται καθημερινά για τα νέα του Αγί-
ου Νικολάου, κυρίως μέσω Ιντερνετ. 

Ο Γ. Παπαλιός παρέμεινε 
πρόεδρος του ΕΚΚ.

Σπάνιες φωτογραφίες από το 
«Χριστός ξανασταυρώνεται»

ΑΠ
Ε

«Τρωάδες».

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που παρέδωσε η Λασιθιώτισσα Σοφία Μετζάκη-Laszlo. 



AΘΗΝΑ 
ABΑΝΑ Λυκούργου 3, Χαλάνδρι  
210-6756546 D/S (Θερινό) Soul 
kitchen 20.50-23.00
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Πατησί-
ων 140  210-8259975, 210-
8215327 (Θερινό) με τραπεζάκια, 
D/D Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Κι-
νούμενα σχέδια) 21.00-23.00
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Πατησίων 
140, στάση Κεφαλληνίας  210-
8259975, 210-8215327 www.
cinemax.gr, D/D, A/C
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 18.00-
20.00-22.00 με υπότ.
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι 20.45-
23.15
Αίθουσα 3: Οι μεγάλοι 19.30-
21.45
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00 με 
υπότ. / Υποψήφιος μάγος 21.00-
23.00
AΘΗΝΑΙΑ Χάριτος 50 Κολωνάκι, 
στάση Μετρό Ευαγγελισμός  210-
7215717 (Θερινό) Funny face 
20.50-23.00
AΘΗΝΑΙΟΝ-3D DIGITAL Βασ. 
Σοφίας 124, Αμπελόκηποι  210-
7782122,  Κρατήσεων: 211- 
2112222 DSD, A/C κρατήσεις - 
πωλήσεις: www.athinaioncinemas.
com
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00-
21.00-23.00 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 18.30-
20.30-22.30 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis-3D 
DIGITAL Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάν. 
Μεταξά, Γλυφάδα  κρατήσεων 
211-2112222, Dolby SRD, DTS, 
A/C κρατήσεις-πωλήσεις-www.
athinaioncinemas.com
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00-
21.00-23.00 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 3: Οι μεγάλοι 20.40-
22.40
Αίθουσα 4: Toy Story 3 (Κινούμε-
να σχέδια) 18.30 μεταγλ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή) / Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα 20.30-22.30 με υπότ.
AΙΓΛΗ - VILLAGE COOL Ζάππειο 
 210-3369369 (Θερινό) Οι Ανα-
λώσιμοι 21.00-23.00
AΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Οδός Φιλαδελφεί-
ας - Σολωμονίδου  210-7247600 
(Θερινό) Baaria 21.30
AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3ης Ορεινής Τα-
ξιαρχίας 13, Ζωγράφου  210-
7773608 D/D (Θερινό) Robin 
Hood 20.45-23.00
AΜΥΝΤΑΣ Πλ. Υμηττού  210-
7626418 Πλήρως ανακαινισμένος 
(Θερινό) 22 σφαίρες 20.50-
23.00
AΝΕΣΙΣ Λεωφ. Κηφισίας 14, 
Αμπελόκηποι  210-7788778 D/S 
(Θερινό) Οι Αναλώσιμοι 21.00-
23.00
AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1 
Αγων. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι  
210-5813470, 210-5813450 D/D, 
A/C
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 20.30-22.30 
με υπότ.
Αίθουσα 2: Τα κόκκινα παπού-

τσια 20.30-23.00
AΡΚΑΔΙΑ Καραολή και Δημητρί-
ου 36, Πάρκο Βύρωνα  210-
7661166, 210-7661226 (Θερινό) 
Surround Επαγγελματίας καρδιο-
κατακτητής 21.00-23.00
AΣΤΟP HOLLYWOOD 3D Σταδί-
ου 28 (είσοδος από στοά Κοραή)  
210-3310820 DDS, EX, Dolby 3D 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Κινού-
μενα σχέδια) 18.30-20.30-22.30 με 
υπότ. (σε τρισδιάστατη προβολή)
AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ-SUZUKI Αττι-
κό Αλσος  210-6997755, 210-
6997788 D/S (Θερινό) Τηλεφω-
νήσατε ασφάλεια αμέσου δρά-
σεως 21.00 / 22 σφαίρες 23.00
BΑΡΚΙΖΑ-3D DIGITAL Θάσου 22, 
Βάρκιζα  210-8973926 D/S, A/C
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 18.50-21.00 
με υπότ. (σε τρισδιάστατη προβολή) 
/ Αόρατος συγγραφέας 22.50
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες παρέες 
21.00-23.00 / Toy Story 3 18.50 
μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ο τελευταίος σταθ-
μός 20.50-23.00
BΟΞ Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια 
 210-3301020 (Θερινό) Το 
πνεύμα του μελισσιού 21.00 / 
Ριφιφί 23.00
VILLAGE 15 CINEMAS @ THE 
MALL Ανδρέα Παπανδρέου 35 (πα-
ράπλευρος Αττικής Οδού) Μαρούσι, 
θέση Ψαλίδι  210-6104100, κρα-
τήσεις 210-8108080, D/D
Αίθουσα 1: Εκλειψη 17.30-20.00-
22.30-01.00
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 17.45-
20.15-22.30-00.45 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 3: Toy Story 3 (Κινού-
μενα σχέδια) 18.45 μεταγλ. / Οι 
Αναλώσιμοι 21.15-23.45
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι 
19.00-21.15-23.45
Αίθουσα 5-CINEMA EUROPA.
ING: Toy Story 3 (Κινούμενα σχέ-
δια) 18.00 μεταγλ. / Οι μεγάλοι 
20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 6-CINEMA EUROPA.
ING: Επικίνδυνες παρέες 19.45-
00.15 / Οι μεγάλοι 17.30-22.00
Αίθουσα 7-MAX SCREEN: Σρεκ 
κι εμείς καλύτερα (Κινούμενα σχέ-
δια) 18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 17.00-
19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες παρέες 
18.15-20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 10: Οι Αναλώσιμοι 
17.15-19.45-22.15-00.45
Αίθουσα 11: Υποψήφιος μάγος 
17.00-19.15-21.30-00.00
Αίθουσα 12: 22 σφαίρες 18.15-
20.45-23.15
Αίθουσα 13-GOLD CLASS: Οι 
Αναλώσιμοι 19.45-22.15
Αίθουσα 14-GOLD CLASS: 22 
σφαίρες 20.45-23.15
VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI 
Υμηττού 110 & Χρεμωνίδου, Πα-
γκράτι  210-7572440, κρατήσεις 
210-8108080 Dolby SRD www.
villagecinemas.gr. Εκπτωση στο 
πάρκινγκ για τους πελάτες
Αίθουσα 1: Toy Story 3 (Κινού-
μενα σχέδια) 18.00 μεταγλ. / Οι 
μεγάλοι 20.10-22.20-00.30
Αίθουσα 2: Επικίνδυνες παρέες 
19.30 / Υποψήφιος μάγος 17.10 
/ 22 σφαίρες 21.45-00.20
Αίθουσα 3 COSMOTE: Οι Ανα-
λώσιμοι 18.45-21.15-23.45

Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι 
18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 17.40-
19.50-22.00-00.10 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & 
Μωραϊτίνη 3, Π. Φάληρο  κρατή-
σεων: 8011009191, 210-8108080, 
www.villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 17.00-
19.00-21.00-23.00 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Toy Story 3 (Κινούμε-
να σχέδια) 17.00 μεταγλ. / Υποψή-
φιος μάγος 19.10-21.30-23.50
Αίθουσα 3-CINEMA EUROPA 
ING: Οι μεγάλοι 16.15-18.45-
21.10-23.30
Αίθουσα 4: Επικίνδυνες παρέες 
17.40-20.00-22.20
Αίθουσα 5: 22 σφαίρες 17.00-
19.40-22.20-01.00
Αίθουσα 6: Οι Αναλώσιμοι 
18.00-20.10-22.20-00.30
Αίθουσα 7-VMAX: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα (Κινούμενα σχέδια) 
16.00-18.00-20.00-22.00-00.00 με 
υπότ. (σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 8-GOLD CLASS: Υπο-
ψήφιος μάγος 17.40-20.00-
22.20
Αίθουσα 9-GOLD CLASS: 22 
σφαίρες 21.00-23.10
VILLAGE COOL RENTIS Θηβών 
228 & Πέτρου Ράλλη (στον κήπο 
του Village Park)  210-4278600 
(Θερινό) Dolby Οι Αναλώσιμοι 
21.00-23.30
VILLAGE SHOPPING AND MORE 
Θηβών 228 & Πέτρου Ράλλη, Αγ. 
Ιωάννης Ρέντης  210-4278600, 
κρατήσεις 210-8108080 Digital, 
www.villagecinemas.gr
GOLD CLASS 1: Οι Αναλώσιμοι 
21.45-00.00
GOLD CLASS 2: Οι Αναλώσιμοι 
20.15-22.30
Αίθουσα 3: Εφιάλτης στο δρό-
μο με τις λεύκες 00.15 / Εκλειψη 
19.15-21.45
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι 
18.00-20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 5: Επικίνδυνες παρέες 
18.15-20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 6: 22 σφαίρες 19.45-
22.15-00.45 / Toy Story 3 17.30 
μεταγλ.
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 17.00-
19.00-21.00-23.00-01.00 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 18.00-
20.00-22.00-00.00 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 9: Οι Αναλώσιμοι 
17.15-19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 10 COSMOTE: Οι μεγά-
λοι 17.45-20.00-22.15-00.30
Αίθουσα 11: Υποψήφιος μάγος 
17.00-19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 12: Οι μεγάλοι 21.00-
23.15-01.30 / Toy Story 3 18.30 
μεταγλ.
ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDEON Ζέππου & Ξε-
νοφώντος  210-9650318 (Θε-
ρινό) D/D
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι 
20.50-23.15
ΔΕΞΑΜΕΝΗ Πλατ. Δεξαμενής 
Κολωνάκι (κήπος - τραπεζάκια) 
 210-3623942, 210-3602363 
D/S (Θερινό) Η άγνωστη κυρία 
(Ασπρόμαυρο) 21.00-23.00
ΔΙΟΝΥΣΙΑ Λεωφ. Συγγρού 286, 
Καλλιθέα  210-9515514 (Θερι-
νό) Ο μεγάλος ύπνος (Ασπρόμαυ-
ρο) 20.50-23.00
ΕΚΡΑΝ Ζωναρά - Αγαπίου, στά-
ση Παναθήναια  210-6461895 
(Θερινό) Η περιφρόνηση 21.00-

23.00
ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax Κηφισίας 
29, τέρμα Αμπελοκήπων με κήπο 
 210-6464009 www.cinemax.
gr, cinemax1@otenet.gr (Θερινό) 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Κινούμε-
να σχέδια) 21.00-23.00 με υπότ.
ΖΕΦΥΡΟΣ Τρώων 36, Θησείο  
210-3462677 (Θερινό) Ωραίος 
και σέξι 21.00-23.00
ΗΛΕΚΤΡΑ Πατησίων 292, Αγ. Λου-
κάς  210-2284185 (Θερινό) Το 
μυστικό στα μάτια της 20.50-
23.00
ΘΗΣΕΙΟΝ Αποστ. Παύλου 7  
210-3470980, 210-3420864 
www.cine-thisio.gr, D/S (Θερινό) 
Το τελευταίο τανγκό στο Παρίσι 
20.50-23.10
ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax Λεωφ. Κηφισί-
ας 245 (Zηρίνειο)  210-6233567, 
210-6232808 Πάρκινγκ D/D, A/C, 
Parking
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 18.00-
20.00-22.00 με υπότ.
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00-
21.00-23.00 με υπότ.
ΛΑΪΣ Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλε-
ξάνδρου, Μεταξουργείο  210-
3609695 D/D, DTS (Θερινό) 
Funny face 21.00-23.00
ΛΑΟΥΡΑ Φορμίωνος & Νικηφο-
ρίδη 24, Νέο Παγκράτι (με κήπο 
με τραπεζάκια)  210-7662040 
(Θερινό) Ακαδημία Πλάτωνος 
(Ελληνικό) 21.00-23.00
ΛΙΛΑ Νάξου 115 Πατήσια  210-
2016849 Σινέ Τέχνης (ανακαινισμέ-
νος) (Θερινό) Τα κόκκινα παπού-
τσια 21.15
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ-Filmcenter 
Λεωφ. Συγγρού 106, στάση μετρό 
«Φιξ»  210-9215305 D/D Το 
τελευταίο τανγκό στο Παρίσι 
22.30 / Σαμπρίνα 20.45
ΝΑΝΑ Cinemax Λεωφ. Βουλιαγ-
μένης 179 Δάφνη (στάση μετρό 
Αγ. Ιωάννης)  210-9703158 - 
9706865 D/D Δωρεάν Πάρκινγκ 
(Βουλιαγμένης 183)
Αίθουσα 1: 22 σφαίρες 20.45-
23.15
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 17.30-
19.30-21.45 με υπότ.
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι 
18.00-20.00-22.00-00.00
Αίθουσα 4 (3D): Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα (Κινούμενα σχέδια) 
18.00-20.20-22.40 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 5: Υποψήφιος μάγος 
20.00-22.30
Αίθουσα 6: Οι Αναλώσιμοι 
19.00-21.00-23.00
ΟAΣΙΣ Πρατίνου 7 Παγκράτι  
210-7244015 (Θερινό) Η περι-
φρόνηση 20.50-23.00
ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ Λ. Κηφισίας 73 & Πουρ-
νάρα (κόμβος Αττικής Οδού)  
210-6786000, DTS 8011160000, 
www.i-ticket.gr, πάρκινγκ
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.30-
21.30-23.40 με υπότ.
Αίθουσα 3: Toy Story 3 (Κινού-
μενα σχέδια) 19.15 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Εκλειψη 19.40-
22.15
Αίθουσα 5: Οι Αναλώσιμοι 
18.00-20.15-22.30
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 18.20-
20.30-22.40 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 10: Οι Αναλώσιμοι 
18.50-21.15-23.30
Αίθουσα 11: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00 με 
υπότ., (σε τρισδιάστατη προβολή) / 
Οι Αναλώσιμοι 21.15-23.30

Αίθουσα 12: Επικίνδυνες παρέες 
20.45-23.15
ΟDEON STARCITY Λ. Συγγρού 
111 & Λεοντίου, Ν. Κόσμος, DTS-
ES, D/D, www.i-ticket.gr  210-
6786000, 8011160000 (από στα-
θερό)
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00 με 
υπότ. (σε τρισδιάστατη προβολή) / 
Οι Αναλώσιμοι 21.15-23.30
Αίθουσα 2: Οι Αναλώσιμοι 
18.50-21.15-23.30
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.30-
21.30-23.40 με υπότ.
Αίθουσα 5: Οι Αναλώσιμοι 
18.00-20.15-22.30
Αίθουσα 6: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 18.20-
20.30-22.40 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 8: Εκλειψη 22.15 / Toy 
Story 3 19.15 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες παρέες 
20.45-23.15
ΠΑΛΑΣ Παγκράτι  210-7515434 
D/S (Θερινό) Τα κόκκινα παπού-
τσια 20.30-23.00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ Τέρμα Μαυρομιχά-
λη  2106425714 D/S (Θερινό) 
Ωραίος και σέξι 23.00 / Ο μεγά-
λος ύπνος 20.50
ΡΙΒΙΕΡΑ Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια 
 210-3837716, 210-3844827 
(Θερινό) Το τελευταίο τανγκό 
στο Παρίσι 20.30-23.00
ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ Αλσος Βεΐκου  
210-2138119 D/D (Θερινό) Σρεκ 
κι εμείς καλύτερα (Κινούμενα σχέ-
δια) 21.00-23.00 με υπότ.
ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη  210-9731856 D/S (Θε-
ρινό) I love you Phillip Morris 
21.15
ΣΙΝΕ ΠΑΡΙ Πλάκα  210-3222071, 
210-3248057 DSR www.cineparis.
gr (Θερινό) Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 21.00-23.00 
με υπότ.
ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ Πάρκο Φλοί-
σβου, Παλ. Φάληρο  210-
9821256, 210-9403595 D/S 
(Θερινό) Οι Αναλώσιμοι 20.45-
23.00
ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ CLASSIQUE-ΗΒΗ 
Κηφισίας 290,Φάρος Ψυχικού  
210-6777330-1, D/S (Θερινό) Η 
γυναίκα της διπλανής πόρτας 
21.00-23.00
ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Κων. Παλαιολόγου 
18, Ν. Σμύρνη  210-9333820, 
210-9350439, Stereo (Θερινό) 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα (Κινού-
μενα σχέδια) 20.45-22.45 με υπότ.
STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΣ Αχαρνών 373-375  210-
2371000, 8018017837, www.
stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Toy Story 3 (Κινού-
μενα σχέδια) 18.50 μεταγλ. / Υπο-
ψήφιος μάγος 21.10-23.20
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 20.00-
22.00-00.00 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 3: Οι μεγάλοι 18.10-
20.20-22.30
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι 
19.30-21.30-23.30
Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 19.00-
21.00-23.00 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 6: Υποψήφιος μάγος 
22.10
Αίθουσα 7: Επικίνδυνες παρέες 
21.20
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες παρέες 
22.20
Αίθουσα 9: Εκλειψη 21.40
Αίθουσα 10: Εκλειψη 22.40
STER CINEMAS Εμπορικό κέ-

ντρο ESCAPE, Λεωφ. Δημοκρα-
τίας 67Α, Ιλιον  210-2371000, 
8018017837 Online αγορές εισι-
τηρίων: www.stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 20.00-
22.00-00.00 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή)
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι 
19.30-21.30-23.30
Αίθουσα 4: Toy Story 3 (Κι-
νούμενα σχέδια) 18.10 μεταγλ. / 
Οι μεγάλοι 20.20 / 22 σφαίρες 
22.30
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 21.00-
23.00
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ-3D Digital Λεωφ. 
Ηρακλείου 386, Ν. Ηράκλειο  
210-2826873, 210-2825607 DSD, 
SR, A/C
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα (Κινούμενα σχέδια) 20.30-
22.30 με υπότ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΑ 3 Ν. Ηράκλειο  
210-2826873 - 210-2825607 (με 
σεζ λονγκ) Dolby DTS (Θερινό) Οι 
Αναλώσιμοι 21.00-23.00
ΤΡΙΑΝΟΝ-Filmcenter Πατησίων 
- Κοδριγκτώνος  210-8222702, 
210-8215469, D/S, Digital SR Η 
διακριτική γοητεία της Μπουρ-
ζουαζίας 22.30 / Η νύφη της θά-
λασσας 20.30
ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ Ελ. Βενιζέλου, Νέα 
Σμύρνη  210-9332766 (Θερινό) 
Οι Αναλώσιμοι 20.45-23.00
ΦΙΛΟΘΕΗ Πλατ. Δροσοπούλου, 
Φιλοθέη  210-6833398 D/S 
(Θερινό) Οι Αναλώσιμοι 20.50-
23.00
ΨΥΡΡΗ Σαρρή 40, όπισθεν θεά-
τρου αποθήκης  210-3247234 
(Θερινό) Η άγνωστη κυρία 
(Ασπρόμαυρο) 21.00-23.00

ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΙ
ΑΛΣΟΣ Δεκελείας 154, Ν.Φιλα-
δέλφεια  210-2532003, 210-
2583133 D/S (Θερινό) The kings 
of Mykonos 21.00-23.00
AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/
ΦΟΣ Νευροκοπίου 2-4, Παπάγου 
 210-6561153 D/D (Θερινό) Οι 
Αναλώσιμοι 20.50-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ Κωνστα-
ντινουπόλεως 2, πάρκο Ηρώων, 
Ταύρος  210-3459531 Η Τιτα-
νομαχία 21.00-23.00
ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κώστα Βάρναλη 32, 
Περιστέρι  210-5780892-3 S/S 
(Θερινό) Δίψα 20.40-23.10

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
AΕΛΛΩ Ραφήνα  22940-23420 
(Θερινό) Μπόνι και Κλάιντ 
20.50-22.50
AΘΗΝΑ-PISCINES IDEALES 
Σολωμού 18 Χαλάνδρι  210-
6855860 (Θερινό) Αόρατος 
συγγραφέας 20.45 / Επικίνδυνες 
παρέες 22.20
AΘΗΝΑΙΑ Χαλκούτσι  22950-
71515 (Θερινό) S/S Είναι μπερ-
δεμένο 21.00-23.00
AΙΓΛΗ Λεωφ. Σαρωνίδας 28-30  
22910-54941 -54261 (Θερινό) 
D/S Coco before Chanel 21.00-
23.00
AΚΤΗ Πλαζ Βουλιαγμένης  210-
8961337 S/S (Θερινό) Οι Αναλώ-
σιμοι 20.50-23.10
AΛΕΞ-CINEMA Λεωφ. Πόρτο 
Ράφτη 235  22990-76034 D/S 
www.alexcinema.gr (Θερινό) Ο μι-
κρός Νικόλας 21.00 / Είναι όλοι 
τους καλά 23.00
AΛΕΞΑΝΔΡΑ-SUZUKI Ηρώων 
Πολυτεχνείου 27, 5η στάση Χολαρ-
γού, Κ. Χαλάνδρι  210-6777708-9 
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Θέατρο
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ (Δεριγνύ 10 & Πατησί-
ων  210-8237330) «Δεν βλέ-
πω, δεν ακούω, δεν μιλάω» 
του Γ. Θεοδοσιάδη – Πούλης, 

Βισκαδουράκης, Σπαντίδας.
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚ (Λ. Αλεξάνδρας 
36  210-8813341) «Αναμεί-
νατε στο ακουστικό σας» του 
Χαλ Σάλγουεν – Νικολαΐδης, Καί-
σαρης, Μακρίδη, Στεφάνου. 

(Θερινό) The kings of Mykonos 
21.00-23.00
AΛΙΚΗ Πλατ. Δροσιάς  210-
6229645, 210-2234130 (Θερι-
νό) Φεύγω 21.00-23.00
AΛΟΜΑ Γερουλάνου 103 - Πό-
ντου, Αργυρούπολη  210-
9937011 (υπό νέα διεύθυνση) 
(Θερινό) Οι Αναλώσιμοι 20.50-
23.00
AΜΑΡΥΛΛΙΣ-SUZUKI Αγ. Πα-
ρασκευή  210-6010561, 210-
6010497 (Θερινό) Πρόγευμα 
στο Τίφανις 21.00-23.00
AΜΙΚΟ Επιδαύρου & Ανδρούτσου, 
Χαλάνδρι  210-6815532, 210-
6826372 D/S (Θερινό) Μπόνι 
και Κλάιντ 20.50-23.00
AΣΤΕΡΙ (ΠΡΩΗΝ ΙΛΙΟΝ) Νέστο-
ρος & Φιλοκτήτου, Εμπορικό Κέ-
ντρο Ιλιον, Ιλιον  210-2639030, 
D/D (Θερινό) Η Τιτανομαχία 
21.00-23.00
AΣΤΡΟΝ Λούτσα  22940-82249 
Stereo (Θερινό) The kings of 
Mykonos 21.00-23.00
VILLAGE COOL TYMVOS Παρα-
λία Μαραθώνα  22940-55566, 
6977500030 D/S (Θερινό):
Αίθουσα 2: Εφιάλτης στο δρό-
μο με τις λεύκες 21.00-23.00
Αίθουσα 3: Να με θυμάσαι 
20.50-23.00
VILLAGE COOL ΜΑΡΙΕΛ Πόρτο 
Ράφτη  22990-71335 S/S (Θε-
ρινό) Ο τελευταίος σταθμός 
20.30-23.00
ΓΟΡΓΟΝΑ Παραλία Καλάμου, 
Αγ. Απόστολοι  22950-81223 
4 μαύρα κουστούμια (Ελληνικό) 
21.00-23.15
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ Αμφι-
θεατρικός. Τέρμα Δεληγιάννη  
210-5698855 (Θερινό) Τα μά-
θατε για τους Μόργκαν; 21.00
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
Λεωφ. Ειρήνης 50, Πλατ. Εθνικής 
Αντιστάσεως Ηλιούπολη  210-
9919818 (Θερινό) Ο διαχειρι-
στής 20.30-22.30
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 
Λαύριο  22920-27911 (Θερινό) 
Iron Man 2 20.45-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙ-
ΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» Αγ. Κων/
νου 40, Μαρούσι  210-6198890 
(Θερινό) Τραγουδώντας στη 
βροχή 21.00-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ Τζιαρντίνι 6, Χαλκίδα 
 22210-83873 Toy Story 3 
(Κινούμενα σχέδια) 20.45 με-
ταγλ. / 22 σφαίρες 22.45
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Πα-
ραλία Κακής Θάλασσας  22990-
28049 (Θερινό) Baaria 21.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ Ν. Ηράκλειο  
2102773731 (Θερινό) Ραγισμέ-
νες αγκαλιές 21.00-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Δαβάκη 
18, Χαϊδάρι  210-5323231 D/S 
(Θερινό) 22 σφαίρες 20.50-
23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ 25ης 
Μαρτίου (Λ. Πετρουπόλεως) 168, 
Πετρούπολη  210-5012391 
(Θερινό) Προσκύνημα στη 
Λούρδη 21.00-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ Νε-
απόλεως 5-7, Αγ. Παρασκευή  
210-6017565, 210-6081342 S/S 
(Θερινό) Ραντεβού στο Παρίσι 
20.40-23.00
ΚΑΣΤΑΛΙΑ Χρυσ. Σμύρνης 1, Πλατ. 
Αγ. Στεφάνου  210-8144384 D/S 
(Θερινό) Ραντεβού στο Παρίσι 
20.45 / 22 σφαίρες 23.00

