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Λίγες ώρες ξεγνοιασιάς 
για τους νεαρούς 
Παλαιστίνιους που 
δροσίζονται στη φυσική 
πηγή του Ιν αλ-Σουλτάν 
κοντά στην πόλη Ιεριχώ 
της ∆υτικής Οχθης. 
Μακάρι το χαµόγελο 
να έµενε για πάντα στα 
χείλη τους.

Σαν σήµερα...

Σήµερα

1821
Ο Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ Κοραής 
διακηρύττει τη γνησιότητα του 
λαϊκού αγώνα στην Ελλάδα. 

1940
∆ΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ στο Μεξικό 
από πράκτορες του Στάλιν ο 
Λέων Τρότσκι, ηγετική µορφή της 
Οκτωβριανής Επανάστασης.

1941
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ο Σλόµπονταν 
Μιλόσεβιτς, πρώην πρόεδρος της 
Σερβίας και κατηγορούµενος από 
το ∆ιεθνές Ποινικό ∆ικαστήριο για 
εγκλήµατα πολέµου.

1944
ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ο Ρατζίβ Γκάντι, 
πιλότος στο επάγγελµα και 
πρωθυπουργός της Ινδίας από το 
1984 έως το 1989. ∆ολοφονήθηκε 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής 
του εκστρατείας το 1991. 

1965
ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ η δεύτερη κυβέρνηση 
αποστατών υπό τον Ηλία 
Τσιριµώκο. 

1968
650.000 στρατιώτες του Συµφώνου 
της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην 
Τσεχοσλοβακία και τερµατίζουν την 
«Ανοιξη της Πράγας».

«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.

ΜΙΚΡΗ πτώση 
της θερµοκρασίας 
στα ανατολικά και 
ενίσχυση των βόρειων 
ανέµων στο Αιγαίο. 
Τοπικές νεφώσεις 
τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες 
στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά.

ΑΤΤΙΚΗ � 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 
τόσο στην Αθήνα όσο 
και στη Θεσσαλονίκη. 
Ο υδράργυρος στους 
36ο C και τους 33ο C 
αντίστοιχα.

ΑΡΧΙΚΑ αίθριος 
αλλά από το µεσηµέρι 
στα ηπειρωτικά 
θα αναπτυχθούν 
νεφώσεις και 
στη Μακεδονία, 
στην Ηπειρο και 
τη Θεσσαλία θα 
σηµειωθούν τοπικές 
βροχές και καταιγίδες.

ΑΤΤΙΚΗ � 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ τόσο 
στην Αθήνα όσο και 
στη Θεσσαλονίκη. 
Ο υδράργυρος 
στους 33ο C και τους 
31ο C αντίστοιχα.

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

Για την Κυριακή 29 Αυγούστου στις 7 το 
απόγευµα προγραµµατίζεται συµβολική 
κατάληψη των σταθµών διοδίων Νεστάνης 
και Σπαθοβουνίου στην εθνική οδό Τρίπολης 
– Κορίνθου µε ελεύθερη διέλευση των 
διερχόµενων αυτοκινήτων.

Κλειστό θα παραµείνει αύριο και 
µεθαύριο το τµήµα Ανω Πατήσια-
Ειρήνη του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόµου 
λόγω των έργων ανακαίνισης 
της σιδηροδροµικής γραµµής. 
Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται 
µε τη λεωφορειακή γραµµή Χ15.

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

AYΡΙΟ
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ΣΗΜΕΡΑ

Παρασκευή

20
Αυγούστου

Παγκόσµια Ηµέρα κατά 
των Κουνουπιών.

Σαµουήλ προφήτου, 
Λουκίου µάρτυρος, 
Θεοχάρους.

Ανατολή: 06.44
∆ύση: 20.12

Σελήνη 11 ηµερών

765 321 470

8 11 19 23 33
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Οι αριθµοί: 3, 27, 32, 33, 37. Τζόκερ: 14. 
Τα κέρδη: 5+1: € 4.000.000 (1), 5: € 95.182,01 
(3), 4+1: € 2.500 (34), 4: € 50 (773), 3+1: € 50 
(2.034), 3: € 2 (37.758), 2+1: € 2 (30.686), 
1+1: € 1,50 (146.499).

Ο αριθµός: 4025667. 
Τα κέρδη: 1η κα-
τηγορία: τζακ ποτ, 

2η: € 25.000 (0), 3η: € 2.500 
(9), 4η: € 250 (152), 5η: € 25 
(1.323), 6η: € 2 (12.619).
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ΣΗΜΕΡΑ...

Ασίστ και καλάθι
Ο Αντώνης Σαµαράς έδωσε 
το χρίσµα της Ν.∆. για την 
Περιφέρεια Αττικής στον Βασίλη 
Κικίλια, πρώην µπασκετµπολίστα 
και δηµοτικό σύµβουλο Αθηναίων, 
ο οποίος -σύµφωνα µε όλες τις 
έρευνες που έχει πραγµατοποιήσει 
η Ρηγίλλης- είναι φαβορί για να 
βάλει το «τρίποντο» στην κάλπη 
του Νοεµβρίου.

■ Σελ. 7

Χρέος-
σιδηρόδροµος
Στο αστρονοµικό ποσό των 
316,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ, 
που αντιστοιχεί στο 137% του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
διαµορφώθηκε το δηµόσιο χρέος, 
σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 
του Γενικού Λογιστηρίου

■ Σελ. 10

Χακί τραγωδία
Παραλείψεις στα µέτρα ασφαλείας 
τής ίσως πιο απαιτητικής µονάδας 
των ειδικών δυνάµεων «άφησαν» 
τον 22χρονο σηµαιοφόρο 
της µονάδας υποβρυχίων 
καταστροφών να πέσει 
απροστάτευτος από ύψος 22 
µέτρων στο έδαφος και να βρει 
τραγικό θάνατο.

■ Σελ. 14

Ουδείς προφήτης
Η ελληνική βιοµηχανία επιβιώνει 
στην κρίση, λόγω των πωλήσεων 
που πραγµατοποιεί στο εξωτερικό, 
καθώς η ζήτηση των προϊόντων 
της στην εγχώρια αγορά που 
έχει «στεγνώσει» συνεχίζει να 
µειώνεται. Ουδείς προφήτης στον 
τόπο του, ακόµη και εάν πρόκειται 
για βιοµηχάνους.

■ Σελ. 17

Aύριο 
στον 
Ελεύθερο 
Τύπο

Οσα θέλετε 
να ξέρετε για

την τεχνολογία 
και τα gadgets

WHO IS WHO

● Ο Μιχάλης Ναστόπουλος και ο Απόστολος 
Λαµπρίδης κατέκτησαν το ασηµένιο µετάλλιο 
στη δίκωπο άνευ πηδαλιούχου µε χρόνο 
3:06.85 πίσω από το πλήρωµα της Σλοβενίας. 
Στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Εφήβων που 
προηγήθηκε οι δυο τους ανέβηκαν στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου κρεµώντας στο 
στήθος τους το χρυσό µετάλλιο. Ο Λαµπρίδης 
πριν από δύο καλοκαίρια αναδείχθηκε 
παγκόσµιος πρωταθλητής Εφήβων παρά 
το γεγονός πως ήταν µικρότερος από τους 

αντιπάλους του, αφού αγωνιζόταν στην 
κατηγορία των Παίδων.
● Η Ελένη ∆ιαµάντη και η Λυδία 
Νταλαµάγκα έφθασαν στην κατάκτηση 
του χάλκινου µεταλλίου και η επιτυχία 
τους θεωρήθηκε απροσδόκητη, καθώς δεν 