ΚΟΡΑΛΙ Cinemax Αφροδίτης & 
Ιθάκης, Σαρωνίδα  22910-54097 
D/D www.cinemax.gr, cinemax1@
otenet.gr (Θερινό) Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα (Κινούμενα σχέδια) 
21.00-23.00 με υπότ.
ΜΑΪΑΜΙ Μάτι  22940-79290 
Stereo (Θερινό) Ο τελευταίος 
σταθμός 20.50-23.00
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ CINEMA Δουκίσσης 
Πλακεντίας 87 Χαλάνδρι  210-
6014284 (Θερινό) Οι Αναλώσι-
μοι 20.50-23.00
ΜΑΡΙΑΝΑ Παραλία Καλάμου, Αγ. 
Απόστολοι  22950-85126 (Θε-
ρινό) Πλανήτης 51: Επισκέπτης 
από τη γη (Κινούμενα σχέδια) 
21.00 / Εκλειψη 23.00
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ Κηφισιά  
210-8019687 Dolby, DTS (Θερι-
νό) Ο τελευταίος σταθμός 20.45 
/ 22 σφαίρες 23.00
ΟΡΦΕΑΣ Λεωφ. Σαρωνίδος 60  
22910-60077 (Θερινό) Οι Ανα-
λώσιμοι 21.15-23.15
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗ-
ΜΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δημοτικό Σχο-
λείο Χολαργού, Περικλέους 53  
210-6511758 (Θερινό) Το αδελ-
φάτο των ιπποτών της ελεεινής 
τραπέζης 20.30-22.30
ΡΙΑ Βάρκιζα  210-8970844 
(Θερινό) Είναι μπερδεμένο 
20.45-23.00
ΡΙΑ Μάτι  22940-34778 (Θερι-
νό) Ενας άντρας μόνος 21.00-
23.00
ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ Κύπρου 
68, Δημαρχείο Αργυρούπολης 
 210-9922098 DSS (Θερινό) 
Ακαδημία Πλάτωνος (Ελληνικό) 
20.45-23.00
ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Μιλτιάδου 
& Γαργηττού, δίπλα στο κολυμβη-
τήριο  210-6612717 (Θερινό) 
Ενας προφήτης μα τι προφήτης 
21.00-23.00
ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ Ελ. Βενιζέλου 3, 
Παλλήνη  210-6666815, 210-
6666284 (Θερινό) Soul kitchen 
21.00-23.00
ΣΙΣΣΥ - Candia Strom Λεωφ. 
Μαραθώνος 36 Νέα Μάκρη  
22940-91811, 6907-383613 
DTS (Θερινό) Το μυστικό στα 
μάτια της 20.50-23.15
ΤΡΙΑΝΟΝ-Cinemax Κεφαλληνί-
ας 4, Σαρωνίδα  22910-54931 
(Θερινό) D/D, www.cinemax.gr, 
cinemax1@otenet.gr cinemax1@
otenet.gr 22 σφαίρες 20.50-
23.00
ΦΛΩΡΙΔΑ Ζούμπερι  22940-
96923 www.cineflorida.gr S/S 
(Θερινό) Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας (Κινούμενα σχέδια) 
20.50 / 22 σφαίρες 23.10
ΧΛΟΗ Κασσαβέτη 17, Κηφισιά  
210-8011500 (Θερινό) Οι Ανα-
λώσιμοι 21.00-23.10
ΩΡΩΠΟΣ Ωρωπός  22950-
38979 D/S (Θερινό) 22 σφαίρες 
21.00-23.15

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΙΝΕ 
ΚΗΠΟΣ Θερμοπυλών 49 & Κνω-
σού  210-4810790 Κήπος με 
μπαρ και τραπεζάκια (Θερινό) 
Ακαδημία Πλάτωνος (Ελληνικό) 
21.00-23.00
ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗ-
ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Σωκράτους 65, Δραπετσώνα  
210-4082530 (Θερινό) Killers 
21.00-23.00
ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Βύρωνος 
& Χιλής, Αγ. Ευθύμιος, Κερατσίνι 
 210-4317270 (Θερινό) Το 
κινούμενο κάστρο (Κινούμενα 
σχέδια) 21.00-23.10
ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙ-
ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Θηβών 245, 

Νίκαια, με τραπεζάκια, ΔΩΡΕΑΝ 
πάρκινγκ  210-4906066 D/S 
www.cinenikaia.gr (Θερινό) 22 
σφαίρες 20.50-23.00
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Αγ. Γεωρ-
γίου & Ζάππα 4, Κορυδαλλός  
210-4960955 I love you Phillip 
Morris 21.00-23.00
ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/
ΦΟΣ Λεωφ. Δημοκρατίας 158 
(κάτω από το γήπεδο)  210-
4413113 (Θερινό) Κλειστό λόγω 
αργίας
ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ Σελήνια, Σαλαμίνα 
 210-4670011, 210-4670012 
(Θερινό) 22 σφαίρες 21.00-
23.15

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΕΡΙΝΟΙ
ΑΛΕΞ  2310-269403, 2310-
265884 Αγ. Σοφίας-Ολύμπου: 22 
σφαίρες 20.50-23.00
ΑΠΟΛΛΩΝ  2310-828642, Σα-
ρανταπόρου 4: Σαμπρίνα 20.45 / 
Αγκάθα Κρίστι: Ειδικότης μας 
το έγκλημα 23.00
ΑΥΡΑ  2310-454525 Πλαζ Αρε-
τσούς, Καλαμαριά: The kings of 
Mykonos Πέμ.-Δευτ. 21.00-23.00 
/ Inception Τρ.-Τετ. 21.00-23.15
ΕΛΛΗΝΙΣ  2310-292304 Πλα-
τεία ΧΑΝΘ, δίπλα στο Βελλίδειο: 
Τελευταίος σταθμός 21.00 / Οι 
μεγάλοι 23.00
ΝΑΤΑΛΙ  2310-829457 Μεγ. 
Αλεξάνδρου 3: Baaria: Η πόλη 
του ανέμου του Γκιουζέπε Τορ-
νατόρε 20.30-23.10, Παρ.-Σάβ. 
20.30 / Inception Παρ.-Σάβ. 
23.10
ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  2310-
346720 1ο χλμ. οδού Πανορά-
ματος-Θέρμης: Killers Πέμ.-Κυρ. 
21.00-23.00 / The rebound 
Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ  2310-
631700, περιοχή Στρεμπενιώτη 
Νεάπολη: 4 μαύρα κουστούμια 
Πέμ.-Κυρ. 21.00-23.00 / Αγια-
σμός Δευτ.-Τετ. 21.00-23.00
ΣΙΝΕ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ  2310-
600-696 Μαυρομιχάλη-Φιλίππου, 
Πάρκο Κρύας Βρύσης, Δήμος Πο-
λίχνης: 4 μαύρα κουστούμια Πέμ. 
-Κυρ. 21.00 / Baaria: Η πόλη του 
ανέμου του Γκιουζέπε Τορνατόρε 
Δευτ.-Τετ. 21.00

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
VILLAGE CENTRE  2310-
499999, Εμπορικό Κέντρο 
Mediterranean Cosmos D/D, 
DTS
Αίθουσα 1 ING (DTS Sound): Toy 
story III μεταγλ. Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 
17.30, Παρ.-Σάβ. 18.50, Τρ.-Τετ. 
18.40 / Επικίνδυνες παρέες Πέμ. 
& Κυρ.-Δευτ. 19.40-22.00-00.30 / 
Οι αναλώσιμοι Παρ.-Σάβ. 21.00-
23.20, Τρ.-Τετ. 20.50-23.20
Αίθουσα 2 (D/D): Υποψήφιος 
μάγος Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 18.20-
20.30-22.40 / Σρεκ κι εμείς κα-
λύτερα υπότ. Παρ. 17.00-19.00-
20.50-22.50-00.50, Σάβ. 15.00-
17.00-19.00-20.50-22.50-00.50, 
Τρ.-Τετ. 18.30-20.40-22.50-
00.50
Αίθουσα 3 (D/D): Οι αναλώσι-
μοι Παρ. 19.10-21.30-23.50, Σάβ. 
16.50-19.10-21.30-23.50, Τρ.-Τετ. 
17.20-19.30-22.10-00.30 / Οι με-
γάλοι Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 17.00-
19.10-21.40-23.50
Αίθουσα 4 (D/D, Stereo): Stereo 
Inception Παρ.-Σάβ. 21.50-00.40, 
Τρ.-Τετ. 19.00-21.50-00.40 / Οι 
αναλώσιμοι Πέμ. & Δευτ. 17.10-
19.30-21.50-00.20, Κυρ. 15.00-
17.10-19.30-21.50-00.20 / Οι 
μεγάλοι Παρ. 17.20-19.30, Σάβ. 
15.10-17.20-19.30
Αίθουσα 5 (D/D): Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα υπότ. Πέμ. & Δευτ. 

18.40-20.50-22.50-00.40, Παρ. 
17.40-19.40-21.40-23.40, Σάβ. 
15.40-17.40-19.40-21.40-23.40, 
Κυρ. 16.40-18.40-20.50-22.50-
00.40, Τρ.-Τετ. 18.00-20.00-22.00-
00.10
Αίθουσα 6 (Max screen D/S DTS): 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα υπότ. 
(3D) Πέμ. & Δευτ. 18.00-20.10-
22.10-00.10, Παρ. 18.20-20.30, 
Σάβ. 16.20-18.20-20.30, Κυρ. 
16.00-18.00-20.10-22.10-00.10 / 
Inception Παρ.-Σάβ. 22.30, Τρ.-Τετ. 
16.50-19.40-22.30
Αίθουσα 7 (D/D): Inception Παρ.-
Σάβ. 20.10-23.10 / Toy story III 
μεταγλ. Παρ. 18.00, Σάβ. 15.50-
18.00 / Οι αναλώσιμοι Τρ.-Τετ. 
18.50-21.30-23.50 / Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα υπότ. Πέμ. & Δευτ. 
17.20-19.20-21.20-23.20, Κυρ. 
15.20-17.20-19.20-21.20-23.20
Αίθουσα 8 COSMOTE: Inception 
Τρ.-Τετ. 17.30-20.20-23.10 / Οι 
αναλώσιμοι Πέμ. & Δευτ. 17.40-
19.50-22.20, Παρ.-Σάβ. 15.20-
17.30-19.50-22.10-00.30, Κυρ. 
15.40-17.40-19.50-22.20
Αίθουσα 9 Gold Class: Inception 
Παρ. & Σάβ. & Τρ.-Τετ. 21.50 / Οι 
αναλώσιμοι Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 
21.50
Αίθουσα 10 (Digital DTS Sound 
Gold): Inception Παρ. & Σάβ. & 
Τρ.-Τετ. 22.30 / Οι αναλώσιμοι 
Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 19.50-22.20, 
Παρ.-Σάβ. 19.50
Αίθουσα 11: Inception Παρ. & 
Σάβ. & Τρ.-Τετ. 21.10-00.00 / Οι 
αναλώσιμοι Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 
21.10-23.40
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ  2310-
290-290, κρατήσεις  801-11-
60000 & 210-6786000, on-line: 
www.i-ticket.gr. Τσιμισκή 43 , DTS, 
Dolby:
Αίθουσα 1 (DTS, D/D, JBL 5000): 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα υπότ. (3D) 
18.20-20.30-22.45
Αίθουσα 2 (Dolby) Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα υπότ. 19.10-21.10-
23.10
Αίθουσα 3 (D/D): Οι αναλώσιμοι 
18.00-20.15-22.30, Παρ.-Σάβ. κα-
μία προβολή / Inception Παρ.-Σάβ. 
20.00-23.00
Αίθουσα 4 (D/D): Οι αναλώσιμοι 
18.45-21.00-23.20
Αίθουσα 5 (D/D, JBL 5000): Οι 
αναλώσιμοι Παρ.-Σάβ. 18.00-
20.15-22.30 / Inception Τρ.-Τετ. 
20.00-23.00
Αίθουσα 6 (D/D): Κλειστή
Αίθουσα 7 (D/D): Inception Παρ.-
Σάβ. 21.00-00.00, Τρ.-Τετ. 18.00-
21.00-00.00
Αίθουσα 8 (D/D): Inception Παρ.-
Σάβ. 22.00, Τρ.-Τετ. 19.00-22.00
STER CINEMAS (Μακεδονία  
8018017837 και από κινητό: 210-
2371000, Εμπορικό Κέντρο «Μακε-
δονία», Πυλαία , D/D, DTS:
Αίθουσα 1 (D/D, E.X., DTS): 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα υπότ. 
Πέμ. & Δευτ. 19.00-21.00-23.00, 
Κυρ. 17.00-19.00-21.00-23.00 / 
Inception Παρ.-Σάβ. 21.15, Τρ.-
Τετ. 20.30-23.30
Αίθουσα 2 (D/D, DTS): Πέμ. & 
Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / 
Inception Παρ.-Σάβ. 21.45, Τρ.-
Τετ. 18.00-21.00
Αίθουσα 3 (D/D, DTS): Πέμ. & 
Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / Σρεκ 
κι εμείς καλύτερα υπότ. Παρ. 
19.00-21.00-23.00, Σάβ. 17.00-
19.00-21.00-23.00 / Inception 
Τρ.-Τετ. 20.00-23.00
Αίθουσα 4 (D/D, DTS): Πέμ. & 
Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / Οι 
μεγάλοι Παρ.-Σάβ. 18.10-20.20-
22.30 / Οι αναλώσιμοι Τρ.-Τετ. 
19.45-21.45-23.45
Αίθουσα 5 (D/D, DTS): Κλειστή
Αίθουσα 6 (D/D, DTS): Κλειστή

Αίθουσα 7 (D/D, DTS): Πέμ.-Δευτ. 
αίθουσα κλειστή / Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα υπότ. Τρ.-Τετ. 19.15-
21.15-23.15
Αίθουσα 8 (D/D, DTS): Toy story 
III μεταγλ. (3D) Σάβ. 17.50, Τρ.-Τετ. 
18.10 / Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
υπότ. Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 20.00-
22.00 / Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
υπότ. (3D) Παρ.-Σάβ. 20.00-22.00-
00.00, Τρ.-Τετ. 20.15-22.15
Αίθουσα 9: Οι μεγάλοι Πέμ. & 
Δευτ. 18.10-20.20-22.30, Κυρ. 
16.00-18.10-20.20-22.30, Τρ.-
Τετ. 18.30-21.30 / Οι αναλώσι-
μοι Παρ. 19.30-21.30-23.30, Σάβ. 
17.30-. 19.30-21.30-23.30
Αίθουσα 10 (D/D, DTS): Οι ανα-
λώσιμοι Πέμ. & Δευτ. 19.30-
21.30-23.30, Κυρ. 17.30-19.30-
21.30-23.30 / Inception Παρ.-Σάβ. 
20.10-23.00, Τρ.-Τετ. 19.00-22.00
Αίθουσα 11 (D/D, EX, DTS): Πέμ. 
& Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / 
Inception Παρ.-Σάβ. 22.15, Τρ.-
Τετ. 19.30-22.30
STER CINEMAS CITY GATE  
8018017837 και από κινητό: 210-
2371000, Εμπορικό Κέντρο City 
Gate, Γιαννιτσών & Κωλέττη, D/D, 
Surround-EX
Αίθουσα 1 (DDS-E.X.): Οι αναλώ-
σιμοι Πέμ. & Δευτ. 19.30-21.30-
23.30, Κυρ. 17.30-19.30-21.30-
23.30 / Inception Παρ.-Σάβ. 21.15, 
Τρ.-Τετ. 18.30-21.30
Αίθουσα 2 (DDS, DTS): Toy story 
III μεταγλ. Πέμ. & Δευτ. 18.10-
20.20, Κυρ. 16.00-18.10-20.20 / Οι 
μεγάλοι Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 22.30 
/ Inception Παρ.-Σάβ. & Τρ.-Τετ. 
20.10-23.00
Αίθουσα 3 (DDS, DTS): Πέμ. 
& Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / 
Inception Παρ.-Σάβ. 22.00, Τρ.-
Τετ. 19.30-22.30
Αίθουσα 4 (DDS, DTS): Πέμ.-Δευτ. 
αίθουσα κλειστή / Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα υπότ. Τρ.-Τετ. 19.15-
21.15-23.15
Αίθουσα 5 (DDS, DTS): Κλειστή
Αίθουσα 6 (DDS, DTS): Πέμ. & 
Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / Οι 
αναλώσιμοι Παρ. 19.30-21.30-
23.30, Σάβ. 17.30-19.30-21.30-
23.30, Τρ.-Τετ. 19.50-22.00
Αίθουσα 7 (DDS, DTS): Πέμ. & 
Κυρ.-Τετ. αίθουσα κλειστή / Toy 
story III μεταγλ. Παρ. 19.50, Σάβ. 
17.40-19.50 / Οι μεγάλοι Παρ.-
Σάβ. 22.30
Αίθουσα 8:  Σρεκ κι εμείς καλύ-
τερα υπότ. 21.00-23.00, εκτός Τρ. 
& Τετ. / Inception Τρ.-Τετ. 21.00-
23.50

ΠΑΤΡΑ
STER CINEMAS VESOMARE 8
Ακτή Δυμαίων 17, Πάτρα
Τηλέφωνο κρατήσεων
από σταθερό. 8018017837
Τηλέφωνο κρατήσεων
από κινητό. 210-2371000
ONLINE BUY 
www.stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Κλειστή

Αίθουσα 2: Toy story III (Gr) 
Σάβ. 17.20 / The expendables - 
Οι αναλώσιμοι Παρ.-Σάβ. 19.30, 
21.30, 23.30, Τρ.-Τετ. 19.15, 21.15, 
23.15
Αίθουσα 3: Inception Παρ.-
Σάβ. 21.15, Τρ.-Τετ. 18.10, 21.00, 
23.50
Αίθουσα 4: Inception Παρ.-
Σάβ. 20.10, 23.00, Τρ.-Τετ. 19.10, 
22.00 / Toy story III (Gr) Κυρ. 
17.20 / The expendables - Οι 
αναλώσιμοι Πέμ. & Κυρ.-Δευτ. 
19.30, 21.30, 23.30
Αίθουσα 5: Toy story III (Gr) (3D) 
Σάβ.-Κυρ. 17.50, Τρ.-Τετ. 18.20 / 
Shrek 4 (Eng.) (3D) - Σρεκ και 
εμείς καλύτερα (Eng.) (3D) Πέμ.-
Δευτ. 20.00, 22.00, 00.00, Τρ.-Τετ. 
20.30, 22.30
Αίθουσα 6: Shrek 4 (Eng.) - Σρεκ 
και εμείς καλύτερα (Eng.) Πέμ. 
& Δευτ. 19.00, 21.00, 23.00, Κυρ. 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 / In-
ception Παρ.-Σάβ. 22.15, Τρ.-Τετ. 
20.10, 23.00
Αίθουσα 7: Grown ups Πέμ. & 
Δευτ. 18.10, 20.20, 22.30, Κυρ. 
16.00, 18.10, 20.20, 22.30 / 
Shrek 4 (Eng.) - Σρεκ και εμείς 
καλύτερα (Eng.) Σάβ. 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, Τρ.-Τετ. 19.30, 
21.30, 23.30
Αίθουσα 8: Grown ups Παρ. 
18.10, 20.20, 22.30, Σάβ. 16.00, 
18.10, 20.20, 22.30

ΛΑΡΙΣΑ
STER CINEMAS THESSALIA
3ο χλμ. εθνικής οδού Λάρισας 
- Κοζάνης
Τηλέφωνο κρατήσεων 
από σταθερό: 8018017837
Τηλέφωνο κρατήσεων από κι-
νητό: 210-2371000
ONLINE BUY www.stercinemas.
gr

Αίθουσα 1: Inception Παρ.-Σάβ. 
22.00, Τρ.-Τετ. 19.10, 22.00
Αίθουσα 2: Shrek 4 (Eng.) - Σρεκ 
και εμείς καλύτερα (Eng.) Παρ. 
19.00, 21.00, 23.00, Σάβ. 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, Τρ.-Τετ. 18.30, 
20.30, 22.30
Αίθουσα 3: Κλειστή
Αίθουσα 4: Κλειστή
Αίθουσα 5: Toy story III (Gr) 
Παρ. 19.50, Σάβ.-Κυρ. 17.40, 19.50 
/ Grown ups - Οι μεγάλοι Πέμ. 
& Κυρ.-Δευτ. 19.50, 22.00, Παρ.-
Σάβ. 22.30
Αίθουσα 6: The expendables - Οι 
αναλώσιμοι Πέμ. -Παρ. & Δευτ.-
Τετ. 19.30, 21.30, 23.30, Σάβ.-Κυρ. 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30
Αίθουσα 7: Shrek 4 (Eng.) - 
Σρεκ και εμείς καλύτερα (Eng.) 
Πέμ. & Δευτ. 19.00, 21.00, 23.00, 
Κυρ. 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
/ Inception Παρ.-Σάβ. & Τρ.-Τετ. 
20.10, 23.00
Αίθουσα 8: Inception Παρ.-
Σάβ. 21.15, Τρ.-Τετ. 18.10, 21.00, 
23.50
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ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,65 0,00 -15,58 0,45 1,01 2.000
ALAPIS (ΚΟ) 2,19 -1,35 -46,32 1,84 5,44 93.038
ALMA - ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) 0,12 0,00 -14,29 0,11 0,24 0
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 8,22 -0,72 -24,18 6,44 15,24 100
ALPHA TRUST (ΚΟ) 0,98 -1,01 -1,01 0,91 1,04 0
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 7,60 0,00 2,70 6,42 8,00 500
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5,90 -1,50 -28,05 3,99 13,10 1.496.512
ALSINCO (KO) 0,60 -7,69 -30,23 0,57 1,03 370
ALTEC (ΚΟ) 0,12 0,00 -29,41 0,09 0,28 21.981
ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,07 0,00 0,00 1,07 0
ASPIS BANK (ΚΟ) 0,50 -1,96 -35,76 0,33 1,08 151.889
ATTICA  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,23 0,00 -35,60 1,12 2,30 134
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,38 -0,72 -18,82 0,95 2,59 43.871
AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,57 -9,52 -26,70 0,38 2,06 6.602
AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,74 -0,57 -13,00 1,50 2,20 130
AVENIR (ΚΟ) 0,84 -2,33 -38,69 0,72 1,63 81.850
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,81 0,00 -42,96 0,58 2,48 1.437
BETANET (ΚΟ) 0,06 0,00 0,00 0,06 0
BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,57 -3,39 -35,23 0,51 1,23 4.301
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,65 -2,99 -27,78 0,42 1,41 70.910
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 18,10 0,00 13,20 13,50 21,00 96.025
COMPUCON (ΚO) 0,12 0,00 9,09 0,07 0,16 0
CPI (ΚΟ) 0,48 0,00 23,08 0,22 0,49 0
CROWN HELLAS CAN (ΚO) 7,80 0,00 -5,80 7,20 9,00 0
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,57 0,00 -18,57 0,39 1,25 6.100
DIONIC (ΚΟ) 0,48 -4,00 9,09 0,18 0,79 103.474
DIVERSA 2,86 0,00 2,60 2,86 0
ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 0,67 0,00 -8,22 0,24 0,88 0
ELMEC SPORT (ΚΟ) 0,54 0,00 -62,24 0,52 2,14 0
ENVITEC (ΚΟ) 1,90 0,00 -47,51 1,84 4,45 0
EPSILON NET (ΚΟ) 0,88 0,00 -63,03 0,49 2,45 0
EUROBANK EFG (ΚΟ) 5,75 -0,86 -27,03 3,46 12,94 892.981
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 5,96 -1,49 -28,19 4,99 8,64 12.279
EURODRIP (ΚO) 0,80 0,00 9,59 0,55 0,97 0
EUROLINE AEEX (ΚΟ) 1,18 0,00 5,31 0,91 1,46 0
EUROMEDICA (KO) 2,23 1,36 -54,12 1,98 6,00 454
EUROXX (ΚΟ) 4,03 0,00 0,00 3,03 4,03 0
F.G. EUROPE (ΚO) 0,85 -3,41 -33,59 0,69 1,65 453
FASHION BOX (ΚΟ) 1,47 0,00 0,69 1,04 2,07 0
FLEXOPACK (ΚΟ) 8,58 -1,15 9,30 7,20 8,70 7.250
FOLLI - FOLLIE (KΟ) 17,29 0,52 31,28 12,50 19,00 7.938
FORTHNET (ΚΟ) 0,81 0,00 -35,20 0,60 1,89 39.403
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 7,94 -0,13 -13,60 4,52 12,28 4.389
FRIGOGLASS (KO) 8,98 -2,39 32,06 6,00 10,99 10.263
HELLAS ONLINE (ΚΟ) 0,92 1,10 -24,59 0,37 1,90 1.633
HITECH SNT (ΚΟ) 0,62 0,00 0,00 0,62 0
INFO - QUEST (ΚΟ) 1,19 -0,83 -17,93 0,83 1,95 4.000
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,10 0,92 -20,86 0,91 1,90 1.085
INFORMER (ΚΟ) 0,46 0,00 27,78 0,36 0,59 0
INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,42 5,00 50,00 0,23 0,68 400
INTERINVEST AEEX (KΟ) 0,77 0,00 -6,10 0,70 1,36 0
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,78 -1,27 -36,07 0,55 1,97 289.708
INTRAKAT (KO) 1,28 0,00 -55,56 0,92 4,68 16.412
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,48 -1,33 -46,57 1,26 4,08 60.154
JUMBO (ΚΟ) 5,58 -2,28 -37,09 4,50 9,55 74.943
KLEEMAN HELLAS (KO) 1,92 0,00 -16,52 1,60 2,97 0
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,85 -1,79 -49,21 3,60 8,60 2.775
LAVIPHARM (ΚΟ) 0,81 -3,57 -20,59 0,45 1,62 37.099
LOGISMOS (ΚΟ) 0,64 0,00 60,00 0,34 0,65 5.998
MARFIN INVESTMENT GROUP  (ΚΟ) 1,17 0,00 -35,76 0,79 3,04 1.211.697
MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 1,75 -1,69 -23,58 1,35 3,49 568.875

ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,11 -4,31 -37,29 0,94 3,10 620
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,79 0,00 -23,77 2,22 4,16 0
MEDITERRA (ΚΟ) 2,13 0,00 -2,74 1,95 2,22 0
MERMEREN KOMB.  A.D. PR. (ΕΛΠ) 5,50 0,36 27,91 3,47 6,05 100
MEVACO (ΚΟ) 0,90 0,00 -26,83 0,65 1,53 0
MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) 0,64 0,00 0,00 0,64 0
MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 4,00 0,00 -0,74 3,99 4,80 120
MINERVA (ΚΑ) 1,24 -3,88 -15,07 1,13 1,79 360
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,34 -0,43 7,34 1,73 2,41 2.804
NBGAM ETF Γ∆ Χ.Α. 17,27 -1,03 -22,38 14,33 29,35 162
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,55 -2,67 -14,72 2,04 3,83 779
NUTRIART  (ΚΟ) 0,32 -8,57 -28,89 0,18 0,73 2.900
OLYMPIC CATERING (ΚΟ) 0,90 0,00 -41,56 0,82 1,96 0
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. (ΚΟ) 0,30 0,00 87,50 0,14 0,39 0
PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,71 0,00 -45,39 0,41 1,86 10.900
PC SYSTEMS (ΚΟ) 0,26 0,00 -10,35 0,15 0,34 0
PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) 2,52 0,00 0,00 2,52 2,80 0
PLIAS (ΚΑ) 1,72 1,78 -10,42 1,23 3,20 1
PROFILE (ΚΟ) 0,60 1,69 -40,00 0,55 1,02 3.220
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) 1,33 -2,21 -33,50 0,74 2,34 272.129
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,18 0,00 -30,77 0,11 0,36 0
REDS (ΚO) 1,06 -2,75 -15,20 0,74 1,78 23.535
RIDENCO (ΚΟ) 0,17 0,00 -43,33 0,13 0,50 2.000
RILKEN (KΟ) 3,19 -1,54 -11,39 2,58 4,48 232
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) 4,10 1,49 5,02 2,80 4,75 3.040
SATO AE (ΚΟ) 0,24 4,35 -44,19 0,15 0,66 3.535
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 0,57 0,00 -12,31 0,36 0,76 11.150
SPACE HELLAS (ΚΟ) 1,40 0,00 -30,00 1,12 2,92 0
SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) 0,19 0,00 -32,14 0,15 0,40 0
SPRIDER STORES (ΚΟ) 0,54 1,89 -52,63 0,41 2,08 6.827
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 1,07 -2,73 -15,08 0,69 1,55 930
UNIBIOS (ΚΟ) 0,13 0,00 -31,58 0,10 0,29 45.178
VELL GROUP Α.Ε. (ΚΟ) 0,50 0,00 -5,71 0,33 1,22 21.640
VIDAVO 3,96 0,00 3,22 3,96 0
VIVARTIA (ΚΟ) 17,70 0,00 -23,67 17,18 25,40 0
VIVERE (ΚΟ) 0,68 0,00 -12,82 0,30 1,03 6.278
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 0,43 0,00 -18,87 0,34 0,73 0
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,15 -1,71 -40,72 0,96 2,47 268.337
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,44 4,76 -70,47 0,37 2,80 1.330
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 2,38 0,85 -33,33 2,16 4,65 3.455
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0,50 0,00 -16,67 0,36 1,23 0
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,87 -1,58 -3,11 1,53 2,22 300
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,77 10,00 0,00 0,50 0,96 2.150
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,57 -1,72 -53,47 0,40 1,50 1.803
ΑΛΟΥΜΥΛ  (ΚΟ) 0,80 -2,44 -15,79 0,57 1,35 10.575
ΑΛΥΣΙ∆Α (ΚΟ) 2,19 0,00 0,00 2,19 0
ΑΛΥΣΙ∆Α (ΠΟ) 1,20 0,00 0,00 1,20 0
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ  Α.Ε. (ΚΟ) 0,89 0,00 -32,58 0,60 1,85 0
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,12 0,00 -23,81 0,96 1,61 0
ΑΝΕΚ  (ΚΟ) 0,34 3,03 -46,88 0,20 0,99 384.946
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 3,32 0,00 43,10 1,60 3,32 0
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 2,00 0,00 42,86 1,02 2,00 0
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 0,67 0,00 0,00 0,67 0
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 2,52 0,00 -25,88 2,07 4,53 668
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) 0,32 6,67 -62,35 0,12 1,31 5
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 0,32 6,67 -20,00 0,14 0,72 284.437
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,43 0,00 -11,18 1,05 2,15 0
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,57 1,79 -35,96 0,45 1,54 2.000
ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 0,61 0,00 -29,89 0,59 0,89 0
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 0,16 0,00 6,67 0,10 0,22 70

∆ιεθνείς αγορές
DOW JONES INDUS. AVG ...... 10.348,79 -0,55 %
S&P 500  .........................................1.087,09 -0,50 %
NASDAQ COMPOSITE  ..............2.203,69 -0,26 %
DJ EURO STOXX 50 € ................2.718,86 -0,69 %
FTSE 100 ........................................5.319,37 -0,58 %
DAX ....................................................6.168,27 -0,61 %
CAC 40  .............................................3.636,19 -0,74 %
NIKKEI 225 .....................................9.240,54 0,86 %

ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ ...........................1,28525 -0,25 %
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ.......................................109,648 -0,49 %
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ .............................0,8244 -0,28 %
ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ......1,33871 -0,42 %

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ  ...................................5,90 -1,50 %
COCA-COLA   ...........................................18,1 0,00 %
MARFIN INVESTMENT GROUP .......1,17 0,00 %
MARFIN POPULAR BANK  .................1,75 -1,69 %
Α.Τ.Ε.  ...........................................................1,15 -1,71 %
ΤΙΤΑΝ  ...................................................... 16,80 1,51 %
ΒΙΟΧΑΛΚΟ  ................................................4,11 -0,96 %
∆ΕΗ ........................................................... 13,46 -1,82 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ............................. 10,69 -0,93 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ................................................3,48 -2,79 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  ......................6,28 1,29 %
ΙΝΤΡΑΛΟΤ  ................................................3,34 0,91 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ  ................................................8,7 0,93 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ...........................................4,8 -1,44 %
ΟΠΑΠ  ...................................................... 11,60 -0,85 %
ΟΤΕ...............................................................5,85 -2,50 %
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ .........4,42 -2,43 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK  ...............5,75 -0,86 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  ................................4,09 -2,85 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  .............................4,75 -0,63 %

ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) ..............................6,54 -9,92 %
AUDIOVISUAL (ΚΟ).........................0,57 -9,52 %
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) .........................................1,08 -9,24 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ..........0,10 -9,09 %
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) .......0,30 -9,09 %
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) .....................................0,83 -8,79 %
NUTRIART  (ΚΟ) ...............................0,32 -8,57 %
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ......0,22 -8,33 %
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ  (ΚΟ) ............................0,90 -8,16 %
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) .............0,34 -8,11 %

ΝΕΛ (ΚΟ) ...........................................0,06 20,00 %
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ..................................0,77 10,00 %
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) .................................0,41 7,89 %
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ)...............0,69 7,81 %
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) ....................................7,46 7,18 %
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) ..............................0,32 6,67 %
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) .............................0,32 6,67 %
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΚΑ) ...0,16 6,67 %
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ...............................0,81 6,58 %
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,54 5,88 %

Ανεκόπη η διάρκειας δύο ηµερών ανοδική πορεία στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 1.664,50 µονάδες, µε 
απώλειες 0,81%. Η προσφορά τίτλων ενισχύθηκε προς το τέλος 
της συνεδρίασης λόγω του αρνητικού κλίµατος στις ευρωπαϊκές 
αγορές. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση επικεντρώθηκαν οι κινήσεις 
πωλητών και αγοραστών. Η αξία των συναλλαγών ήταν µόλις 57 
εκατ. ευρώ ενώ 65 µετοχές έκλεισαν µε άνοδο, 89 είχαν πτώση 
και 56 έµειναν αµετάβλητες.

Πτώση µε χαµηλό τζίρο
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%
Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0,49 0,00 -20,97 0,33 0,86 0
ΒΑΡ∆ΑΣ (ΚΟ) 0,94 0,00 -63,85 0,93 3,60 420
ΒΙΟΪΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 2,47 0,00 0,00 2,02 2,85 0
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ  (ΚΟ) 0,90 -8,16 0,00 0,60 1,17 187
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,64 0,00 -38,46 0,48 1,56 27.172
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4,11 -0,96 3,53 2,89 5,28 15.221
ΒΙΣ (ΚΟ) 0,84 0,00 -52,27 0,68 1,89 0
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1,31 0,00 -16,56 0,87 2,17 200
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 3,39 0,30 -22,78 1,78 6,35 143.914
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) 0,40 0,00 0,00 0,27 0,64 8.000
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 4,67 -0,85 -24,31 3,82 7,46 23.079
ΓΕΚΕ (ΚΑ) 7,50 -1,19 -3,23 7,17 8,50 90
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,32 0,00 -15,79 0,22 0,54 0
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3,74 -2,86 -52,05 3,30 12,80 149.596
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0,73 0,00 -51,97 0,63 1,87 0
∆ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,90 0,00 -14,49 4,83 7,90 0
∆ΕΗ (ΚΟ) 13,46 -1,82 3,54 10,83 17,40 113.770
∆ΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,66 0,00 1,54 0,54 0,82 1.700
∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1,60 -2,44 8,11 1,12 2,10 1.391
∆ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 0,10 0,00 0,00 0,10 0
∆ΟΛ (ΚΟ) 1,10 3,77 -44,44 0,77 3,82 42.957
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 1,19 0,00 -20,67 0,56 1,89 1.800
∆ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 1,24 0,00 7,83 0,75 1,50 0
∆ΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,50 -1,96 -1,96 0,30 0,90 50
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,48 2,13 -37,66 0,35 1,23 2.050
Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Χ. (ΚΟ) 0,07 0,00 -66,67 0,05 0,47 3.601
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 10,69 -0,93 -40,94 8,80 28,25 1.378.505
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,54 -5,26 -19,40 0,40 0,86 5.600
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) 0,13 0,00 -13,33 0,10 0,24 9.068
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0,80 0,00 29,03 0,57 1,05 0
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,92 0,00 -18,58 0,52 1,67 10.960
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,47 -4,08 -18,97 0,33 0,79 5.620
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,46 2,10 -13,10 1,00 2,25 21.748
ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) 0,86 1,18 -16,51 0,70 1,41 2.200
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3,70 0,00 -5,13 2,00 4,00 0
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,83 -8,79 3,75 0,53 1,20 19.797
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) 1,38 0,00 -29,95 0,95 3,08 0
ΕΛΙΝΟΪΛ (ΚΟ) 1,85 0,54 -18,86 1,72 2,50 680
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 34,66 0,67 -25,41 29,99 60,70 2.231
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 3,48 -2,79 -32,43 2,56 6,74 51.196
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ (ΚΟ) 1,55 0,00 10,71 0,86 1,94 2.746
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 6,28 1,29 -19,59 5,35 8,98 77.408
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 5,24 -2,06 -28,22 4,24 10,78 59.860
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) 0,10 -9,09 -16,67 0,07 0,21 23.500
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,35 0,00 -5,41 0,30 0,61 4.000
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0,52 -1,89 -13,33 0,43 0,73 1.430
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 2,34 -4,49 -13,97 2,01 3,14 6.663
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) 0,60 3,45 15,39 0,43 1,99 1.225
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ΚΟ) 2,78 -1,07 -36,53 2,52 6,54 2.624
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) 0,08 0,00 -11,11 0,08 0,15 0
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) 0,14 0,00 0,00 0,11 0,15 0
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) 1,40 0,00 0,00 1,30 1,64 0
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,05 0,00 -28,57 0,05 0,10 0
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,32 0,00 -23,81 0,27 0,58 0
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,55 0,00 -19,12 0,35 0,95 2.863
ΕΥΑΘ  (ΚΟ) 4,57 2,70 -4,39 3,80 6,84 8.122
ΕΥ∆ΑΠ  (ΚΟ) 5,39 -0,19 -2,71 4,84 6,90 7.184
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,57 -3,39 -9,52 0,45 0,91 2.752
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,04 1,33 33,97 1,32 3,06 51.540
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) 0,20 0,00 33,33 0,11 0,29 8.000
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 7,46 7,18 -47,80 6,65 15,40 50
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1,34 -3,60 -46,40 1,20 3,40 100
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 4,66 0,43 -15,58 4,50 6,60 1.468
ΙΑΣΩ (ΚΟ) 2,37 -4,05 -36,80 2,04 4,65 352
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,82 0,00 -37,41 0,64 1,76 8.697
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,67 2,76 -9,46 0,42 0,96 2.050
ΙΛΥ∆Α (ΚΟ) 0,46 -2,13 -32,35 0,39 1,42 5.300
ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 0,43 0,00 -30,65 0,17 1,01 10.350
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0,78 -7,14 -2,50 0,64 1,20 3.268
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΟ) 8,26 0,00 0,00 8,26 0
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0,79 0,00 -4,82 0,55 1,28 1.700
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 3,34 0,91 -18,54 2,48 5,20 50.052
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 14,00 0,00 2,64 12,63 15,80 0
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 0,18 0,00 -33,33 0,18 0,44 0
ΚΑΕ (ΚΟ) 4,56 1,79 -25,49 4,29 7,20 5.119
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 4,91 -5,21 -1,60 4,51 5,30 10
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,51 -2,58 2,03 1,21 1,76 460
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,63 -4,55 -30,77 0,50 1,23 61
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,32 0,00 2,33 1,08 1,80 0
ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) 0,21 5,00 -47,50 0,11 0,79 500
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 64,95 0,00 0,62 58,65 86,00 0
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 4,46 2,29 25,28 2,17 6,76 4.960
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,89 0,00 4,71 0,61 1,50 0
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ  (ΚΟ) 0,72 0,00 -2,70 0,33 0,86 0
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,97 0,00 -61,51 0,92 3,36 7.473
ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΚΟ) 0,07 0,00 -22,22 0,05 0,16 2.000
ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΠO) 0,11 0,00 37,50 0,06 0,16 0
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,30 -9,09 -14,29 0,27 0,46 100
ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) 0,29 3,57 -27,50 0,20 0,75 6.900
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 5,00 -1,77 -28,57 4,50 7,79 30
ΚΟΥΜΠΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,22 0,00 -40,54 0,15 0,61 2.501
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0,79 0,00 2,60 0,46 1,26 3.150
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 4,56 0,00 -39,20 3,76 9,35 0
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) 1,15 0,00 9,52 1,05 1,30 0
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 1,04 0,97 17,24 0,75 1,09 334
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 0,60 0,00 -16,67 0,52 0,91 15.230
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ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4,09 -2,85 -17,04 2,93 6,24 558.686
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,79 0,00 -5,95 0,62 1,08 1.785
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0,62 0,00 21,57 0,21 0,77 0
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 19,06 0,00 -8,41 14,27 22,88 200
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0,65 -4,41 -15,58 0,40 1,88 1.195
ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0,60 0,00 -6,25 0,52 0,74 5.831
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) 0,50 0,00 -18,03 0,42 0,75 0
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚ∆ΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0,42 -2,33 -22,22 0,33 1,08 8.285
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,78 2,30 -6,39 1,14 2,05 529
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,48 2,13 -38,46 0,28 0,94 2.226
ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) 0,26 -3,70 -10,35 0,19 0,48 18.377
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ (ΚΑ) 0,10 0,00 0,00 0,08 0,16 0
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,22 -8,33 -43,59 0,20 0,52 1.077
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,12 0
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 8,55 -1,72 -12,40 7,93 11,77 33.111
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,65 1,56 -43,97 0,53 2,11 14.850
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 0,51 0,00 -47,42 0,42 1,51 3.700
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 3,14 1,95 -23,60 2,29 4,30 4.274
ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 1,10 -2,65 -37,50 0,93 2,13 902
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,70 0,93 -18,23 6,70 12,80 37.507
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,38 2,70 -5,00 0,24 0,71 100
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,13 0,00 -27,78 0,10 0,26 16.532
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0,60 0,00 -38,14 0,52 1,28 135
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΚΑ) 0,16 6,67 -30,44 0,12 0,35 80
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΠΑ) 0,40 0,00 29,03 0,30 0,40 0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,80 -1,44 -4,38 3,53 6,74 105.551
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 0,98 0,00 -38,37 0,80 1,92 200
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,48 0,00 -32,39 0,40 1,29 4.210
ΝΕΛ (ΚΟ) 0,06 20,00 -87,50 0,05 0,48 74.296
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 0,81 6,58 -19,00 0,42 1,52 12.235
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,72 0,00 9,09 0,48 0,97 58.810
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 1,08 -9,24 -30,77 0,95 2,08 130
ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) 2,34 0,00 -12,03 2,34 2,66 0
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,54 5,88 -15,63 0,27 0,79 74
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0,50 4,17 -9,09 0,41 0,72 20.000
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0,64 1,59 -4,48 0,45 0,81 4.000
ΟΛΘ (ΚΟ) 12,87 2,06 -10,00 10,79 16,29 1.593
ΟΛΠ (ΚΟ) 14,98 0,00 1,77 11,12 18,60 1.569
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 11,60 -0,85 -24,38 9,95 19,05 312.160
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 2,40 0,00 -11,11 2,10 3,19 0
ΟΤΕ  (ΚΟ) 5,85 -2,50 -43,15 5,33 12,79 422.772
ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0,76 -3,80 31,03 0,38 1,12 4.609
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 1,08 1,89 -18,80 0,43 2,60 260.954
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4,75 -0,63 -41,29 3,26 13,45 702.611
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0,21 0,00 -69,57 0,21 1,08 0
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) 0,50 2,04 16,28 0,27 0,52 1.493
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 3,02 0,00 -15,17 2,55 4,70 0
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 1,12 -5,88 -60,28 1,07 2,95 143
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 4,68 0,21 -5,84 3,70 5,53 170
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,61 1,67 -28,24 0,44 1,02 10
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 3,86 0,00 0,52 2,91 4,19 0
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) 0,39 0,00 -27,78 0,37 1,11 0
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) 0,54 0,00 0,00 0,54 0,69 0
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,28 0,00 7,69 0,17 0,46 0
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,79 0,00 -16,84 0,66 1,20 0
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,19 5,56 -26,92 0,16 0,44 1.000
ΣΑΟΣ (ΚΟ) 0,78 0,00 0,00 0,78 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 4,00 -2,44 -18,03 3,54 5,49 1.001
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,62 0,00 -30,13 2,17 5,00 0
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 0,41 7,89 -35,94 0,31 0,92 65
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,67 0,00 11,67 0,41 0,88 21.790
ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,83 1,07 -37,25 1,94 6,70 62.796
ΣΙ∆ΜΑ (ΚΟ) 1,15 1,77 -29,01 0,67 2,20 150
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,69 7,81 11,29 0,45 0,91 24.550
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,74 0,00 -37,29 0,50 2,08 890
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 1,13 0,89 -21,53 0,71 2,35 50.863
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 4,42 -2,43 0,00 2,34 5,96 424.436
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) 0,50 -3,85 -39,02 0,31 0,91 200
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) 0,11 0,00 -8,33 0,08 0,29 0
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,77 0,53 -40,35 3,12 7,00 106.266
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0,45 4,65 7,14 0,22 0,78 100
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,85 0,00 311,11 0,24 1,85 0
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,34 -8,11 -22,73 0,27 0,55 5
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  (ΚΟ) 3,40 0,00 -21,11 3,11 5,49 0
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 16,80 1,51 -17,32 13,16 26,63 26.193
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 10,40 -5,45 -25,18 9,20 18,80 20
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 16,75 0,00 26,89 8,00 17,38 0
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 6,54 -9,92 -40,00 5,00 12,10 100
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 1,03 0,00 -29,06 0,83 2,06 87.685
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0,24 0,00 9,09 0,13 0,59 0
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 0,40 -2,44 8,11 0,24 0,76 211
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΑ) 2,39 0,00 7,66 2,02 2,43 0
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 1,50 0,67 51,52 0,68 1,86 210
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,94 0,00 -30,88 0,58 2,09 19.977
ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,12 0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0,18 5,88 -52,63 0,14 0,60 30.500
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0,45 0,00 -8,16 0,37 0,50 0
ΩΜΕΓΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,88 0,00 0
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ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 22.316,34 4,512 4,335 -0,20% -12,15%
ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.115,43 7,017 6,861 -0,28% -16,85%
ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 107.647,11 7,298 7,207 -0,27% -19,67%
GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.919,43 6,012 5,849 -0,21% -15,24%
ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 299.963,20 2,779 2,779 0,02% -21,78%
ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 22.754,41 7,533 7,477 -0,16% -16,52%
ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 14.570,11 5,806 5,762 -0,15% -18,96%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 6.333,53 4,430 4,368 -0,53% -17,94%
CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.756,02 6,708 6,609 0,22% -13,33%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 105.287,59 8,018 8,018 -0,31% -9,63%
ΕΡΜΗΣ EIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 41.188,93 6,611 6,513 -0,05% -17,54%
ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜ.ΕΣ. 5.081,71 3,412 3,159 -0,03% -20,47%
EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR 13.712,84 9,004 8,936 -0,40% -13,46%
EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR 4.785,26 9,066 9,066 -0,40% -13,17%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 164.415,91 12,859 12,699 -0,33% -15,72%
INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 8.773,41 12,752 12,377 -0,75% -25,45%
ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 3.494,00 5,403 5,245 -0,28% -10,16%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 8.762,24 4,590 4,544 -0,02% -12,49%
MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 6.706,76 3,316 3,186 -0,20% -15,25%
PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.288,95 3,445 3,419 -0,16% -6,88%
HSBC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 10.735,03 6,864 6,780 -0,29% -11,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 27.764,71 8,080 7,920 -0,48% -19,31%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 9.861,65 1,813 1,808 -0,04% -6,06%
PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.386,85 12,597 12,287 -0,17% -15,14%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 84.281,24 17,207 16,701 0,05% 3,68%
ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.825,78 13,011 12,628 -0,03% 4,45%
ΑLICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.096,99 11,296 10,964 -0,74% 20,38%
ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 146.309,10 4,671 4,613 -0,06% 3,18%
ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 32.090,71 7,253 7,163 0,05% 4,47%
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ. 8.129,94 7,536 7,442 0,20% 12,39%
ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.986,63 8,328 7,773 0,05% -6,87%
ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.483,08 8,880 8,449 0,65% -8,96%
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.861,67 8,795 8,368 -0,34% -12,31%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ΟΜ.ΕΞ. 7.178,33 3,913 3,808 0,07% -2,25%
ALPHA BEST OF STRATEGIES ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.476,15 7,791 7,413 0,01% -7,50%
ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.936,84 7,040 6,988 -0,05% 3,36%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.145,41 3,058 3,015 -0,13% -3,68%
ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 37.441,96 5,453 5,453 -0,33% 17,61%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 305.799,46 5,902 5,902 -0,03% 3,37%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.713,84 5,947 5,947 -0,12% 3,73%
ΔΗΛΟΣ DELTA SKY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 27.052,69 9,847 9,379 -0,02% -0,62%
ΔΗΛΟΣ DELTA SMART ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 53.559,52 11,501 10,954 -0,24% 3,64%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 115.102,52 8,563 8,155 -0,15% -5,80%
ΔΗΛΟΣ DELTA FASMA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 50.049,98 10,516 10,015 -0,01% -0,48%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.938,85 11,183 11,183 0,07% 3,82%
NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 126,58 1.238,150 1.238,150 -0,07% 1,86%
NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 6.384,97 1.232,970 1.232,970 -0,07% 1,89%
NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 665,27 1.143,530 1.143,530 -0,07% -1,32%
NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.728,06 1.173,250 1.173,250 -0,07% -1,30%
NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 990,90 936,090 936,090 -0,03% -4,47%
NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.340,99 992,510 992,510 -0,03% -4,44%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.441,20 4,567 4,510 -0,10% 1,88%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 12.819,41 3,640 3,587 -0,09% 2,37%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ YIELDPLUS (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ.) 3.656,93 3,103 3,058 -0,31% -2,23%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔ.(ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ.) 2.436,90 8,300 8,177 0,01% 1,22%
EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 120.522,24 3,379 3,230 -0,16% 1,05%
EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 59.077,58 11,131 10,694 -0,25% 2,40%
INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.599,34 10,855 10,429 -0,25% 1,65%
EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.321,58 9,599 9,407 -0,09% -0,54%
EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 99.911,10 3,237 3,213 -0,27% 4,02%
EUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 56.321,78 9,872 9,485 -0,07% 0,30%
INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 13.590,95 30,473 30,094 -0,47% 14,42%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 50.844,70 9,234 9,050 0,50% -5,56%
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 57.934,05 1,102 1,094 -0,09% -1,84%
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 28.616,68 10,283 10,205 -0,23% -4,22%
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.621,66 3,376 3,277 -0,19% 0,38%
ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 388,65 2,975 2,945 0,06% 0,31%
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 9.014,42 4,874 4,825 -0,01% 1,13%
MARFIN INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.579,44 2,648 2,595 -0,11% -8,87%
MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.437,56 3,522 3,317 -0,02% 2,87%
HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.343,33 4,216 4,164 -0,39% 13,34%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.464,25 206,940 205,910 -0,22% -1,51%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.986,79 3,401 3,235 -0,01% 0,51%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 7.189,14 2,422 2,261 3,18% -21,64%
ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.248,16 7,868 7,418 2,65% -19,41%
ALICO INDEX FUND FTSE20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 22.794,91 4,494 4,237 3,65% -25,03%
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.766,55 16,274 15,344 3,18% -19,40%
ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 13.549,15 3,026 2,895 1,80% -14,48%
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.111,37 6,992 6,688 2,70% -18,37%
ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 157.601,09 10,517 10,309 2,47% -18,47%
ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 153.041,62 10,562 10,353 2,57% -18,43%
ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ. 17.581,40 6,445 6,317 2,76% -21,72%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 18.502,78 11,570 11,341 2,49% -17,80%
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 50.560,12 8,260 8,153 3,66% -24,96%
ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 39.161,03 33,107 32,134 2,29% -19,54%
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧ.ΜΕΤΟΧ.ΕΣ. 41.118,99 12,711 12,337 1,76% -12,71%
GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 28.525,47 5,034 4,886 2,73% -17,35%
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 1.137,44 5,330 5,173 2,34% -18,25%
CITI FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.366,13 1,831 1,769 3,11% -19,05%
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 68.360,04 4,678 4,631 2,57% -16,88%
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 1.955,34 1,005 0,995 1,35% -13,80%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.702,76 1,127 1,099 2,80% -15,52%
ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 870,29 5,820 5,676 2,15% -15,33%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 64.765,35 1,607 1,591 1,93% -18,53%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS 141.263,33 7,548 7,473 2,67% -21,70%
ΔΗΛΟΣ TOP-30 23.290,03 1,373 1,359 3,58% -19,43%
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 4.856,31 17,373 17,373 2,71% -21,76%
NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 157,09 866,430 866,430 0,27% -22,28%
NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 11.870,38 867,720 867,720 0,27% -22,27%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.139,49 3,364 3,264 3,18% -20,10%
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 100.306,08 14,970 14,388 2,76% -19,85%
ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 9.102,47 2,141 2,058 1,14% -18,62%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 7.776,85 5,556 5,340 2,55% -19,20%
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.854,86 8,584 8,498 2,35% -17,19%
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 6.506,29 2,793 2,765 2,52% -16,61%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 163.094,62 21,117 20,699 2,36% -17,10%
INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 55.836,56 4,857 4,761 1,48% -16,97%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 24.750,59 0,394 0,390 2,36% -17,18%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.636,33 0,446 0,442 2,55% -16,88%
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.662,97 7,951 7,871 0,08% -5,85%
EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 47.237,72 7,580 7,580 0,18% -9,13%
EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 42.388,11 8,396 8,396 0,60% -7,04%

EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.863,63 1,304 1,291 2,58% -11,41%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 537,75 9,556 9,365 0,89% -12,90%
INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.491,15 9,558 9,366 0,89% -12,89%
INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.753,89 3,389 3,196 2,34% -19,50%
INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 1.990,76 1,952 1,841 3,06% -19,40%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 17.287,92 2,416 2,392 2,20% -17,56%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 9.223,05 1,766 1,748 1,41% -18,25%
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.583,65 11,061 10,732 2,71% -20,89%
MARFIN ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.912,72 1,866 1,811 1,29% -18,40%
HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 61.258,55 36,680 35,698 0,74% -23,83%
HSBC TOP 20 ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 3.445,61 7,717 7,510 3,51% -23,30%
HSBC ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛ.ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. 5.344,44 3,404 3,313 0,11% -22,23%
ING Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 11.875,70 0,699 0,685 1,21% -21,02%
ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 40.514,60 8,176 8,016 2,46% -21,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 6.000,08 0,678 0,653 1,52% -19,54%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 31.131,85 7,865 7,576 3,14% -20,81%
PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.094,21 2,753 2,725 2,48% -15,40%
MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 22.835,32 1,750 1,650 3,34% -20,00%
MILLENNIUM  MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.757,29 1,920 1,792 1,25% -23,74%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 1.172,87 0,991 0,962 2,40% -12,41%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 394,95 2,367 2,253 2,35% -20,17%
PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.699,57 7,851 7,473 2,23% -19,39%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.173,85 13,085 12,337 1,33% 3,33%
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.115,95 7,658 7,325 1,86% 13,21%
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.379,59 5,247 5,143 1,58% 15,91%
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.543,66 10,172 9,971 1,55% -1,43%
ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 16.234,90 13,040 12,781 1,77% 4,36%
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤ.ΕΞ. 3.688,89 5,902 5,729 0,72% 4,67%
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.912,67 5,131 5,079 0,51% 6,65%
ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.025,30 2,224 2,201 1,15% -5,02%
ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.081,60 7,758 7,567 1,27% 4,10%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 18.979,21 3,296 3,263 1,09% -4,12%
ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 28.715,50 3,460 3,426 1,44% -8,84%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.245,70 9,028 8,937 1,25% -9,72%
NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 607,32 1.124,060 1.124,060 -0,25% 0,83%
NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 35.223,10 1.142,980 1.142,980 -0,25% 0,86%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 2.503,56 3,545 3,439 0,84% -12,77%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.054,16 4,727 4,586 2,29% -3,18%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 4.255,86 1,533 1,473 1,09% 0,98%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ. 1.878,65 2,707 2,602 0,60% 11,69%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 3.786,21 2,611 2,522 1,00% 7,02%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 1.674,85 2,677 2,573 0,67% 8,55%
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50.008,26 1,306 1,293 0,89% 3,76%
EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.077,86 15,066 14,916 0,95% 12,41%
INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 15.059,74 13,492 13,225 0,94% 2,24%
INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 44.739,38 11,240 11,017 0,95% 11,98%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR 9.241,88 0,691 0,684 0,89% 3,96%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR 12.776,71 0,917 0,907 0,94% 11,36%
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR 216,68 9,977 9,977 1,08% -0,23%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 1.329,43 3,083 3,052 0,40% 0,05%
MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 6.165,17 2,136 1,993 1,35% -8,64%
MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 5.258,22 2,104 1,963 0,68% 7,43%
MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.736,79 3,813 3,559 0,09% -3,14%
MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.887,37 3,108 2,927 0,95% 0,59%
MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.219,27 1,471 1,427 0,74% 2,19%
HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 16.132,24 2,738 2,665 -0,18% 5,10%
HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 18.890,70 5,304 5,162 0,61% 5,88%
HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 12.332,86 2,926 2,848 0,95% 2,63%
ING Α/Κ GLOBAL ΜΕΤ.ΕΞ. 30.391,08 2,154 2,112 0,58% 2,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 683,13 18,570 17,885 1,67% 17,35%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.505,25 283,101 277,550 0,00% -0,39%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 1.828,17 5,247 4,993 1,64% -6,57%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 13.047,98 6,571 6,427 0,01% 0,76%
ALICO ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.520,31 12,577 12,328 0,00% 1,05%
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. 6.596,75 5,708 5,651 0,06% -2,38%
ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. 213.548,83 11,197 11,197 0,01% 1,44%
ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 9.269,83 6,893 6,893 0,01% -0,17%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.097,01 3,546 3,528 -0,17% -2,02%
GENIKI ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.184,94 5,432 5,378 0,01% -1,64%
INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ. 50.806,11 7,542 7,497 0,00% 2,01%
INTERNATIONAL ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 4.323,51 6,094 6,049 -0,02% 4,92%
ΕΡΜΗΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. 64.505,11 3,282 3,282 -0,01% 0,39%
MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. 81.389,33 3,859 3,821 0,00% -1,35%
HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 175.121,79 1,932 1,932 0,01% 1,86%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. 3.929,51 4,722 4,675 0,01% 1,76%
ING Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. 11.772,92 5,376 5,376 0,00% 0,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. 21.554,70 5,331 5,331 -0,07% -0,08%
PROBANK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. 164.267,00 3,592 3,574 0,01% 1,25%
MILLENNIUM ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤ.ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. 7.545,49 8,398 8,069 -0,01% 0,96%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ ΕΣΩΤ. 179.388,09 2,361 2,361 0,01% 2,37%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. ΕΞ. 57.686,68 11,663 11,663 0,00% 0,24%
EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 31.894,31 11,661 11,661 0,00% 0,73%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD 22.745,39 1,106 1,106 0,01% 0,72%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR 13.593,75 1,058 1,058 0,02% 0,61%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH  FUND (PLN) 1.147,11 2,599 2,599 0,53% 5,54%
ΜΙΚΤΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.472,23 4,469 4,214 1,78% -32,35%
ALICO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.672,27 10,164 9,583 2,55% -22,02%
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.229,76 9,955 9,662 1,02% -0,14%
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.761,16 10,025 9,589 0,98% -15,95%
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 41.771,58 7,314 6,896 1,22% -19,33%
ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 71.730,29 7,550 7,400 0,92% -18,24%
ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 23.898,37 10,056 9,857 0,74% -13,18%
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 11.213,90 9,287 9,036 1,82% -14,57%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.107,49 8,600 8,368 1,38% -15,49%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.632,52 8,689 8,496 1,80% -14,85%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 582.805,73 3,980 3,980 1,05% -16,67%
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 28.591,48 3,137 3,105 0,88% -13,86%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.681,71 5,773 5,630 1,67% -16,25%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 62.830,12 12,518 12,393 1,13% -17,85%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 27.460,01 5,018 4,968 0,60% -7,36%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 12.321,40 9,758 9,661 0,51% -7,11%
ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.398,49 9,082 9,082 0,24% -11,43%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 8.877,36 3,016 2,986 0,64% -9,02%
ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ 21.400,07 6,354 6,107 1,48% -18,70%
ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 3.415,23 1,732 1,604 1,53% -19,23%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.002,34 13,737 13,465 1,36% -17,87%
INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.012,01 4,720 4,450 1,48% -17,83%
HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.588,84 8,364 8,200 0,01% -8,43%
ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 12.870,13 2,673 2,634 1,22% -23,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 12.462,57 2,610 2,558 0,99% -21,90%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 840,72 7,076 6,936 1,02% -18,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 1.077,84 7,234 7,090 1,02% -18,07%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 11.964,93 3,042 3,012 1,16% -15,66%
MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.019,36 2,844 2,678 0,70% -7,98%
PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.882,47 5,955 5,666 1,47% -20,98%
N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 866,49 1,930 1,913 1,60% -17,88%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 14.812,81 2,170 2,164 1,11% -8,37%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡ. 2.019,10 8,006 8,006 1,78% -16,39%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.893,43 18,159 17,121 1,25% -2,79%
ALICO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.489,39 11,802 11,015 0,66% -1,20%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.183,72 12,222 11,407 0,63% 0,60%
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.724,99 11,484 10,718 1,32% 0,41%
BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.847,78 5,563 5,399 0,65% 0,28%
ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.357,84 7,065 6,926 0,46% 8,69%
ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.262,30 10,617 10,407 0,50% 1,03%
ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.291,26 6,251 6,188 0,49% 1,84%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.594,50 2,725 2,657 0,94% -4,73%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 36.992,79 10,246 10,195 0,55% 1,92%
INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.999,90 3,722 3,543 0,27% 10,49%
MARFIN ABSOLUTE RETURN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.037,30 2,671 2,618 0,48% -3,86%
FUNDS OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17.291,91 3,581 3,376 0,72% 0,19%
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 3.155,77 13,367 12,603 0,68% -0,28%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 28.163,05 9,658 9,467 0,42% 9,87%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 28.721,18 7,434 7,287 0,84% 8,71%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ. 51.167,48 9,042 8,863 1,10% 4,08%
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 15.086,94 6,378 6,252 0,15% 2,92%
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 75.606,01 17,198 16,857 0,09% 14,89%
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.867,71 2,700 2,620 0,64% -1,93%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.862,62 10,330 10,026 0,76% 1,28%
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.575,12 3,565 3,529 0,07% 4,87%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 16.011,73 8,043 7,963 0,58% 0,16%
EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 50.447,82 2,730 2,703 0,76% 7,21%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 50.796,64 0,780 0,772 0,83% 6,56%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 32.394,51 0,858 0,841 0,83% 11,02%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 28.164,24 0,867 0,850 0,85% 11,02%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR 161,81 9,806 9,659 1,27% -1,94%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 1.329,43 3,083 3,052 0,40% 0,05%
MARFIN FUND OF FUNDS ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. METOXIKO 44.512,42 2,940 2,660 0,45% 5,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.607,25 9,159 8,956 0,73% -0,22%
ΜΙΚΤΑ
ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ. 17.168,75 3,535 3,465 0,35% 9,55%
ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1.702,87 10,280 9,692 0,47% 6,37%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 71.253,36 9,066 8,975 0,18% -0,23%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 29.531,74 8,653 8,566 0,30% -0,72%
ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 5.133,03 5,935 5,590 -0,05% -2,30%
EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 47.834,63 3,142 3,110 0,30% 4,77%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 51.775,67 1,022 1,011 0,23% 4,12%
HSBC BALANCED STRATEGY FOF ΜΙΚΤΟ 6.933,44 8,981 8,805 0,21% -5,45%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 4.080,01 3,063 3,032 0,32% 1,31%
MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 25.371,28 2,351 2,194 0,92% -9,05%
MILLENNIUM ΑΜΥΝΤ. ΣΤΡΑΤΗΓ. FUND OF FUNDS MIKTO 3.100,33 2,729 2,547 0,19% -6,74%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 5.284,16 10,003 9,806 0,45% 7,72%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 8.529,81 10,370 10,266 0,01% 0,87%
NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(3) 7,03 1.247,850 1.247,850 - 8,19%
NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(3) 1.502,89 1.241,480 1.241,480 - 7,89%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.957,61 10,430 10,249 0,07% 3,60%
UNIT LINKED
ALICO INVEST 1 7.000,58 4,559 4,425 0,15% 0,77%
ALICO INVEST 2 21.431,62 4,560 4,426 0,03% -0,13%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 2.450,08 9,939 9,188 -0,34% -20,03%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 5.482,75 9,706 8,973 -0,33% -23,23%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ 23.075,33 96,319 94,430 0,30% 6,45%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2) 19.289,00 93,014 91,190 0,22% -8,81%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ PROFIT 125 PLUS 1.329,40 - 3.657,235 0,00% 1,09%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 3.184,03 2,453 2,313 0,08% -6,49%
HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 122,19 5,184 5,184 0,07% -0,72%
HELLENIC FUTURE PLUS 2(BALANCED) 195,62 5,205 5,205 0,03% -5,29%
HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 99,83 4,885 4,885 -0,01% -9,34%
EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 80.066,17 13,325 13,058 0,25% 6,00%
EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 73.404,76 11,206 10,982 0,38% 7,99%
ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) 27.978,09 - 102,130 - 5,52%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) 32.358,68 - 9,180 -0,24% 8,82%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) 20.133,93 - 8,780 -0,28% 6,03%
EUROLAND ΣΕΠΤ 2010 4.409,00 - 3.641,985 0,02% 3,96%
EUROLAND ΟΚΤ 2010 3.573,47 - 3.624,841 0,02% 3,95%
MAXIMUM INCOME 2018 I 6.837,85 - 8,054 0,20% 0,29%
MAXIMUM INCOME 2018 II 1.592,30 - 8,607 0,22% 1,86%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2013 2.564,46 10,037 9,840 0,35% -3,00%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016 3.775,77 10,311 10,109 0,30% -1,81%
CITIFUTURE 1 4.167,71 2,573 2,573 -0,28% -9,46%
CITIGOLD FUTURE 1.762,84 4,766 4,766 0,08% 4,23%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01 1.670,16 - 7,737 0,16% 8,85%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02 4.332,08 - 8,716 0,19% 14,98%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03 3.553,85 - 8,540 0,13% 10,88%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 1.463,41 - 8,415 0,17% 9,41%
MARFIN SMART CAPITAL US04 2.742,98 - 8,562 0,12% 7,11%
MARFIN CAPITAL PLUS US05 706,14 - 7,689 -1,28% -20,20%
MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 7.125,98 - 9,647 0,00% 1,42%
MARFIN WEALTH US07 1.702,00 - 9,016 -0,11% -1,29%
MARFIN ΕΙΣΟΔΗΜΑ US08 22.802,93 - 9,621 0,00% 4,61%
METROLIFE-STAR LIFE I & II (EUR) 3.740,29 9,007 8,474 1,07% -10,41%
METROLIFE-STAR LIFE III & IV (EUR) 645,70 11,931 11,398 0,45% -3,84%
JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A (EUR)(1) 594,30 10,085 9,743 - 18,64%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 13,49 82,124 81,110 -0,15% -3,53%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 18,32 123,626 122,100 -0,14% 0,07%
GENERALI STABLE 4.955,37 3,571 3,466 0,04% 0,80%
GENERALI BALANCED 1.406,30 2,812 2,730 0,23% -11,93%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 179,15 2,880 2,851 0,03% -4,26%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 922,50 2,749 2,722 0,10% -4,75%
GENERALI HELLAS STABLE 19,75 3,001 2,913 -0,06% -2,08%
GENERALI HELLAS BALANCED 18,53 2,815 2,732 0,02% -8,47%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 51,48 3,065 3,035 0,01% 1,11%
HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 49,05 2,889 2,832 -0,05% -6,14%
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 243.997,17 4,428 4,178 -0,06% -1,38%
UNIVERSAL HELLENIC GROWTH FUND 247,59 1,945 1,828 0,38% -15,47%
Ημερομηνία Αποτίμησης: (1) 16/08/10, (2) 12/08/10, (3) 30/06/10
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Από 20.30 έως 24.00
Αδαμόπουλος Μ. Κηφισίας 60 - Σωκρά-
τους 4 Καλαμαριά, Βαγιωνάς Κ. Πλά-
τωνος 3 - Εγνατία Αγ. Σοφία, Βαλσα-
μίδου Ε. Πέτρου Συνδίκα 3, Γεωργιάδης 
Α. Κωνσταντίνου Καραμανλή 71 Ελευ-
θέριο - Κορδελιό, Γκατζούλη Αγορ. 
& Σία Ο.Ε. Τσιμισκή 102 Διαγώνιος, 
Γκόγκα Α. Α. Παπανδρέου 140 Συκιές, 
Γούλη Α. Σόλωνος 36-38 (κάθετος Μ. 
Μπότσαρη), Δούκα-Παπαγεωργίου Θ. 
Ελευθερίας 61 - Ευριπίδου 3 Αμπε-
λόκηποι, Ζαννέτος Μ. Αγ. Δημητρίου 
2 (πλησίον οδού Λαγκαδά), Κέζος Δ. - 
Κέζος Α. Α. Παπαναστασίου 140 Πλ. 
Χαριλάου, Λίβα Ε. Βενιζέλου 68 Κέ-
ντρο, Ματοπούλου Α. Λεωφ. Κ. Καρα-
μανλή 6, Σιδηροπούλου-Αλμπερόλα Μ. 
Κερασούντος 11 - Τάκη Οικονομίδη 86 
Καλαμαριά, Τσιλφίδου Ευ. Πόντου 65 
- Καλαμαριά, Τσιοντσή-Πιερίδου Α. - 
Τσιοντσής Χ. Κανάρη 30 - Μπότσαρη 
- Παπαναστασίου, Φτάκας Χ. Φλέμινγκ 
37 - Γαμβέττα, Χάσπαρης Η. Β. Ολγας 
79 Γερμανική Σχολή.

Από 20.30 έως 08.30 επομένης
Βαγιωνάς Κ. Πλάτωνος 3 - Εγνατία Αγ. 
Σοφία, Γούλη Α. Σόλωνος 36-38 (κά-
θετος Μ. Μπότσαρη), Ζαννέτος Μ. Αγ. 
Δημητρίου 2 (πλησίον οδού Λαγκαδά), 
Κέζος Δ. - Κέζος Α. Α. Παπαναστασίου 
140 Πλ. Χαριλάου, Σιδηροπούλου - 
Αλμπερόλα Μ. Κερασούντος 11 - Τάκη 
Οικονομίδη 86 Καλαμαριά.

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

08.00-08.00 επομένης
ΑΧΕΠΑ: Παθολογικά, Καρδιολογικά, 
Αιμοδιαγνωστικά, Νευρολογικά, Παι-
διατρικά, Χειρουργικά, ΩΡΛ, Νευροχει-
ρουργικά, Θωρακοχειρουργικά, Καρδι-
οχειρουργικά, Οφθαλμολογικά, Αγγει-
οχειρουργικά, Ψυχιατρικά. Γ. ΓΕΝΝΗ-
ΜΑΤΑΣ: Ορθοπαιδικά, Ουρολογικά, 
Παιδοχειρουργικά, Παιδοορθοπαιδι-
κά. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: Νεογνολογικά, 
Οδοντιατρικά, Μαιευτικά - Γυναικολο-
γικά, Παιδοψυχιατρικά. ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. 
& ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ: Δερματολογι-
κά. ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ: Ογκολογικά. 
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ: Παθολογικά, 
Παιδιατρικά, Λοιμώδη νοσήματα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ 12.30 Χίο, Μυτιλήνη.
BLUE HORIZON 14.45 Χανιά.
SUPERFAST XII 15.00 Ηράκλειο.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 16.30 Κύθνο, Σέριφο, Σίφ-
νο, Μήλο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 5 16.30 Πάρο, Νάξο.
ΛΙΣΣΟΣ 17.00 Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Θεσσαλονίκη.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 17.15 Σύρο, Μύκονο, Τήνο.
BLUE STAR PAROS 17.30 Σύρο, Πάρο, Νάξο, Δονού-
σα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια.
SPEEDRUNNER III 17.30 Πάρο, Νάξο.
SPEEDRUNNER IV 17.30 Σέριφο, Σίφνο, Φολέγαν-
δρο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 6 18.15 Σέριφο, Σίφνο, Μήλο.
BLUE STAR 1 19.00 Θήρα, Κω, Ρόδο.
EUROPEAN EXPRESS 19.30 Χίο, Μυτιλήνη.
ΚΡΗΤΗ Ι/ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21.00 Ηράκλειο.

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 21.30 Σύρο, Μύκονο, Αγ. Κήρυκο, 
Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ.
ΕΛΥΡΟΣ/ΛΑΤΩ 22.00 Χανιά.
ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ/ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ 22.00 Ηρά-
κλειο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
SUPERJET 07.00 Μήλο, Φολέγανδρο, Θήρα, Νάξο, 
Κουφονήσια, Αμοργό.
SPEEDRUNNER IV 07.05 Σίφνο, Μήλο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 6 07.10 Ιο, Θήρα.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 5 07.15 Σύρο, Τήνο, Μύκονο.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07.25 Σέριφο, Σίφνο, Φολέγανδρο, Σί-
κινο, Ιο, Θήρα.
BLUE STAR ΝΑΧOS 07.25 Πάρο, Νάξο, Θήρα.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 07.30 Πάρο, Νάξο.
SPEEDRUNNER II 07.30 Ιο, Θήρα.
BLUE STAR ITHAKI 07.35 Σύρο, Τήνο, Μύκονο.
SPEEDRUNNER III 07.45 Σύρο, Τήνο, Μύκονο.
SUPERFAST XII 09.00 Ηράκλειο.

BLUE HORIZON 09.00 Χανιά.
ΚΡΗΤΗ Ι/ΚΡΗΤΗ ΙΙ 09.30 Ηράκλειο.
ΕΛΥΡΟΣ/ΛΑΤΩ 10.00 Χανιά.

ΡΑΦΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ/ΕΥΒΟΙΑ STAR 14.45, 17.45, 20.30 Μαρ-
μάρι.
SEAJET II 15.15 Τήνο, Μύκονο, Πάρο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 1 17.15 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. 17.30 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α’ 19.00 Ανδρο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. 07.05 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 1 07.20 Τήνο, Μύκονο, Πάρο.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α’ 07.35 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
SEAJET II 07.40 Τήνο, Μύκονο, Πάρο.
SUPERFERRY II 08.05 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ/ΕΥΒΟΙΑ STAR 08.30 Μαρμάρι.

Τα πλοία που φεύγουν σήμερα και αύριο
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8 π.μ.-8 μ.μ.
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Μ. Βόδα 
213-215, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Παν. Κυρι-
ακού 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Βικάτου 9 & 
Λάμψα 9, ΒΥΡΩΝΑΣ: Βουτζά 12-20, ΓΑ-
ΛΑΤΣΙ: Αμυκλών 7, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ: 
Γ. Βλάχου 35, ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Λ. Παπάγου 
17, ΙΛΙΣΙΑ: Ποταμιάνου 2, ΚΑΙΣΑΡΙΑ-
ΝΗ: Εθν. Αντιστάσεως 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 
Ξενοφώντος 164, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Δαβάκη 
22, ΚΕΝΤΡΟ: Πανεπιστημίου 6, ΚΟΥΚΑ-
ΚΙ: Βεΐκου 70, ΚΥΨΕΛΗ: Σπετσών 56 - 
Παξών, Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Λ. Αλεξάν-
δρας 119, Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Ρουμπέση 36 
& Πλατεία ΙΚΑ, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου 
155, ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: Χρ. Σμύρνης 40-
42 & Καυτατζόγλου, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑ-
ΤΩ: Κειριαδών 38, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Πα-
τησίων 182, ΠΟΛΥΓΩΝΟ: Αγ. Στεφάνου 
15, ΣΕΠΟΛΙΑ: Δυρραχίου 4-6.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 
5 μ.μ.-12 μεσάνυχτα

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:  Παπανα-
στασίου 29, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Σεβα-
στουπόλεως 57, ΓΑΛΑΤΣΙ: Αγίας Γλυ-
κερίας 35, ΔΑΦΝΗ: Πλούτωνος 38 & 
Αισχύλου, ΕΞΑΡΧΕΙΑ: Ζωοδ. Πηγής 40 - 
Βαλτετσίου, ΙΛΙΣΙΑ ΑΝΩ: Γρ. Αυξεντίου 
86, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Λυκούργου 138 - Σκί-
πη, ΚΕΝΤΡΟ: Αρσάκη 2 & Σταδίου, ΚΟ-
ΛΩΝΟΣ: Αλεξανδρείας 34 & Αστρους, 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φορμίωνος 54, ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΤΕΡΜΑ: Αγ. Λαύρας 92.

8 π.μ.-2 μ.μ. &
 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Δεστού-
νη 11, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ: Ι. Δροσοπούλου 
228, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Κεδρηνού 62-
64, ΓΑΛΑΤΣΙ: Κορίνης & Κοραή 12, 
ΓΚΥΖΗ: Ραγκαβή 41 - Λύτρα, ΓΟΥΔΗ: 
34ου Συντάγματος 38 & Αριστομένους, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Αραπάκη 65 - Ματζαγριω-
τάκη 107-111, ΚΥΨΕΛΗ: Πλ. Κυψέλης 
6 - Κύπρου 124, ΜΟΥΣΕΙΟ: Μάρνη 14 
& Γ’ Σεπτεμβρίου, Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Ωκεα-
νίδων 17, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Πρατίνου 82 & 
Αντήνορος, ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: Κριτοβου-
λίδου 18 - Δημακοπούλου.

ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ

8 π.μ.-8 μ.μ.
ΑΙΓΑΛΕΩ: Πανόρμου 19, ΑΧΑΡΝΑΙ: Φι-
λαδελφείας 336 Κόκ. Μύλος, ΠΕΡΙΣ-
ΤΕΡΙ: Θηβών 46 - Τζ. Κέννεντυ Λόφ. Αξ/
κών, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Κρέσνας 22 - Καραϊ-
σκάκη, ΧΑΪΔΑΡΙ: Στρ. Καραϊσκάκη 82.

8 π.μ.-8.30 μ.μ.
ΓΛΥΦΑΔΑ: Σάκη Καράγιωργα 50 - Δα-
σκαρόλη, ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Χρυσάνθου Τρα-
πεζούντος 28 & Αθ. Διάκου.

8 π.μ.-10 μ.μ.
ΜΑΡΟΥΣΙ: Χατζηαντωνίου 17, ΜΑΡΟΥ-
ΣΙ: Κηφισίας 56 & Δελφών, ΜΕΛΙΣΣΙΑ: 
Λ. Πηγής 44, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Τατοΐου 
102, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Ηλ. Αποστόλου 14 
& Ανατολής, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: Αγ. Τρι-
άδος 6 Πλατ. Πατριάρχου, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΚΑΤΩ: Στυμφαλίας 8 & Ιθώμης.

8 π.μ.-11 μ.μ.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Αγ. Παρασκευής 33, 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αγ. Δημητρίου 204, 
ΑΛΙΜΟΣ: Θεομήτορος 17, ΑΡΓΥΡΟΥ-
ΠΟΛΗ: Ανεξαρτησίας 77, ΒΑΡΗ: Βασ. 
Κωνσταντίνου 36, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Λ. 
Ποσειδώνος Πλατ. Νυμφών, ΓΕΡΑ-
ΚΑΣ: Γαρυφάλλων 36 & Ερμού, ΔΡΟ-
ΣΙΑ: Διονύσου 107, ΖΕΦΥΡΙ: Παναγί-
ας Γρηγορούσης 21, ΚΑΜΑΤΕΡΟ: Φυ-
λής 149, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 
123, Π. ΦΑΛΗΡΟ: Αλκυόνης 23, ΠΑ-
ΠΑΓΟΥ: Εθν. Αμύνης 63, ΠΕΤΡΟΥΠΟ-
ΛΗ: 25ης Μαρτίου 105.

8 π.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Λαχανά 14, ΑΣΠΡΟ-
ΠΥΡΓΟΣ: Δημοκρατίας 20, ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 
Δραγούμη 21, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Λ. Κυπρί-
ων Ηρώων 41, ΙΛΙΟΝ: Πλατ. Ζωοδ. Πη-
γής 10, ΚΗΦΙΣΙΑ: Αλωνιών 15, ΜΑΡ-
ΚΟΠΟΥΛΟ: Μαρκόπουλο Ωρωπός, 
ΜΕΓΑΡΑ: Γ. Μενιδιάτη 133, Ν. ΜΑ-
ΚΡΗ: Λ. Μαραθώνος 121, Ν. ΠΕΡΑ-
ΜΟΣ: 28ης Οκτωβρίου 107, Ν. ΣΜΥΡ-
ΝΗ: Αγ. Φωτεινής 4, ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Φα-
νερωμένης 8.

8 π.μ.-2 μ.μ. &
 5 μ.μ.-11 μ.μ.

ΑΙΓΑΛΕΩ: Σαλαμίνος 51 & Βότση, Ν. 
ΙΩΝΙΑ: Σμύρνης 37, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παν. 
Τσαλδάρη 19.

8 π.μ.-2 μ.μ. &
 5.30 μ.μ.-11 μ.μ.

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: Λ. Μαραθώνος 44.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: Ελ. Βενιζέλου 154, 
ΑΧΑΡΝΑΙ: Αριστοτέλους 86, Ν. ΙΩ-
ΝΙΑ: Σύλλης 19 Περισσός, ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙ: Εθν. Αντιστάσεως 152 & Καλυδώνος 
Νέα Ζωή, ΠΕΥΚΗ ΚΑΤΩ: Βύρωνος 19, 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Λ. Πεντέλης 138.

8 π.μ.-2 μ.μ. &
 5.30 μ.μ.-8 π.μ. επομένης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: Μεταμορφώσεως - Καπο-
διστρίου 2, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ: Γούναρη 
227 & Ηφαίστου.

8.30 π.μ.-10 μ.μ.
ΠΙΚΕΡΜΙ: Λ. Μαραθώνος 32 Πλατ. Αγ. 
Χριστοφόρου.

11 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΛΑΥΡΙΟ: Αγ. Παρασκευής 15, ΜΑΡΚΟ-
ΠΟΥΛΟ: Παπαβασιλείου 46, ΠΑΛΛΗ-
ΝΗ: Λ. Μαραθώνος 417 & Αχαΐας.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8 π.μ.-8 μ.μ.

ΝΙΚΑΙΑ: Παναγή Τσαλδάρη 311 & Φι-
λαδελφείας, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Φλέσσα 11 & Λ. 
Χατζηκυριακού 25, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Γρ. 
Λαμπράκη 117 & Δήλου, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: 
Κομνηνών 78 & Πλάτωνος Χαραυγή, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ελ. Βενιζέλου 70, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
Υψηλάντου 174 Πασαλιμάνι, ΚΕΡΑΤ-
ΣΙΝΙ: Καραολή Δημητρίου 26.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-11 μ.μ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Νοταρά 65 & Σωτήρος, ΑΓ. 
Ι. ΡΕΝΤΗΣ: Λοχ. Σταθιά 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
Αγ. Δημητρίου 141, ΝΙΚΑΙΑ: 7ης Μάρτη 
6 Περιβολάκι.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αφεντούλη 43 Τζάνειο, 
ΑΜΦΙΑΛΗ: Λεωφ. Σαλαμίνος 122, 
ΜΟΣΧΑΤΟ: Χρ. Σμύρνης 44 Πλ. Κύ-
πρου, ΝΙΚΑΙΑ: Μουσών 1 & Περικλέ-
ους Νεάπολη.
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08:00-14.30
Παθολογικά: Αλεξάνδρα, Ελπίς, Κων-
σταντοπούλειο, Αγ. Ελένη, 1ο Θεραπευ-
τήριο ΙΚΑ, Πολυκλινική, Καρδιολογικά: 
Κωνσταντοπούλειο (αιμοδυναμικό εργα-
στήριο), Ελπίς, Αλεξάνδρα (αιμοδυναμικό 
εργαστήριο), 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ (αι-
μοδυναμικό εργαστήριο), Πολυκλινική, 
Χειρουργικά: Ελπίς, Κωνσταντοπού-
λειο, Πολυκλινική, Αγγειοχειρουργικά: 
Ελπίς, Κωνσταντοπούλειο, Αιματολογι-
κά: Αγ. Σάββας (έως 15:00), Αλεξάνδρα, 
Γαστρεντερολογικά: 1ο Θεραπευτήριο 
ΙΚΑ, Πολυκλινική, Ενδοκρινολογικά: 
Αλεξάνδρα, Πολυκλινική, Νευρολογι-
κά: Πολυκλινική, 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, 
Νευροχειρουργικά: ΚΑΤ, Νεφρολογι-
κά: Γ. Γεννηματάς, Λαϊκό, Οδοντιατρικά: 
Σωτηρία, Αλεξάνδρα, Ελπίς, Κωνσταντο-
πούλειο, Ορθοπαιδικά: Κωνσταντοπού-
λειο, Ουρολογικά: Ελπίς, Κωνσταντο-
πούλειο, Πολυκλινική, Οφθαλμολογι-
κά: Ελπίς, Οφθαλμιατρείο, Πολυκλινι-
κή, Ρευματολογικά: ΚΑΤ, ΩΡΛ: Ελπίς, 
Κωνσταντοπούλειο, Γυναικολογικά: Ελ. 
Βενιζέλου, Αρεταίειο, Ελπίς, Κωνσταντο-
πούλειο, Μαιευτικά: Αρεταίειο.

08:00-15:00
Ογκολογικά: Αγ. Ανάργυροι, Αγ. Σάβ-
βας.

08:00-23:00
Παθολογικά: Παμμακάριστος, Καρδιο-
λογικά: Παμμακάριστος, Χειρουργικά: 
Παμμακάριστος, Νευρολογικά: Παμ-
μακάριστος, Οφθαλμολογικά: Παμ-
μακάριστος, Γ. Γεννηματάς, ΩΡΛ: Παμ-
μακάριστος.

14:30-08:00 επομένης
Παθολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 

ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Αμαλ. Φλέμινγκ, Καρ-
διολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ (αιμοδυναμικό εργαστήριο), Ιππο-
κράτειο (αιμοδυναμικό εργαστήριο), 
Αμαλ. Φλέμινγκ, Χειρουργικά: Κορ-
γιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, 
Αμαλ. Φλέμινγκ, Αγγειοχειρουργικά: 
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Γαστρε-
ντερολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Ενδοκρινολογικά: 
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκρά-
τειο, Αμαλ. Φλέμινγκ, Θωρακοχειρουρ-
γικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, 
Νευρολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ, Νευροχειρουργικά: Κοργιαλένει-
ο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Νεφρολογικά: Κορ-
γιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Αμαλ. Φλέ-
μινγκ, Ιπποκράτειο, Οδοντιατρικά: Κορ-
γιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ορθοπαιδι-
κά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Αμαλ. 
Φλέμινγκ, Ουρολογικά: Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Αμαλ. Φλέ-
μινγκ, Οφθαλμολογικά: Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Αμαλ. Φλέ-
μινγκ, Πνευμονολογικά: Αμαλ. Φλέ-
μινγκ, ΩΡΛ: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ, Ιπποκράτειο.

08:00-08:00 επομένης
Γναθοχειρουργικά: Ιπποκράτειο, Δερ-
ματολογικά: Α. Συγγρός, Θωρακοχει-
ρουργικά: ΚΑΤ, Καρδιοχειρουργι-
κά: Ιπποκράτειο, Ορθοπαιδικά: ΚΑΤ, 
Πνευμονολογικά: Σωτηρία, Πλαστ. 
Χειρουργική: Γ. Γεννηματάς, Ψυχια-
τρικά: Δρομοκαΐτειο (για εισαγγελικά 
και εκούσια περιστατικά), Γυναικολο-
γικά: Ελ. Βενιζέλου, Μαιευτικά: Ελ. 
Βενιζέλου, Αλεξάνδρα, Παιδιατρικά: 
Παίδων «Αγ. Σοφία», Παίδων Πεντέλης, 
Παιδοψυχιατρικά: Παιδοψυχιατρικό 
Ν. Αττικής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
10:00-22:00

Ψυχιατρικά: Αττικό (όχι εισαγγελικά 
περιστατικά).

08:00-08:00 επομένης
Παθολογικά: Ασκλ. Βούλας, Θριάσιο, 
Δυτ. Αττικής (έως 16:00), Καρδιολο-
γικά: Ασκλ. Βούλας, Θριάσιο, Δυτ. Ατ-
τικής (έως 16:00), Αττικό (μόνο αιμοδυ-
ναμικό εργαστήριο από 08:00-20:00), 
Χειρουργικά: Ασκλ. Βούλας, Θριάσιο, 
Δυτ. Αττικής (έως 16:00), Νευρολογι-
κά: Ασκλ. Βούλας, Νευροχειρουργικά: 
Ασκλ. Βούλας, Θριάσιο, Νεφρολογικά: 
Ασκλ. Βούλας, Οδοντιατρικά: Ασκλ. 
Βούλας, Ορθοπαιδικά: Ασκλ. Βούλας, 
Θριάσιο, Ουρολογικά: Ασκλ. Βούλας, 
Θριάσιο, Οφθαλμολογικά: Ασκλ. Βού-
λας (έως 14:30), Θριάσιο, Πνευμονο-
λογικά: Θριάσιο, Πλαστ. Χειρουργι-
κή: Θριάσιο, Ρευματολογικά: Ασκλ. 
Βούλας, ΩΡΛ: Ασκλ. Βούλας, Θριάσιο, 
Γυναικολογικά: Θριάσιο, Μαιευτικά: 
Θριάσιο, Παιδιατρικά: Ασκλ. Βούλας, 
Θριάσιο.
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  Χρήσιμα τηλέφωνα

Αμεση Βοήθεια & 
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία: 
166
Γιατροί Κατ’ Οίκον: 1151
Γραμμή Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Ιθάκη: 1145
Κέντρο Αιμοδοσίας ΕΕΣ: 210-
6414637 & 210-6414782
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-
7793777
SOS Γιατροί: 1016
Εθνική Tηλεφωνική Γραμμή 
για τα Παιδιά: 1056
Πυροσβεστική: 199
Αμεση Δράση Αστυνομίας: 
100
Τουριστική Αστυνομία 
(Πληροφορίες ΕΟΤ): 171
Τροχαία Αθηνών: 210-
5284121-3
Στρατονομία, Αμεση 
Επέμβαση: 210-7753298
Αγορανομία: 210-8823658
Υπηρεσία Προστασίας - 
Ενημέρωσης Καταναλωτή: 
210-3805280

Λεωφορεία ΟΑΣΑ 
(Αστικά):185
ΟΣΕ: 210-5135768 & 210-
5298739-40
ΚΤΕΛ (Δρομολόγια): 14505
Αποτελέσματα «ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ» (Ποδοσφαίρου, 
Μπάσκετ, Χρυσού 
Ποδοσφαίρου) – των τριών 
τελευταίων ημερών: 14744
Αεροδρόμιο: 210-3530000
ΕΥΔΑΠ Βλάβες: 1022
ΔΕΗ Βλάβες Αθηνών: 10503
ΟΤΕ Γενικές Πληροφορίες: 
11888
Ειδικές Πληροφορίες - 
Βλάβες - Παράπονα: 134
Ωρα Ελλάδος: 14844
Λιμεναρχείο (Δρομολόγια 
Αργοσαρωνικού): 210-
4172675
(Δρομολόγια Ακτοπλοΐας): 
210-4226000-4
Πληροφορίες για φέρι μπόουτ 
Ραφήνας: 22940-22300

  Ράδιο Ταξί

ΑΘΗΝΑ 1: 210-9221760.
Ακρόπολη: 210-8695000, 210-
8668695, 210-8668696.
Πρόοδος: Αθήνα: 210-
3451200,
Β. Προάστια: 210-6711200, 
Ν. Προάστια: 210-9885210.
Αστέρας: Β. Προάστια: 
210-6144000, 

Ν. Προάστια: 210-9711611,
Πειραιάς: 210-4922200.
Αττικα: 801.113.1203.
Ενότητα: 801.11.51.000,  
210-6459000.
Ελλάς Βορείων 
Προαστίων: 
210-8014000, -002, -003, -004.

Νοσοκομεία

Νοσοκομεία
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ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΗΛ.: 210-8113000 – 210-8113280 – 210-8113279

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΕΣ (πεζά γράµµατα)
Οι 20 πρώτες λέξεις 10 €
Η κάθε επιπλέον λέξη 0,30 €
ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (κεφαλαία)
Οι 20 πρώτες λέξεις 13 €
Η κάθε επιπλέον λέξη 0,40 €
ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 13 € / εκατοστό στήλης
Στις 3 δηµοσιεύσεις η 4η ∆ΩΡΕΑΝ
ΓΑΜΟΙ - ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΠΕΝΘΗ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ 30 €

ΔΑΝΕΙΑ
ABAΔΙΣΤΑ άμεσα διαθέσιμα μετρητά από 
πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, 
ακόμα και με υπέρβαση ορίου, 12-36 άτο-
κες τραπεζικές δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελ-
λαδικά. Γρήγορα και με απόλυτη εχεμύθεια. 
Σοφία Δενδρινού. Τηλ.: 6933-132299.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
HONDA - MITSUBISHI (καινούργια - μετα-
χειρισμένα). Ανταλλαγές - απόσυρση. Από 
0% προκαταβολή - 100 μήνες. Επιτόκιο 
0,50 μηνιαίως με τους καλύτερους όρους 
αγοράς χρηματοδότησης. Πλούσια δώρα. 
Αυτοκίνητα - ανταλλακτικά - επίσημο 
συνεργείο - φανοβαφείο. 25ης Μαρτίου 
17 Πειραιάς (έναντι Ford) ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑ-
ΣΗΣ ΑΕΒΕ Τηλ.: 210-4203220 -21 (www.
bouloubasis.gr).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ «Μini», ενοικιάζουμε καινούρ-
για αυτοκίνητα, άψογο service, καλές τιμές, 
δωρεάν παραδόσεις λιμάνι - αεροδρόμιο. 

Αθήνα - Πειραιάς. Τηλ.: 210-4523777, 
210-4523703.

ΜΕΝΤΙΟΥΜ
ANNITA ΣΤΕΦΟΥ και συνεργάτες. Αριθμο-
λογία, αστρολογία, χαρτομαντεία, ισχυρό-
τατη ενόραση. Τηλ.: 9011004715 (όλο το 
24ωρο) για θέματα αισθηματικά, επαγγελ-
ματικά, οικονομικά, οικογενειακά.

ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
AΔΩNIΣ Λογικές τιμές. Mονάδα Φροντί-
δας Hλικιωμένων. Σύγχρονα δωμάτια, ει-
δικά διαιτολόγια, κοινωνικές εκδηλώσεις, 
ανθρώπινες συνθήκες, σεβασμός στους 
γονείς σας, έμπειρο προσωπικό, μόνιμοι 
ιατροί. Eμπιστευτείτε την 20ετή πείρα μας. 
Τηλ.: 210-9600680, 210-9600681, Nικη-
φόρου 20, Γλυφάδα.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ προκαλέσαμε με τις πα-
ροχές μας. Αυτό μας κατέστησε πρώτους 
στο χώρο του μασάζ! Για εκλεκτούς πε-
λάτες πολλά είδη της αρεσκείας σας. Ν. 

Κηφισιά 10-9 μ.μ. εκτός Κυριακής, τηλ.: 
210-6253419.

ΑΥΤΟ που έλειπε! Αυθεντικό χειρομασάζ. 

Ολόδροσες εκπλήξεις χαλάρωσης. Τζα-
κούζι, χαμάμ, σάουνα. Σπέσιαλ προγράμ-
ματα. Διακριτικότητα. Ραντεβού τηλ.: 

ρίες και όμορφη φιλία. Τηλ.: 6948-253370.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ 20χρονο μοντέλο με τέλειο 
γυμνασμένο σώμα, έντονη θηλυκότητα και 
χωρίς ταμπού, ζητά γνωριμία απαιτητικού 
κυρίου για αξέχαστες εμπειρίες. Τηλ.: 6983-
866672.

20ΧΡΟΝΗ δεσποινίδα ξανθιά με γυμνα-
σμένο τέλειο κορμί, πλούσια προσόντα, 
φαντασία που σε συνεπαίρνει, ζητά γνω-
ριμία κυρίου για ξεχωριστές απολαύσεις. 
Τηλ.: 6943-285261.

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ όμορφη, δροσερή, νεαρή, 
χωρίς κόμπλεξ, έρχομαι κοντά σου μόνη, 
χωρίς επαγγελματική συμπεριφορά και 
βιασύνη. Αν έχεις βαρεθεί τα συνηθισμένα, 
τηλεφώνησέ μου: 6944-195815.

ΛΙΘΟΥΑΝΕΖΑ, εικοσιτριάχρονη, καλλί-
γραμμη. Ηρθα από μακριά για να μοιραστώ 
εμπειρίες. Επιθυμώ να γνωρίσω έναν κύριο 
επιπέδου. Τηλ.: 6983-849224.

210-3633617, 6974-728454, Σκουφά 10, 
Κολωνάκι www.olotropiki.com

CHOCO SPA!!! Αποπλανήστε τις αισθήσεις 
σας και δοκιμάστε μασάζ από όλο τον κό-
σμο με το ανανεωμένο προσωπικό μας. Δη-
μητσάνας 1 (πίσω από το Ιατρικό Αθηνών), 
Μαρούσι.

ΜΑΣΑΖ
ANANEΩΜΕΝΟΣ χώρος με καλλίγραμμες 
μασέζ, 23-26 χρόνων, θα σας προσφέρουν 
μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Δημοσθέ-
νους 116, Καλλιθέα. Τηλ.: 6980-691109.

ΩΡΑ για χαλάρωση και απόλαυση με ανα-
νεωμένο προσωπικό. Μεσογείων 208, 
1ος, «Ανάπλαση» (Χολαργός). Τηλ.: 6975-
360125 και Κυριακές ανοιχτά, 10 π.μ.-9 
μ.μ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ξανθιά, καμπυλόγραμμη, 
με πλούσια εμπειρία, με κέφι για διασκέδα-
ση, ζητά διακριτική γνωριμία για νέες εμπει-

Προβλέψεις
TO KOΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

KAΘE ΤΡITH ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

TO KOΡΥΦΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Προβλέψειςλέψειςλέψεις
17.08.2010 Τεύχος 78

ΠροΠροββλέψειςβλέψειςβΠροββλέψειςβλέψειςβ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
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Ονειρα 
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ωροσκοπιο
Από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
www.ioannaavgerinou.gr
info@ioannaavgerinou.gr
Τηλέφωνο: 6974832824 

 Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΡΙΟΣ 
21/3-20/4
Είσαι επιρρεπής στους κεραυ-
νοβόλους έρωτες και ικανός να 
ρισκάρεις την τωρινή σου ασφά-
λεια. Σκέψου το καλά διότι πολύ 
πιθανόν να το μετανιώσεις.

 ΤΑΥΡΟΣ 
21/4-20/5 
Ευάλωτος /η στο αντίθετο 
φύλο και τη γοητεία που εξα-
σκεί σε σένα κάποιο άτομο του 
εργασιακού σου χώρου. Δεν 
γνωρίζεις ότι δεν μπλέκονται 
τα επαγγελματικά με τα αισθη-
ματικά;

ΔΙΔΥΜΟΙ 
21/5-21/6
Είσαι όπως πάντα εξωστρεφής 
και έτοιμος/η να διεκδικήσεις 
με πάθος την αποκλειστικότη-
τα μίας σχέσης. Εσύ μπορείς να 
εξασφαλίσεις αποκλειστικότη-
τα στον άλλο;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/6-21/7 
Ψάχνεις τρόπους για να εργά-
ζεσαι περισσότερο στο σπίτι 
και να μειώσεις τις πολλές 
εξόδους. Μα δεν γνωρίζεις ότι 
αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε 
θλίψη;

 ΛΕΩΝ 
22/7-21/8 
Βρίσκεσαι σε φάση κατακτήσε-
ων και δεν ξέρεις τι ακριβώς 
να επιλέξεις. Μη δίνεις υπο-
σχέσεις που δεν μπορείς να 
τηρήσεις και μην μπλέκεσαι σε 
πολλές ιστορίες διότι δεν θα 
σου μείνει καμία στο τέλος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
22/8-21/9 
Πιο κτητικός και ανασφαλής 
από ποτέ, ίσως εκφράσεις 
πολλά παράπονα και κουρά-
σεις τους άλλους. Οι άλλοι δεν 
αντέχουν την καταπίεση και 
αντιδρούν με τρόπο που δεν 
είναι σου είναι αρεστός.

ΖΥΓΟΣ 
22/9-21/10 
Ο Ερμής ενθαρρύνει το παρα-
σκήνιο και έχεις μυστικές συ-
ναντήσεις και επαφές. Είσαι 
αρκετά μυστικοπαθής.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
22/10-21/11 
Πίσω από το προσωπείο της 
φαινομενικής σιγουριάς κρύ-
βεις ανασφάλειες και ψάχνεις 
την επιβεβαίωση. Χαλάρωσε και 
θα έρθουν όλα όπως ακριβώς τα 
επιθυμείς.

 ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12
Αυτή η σιγουριά για τον εαυτό 
σου και τις ερωτικές σου επιδό-
σεις μήπως φέρουν το αντίθετο 
αποτέλεσμα; Μπορεί να γίνεις 
εριστικός /ή και οι άλλοι να το 
βάλουν στα πόδια.

 

 ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ  
22/12-20/1 
Ανήσυχος/η για τα επαγγελμα-
τικά σου, ίσως δείξεις επιθετι-
κότητα, ενώ μέσα σου έχεις κι 
εσύ πολλή τρυφερότητα. Φρό-
ντισε να την εξωτερικεύσεις 
για να γίνεις περισσότερο 
αρεστός στους άλλους.

 ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
21/1-21/2 
Ενα επαγγελματικό ταξίδι ή 
ένα άνοιγμα στον ίδιο χώρο 
δεν σου επιτρέπουν να έχεις 
ελεύθερο χρόνο και αυτό σου 
χαλάει τη διάθεση.   

ΙΧΘΥΕΣ 
22/2-20/3 
Θα είσαι ιδιαίτερα φιλήδονος 
και θα γοητευτείς από κάποιο 
άτομο για μία ιδιαιτερότητα και 
λεπτομέρεια που έχει πάνω 
του. Μην επιτρέψεις σε κανένα 
να σου πάρει τα μυαλά.

SUDOKU

ΛΥσΗ

953476182
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274813965
825961347
497385216
136742598
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342697851
5891246736001311
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KOinωνικα

κΗΔΕιΕσ

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό 
και θείο

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΙΩΑΝ. ΒΛΑΝΤΟΥΣΗ
Αντιπτέραρχο ε.α. - ετών 95

θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010 και ώρα 
11:00 π.μ., από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Τριπόλεως. Η σο-
ρός θα ευρίσκεται στον Ιερό Ναό από ώρα 10:00 π.μ. Παρακα-
λούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρα-
κολουθήσουν τη νεκρώσιμη ακολουθία αυτού.
Η σύζυγος: Χρυσούλα. Τα παιδιά: Ιωάννης Βλαντούσης και Ellen 
Slavid, Τίνα - Μαρία και Thomas Kaeser. Τα εγγόνια: Αρης - 
Αλέξανδρος - Εκτωρ, Ιωάννης - Φίλιππος. Τα αδέλφια: Δημο-
σθένης και Παρασκευή Ροϊνιώτη, Δήμητρα και Χρήστος Χρι-
στοδούλου. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.
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OPIZONTIA
1. ¶Ú¿Ô, ‹ÚÂÌÔ - TËÓ ·-

Á¿ËÛÂ Ô HÚ·ÎÏ‹˜
(Ì˘ı.) - AÓÙÈıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó-
‰ÂÛÌÔ˜.

2. TÔ ÌÏÂ ÙË˜ ·ÂÚÔÔ-
Ú›·˜ - ZÂ˘Á¿ÚÈ·... ÌÂ
‰È·˙‡ÁÈÔ.

3. K·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÛÚÒÍÈ-
ÌÔ - M·˜ ·›ÚÓÂÈ... fiÙ·Ó
ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂ.

4. ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·-
Ù· - º·ÚÌ·ÎÂÚfi Ê›‰È.

5. °Ú¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi
ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌÔ - °ÈÔÚÙ‹,
·ÓËÁ‡ÚÈ - °Ú¿ÌÌ·Ù·
·fi ÙË... P›Î·.

6. AÓ¿Ï·Ù· - YÔÊ¤ÚÂÈ
·fi ¿ıËÛË ÙÔ˘ ÙÚÈ¯ˆ-
ÙÔ‡ ÙË˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·˘Ùfi˜.

7. A·ÏÏ¿ÛÛˆ ·fi Î›Ó‰˘-
ÓÔ - °ÂÚÌ·Ófi˜ ̄ ËÌÈÎfi˜.

8. TÔ Î‡ÚÔ˜ - E›‰Ô˜ ÌÔ˘-
ÛÈÎ‹˜.

9. BÚ›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ·˘Ù¿ -
¶ÚÔÙÚ¤ÂÈ.

10. ¶ÔÙ¿ÌÈ ÙË˜ O˘ÁÁ·Ú›·˜
- AıfiÚ˘‚Ë... ÚÔ‡Á· -
AÚ¯·›Ô˜ ¶¤ÚÛË˜ ÛÙÚ·-
ÙËÁfi˜ (Î·ı.).

11. M¤Û· ÛÙË Ìfi‰· - ¶›-
ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ -
°Ú¿ÌÌ·Ù·... ·’ ÙËÓ T¿-
ÓÈ·.

12. ™¯ÂÙÈÎfi˜ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·-
Û›· ÙË˜ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜.

13. A‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ T˘Ó‰¿ÚÂˆ
(Ì˘ı.) - ™·ÚÎÔÊ¿ÁÔ
˙ÒÔ.

KA£ETA
1. EÚˆÙÂ‡ÙËÎÂ ÙÔ §¤·Ó‰ÚÔ

(Ì˘ı.) - º·ÁËÙfi... Ì¿ÁÎ·
- BÈÙfiÚÈÔ NÙÂ...: IÙ·Ïfi˜
ÛÎËÓÔı¤ÙË˜.

2. YÊ›ÛÙ·Ì·È Î¿ÙÈ Î·Îfi -
°·ÏÏÔÂÏ‚ÂÙfi˜ ÙÚ·Â˙›-
ÙË˜.

3. M˘ıÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘
ÕÚÁÔ˘˜ - YÁÈ¤˜ - AÚ¯‹...
Ù‹ÚËÛË˜.

4. ™ÎÔÙ›˙ˆ ÙËÓ ÎÚ›ÛË (ÌÙÊ.)
- T˙¤ÓÁÎÈ˜...: MÔÁÁfiÏÔ˜
Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜.

5. TfiÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿... ¿-
È·ÛÙ· Ô˘ÏÈ¿ - AÚ¯·›-
Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜.

6. IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ˆÎÂ·ÓÔÁÚ·-
ÊÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ (·Ú¯ÈÎ¿)
- M¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘.

7. BÔ˘Ó¿ - XÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔ˜ -
¶ÔÙ¿ÌÈ ÙË˜ PÔ˘Ì·Ó›·˜.

8. AÓÁÎ...: ÛÎËÓÔı¤ÙË˜ -
XÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ -
K˘Ú›ˆ˜.

9. K·Ù·Ú·¸ÓÙÈÎ¿ - ¢‡Ô...
ÛÙËÓ ·Ù¿Ù·.

10. ... T˙È˙: ·ÏÈfi Û˘ÁÎÚfi-
ÙËÌ· - T· «ÛÙ·˘ÚÔÏÂÍÔ-
ÏÔ‡ÏÔ˘‰·» - °ÓˆÛÙ‹... Ë
Ì¿ÓÙÚ· ÙÔ˘.

11. ™›ÌÔ˜...: ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ -
ÿ‰Ú˘Û·Ó ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·
ÛÙË N. AÌÂÚÈÎ‹.

12. °¿ÏÏÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi˜ Î·È
Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ - B·ÛÈÏÈ¿˜
ÙË˜ TÚ·¯›Ó·˜ (Ì˘ı.) -
M¤Û· ÛÙËÓ... fiÏË.

13. ¢È·ÛÙËÌÈÎ¿... Ù· ÏÂˆ-
ÊÔÚÂ›· ÙË˜ - AÚ¯ÈÎ¿
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ -
B·‚˘ÏÒÓÈÔ˜ ÂÚÌËÓÂ˘-
Ù‹˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ.
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ΡΑΓ∆ΑΙΕΣ µεταγραφικές 
εξελίξεις στον Ολυµπιακό, 
που άρπαξε µέσα από τα 
χέρια του Παναθηναϊκού 

τον Κρίστιαν Νέµεθ, ενώ σήµερα 
φτάνει στην Ελλάδα και υπογράφει 
συµβόλαιο και ο Νταβίντ Φουστέρ. 
Στον… αέρα είναι ο Ντιόγο.

Οι «ερυθρόλευκοι» από προχθές 
το βράδυ που φαινόταν σίγουρη η 
παραχώρηση του Ντιόγο έστειλαν 
e-mail στη Λίβερπουλ, γνωστο-
ποιώντας ότι ενδιαφέρονται να 
αγοράσουν άµεσα τον Νέµεθ. Ο 
Παναθηναϊκός που παζάρευε τον 
21χρονο Ούγγρο κυνηγό εδώ και 
µία εβδοµάδα πληροφορήθηκε το 
µπάσιµο του «αιώνιου» αντιπάλου 
που διατηρεί άριστες σχέσεις µε τη 
Λίβερπουλ και αποσύρθηκε από τη 

διεκδίκησή του.
Οι Πειραιώτες συµφώνησαν µε 

τους Αγγλους και αποκτούν το 50% 
των δικαιωµάτων του παίκτη αντί 
850.000 ευρώ. Το ερχόµενο καλο-
καίρι διατηρούν δικαίωµα αγοράς 
του. Μένει να βάλει την υπογραφή 
του για 3ετές ή 4ετές συµβόλαιο και 
ο παίκτης. Ο Νέµεθ, που έπαιξε πέρυ-
σι ως δανεικός 17 µατς µε την ΑΕΚ 
πετυχαίνοντας 3 γκολ, είναι διεθνής 
µε τις µικρές εθνικές της χώρας του 
και πρόσφατα έκανε ντεµπούτο και 
στους άνδρες. Αποτελεί επιλογή του 
Βαλβέρδε που τον θεωρεί εξαιρετικά 
εξελίξιµο ποδοσφαιριστή, παρακο-

λουθώντας τον σε dvd.
Σήµερα το απόγευµα αναµένεται 

στην Ελλάδα και ο Ισπανός µεσοεπι-
θετικός Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος 
θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις 
και θα υπογράψει 3ετές συµβόλαιο 
αντί 400.000 ετησίως. Η Βιγιαρεάλ 
θα εισπράξει 1 εκατ. ευρώ για τη 
µεταγραφή. Μιλώντας στον ισπα-
νικό Τύπο για τη µεταγραφή του 
ο Φουστέρ τόνισε: «Ο Ολυµπιακός 
είναι για µένα η µεγάλη µου ευκαι-
ρία από κάθε άποψη. Μίλησα µε τον 
Βαλβέρδε και µου είπε ότι θα έχω 
πολλές ευκαιρίες. ∆εν το σκέφτηκα 
καθόλου. Ανυποµονώ να φτάσω 
στην Ελλάδα και να εγκλιµατιστώ 
στο νέο µου περιβάλλον».

Στο µεταξύ ο Ντιόγο παραµένει 
στον… αέρα. Ο παίκτης είπε στον 

Μαρινάκη ότι θέλει να µείνει στην 
οµάδα. Ο Βαλβέρδε χθες δήλωσε: 
«τον υπολογίζω, ανήκει στην οµά-
δα». Η Φλαµένγκο πρέπει να στείλει 
ένα ακόµα χαρτί. Σήµερα θα κριθεί 
οριστικά η τύχη του, αφού λήγει η 
µεταγραφική περίοδος στη Βραζι-
λία.

Με τους Φουστέρ και Νέµεθ ο 
Ολυµπιακός φτάνει τις 9 µεταγραφές 
που πρόκειται να γίνουν 10, µόλις 
κλείσει η τελευταία τρύπα του ρό-
στερ, αυτή του αµυντικού µέσου. Οι 
διαπραγµατεύσεις µε την Εσπανιόλ 
και µε τον ίδιο τον Ουρτάδο συνε-
χίστηκαν και χθες. Αναµένεται να 
ολοκληρωθούν σήµερα.

Aποκτήθηκε και ο Σουµπίνιο από 
τον Εθνικό για 4 χρόνια αντί 400.000 
ευρώ, που θα δοθεί δανεικός. ■

ΜΕ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ

 ΤΟΝ ΟΥΓΓΡΟ ΠΟΥ ΠΑΖΑΡΕΥΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
vaniko@e-typos.com

Η «αρπαγή» του Νέµεθ

ΕΜΕΙΝΕ στο 0-0 ο Ολυµπιακός 
µε τη Λα Κορούνια, αφού δεν 
κατάφερε να ολοκληρώσει τις 
επιθετικές του προσπάθειες. Τα 
σουτ του Ριέρα µπλόκαρε εύ-
κολα ο πορτιέρο των Ισπανών, 
ενώ ο Ντιόγο είχε κεφαλιά στο 
δοκάρι στο 48’.

Οι «ερυθρόλευκοι» για δεύ-
τερο συνεχόµενο παιχνίδι έδει-
ξαν ότι αφοµοιώνουν σιγά σιγά 
το… δόγµα Βαλβέρδε. Ετρεξαν 
πολύ, πίεσαν ψηλά, είχαν καλή 
κυκλοφορία της µπάλας και 
µέσα στον καύσωνα οι ταχύτη-
τές τους ήταν ικανοποιητικές, 
παρά την γκρίνια του Βαλβέρδε 
στο πρώτο µέρος. Οι «µικροί» 
έκλεψαν το χειροκρότηµα. Ο 
Φετφατζίδης έκανε τα… κόλπα 
του, ο Σοϊλέδης προσπάθησε, 
ο Κατσικογιάννης ήταν αποτε-
λεσµατικός στα ανασταλτικά 
του καθήκοντα, είχε καλό σουτ 
που έφυγε κόρνερ στο 80’. Με 
εκλάµψεις ήταν οι Ιµπαγάσα, 
Ρόµενταλ. Αψογοι στην άµυνα 
ήταν οι Μέλµπεργκ, Μπράβο.

Ο Βαλβέρδε ζήτησε καλύ-
τερο ρυθµό από την οµάδα 
του, τονίζοντας ότι έχει ακόµα 
πολλή δουλειά για να φτάσει ο 
Ολυµπιακός στο επιθυµητό ση-
µείο. Ο Ντουντού χτύπησε στο 
χέρι, έβγαλε ακτινογραφία και 
σήµερα αναµένονται τα αποτε-
λέσµατα.

∆ιαιτήτευσε ο Τριτσώνης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πάρντο, Γκα-
λίτσιος (61’ Τοροσίδης), Α. Πα-
παδόπουλος (46’ Μοδέστο), 
Μέλµπεργκ, Μπράβο (61’ Χο-
λέµπας), Ντουντού (46’ Κατσι-
κογιάννης), Γ. Παπαδόπουλος 
(46’ Ιµπαγάσα), Ρόµενταλ (46’ 
Ζαϊρί), Σοϊλέδης (46’ Οσκαρ), 
Φετφατζίδης (61’ Ριέρα), Μή-
τρογλου (46’ Ντιόγο).
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ: Μανούθ, Λα-
ουρέ, Κολότο, Ρούµπεν, Πέρεζ 
(76’ Ντεσµαρέ), Λόπο, Σαούλ 
(76’ Ροντρίγκεζ), Τόµας, Γκου-
αρντάντο, Ντοµίνγκες (84’ Βα-
λερόν), Ρίκι (68’ Αντριάν).

Επόµενο φιλικό το Σάββα-
το µε τον Ολυµπιακό Β. στον 
Βόλο.

Του έλειπε 
το γκολ µε 
Λα Κορούνια
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Σε χρόνο - ρεκόρ

Αρκετοί… πολυθεσίτες μαζεύονται 
στον Ολυμπιακό. Μοντέστο, Φου-
στέρ, Οσκαρ, Τοροσίδης, Ιμπαγάσα 
είναι οι κυριότεροι. Ο Βαλβέρδε 
προτιμά να χρησιμοποιεί κάθε παί-
κτη σε μία θέση και καλείται τώρα 
να βρει την κατάλληλη για τον κα-
θένα. Ουσιαστικά, τώρα αρχίζει η 
σκληρή δουλειά για τον Ισπανό 
τεχνικό, που πρέπει να δημιουρ-
γήσει ομάδα σε χρόνο - ρεκόρ, με 
το πρωτάθλημα να ξεκινά σε 10 
μέρες κι ακόμα να καταφθάνουν 
ποδοσφαιριστές ενδεκάδας.

Β. ΝΙΚ.

Εξαίρεση ο Ζιλμπέρτο
Ο Ροντρίγκεζ Γκάμπριελ είναι ένας 
ακόμα Βραζιλιάνος που επιβεβαί-
ωσε το γεγονός ότι η αγορά από 
τη χώρα του καφέ δεν ταιριάζει 
στον Παναθηναϊκό. Ελιομάρ Καρ-
βάλιο, Μάουρο Ντα Σίλβα. Φλά-
βιο Κονσεϊσάο, Ροντρίγκο Σόουζα 
και Αντερσον είναι κάποιοι ποδο-
σφαιριστές από τη Βραζιλία που… 
πέρασαν και δεν ακούμπησαν από 
την Παιανία. Λαμπερή εξαίρεση ο 
Ζιλμπέρτο Σίλβα. Αντίθετα, οι Αρ-
γεντίνοι, όπως οι Ρότσα, Μπορέλι 

στο παρελθόν και Λέτο στην τωρι-
νή ομάδα, ταιριάζουν στην ιδιοσυ-
γκρασία του «τριφυλλιού». 

ΑΡΜ.

Στην Παιανία ο Σάντος 
Πράξη των όσων δήλωσε έκανε ο 
Φερνάντο Σάντος. Ο ομοσπονδια-
κός τεχνικός δεν έχασε την ευκαι-
ρία και χθες βρέθηκε στην Παια-
νία, ώστε να παρακολουθήσει από 
κοντά τους… μικρούς αστέρες της 
Εθνικής Νέων. Το αντιπροσωπευ-
τικό συγκρότημα έδωσε φιλικό με 
την ομάδα νέων του ΠΑΟ, όπου 
και επικράτησε με 2-0. Μαζί με τον 
Πορτογάλο εκλέκτορα ήταν και ο 
τεχνικός διευθυντής των εθνικών 
ομάδων, Τάκης Φύσσας.

Γ. ΜΕΓΚ.

Αυτοί ήθελαν, αλλά...
Από αγαπημένος παίκτης, «μαύρο 
πρόβατο». Ο λόγος για τον Κρί-

στιαν Νέμεθ που αποτελούσε τον 
εκλεκτό των περισσοτέρων οπα-
δών του Παναθηναϊκού, μετά από 
γκάλοπ που διενήργησε αθλητικό 
σάιτ.  Ο Ούγγρος επιθετικός της 
Λίβερπουλ, που τελικά καταλήγει 
στον Ολυμπιακό, συγκέντρωσε 
το 72% των 4.000 ψηφοφόρων. 
Οσον αφορά τις άλλες επιλογές, 
ο Ούκρα της Πόρτο συγκέντρω-
σε το 7% και ο Μουσά Μααζού 
το 5%. Οσον αφορά τον… άλλον, 
πήρε το 16%. 

ΑΡΜ. 

Ακριβή απάντηση 
Η Γιαγκελόνια είναι παρελθόν 
για τον Αρη, αλλά συνεχίζει να 
απασχολεί τους «κίτρινους», όχι 
αγωνιστικά αλλά μεταγραφικά. Ο 
πρόεδρος της πολωνικής ομάδας, 
Τσέζαρι Κούλεζα, παραδέχθηκε 
ότι ο Αρης ενδιαφέρθηκε για τον 
μεσοεπιθετικό της ομάδας του 
Καμίλ Γκροζίσκι! Οι διαπραγμα-

τεύσεις σταμάτησαν όταν ο πρό-
εδρος της Γιαγκελόνια ζήτησε 
750.000 ευρώ! «Είναι καλός 
παίκτης, αλλά όχι και τόσα χρή-
ματα», σχολίαζαν οι παράγοντες 
των «κιτρίνων»…

Γ. ΤΣΙΡ.

Δεν άκουσε
Ο Γιόνας Καζλάουσκας δεν είχε 
ιδέα στη διάρκεια της αναμέτρη-
σης με τον Καναδά πως η Εθνική 
κυνηγούσε το ρεκόρ της μεγαλύ-
τερης σε έκταση νίκης της ιστορί-
ας της. «Δεν το ήξερα και μάλιστα 
είπα στα παιδιά να μην εκδηλώ-
σουν την τελευταία επίθεση», 
έλεγε μετά το τέλος του αγώνα. 
Αλλά… «πώς να σταματήσω τον 
Καλάθη;», αναρωτήθηκε χαμογε-
λώντας. Ο νεαρός ήταν αυτός που 
παράκουσε την εντολή του προπο-
νητή, έδωσε στον Φώτση κι αυτός 
στην εκπνοή έγραψε ιστορία…

Δ. ΧΡ.

▶▶ΧΑΡΙ ΡΕΝΤΚΝΑΠ

Εκείνο το καλοκαίρι του 2008, 
ένα καινούργιο όνομα μπήκε 
στη ζωή της φίλαθλης κοινής 

γνώμης: Λουίς Ντιόγο, Βραζιλιάνος, 
«μάγος ετών 21», όπως αποφάνθη-
καν πολλά ΜΜΕ, προεξοφλώντας 
ότι ο μικρός Βραζιλιάνος θ’ αφήσει 
εποχή και θα επιστρέψει στον Ολυ-
μπιακό καμιά τριανταριά εκατομμύ-
ρια ευρώ. Τουλάχιστον…

Μάθαμε και τη μαμά του, που 
ήρθε μαζί με τον κανακάρη της για 
να τον προστατέψει στις πρώτες 
του μέρες από κακοτοπιές. Μόλις 
δύο χρόνια μετά, ο Ολυμπιακός πι-
θανότατα κλαίει τα σχεδόν 9 εκα-
τομμύρια ευρώ που έδωσε στην 
Πορτουγκέζα για να αποκτήσει το 
μικρό μάγο… Η μετακίνησή του στη 
Φλαμένγκο (με τη μορφή δανει-
σμού) και μάλιστα με υπόδειξη του 
τεχνικού διευθυντή της Ζίκο, του… 
αλησμόνητου στους «ερυθρόλευ-
κους» Ζίκο, μάλλον ανακούφισε 
πολλούς στο λιμάνι.

Γιατί ο… μάγος, που όντως έκανε 
μια εξαιρετική πρώτη χρονιά, δεί-
χνοντας μεγάλα δείγματα του τα-
λέντου του, στην πορεία εξόκειλε! 
Αρχισε να μαγεύει στις νυχτερινές 
πίστες της παραλιακής, να δέρνει 
πότε πότε συμπαίκτες του όπως τον 
Γιάννη Παπαδόπουλο, να επιστρέ-
φει από διακοπές με καμιά δεκαριά 
κιλά παραπάνω (!), να μην αντέχει 
να βγάλει 90λεπτο, να βλέπει τις 
αντίπαλες εστίες σαν σπιρτόκουτα! 
Κι όταν έβλεπε ότι δεν μπορούσε, 
άρχισε και να αποβάλλεται, επειδή, 
λέει, το θερμό βραζιλιάνικο αίμα 
του έβραζε παραπάνω από το κα-
νονικό… Με αυτές τις συνθήκες, 
ουσιαστικά άνοιξε μόνος του την 
πόρτα της εξόδου, πριν προλάβει 
να φέρει στον Ολυμπιακό τα περί-
φημα… τριάντα εκατομμύρια που 
στοίχιζε το ταλέντο του και που θα 
συγκινούσε στα σίγουρα τις μεγά-
λες ομάδες του εξωτερικού…

Είναι μια ακόμα ιστορία «κατα-
στροφής», από ένα παιδί με τα-
λέντο που έφτασε στο σημείο να 
μοιάζει με… παλαίμαχο στο παιχνί-
δι του. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το 
μεγάλο ταλέντο έμεινε στην ουσία 
αναξιοποίητο, πελαγοδρόμησε και 
χάθηκε στον κόσμο. Και το επίσης 
βέβαιο είναι ότι δεν θα λείψει από 
κανέναν…

Αφού δεν μπόρεσε να το κάνει 
ο ίδιος, ας αναλογιστούν οι παρά-
γοντες τι πρέπει να κάνουν για να 
προστατεύουν τις μεγάλες τους 
επενδύσεις και να μην κλαίνε τα 
λεφτά τους…

 Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

19.00 ΕΤ1 Καναδάς-
Σλοβενία. Διεθνές 
Τουρνουά Μπάσκετ 
«Ακρόπολις»
19.00 Novasports4 
Τουρνουά Τένις Σινσινάτι
21.00 Conn-X TV Sport1 
Γιάμπλονετς-ΑΠΟΕΛ. 
Γιουρόπα Λιγκ
21.30 Novasports1 
ΠΑΟΚ-Φενερμπαχτσέ. Πλέι 
οφ Γιουρόπα Λιγκ
21.45 ΕΤ1 Ελλάδα-
Σερβία. Διεθνές Τουρνουά 
Μπάσκετ «Ακρόπολις»
22.00 Novasports2 
Νταντί Γ.-ΑΕΚ. Πλέι οφ 
Γιουρόπα Λιγκ

Ενα χαμένο 
ταλέντο

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ της Τότεναμ, Χάρι Ρέντκναπ, εμφα-
νίστηκε ευχαριστημένος από την ήττα της ομάδας του 
από τη Γιουνγκ Μπόις με 3-2, στην Ελβετία.

Ωστόσο, ο 63χρονος Λονδρέζος δεν δίστασε να βρει 
ελαφρυντικά για την ήττα της Τότεναμ, η οποία στο 28ο 
λεπτό βρέθηκε να χάνει με 3-0. 

Ο Ρέντκναπ δεν δίστασε να εξαπολύσει ευθεία επί-
θεση κατά της OYEΦΑ για το γεγονός πως ο αγώνας 
διεξήχθη στον πλαστικό χλοοτάπητα του «Σταντ ντε 
Σουίς» στη Βέρνη: «Αναγκάστηκα να μη χρησιμοποιήσω 
τέσσερις ποδοσφαιριστές μου καθώς φοβήθηκα πως θα 

μπορούσαν να τραυματιστούν στον πλαστικό αγωνιστικό 
χώρο. Θα πρέπει να απαγορευθεί και σε καμία περί-
πτωση δεν αρμόζει ένας τέτοιος αγωνιστικός χώρος σε 
μια διοργάνωση όπως το Τσάμπιονς Λιγκ». Η απάντηση 
εκπροσώπου της ΟΥΕΦΑ ήταν άμεση: «Ο αγωνιστικός 
χώρος ελέγχεται πριν από τη χρησιμοποίησή του και δεν 
υπήρχε κάτι το μεμπτό. Στους κανονισμούς της ομοσπον-
δίας αναφέρεται πως μόνο ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ 
πρέπει να γίνεται σε φυσικό χορτάρι…».

Σ. ΑΛΕΞ.

Του έφταιγε ο χλοοτάπητας RE
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Ο ΝΤΙΟΓΟ πήρε το μήνυμα μετά το 
παιχνίδι με τη Μακάμπι. Επρεπε να 
βρει ομάδα να φύγει. Και το έκανε, 
όπως ακριβώς του το ζήτησαν. Μπο-
ρεί να έχει μάνατζερ, όμως η αλήθεια 
είναι ότι πήρε ο ίδιος τηλέφωνο τον 
Ζίκο. Πρότεινε τον εαυτό του, γνω-
ρίζοντας ότι η Φλαμένγκο ψάχνει 
επιθετικό. Οπως φάνηκε, τέλειωσε 
μόνος του τη δουλειά, αφήνοντας 
τις δύο ομάδες να τακτοποιήσουν 
τις τυπικές λεπτομέρειες. 

Την απόφασή του να φύγει την 
πήρε μετά από διαδοχικά γεγονότα 
που του συνέβησαν. Φίλαθλοι του 
Ολυμπιακού τον συναντούσαν στο 
δρόμο και τον κατηγορούσαν ανοι-
χτά ότι πληρώνεται χωρίς να προ-
σφέρει. Φοβόταν ότι θα αντιδράσει 
κάποια στιγμή και θα έκανε χειρό-
τερη την κατάσταση. Προτίμησε τη 
φυγή, για την οποία επέμενε και η 
γυναίκα του.

Β. ΝΙΚ.

ΕΞΩ από τα δόντιααπό τα δόντια

Δεν τον σήκωνε το κλίμα
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Λέει το «ναι» η Ρόµα 
για τον Φατί 

�� Ο ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ
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Ο Φατί 
παρακολούθησε 

το µατς µε την 
Αούστρια. 

ΕΙΝΑΙ ΣΧΕ∆ΟΝ σί-
γουρο ότι ο Ρικάρ-
ντο Φατί θα φορέσει 
τη φανέλα του Αρη. Ο 

24χρονος Σενεγαλέζος µέσος 
που παρακολούθησε το παι-
χνίδι µε την Αούστρια Βιέννης 
και πήρε µία γεύση από το κλί-
µα του γηπέδου και την οµάδα 
συµφώνησε να συνεχίσει την 
καριέρα του µε τη διοίκηση των 
«κιτρίνων». 

Το µόνο που αποµένει είναι 
το οριστικό «ok» από τη Ρόµα, 
η οποία είναι θετική να παρα-
χωρήσει δανεικό τον ποδο-
σφαιριστή για έναν χρόνο. Τις 
επόµενες ώρες, ενδεχοµένως 
και σήµερα, αναµένεται να ολο-
κληρωθούν οι διαπραγµατεύ-
σεις του Αρη µε τη Ρόµα και να 
κλείσει η µεταγραφή. Να σηµει-
ωθεί ότι ο Φατί έχει αγωνιστεί 

στο παρελθόν στο Στρασβούρ-
γο, πριν πάρει µεταγραφή για τη 
Ρόµα, η οποία τον έδωσε δανει-
κό σε Ναντ και Λεβερκούζεν τα 
δύο τελευταία χρόνια. 

Εκτός από τον Φατί, οι «κίτρι-
νοι» σίγουρα θα κινηθούν και 
για την απόκτηση ενός σέντερ 
φορ, όχι όµως πρώτης γραµµής, 
αλλά θα προορίζεται για ανα-
πληρωµατικός. Απλά ο Κούπερ 
θέλει να έχει στο ρόστερ του 
τέσσερις επιθετικούς για να 
βγάλει τη δύσκολη σεζόν που 
µάλλον θα έχει διάρκεια και 
στην Ευρώπη, αν όλα κυλήσουν 
θετικά στον επαναληπτικό αγώ-
να µε την Αούστρια Βιέννης. 

Το κλίµα στην οµάδα είναι 
εξαιρετικό, αλλά υπάρχει και 
προβληµατισµός για τις εµφα-
νίσεις ορισµένων ποδοσφαιρι-
στών στο κέντρο του γηπέδου 
και στην άµυνα. Ο Ναφτί δεν 
είναι σε καλή κατάσταση, ενώ 
οι Μίσελ και Οριόλ φαίνεται ότι 
δεν έχουν δέσει ακόµα µε την 
οµάδα. 

Ο µεγάλος πρωταγωνιστής 
του Αρη που σηµείωσε το νικη-

τήριο γκολ στις καθυστερή-
σεις του αγώνα, Κάρλος 

Ρουίς, µίλησε για το 
γκολ που σηµείωσε 
και τη συνεργασία 
του µε τον Κόκε… 

«Το γκολ που πέ-
τυχα µε κάνει χαρού-
µενο. Χάρηκα, όµως, 
περισσότερο που 
κέρδισε η οµάδα µου, 
αλλά και για την επι-
θετική της λειτουργία 
στα τελευταία λεπτά 
του αγώνα». 

Οσον αφορά τον 
συµπαίκτη του στην επί-
θεση; «Νοµίζω ότι είναι 
υποχρέωση του κάθε 
ποδοσφαιριστή να προ-
σαρµόζεται. Από νωρίς 
κατάλαβα ότι είναι εύ-
κολο να συνεργαστώ 
µε τον Κόκε που είναι 
ένας πολύ έξυπνος 
ποδοσφαιριστής 
και κατάλαβα πώς 
παίζει και πώς σκέ-
φτεται».

Κοιτάει τη Φενέρ 
στα µάτια… 

ΤΟ ΜΗ∆ΕΝ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΖΗΤΗΣΕ Ο ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ

∆ίχτυα και κόντρα στη Φενέρ θέλει να βρει ο Βιεϊρίνια.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ είναι δύ-
σκολα για τον ΠΑΟΚ. Εν-
δεχοµένως πιο δύσκολα 
και από τους αγώνες µε 

τον Αγιαξ για το Τσάµπιονς Λιγκ. Ο 
«δικέφαλος» υποδέχεται στις 21.30 
τη Φενερµπαχτσέ, στο πρώτο παιχνί-
δι των δύο οµάδων για τα πλέι οφ 
του Γιουρόπα Λιγκ. Παρά το µέγεθος 
της τουρκικής οµάδας, ο Παύλος 
∆ερµιτζάκης και οι παίκτες του θα 
κοιτάξουν τον αντίπαλο στα µάτια, 
έχοντας οδηγό τις εµφανίσεις κόντρα 
στον Αγιαξ. Στόχος του ΠΑΟΚ, όπως 
δήλωσε ο τεχνικός ηγέτης του, είναι 
να διαφυλάξει το µηδέν και να σηµει-
ώσει ένα τέρµα…  «Πρόκειται για ένα 
σπουδαίο και ιδιαίτερο παιχνίδι. Οπως 
κοιτάξαµε στα µάτια τον Αγιαξ, έτσι 
πρέπει να κάνουµε και µε τη Φενερ-
µπαχτσέ. Θα είµαστε πιο βελτιωµένοι, 

αφού δουλέψαµε πολλά πράγµατα. 
Ξέρουµε ότι η Φενέρ είναι οµάδα µε 
µεγάλους παίκτες, τεράστιο µπάτζετ, 
αλλά τις οµάδες δεν τις κάνουν τα 
λεφτά και τα ονόµατα. Εχουµε πίστη 
και είµαστε οµάδα που µας αρέσουν 
τα δύσκολα. Θέλουµε το µηδέν στην 
άµυνα και κάποιο ή κάποια γκολ που 
θα µας βοηθήσουν στη ρεβάνς», επι-
σήµανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και 
σχολίασε το ενδεχόµενο πρόκρισης… 
«Θα µας βοηθήσει οικονοµικά, ψυχο-
λογικά και θα ανεβάσει και το πρεστίζ 
της οµάδας µας. 

Βέβαια, ένας αποκλεισµός δεν θα 
φέρει την καταστροφή», ενώ έστειλε 
και το δικό του µήνυµα στους φιλά-

θλους… «Στον αγώνα µε τον Αγιαξ 
ο κόσµος έστειλε πολλά µηνύµατα. 
Εδειξε περίτρανα πώς πρέπει να συ-
µπεριφέρεται ένας λαός που βρίσκε-
ται κοντά στην οµάδα και ξέρει τι θέ-
λει», τόνισε, ενώ αποκάλυψε ότι έχει 
κατασταλάξει στη βασική ενδεκάδα 
αλλά δεν αναφέρθηκε σε ονόµατα.
Η αποστολή της Φενερµπαχτσέ έφτα-
σε χθες το µεσηµέρι στη Θεσσαλονίκη 
κάτω από δρακόντεια µέτρα ασφα-
λείας, µεταφέρθηκε σε κοντινό ξενο-
δοχείο, ενώ το απόγευµα έγινε και η 
πρώτη της προπόνηση στο γήπεδο 
της Τούµπας. 

Τα αγωνιστικά της προβλήµατα εί-
ναι αρκετά, αφού στην Τουρκία έµει-
ναν οι Στοχ, Ιρντεγκούν, Μπίλιτσα (τι-
µωρηµένοι), Ντιά (τραυµατίας), αλλά 
και οι Γκουίθα, Ντέιβιντ που είναι υπό 
παραχώρηση.  ■

Κρέσιτς

ΜαλεζάςΚοντρέρας

ΣνάουτσνερΛίνο

Βιεϊρίνια

Γκαρσία

Σαλπιγγίδης

Σορλέν

Βιτόλο

Ιβιτς

Boλκάν

Ιλχάν

 Αλεξ

ΕµρέΚρίστιαν

Τοπούζ

Γκιονούλ
Σάντος

Λουγκάνο

Τσάνερ

Σέντουρκ

ΠΑΟΚ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ4-2-3-1 4-5-1

∆ιαιτητής:
Μανουέλ
Γκρέφε

(Γερµανία)

Γήπεδο:
Τούµπα

NOVASPORTS 1
21.30

     

ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΗΣ 
sport@e-typos.com
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ΤΑ… ΘΕΜΕΛΙΑ της 
πρόκρισης στους 
οµίλους του Europa 
League θέλουν να βά-

λουν απόψε οι παίκτες της ΑΕΚ 
στο εκτός έδρας µατς µε την 
Νταντί Γιουνάιτεντ. Η οµάδα του 
Ντούσαν Μπάγεβιτς µε όλα τα… 
όπλα της σε θέση µάχης, αφού δη-
λώθηκε και ο Πάπα Μπούµπα Ντι-
οπ, ξέρει ότι έχει να αντιµετωπίσει 
έναν δύσκολο αντίπαλο, αλλά ο 
τεχνικός της Ενωσης περιµένει να 
βγει στο γήπεδο η προετοιµασία 
που έχει γίνει µε βάση τον αποψινό 
αντίπαλο: «Είµαι ευχαριστηµένος 
από τη δουλειά που έχουµε κάνει 
και τα παιχνίδια που έχουµε παίξει, 
µε εξαίρεση το τελευταίο (κόντρα 
στην Καλλιθέα). Πιστεύω πως αν 
η ΑΕΚ είναι αυτή που ήταν στα 
φιλικά, θα έχουµε ένα σκορ που 
θα µας ευνοεί για τη ρεβάνς». 

Ο Μπάγεβιτς δεν αποκλείεται 
να χρησιµοποιήσει τον Ντιοπ, αν 
και δεν είναι απόλυτα έτοιµος: 
«Τον έχουµε µαζί µας, αλλά ακόµη 
δεν έχω αποφασίσει αν θα αρχίσει 
στο παιχνίδι». Κατά την άφιξη της 
οµάδας στο Εδιµβούργο οι κά-
µερες στράφηκαν αρχικά πάνω 
στον Ντιοπ, ο οποίος τόνισε: «Ο 
αντίπαλός µας είναι καλή οµάδα 
και θέλει προσοχή αλλά το φαβορί 
είµαστε εµείς».

Η µεγαλύτερη ώθηση για πρό-
κριση στους οµίλους θα έρθει αν η 
οµάδα σκοράρει, σύµφωνα µε τον 
Ράφικ Τζεµπούρ: «Είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό να σκοράρουµε αύριο, 
καθώς το εκτός έδρας γκολ θα 
αυξήσει κι άλλο τις πιθανότητές 
µας για πρόκριση». Το ευρωπαϊ-
κό ντεµπούτο του αναµένεται να 

κάνει ο Κώστας Μανωλάς που πι-
στεύει στη νίκη: «Εχουµε µία πολύ 
καλή οµάδα και µία καλή ευκαιρία 
µπροστά µας να πάρουµε αύριο τη 
νίκη, ένα καλό αποτέλεσµα, που 
θα µας δώσει ένα σηµαντικό προ-
βάδισµα για την πρόκριση. Θεωρώ 

ότι εύκολα ή δύσκολα είµαστε σε 
θέση να το πάρουµε».
Στο µεταγραφικό… µέτωπο ο Μό-
ρας εξακολουθεί να είναι πρώτος 
στόχος για τη θέση του κεντρικού 
αµυντικού, αλλά ακόµα δεν έχει 
βρεθεί χρυσή τοµή µε την Μπολό-
νια στην οποία η ΑΕΚ δεν µπορεί 
να δώσει µε τίποτα το ποσό που 
ζητούν οι Ιταλοί και ξεπερνά το 
1.000.000 ευρώ.  ■

ΤΟ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ ΓΚΟΛ ΘΑ ΨΑΞΕΙ Η ΑΕΚ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΑΝΤΙ

Βάζει τις βάσεις 
για την πρόκριση

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ
jkifonidis@e-typos.com

Πέρνις

ΝτίλονΚένεθ
ΓουότσονΝτίξον

Γκοµίς

Ρόµπερτσον

Γκούντι

 Κονγουέι

Μπουαµπέν

Ντέιλι

Σάχα

Μανωλάς

Ντιοπ

Λυµπερόπουλος

Καφές

Λεονάρντο

Γιάχιτς
Λαγός

∆έλλας

Σκόκο

Τζεµπούρ

ΝΤΑΝΤΙ Γ. ΑΕΚ4-4-2 4-2-3-1

∆ιαιτητής:
Μαρίγιο
Στραχόνια
(Κροατία)

Γήπεδο:
«Τεναντάις

Παρκ»

NOVASPORTS 2
22.00

Ευρωπαϊκό ντεµπούτο θα κάνει ο Μανωλάς.
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Η κλήρωση
του Κυπέλλου Ελλάδος

Α’ Φάση

1. Οδυσσέας Αν.-Μακεδονικός
2. Μ. Αλέξανδρος-Πανηλειακός
3. Αναγ. Επανοµής-Ηρακλής Ψ.
4. Νίκη Βόλου-ΠΑΟ Ρουφ
5. Βύζας Μεγάρων-Παναχαϊκή
6. Κεραυνός Κερ.-Απ. Σµύρνης
7. ΠΑΣ Κόρινθος-Τύρναβος
8. Ρόδος-Ναυπακτιακός
9. Εθνικός Φιλιπ.-Πλατανιάς
10. Καλλονή-Αετός Σκύδρας
11. Κοζάνη-Ασπρόπυργος
12. ∆όξα Κρανούλας-Φωκικός
13. Αγία Παρασκευή-Χανιά
14. Πόντιοι Κατ.-Παναιγιάλειος
15. Αίας Σαλαµίνας-Ζάκυνθος

Ανευ αγώνα προκρίθηκαν στη Β’ 
φάση η Αναγέννηση Γιαννιτσών, 
ο Εορδαϊκός και ο Ολυµπιακός 
Χερσονήσου.

Β’ Φάση

16. Αναγ. Γιαννιτσών-Ιωνικός
17. Εορδαϊκός-Καλλιθέα
18. Ολυµπιακός Χερσ.-ΟΦΗ
19. Νικητής 1-ΠΑΣ Γιάννινα
20. Νικητής 2-Βέροια
21. Νικητής 3-Παναιτωλικός
22. Νικητής 4-Αγρ. Αστέρας
23. Νικητής 5-Λεβαδειακός
24. Νικητής 6-Πανθρακικός
25. Νικητής 7-∆όξα ∆ράµας
26. Νικητής 8-∆ιαγόρας
27. Νικητής 9-Ηλιούπολη
28. Νικητής 10-Αν. Καρδίτσας
29. Νικητής 11-Θρασύβουλος
30. Νικητής 12-Εθνικός
31. Νικητής 13-Εθνικός Αστ.
32. Νικητής 14-Τρίκαλα
33. Νικητής 15-Πιερικός

Γ’ Φάση

34. Νικητής 20-Νικητής 25
35. Νικητής 30-Νικητής 22

∆’ Φάση

36. Νικητής 16-Ατρόµητος
37. Νικητής 17-ΠΑΟΚ
38. Νικητής 18-Ολυµπιακός Β.
39. Νικητής 19-Εργοτέλης
40. Νικητής 21-Ηρακλής
41. Νικητής 23-Καβάλα
42. Νικητής 24-ΑΕΚ
43. Νικητής 26-Πανιώνιος
44. Νικητής 27-Ολυµπιακός
45. Νικητής 28-Πανσερραϊκός
46. Νικητής 29-Παναθηναϊκός
47. Νικητής 31-Ξάνθη
48. Νικητής 32-Aρης
49. Νικητής 33-Αστέρας Τρ.
50. Νικητής 34-Κέρκυρα
51. Νικητής 35-ΑΕΛ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ χθες 
η κλήρωση των τεσσάρων πρώ-
των φάσεων του Κυπέλλου Ελ-
λάδος. Στον πρώτο γύρο συµµε-
τέχουν οι οµάδες της Γ’ Εθνικής, 
στο δεύτερο µπαίνουν της Β’ 
Εθνικής, η τρίτη φάση είναι η 
λεγόµενη «ενδιάµεση», ενώ στην 
τέταρτη ξεκινούν οι σύλλογοι 
της Σούπερ Λίγκας. Οι αγώνες 
είναι νοκ άουτ. Ο πρώτος γύρος 
θα γίνει στις 28 και 29/8 ενώ ο 
δεύτερος 14-16/9.
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ΣΕ ΜΙΑ πρωτοπορι-
ακή κίνηση, ο Από-
στολος Παπουτσά-
κης εξήγγειλε χθες 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
και έθεσε προς τη διάθεση του 
κοινού µετοχές συνολικής αξίας 
1.299.000 ευρώ. Ο πρόεδρος 
του Εργοτέλη κάνει έτσι άνοιγ-
µα στον κόσµο και σε όσους 
επιθυµούν να συνδράµουν 
οικονοµικά στην ενίσχυση του 
συλλόγου. Αυτή η απόφαση 
είναι ουσιαστικά η συνέχεια 
της ιδέας του Απ. Παπουτσάκη 
για µια οµάδα στην οποία θα 
µπορούν να προσφέρουν όλοι 
οι φίλαθλοι της Κρήτης. 

Η ΞΑΝΘΗ συνεχίζει 
την αναζήτηση επι-
θετικού και, σύµφω-
να µε αγγλικές ιστο-

σελίδες, ο εκλεκτός φέρεται να 
είναι ο Μακούµπα Καντζί, που 
αγωνίζεται στους Νιου Γιορκ 
Ρεντ Μπουλς. Ο πανύψηλος 
επιθετικός (1,93 µ.) από τη 
Σενεγάλη έχει αγωνιστεί κυρί-
ως σε οµάδες των Ηνωµένων 
Πολιτειών και πλέον αναζητά 
οµάδες στην Ευρώπη. Από 
την ακριτική ΠΑΕ δεν επιβε-
βαιώνουν το ενδιαφέρον για 
τον 25χρονο φορ, αλλά είναι 
σίγουρο ότι «καίγονται» για τη 
συγκεκριµένη θέση. 

ΣΕ ΧΘΕΣΙΝΑ φιλικά, ο Ατρό-
µητος υποδέχθηκε τον Αστέρα 
Τρ. και κέρδισε µε 4-2. Οι Πε-
ριστεριώτες σκόραραν µε τους 
Αναστασάκο (20’), Φαβάλι (68’), 
Περόνε (71’) και Σαγκανόφσκι 
(90’), ενώ από τους Αρκάδες τα 
γκολ πέτυχαν οι Καρέρα (32’) 
και Ρίος (74’). Στο Αγρίνιο ο 
Παναιτωλικός φιλοξένησε την 
Κέρκυρα και κέρδισε µε 1-0. 
Στο δεύτερο ηµίχρονο αγωνί-
στηκε και ο Μακένζι δείχνοντας 
καλά στοιχεία. Τέλος, ο Ολυµπι-
ακός Β. πέρασε νικηφόρα από 
το Αλκαζάρ, επικρατώντας της 
Λάρισας µε 2-0.

Ανοιγµα 
στον κόσµο

Σενάρια 
για Καντζί

Πολλά γκολ 
στο Περιστέρι
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ΟΙ ΚΛΕΪΤΟΝ και Μά-
ντζιος… οδηγούν χωρίς 
βιασύνη στην Παιανία τον 
επιθετικό που θέλει ο Πα-

ναθηναϊκός για να πλαισιώσει τους 
Σισέ και Πετρόπουλο στη γραµµή 
κρούσης. Οπως συνεχίζουν να «φω-
νάζουν» στην ΠΑΕ, θα πρέπει πρώτα 
να ολοκληρωθούν οι αποχωρήσεις 
των παικτών που δεν βρίσκονται στα 
πλάνα του Νιόπλια ώστε να ολοκλη-
ρωθούν οι µεταγραφές. 

Ο χορός των αποδεσµεύσεων 
πάντως ξεκίνησε µε τον Ροντρίγκεζ 
Γκάµπριελ. Οι «πράσινοι» ανακοίνω-
σαν το δανεισµό του Βραζιλιάνου 
δεξιού µπακ-χαφ στην Γκρέµιο για 
την ερχόµενη σεζόν. Οπως αναφέ-
ρουν πληροφορίες από τη χώρα 
του καφέ, ο Παναθηναϊκός θα κα-
λύψει περίπου τις 400.000 από τις 
550.000 που είναι το συµβόλαιο του 
ποδοσφαιριστή. 

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώ-
νει ότι ολοκλήρωσε την παραχώρη-
ση του ποδοσφαιριστή Ροντρίγκεζ 
Γκάµπριελ µε τη µορφή δανεισµού 
για ένα χρόνο (ως τις 30 Ιουνίου 
2011) στην Γκρέµιο», ήταν η σχετική 
ανακοίνωση.

Ο Μάριο Γκαλίνοβιτς οδεύει προς 
την Καβάλα και η σκυτάλη περνάει 
στους υπόλοιπους «ανεπιθύµητους».  
Ο Σίλβα Κλέιτον µελετά προτάσεις 
από τη Σεν Γκαλέν και τον Ατρόµητο 
και ο Βαγγέλης Μάντζιος αυτή της 
Λέστερ. Στο ξεκίνηµα τις εβδοµάδας 
θα υπάρχουν εξελίξεις. 

Στρέφεται αλλού
Οσον αφορά τον επιθετικό µετά 
το… ναυάγιο της υπόθεσης Νέµεθ 
το µπαλάκι περνάει και στον Κάρλος 
Φρέιτας. Ο Πορτογάλος τεχνικός δι

ευθυντής αναλαµβάνει δράση για να 
τακτοποιήσει τα µεταγραφικά θέµα-
τα της οµάδας. Πλέον οι Μααζού και 
Ούκρα φαντάζουν οι επικρατέστερες 
περιπτώσεις χωρίς να αποκλείεται 
κάποια έκπληξη. Κάθε µία από τις 
δύο παρουσιάζει τις δυσκολίες της. 
Ο επιθετικός από τον Νίγηρα έχει 
αρκετά ψηλό κασέ και οι «πράσι-
νοι» συζητούν µόνο τον δανεισµό 

του. Ο νεαρός Πορτογάλος φέρεται 
να απολαµβάνει την εµπιστοσύνη 
του νέου τεχνικού της Πόρτο Αντρέ 
Βίγιας Μπόας. Μάλιστα βρίσκεται 
στην αποστολή των «δράκων» για 
τον αγώνα του Γιουρόπα Λιγκ κόντρα 
στην Γκενκ. 
 Τιµητική πρόσκληση για τον Νίκο 
Νιόπλια. Ο τεχνικός των «πρασίνων» 
θα συµµετάσχει στο µίτινγκ των κο-
ρυφαίων τεχνικών της Ευρώπης που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 1 και 2 Σε-
πτεµβρίου.
 Ανακοινώθηκαν οι αριθµοί των 

νέων αποκτηµάτων του Παναθη-
ναϊκού. 

Το «10» θα φοράει στην πλάτη τη 
νέα αγωνιστική περίοδο ο Σίντνεϊ 
Γκοβού. Ο Ζαν Αλέν Μπουµσόνγκ 
διάλεξε το «4», το οποίο φορούσε 
στο φιλικό µε τον Ατρόµητο.

Ο Ιωαννίδης τελικά επέλεξε το «8» 
που είχε ο Καντέ. Ο Γάλλος αµυντι-
κός πήρε το «5». Τέλος, ο Ντάνι Φερ-
νάντες πήρε το «66». 
 Οι 4 φετινοί αρχηγοί του Παναθη-
ναϊκού θα είναι οι Κατσουράνης, Κα-
ραγκούνης, Ζιλµπέρτο και Σισέ. ■

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΡΜΑΟΣ 
aarmaos@e-typos.com 

ΑΝΟΙΓΕΙ ο δρόµος για τον Θα-
νάση Κανελλόπουλο προκειµένου 
να εκλεγεί πρόεδρος στη Σούπερ 
Λίγκα, µετά τη δήλωση παραίτησης 
του έτερου υποψηφίου Γιώργου 
Σπανού. Ο µεγαλοµέτοχος του 
Ατροµήτου µε χθεσινή ανακοίνωσή 
του γνωστοποίησε την πρόθεσή του 
να µην είναι υποψήφιος στις εκλο-
γές της ερχόµενης Τρίτης. Πλέον 
ο αντιπρόεδρος του Ολυµπιακού 
Βόλου είναι ο µόνος υποψήφιος 
εκτός και αν προκύψει κάποιο… 
όνοµα – έκπληξη της τελευταίας 
στιγµής. Εγινε γνωστό χθες ότι τα 
τρία παιχνίδια πρωταθλήµατος της 
πρεµιέρας που διεξάγονται Σάββα-
το (28/8) θα ξεκινήσουν µία ώρα 
αργότερα. Συγκεκριµένα το Λάρι-
σα – Ατρόµητος και το Πανιώνιος 
– Ολυµπιακός Βόλου θα κάνουν 
σέντρα στις 18.15 και το Ηρακλής 
– Ολυµπιακός στις 20.30.

Η ΕΛΕΥΣΗ του πρώην 
προέδρου, αλλά και 
µεγαλοµετόχου του 
Ηρακλή, Αντώνη Ρέ-

µου, προκαλεί την αντίδραση των 
φιλάθλων. Ο γνωστός καλλιτέχνης 
θα βρίσκεται για επαγγελµατικούς 
λόγους από αύριο στην πόλη και οι 
οργανωµένοι οπαδοί προανήγγει-
λαν κινητοποιήσεις, δηλαδή πορεία 
στο µαγαζί που θα τραγουδάει! 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο πιο γνωστός σύνδεσµος 
της οµάδας, «Αυτόνοµη Θύρα 10», 
καλεί όλους τους φιλάθλους του 
Ηρακλή να «συστρατευθούν µαζί 
µας και να δηλώσουν παρών στη 
τελευταία πράξη του “δράµατος”, 
την Παρασκευή στις 20:00 στο 
Ιβανώφειο µε αυτοκίνητα και µη-
χανές, για να πάµε όλοι µαζί να 
ζητήσουµε απαντήσεις από αυτόν 
που πραγµατικά τις χρωστά»! 

Στα διοικητικά, υπάρχουν νέες 
πληροφορίες ότι ο πρώην συνερ-
γάτης του Αντώνη Ρέµου, Ανδρέας 
Παντελή, έχει διάθεση να εµπλακεί 
εκ νέου µε την ΠΑΕ. Ο Κύπριος επι-
χειρηµατίας θα συναντηθεί µε τον 
πρόεδρο του Ηρακλή Γιάννη Τάκη 
και θα συζητήσουν το συγκεκριµέ-
νο ενδεχόµενο. 

Στα µεταγραφικά, σήµερα το 
απόγευµα αναµένεται στη Θεσσα-
λονίκη ο Χοσέµι. Ο Ισπανός αύριο 
θα υπογράψει τριετές συµβόλαιο 
συνεργασίας µε τους «κυανολεύ-
κους».  

�� ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

�� ΗΡΑΚΛΗΣ

Εκανε πίσω 
ο Σπανός

∆ιαµαρτυρία στα 
«µπουζούκια» 

ΕΣΤΩ και µε… καθυστέρηση η πειθαρχική επιτροπή 
της ΕΠΟ κάλεσε σε απολογία Καλλιθέα και ΑΕΚ 
για τα επεισόδια που έγιναν στο µεταξύ τους φι-
λικό µατς.  Οι δύο ΠΑΕ θα είναι οι πρώτες που 
θα κριθούν µε τους νέους… αυστηρότερους κα-
νονισµούς του πειθαρχικού κώδικα. Τα επεισόδια 
πλέον χωρίζονται σε µεµονωµένα, εκτεταµένα και 
ευρείας κλίµακας. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, αυτά θα 
θεωρηθούν «εκτεταµένα» και η ΑΕΚ κινδυνεύει να 
τιµωρηθεί µε πρόστιµο και ποινή µίας αγωνιστικής 
χωρίς θεατές (µατς µε τον Πανσερραϊκό). Οµως 
υπάρχει και το άρθρο 14 παρ.6 του πειθαρχικού, 
που αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ευθύνη οµάδας για 

απρεπή συµπεριφορά θεατών σε αγώνα εφόσον 
στρέφονται αποκλειστικά και µόνο κατά της οµάδας 
τους» (επίθεση κατά Μπάγεβιτς από οπαδούς ΑΕΚ). 
Ωστόσο επειδή γράφτηκε στο φύλλο αγώνα ότι το 
παιχνίδι διεκόπη πρόωρα λόγω εισβολής οπαδών οι 
οποίοι συνεπλάκησαν µε τις αστυνοµικές δυνάµεις 
η ΑΕΚ κινδυνεύει.
ΕΘΝΙΚΗ: Από σήµερα είναι στη διάθεση των φιλά-
θλων τα εισιτήρια διαρκείας για τους προκριµατικούς 
αγώνες της εθνικής οµάδας. Οι τιµές είναι αρκετά 
µειωµένες και θα διατίθενται από το γήπεδο «Γ. Κα-
ραϊσκάκης» και τα γραφεία της ΕΠΟ στο Γουδή. 

Γ. ΜΕΓΚΟΥΛΑΣ

Καθυστερηµένη και αυστηρή τιµωρία 
�� H ΕΠΟ ΚΑΛΕΣΕ ΑΕΚ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ

Αλλοι δύο στην έξοδο
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΪΤΟΝ 
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Κινδυνεύει µε «καµπάνα» η ΑΕΚ.

Ο Κλέιτον έχει προτάσεις από 
τη Σεν Γκάλεν και τον Ατρόµητο.
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Σ υνεχίζει να ελπίζει στην 
είσοδό του στο δεύτερο 
γκρουπ δυναμικότητας 

για την κλήρωση των ομίλων του 
Τσάμπιονς Λιγκ ο Παναθηναϊκός, 
μετά και τα χθεσινοβραδινά απο-
τελέσματα των πρώτων αγώνων 
των πλέι οφ. Το «τριφύλλι» χρει-
άζεται τον αποκλεισμό δύο εκ 
των Ζενίτ, Σεβίλης και Βέρντερ 
Βρέμης για να τα καταφέρει και, 
μετά το προχθεσινό ρευστό 1-0 
της Ζενίτ επί της Οσέρ εντός 
έδρας, ήρθε η ήττα της Σεβίλης 
από την Μπράγκα με 1-0 στην 
Πορτογαλία. 

Η Σεβίλη ήταν ανώτερη στο 
πρώτο ημίχρονο κόντρα στην 
Μπράγκα και είχε δοκάρι με τον 
Λουίς Φαμπιάνο στο 5’. Στην επα-
νάληψη οι γηπεδούχοι ανέβηκαν 
αισθητά και σημείωσαν το 1-0 το 
62’ όταν ο Ματέους με εξ επαφής 
κεφαλιά, μετά την απόκρουση του 
Πάλοπ, έστειλε την μπάλα στα δί-
χτυα. Στο 71’ η Μπράγκα έχασε 
μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, αλλά 
ο αρχηγός της ομάδας της Ανδα-
λουσίας είπε και πάλι «όχι».

Στη Γερμανία η Βέρντερ Βρέ-
μης υπέταξε τη Σαμπντόρια με 
3-1. Η ομάδα του Τόμας Σάαφ 
προηγήθηκε με έξοχο γκολ του 
Φριτς στο 50’. Δεκαέξι λεπτά 
αργότερα ο Λουτσίνι υπέπεσε σε 
πέναλτι πάνω στον Πρεντλ και 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη 
κάρτα. Ο Φρινγκς το εκτέλεσε 
εύστοχα, έκανε το 2-0 και, πριν 
προλάβουν να κοπάσουν οι πανη-
γυρισμοί, ο Πιζάρο σημείωσε το 
3-0 στο 69’. Οι Ιταλοί μείωσαν σε 

3-1 στο 90’ με τον Πατσίνι.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε 

την έκπληξη, νικώντας τη Σάλ-
τσμπουργκ στην Αυστρία με 3-2 
(3’ πεν. Ενιέμα, 44’ Σαχάρ, 53’ Σέ-
χτερ – 28’ Πόγκριβατς, 67’ πεν. 
Βάλνερ). Παρτιζάν και Αντερλεχτ 

αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 (58’ 
Κλέο, 65’ αυτ. Λέκγιατς – 53’ 
Ζιλέ, 66’ Γιούχαζ) στο Βελιγράδι. 
Η Βασιλεία, τέλος, νίκησε με 1-0 
(54’ Στόκερ) τη Σερίφ, με τους 
φιλοξενούμενους να τελειώνουν 
τον αγώνα με 10 παίκτες λόγω 
της αποβολής του Εροκίν στο 86’ 
και τους γηπεδούχους να χάνουν 
πέναλτι (απέκρουσε ο Στογιανόφ) 
στις καθυστερήσεις. 

Η ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΗΣ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟ

ΣΤΕΦ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
sbroussalis@e-typos.com

▶▶ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ▶▶ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

▶▶ ΡΑΣΙΝΓΚ

Ο Ματέους πέτυχε το γκολ της Μπράγκα.

Ακόμα πιο κοντά 
στους ισχυρούς

ΤΙΣ ΠΡώΤΕΣ «μάχες» για 
την πρόκριση στους ομί-
λους του Γιουρόπα Λιγκ 
δίνουν απόψε -μεταξύ άλ-
λων- και οι τρεις εκπρόσω-
ποι της Κύπρου. Ο ΑΠΟΕΛ 
έχει δύσκολο έργο στη 
Μαδρίτη, όπου καλείται να 
αντιμετωπίσει τη Χετάφε. 
Η Ανόρθωση του Γκιγιέρμο 
Ογιος ταξιδεύει στη Μόσχα 
για το πρώτο ματς κόντρα 
στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενώ 
η Ομόνοια υποδέχεται στο 
«ΓΣΠ» την ουκρανική Μέτα-
λιστ Χάρκιβ. 

Συνοπτικά το πρόγραμμα 
των αποψινών πρώτων αγώ-
νων των πλέι οφ του Γιουρό-
πα Λιγκ: Σιμπίρ-Αϊντχόφεν, 
ΜΠΑΤΕ-Μαρίτιμο, Παρί Σεν 
Ζερμέν-Μακάμπι Τελ Αβίβ, 
Λεβερκούζεν-Ταβρίγια, ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας-Ανόρθωση, Ραπίντ 
Βιέννης-Αστον Βίλα, Σλόβαν 
Μπρατισλάβα-Στουτγάρδη, 
Ντέμπρετσεν-Λίτεκς Λόβετς, 
Ομόνοια-Μέταλιστ Χάρκιβ, 
Βασλούι-Λιλ, ΑΙΚ-Λέφσκι 
Σόφιας, Ντνιερπ-Λεχ Πόζ-
ναν, Οντένσε-Μάδεργουελ, 
Φέγενορντ-Γάνδη, Στεάουα 
Β.-Γκρασχόπερ, Γαλατα-
σαράι-Καρπάτι, Χάιντουκ 
Σπλιτ-Ουνιρέα, Γκενκ-Πόρτο, 
Παλέρμο-Μάριμπορ, Κλαμπ 
Μπριζ-Ντιναμό Μινσκ , 
ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Νιου Σέιντς, 
Λοζάνη-Λοκομοτίβ Μόσχας, 
Λίβερπουλ-Τραμπζονσπόρ, 
Σέλτικ-Ουτρέχτη, Νάπο-
λι-Ελφσμποργκ, Χετάφε-
ΑΠΟΕΛ, Αλκμάαρ-Ακτόμπε, 
Γκιόρ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ, 
Τιμισοάρα-Μάντσεστερ Σίτι, 
Ντόρτμουντ-Κάραμπαγκ, 
Στουρμ-Γιουβέντους, Σπόρ-
τινγκ-Μπρόντμπι, Βιγιαρε-
άλ-Ντνιερπ Μογκίλεφ.

ΤΟ ΝΕΟ της απόκτημα παρου-
σίασε χθες η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 
Μεσούτ Εζίλ ήταν εμφανώς ικα-
νοποιημένος που το «σίριαλ» της 
μεταγραφής του είχε ευτυχές τέλος 
και παρουσιάστηκε έτοιμος για να 
δικαιώσει όσους τον πιστεύουν. 
«Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω σε 
καμία άλλη ομάδα πλην της Ρεάλ 
Μαδρίτης. Ηθελα να αγωνιστώ στη 
μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου και 
υπό τις οδηγίες του καλύτερου 
προπονητή του κόσμου, ο οποίος 
θεωρώ πως είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο. 
Μιλήσαμε τηλεφωνικά και με έπει-
σε με το πλάνο που μου παρουσί-
ασε», τόνισε ο διεθνής Γερμανός 
χαφ, που θέλει να κατακτήσει και 
το πρωτάθλημα και το Τσάμπιονς 
Λιγκ με τη νέα του ομάδα. Ο διευ-
θυντής της Ρεάλ Μαδρίτης Χόρχε 
Βαλντάνο αποκάλυψε πως ο Εζίλ 
θα είναι η τελευταία μεταγραφή 
της ομάδας για φέτος.

ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ από τη συμφωνία με 
τη Ράσινγκ Σανταντέρ βρίσκεται ο 
Αλέξανδρος Τζιόλης. Ο διεθνής Ελ-
ληνας μέσος τα έχει βρει σε όλα με 
την ισπανική ομάδα, η οποία θα τον 
αποκτήσει δανεικό για ένα χρόνο 
με οψιόν αγοράς 500 χιλιάδων 
ευρώ από τη Σιένα. Οι Ιταλοί έχουν 
συμφωνήσει προφορικά με την τε-
λευταία πρόταση της Σανταντέρ και 
αναμένεται να στείλουν και ρητά 
γραπτώς τη συγκατάθεσή τους 
προκειμένου ο Τζιόλης να περάσει 
από ιατρικές εξετάσεις και να αγω-
νιστεί στο τρίτο του πρωτάθλημα 
στο εξωτερικό μετά την Μπουντε-
σλίγκα και το Καμπιονάτο.

Δύσκολο έργο 
οι Κύπριοι 

Το όνειρο 
του Εζίλ

Τα βρήκε 
με Τζιόλη
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«Αυτοί οι άνθρωποι είναι κλόουν»
Ο ΝΙΚΟΛΑ Ανελκά «ξεσπάθωσε» κατά της γαλλι-
κής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου λίγες ώρες μετά την 
ανακοίνωση της παραδειγματικής τιμωρίας των 18 
αγώνων που του επέβαλε η τελευταία για την επί-
θεσή του κατά του Ρεϊμόν Ντομενέκ στο Μουντιάλ 
της Νοτίου Αφρικής. Το «τρομερό παιδί» των «τρι-
κολόρ» σε χθεσινές του δηλώσεις τόνισε: «Ολη αυτή 
η ιστορία με την ειδική επιτροπή, τις απολογίες και 
τις τιμωρίες είναι έργο “μασκαράδων” και μόνο για 
το θεαθήναι. Εστησαν όλο αυτό το σκηνικό για να 
περισώσουν την αξιοπρέπεια της ομοσπονδίας. Ου-
σιαστικά όμως δεν κατάφεραν τίποτα διότι η τιμωρία 

μου είναι κενό γράμμα από τη στιγμή που “τελείωσα” 
από την Εθνική Γαλλίας στις 19 Ιουνίου (σ.σ.: ημέρα 
που εκδιώχθηκε από την αποστολή των “τρικολόρ”). 
Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικοί κλόουν και μου 
προκαλούν γέλιο»!

Ο Φρανκ Ριμπερί, που τιμωρήθηκε με 3 αγώνες, 
από την πλευρά του ανέφερε τη μη κατανόησή του 
στις επιλεκτικές τιμωρίες της ομοσπονδίας: «Ολοι οι 
παίκτες ήταν παρόντες σε ό,τι συνέβη κατά τη διάρ-
κεια του Μουντιάλ. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο 
άλλοι παίκτες τιμωρήθηκαν με 5 ματς, άλλοι με 3 και 
άλλοι δεν τιμωρήθηκαν καθόλου».

▶▶ ΞΕΣΠΑΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο ΑΝΕΛΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜώΡΙΑ ΤΟΥ 

RE
U

TE
RS

Πάμε Στοίχημα

 Σκορ Η/Τ
137 ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙB.-ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ 3-2 X/1
138 ΚΑΒΑΣΑΚΙ-ΝΑΓΚΟΓΙΑ 4-0 1/1
139 ΣΟΝΑΝ-ΚΙΟΤΟ 2-2 X/X
140 ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ-ΤΟΚΥΟ 4-1 1/1
141 ΧΙΡΟΣΙΜΑ-ΟΜΙΓΙΑ 1-2 2/2
142 ΜΠΡΟΜ/ΚΑΡΝΑ-ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 0-1 X/2
143 ΜΠΡΑΓΚΕ-ΧΑΜΑΡΜΠΙ 2-0 1/1
144 ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ-ΒΑΣΜΠΙ 4-0 1/1
145 ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 1-0 X/1
146 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 1-0 X/1
147 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3-1 X/1
148 ΜΠΡΑΓΚΑ-ΣΕΒΙΛΗ 1-0 X/1
149 ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2-2 X/X
150 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2-3 2/2

Εκτός εαυτού βγήκε ο Ανελκά.
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«Ηρθα στον 
αυτοκράτορα» 

«Βροχή» οι 
ανακοινώσεις  

Αχτίδα φωτός 
για τον ΠΑΟ

ΕνΘΟΥΣιαΣμΕνΟΣ που θα 
αγωνιστεί στον Αρη δήλωσε ο 
Μπράιαν Ντάνστον, ο οποίος 
ενσωματώθηκε χθες στην προε-
τοιμασία. «Είμαι ενθουσιασμένος 
που ήρθα στον αυτοκράτορα! Ανυ-
πομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα 
που δημιουργούν οι οπαδοί μας» 
είπε ο Αμερικανός, με τους «κίτρι-
νους» να είναι σε στάση αναμονής 
για τον Κώστα Χαραλαμπίδη και να 
ανακοινώνουν τα τέσσερα φιλικά 
(απέναντι σε Σπαρτάκ Αγ. Πετρού-
πολης, Εφές, Μπάνβιτ, Ολίν).

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος 
ανανέωσε για άλλο ένα χρόνο το 
συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

αΛΛη μια ανακοίνωση από το 
Μαρούσι, που επισημοποίησε την 
απόκτηση του Βασίλη Καββαδά 
από τον Ιωνικό Νικαίας. Ο 19χρο-
νος φόργουορντ (ύψος 2.05μ.) 
είναι διεθνής με την Εφήβων και 
θεωρείται «επένδυση», την ώρα 
που απομένει η ανακοίνωση για 
την απόκτηση και του Καραποστό-
λου, μόλις πάρει την «ελευθέρας» 
του από τον Ηρακλή. Τη Δευτέρα 
έρχονται στην Αθήνα Σπένσερ, 
Ντιαρά.
ιΚαΡΟΣ: Ο Πατ Κάρολ είναι ο 
δεύτερος ξένος που θα αγωνίζε-
ται στον Ικαρο, αφού η ομάδα της 
Καλλιθέας ανακοίνωσε την από-
κτηση του 28χρονου γκαρντ.

Οι ΠαΡαγΟνΤΕΣ του τμήματος 
βόλεϊ του Παναθηναϊκού συνα-
ντήθηκαν με τον Γιώργο Γκάμαρη 
και συμφώνησαν να παραχωρή-
σουν στο νεαρό επιχειρηματία το 
μάνατζμεντ των «πρασίνων». Επί-
σης, ο Παναθηναϊκός είναι κοντά 
σε συμφωνία με τον διαγώνιο από 
τη Βενεζουέλα, Κάρλος Τεχέδα.
ΠΟΛΟ: Η Εθνική γυναικών ηττή-
θηκε 3-11 από τον Καναδά και 
χρειάζεται τη νίκη σήμερα με την 
Ουγγαρία για να προκριθεί στην 
επόμενη φάση. Τα πρώτα της 
μετάλλια (ασημένιο και χάλκινο) 
κατέκτησε η Ελλάδα στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες Νέων, αμφότε-
ρα στην κωπηλασία. 

Διπλή προπόνηση με το καλημέρα
Οι ΠαιΚΤΕΣ του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν χθες 
για πρώτη φορά στο ΣΕΦ και ξεκίνησαν την προετοι-
μασία τους για την προσεχή σεζόν με διπλή προπόνη-
ση και τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο να παρακολου-
θεί χωρίς να μπορεί να συμμετάσχει. Ο Πυργιώτης 
φόργουορντ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της 
προετοιμασίας και τις επόμενες μέρες θα αποφασίσει 
πότε ακριβώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
στη μέση. Oι «ερυθρόλευκοι» προπονήθηκαν από τους 
Αγγέλου και Τόμιτς, οι οποίοι έδωσαν έμφαση στη 
φυσική κατάσταση. Τις εργομετρικές και αιματολογικές 
εξετάσεις των παικτών επεξεργάστηκαν οι προπονητές 
των Πειραιωτών και έτσι το πρόγραμμα θα προσαρ-
μοστεί τις προσεχείς ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες . 
Ο Ιβκοβιτς έχει διαμηνύσει σε όλους τους παίκτες ότι 
θέλει να τους δει στην προετοιμασία για να κρίνει το 

μέλλον τους. Ετσι, πέρα από τους Παπαλουκά, Νε-
στέροβιτς, Μαυροκεφαλίδη, Γλυνιαδάκη, Πελεκάνο, 
Σλούκα και Ερτσεγκ, έχουν ξεκινήσει προπονήσεις και 
οι νεαροί Κατσίβελης, Γιαννόπουλος, Καραθανάσης και 
Καμπούρης, οι οποίοι θα παραχωρηθούν πιθανότατα 
δανεικοί. Οι απουσίες των επτά διεθνών (Σπανούλης, 
Μπουρούσης, Παπανικολάου, Τεόντοσιτς, Κέσελι, Νίλ-
σεν και Χαλπερίν) οδήγησαν το προπονητικό τιμ του 
Ολυμπιακού να καλέσει προς βοήθεια τέσσερις ακόμα 
παίκτες (Παπαντωνίου, Χαριτόπουλος, Γιαννουλάκος, 
Δεμερτζής), ακολουθώντας και το φετινό καλοκαίρι τη 
συνήθεια που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια.  
Χθες ανακοινώθηκε επίσης ότι ο Ολυμπιακός κατά την 
επίσκεψή του στην Τουρκία θα αγωνιστεί και εναντίον 
της Γαλατασαράι στις 27 Σεπτεμβρίου. 

ΛΕΥΤΕΡηΣ μΟΥΤηΣ

Με κεκτημένη ταχύτητα 
Τ ο πάρτυ συνεχίστηκε 

χθες στο ΟΑΚΑ. Με κα-
λεσμένους αυτή τη φορά 

τους Σλοβένους, στους οποίους 
η Εθνική μας φέρθηκε πιο… ευ-
γενικά είναι η αλήθεια απ’ ό,τι 
στους Καναδούς προχθές στην 
πρεμιέρα του «Ακρόπολις». Διότι 
νίκησε… μόνο με 24 πόντους δι-
αφορά (96-72), προσφέροντας 
όμως ξανά όμορφο μπασκετικό 
θέαμα, το οποίο συνδύασε με 
απόλυτη κυριαρχία στο παρκέ. 
Αυτή τη φορά, πάντως, το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα 
παρουσίασε και κάτι καινούργιο: 
καλά αντανακλαστικά.

Τις στιγμές που ένιωθαν ότι 
απειλούνταν, είτε από τη δική 
τους χαλάρωση είτε από την 
καλή αντίδραση των αντιπά-
λων τους, οι διεθνείς πατούσαν 
αίφνης το γκάζι και… εξαφανί-
ζονταν. 

Συνέβη δύο φορές στο χθε-
σινό παιχνίδι. Κατ’ αρχάς στη 
δεύτερη περίοδο. 

Μετά από το μάλλον μου-
διασμένο ξεκίνημα, ειδικά στην 
άμυνα, η Εθνική άρχισε ξαφνικά 
να πιέζει, να τρέχει, να βγάζει 
αιφνιδιασμούς και να κάνει ένα 
σερί 31-7, με το οποίο προηγή-
θηκε στο ημίχρονο 58-26.

Κι έπειτα, όταν στο πρώτο πε-
ντάλεπτο οι Σλοβένοι παίζοντας 
καλή άμυνα και βρίσκοντας λύ-
σεις μέσα στη ρακέτα έριξαν τη 
διαφορά κάτω από τους 20 (63-
44), η αντίδραση ήταν άμεση. Με 
πρωταγωνιστές τους Τσαρτσαρή 
και Καλάθη η Εθνική έτρεξε ένα 

ακόμα σερί 19-4, το σκορ έγινε 
82-48 στο 31’ και η τάξη απο-
καταστάθηκε οριστικά.

Τα ευχάριστα για τον Γιόνας 
Καζλάουσκας δεν εξαντλήθηκαν 
στην καλή εμφάνιση της ομά-
δας και δη του Νικ Καλάθη, που 
δείχνει διαρκώς πόσο πολύτιμο 
εργαλείο θα είναι φέτος. Υπήρξε 
και η συμμετοχή του Σοφοκλή 
Σχορτσιανίτη, που όχι μόνο δεν 
επηρεάστηκε από τον προχθεσι-
νό τραυματισμό του, αλλά ήταν 
και πάλι κυρίαρχος. Σήμερα η 
Εθνική αντιμετωπίζει τη Σερβία 
στον τελευταίο αγώνα της για 
το τουρνουά (21.45).

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας 
ο Καναδάς συνήλθε άμεσα από 
την προχθεσινή συντριβή του 
από την Εθνική μας και νίκησε 
τη Σερβία με 62-58 χάρη σε 22 
πόντους του Ντίναμ Μπράουν.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 58-26, 
79-48, 96-72.
ΕΛΛαΔα: Παπανικολάου 2, 
Καϊμακόγλου 4, Ζήσης 13 (1), 
Σπανούλης 3 (1), Καλάθης 16 (1), 
Φώτσης 13 (1), Πρίντεζης 9 (1), 
Περπέρογλου 6 (2), Τσαρτσαρής 
11 (1), Διαμαντίδης 1, Βουγιού-
κας 2, Σχορτσιανίτης 15.
ΣΛΟΒΕνια: Σλόκαρ 12 (2), 
Λάκοβιτς 6 (1), Ούντριχ 5 (1), 
Ρίζβιτς 4, Κλόμπουτσαρ 15 (3), 
Ζ. Ντράγκιτς 2, Γκ. Ντράγκιτς 2, 
Γιάγκοντνικ, Ζούπαν 5 (1), Βί-
ντμαρ 17, Μούριτς 4 (1). 

▶▶ αΡηΣ

▶▶ μαΡΟΥΣι

▶▶ ΒΟΛΕΪ

▶▶ ΕγινΕ η «ΠΡΩΤη» ΤΟΥ ΟΛΥμΠιαΚΟΥ ΧΩΡιΣ ΤΟΥΣ ΔιΕΘνΕιΣ Και ΤΟν ΒαΣιΛΟΠΟΥΛΟ

ΔημηΤΡηΣ ΧΡΥΣανΘηΣ
dchryssanthis@e-typos.com

Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΙΚΗΣΕ ΜΟΝΟ ΜΕ… 24 ΠΟΝΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΛΟΒΕΝΟΥΣ (96-72)

Ο Φώτσης σταμάτησε στους 13 πόντους. 
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Σημαντική η απουσία του 
Βασιλόπουλου.
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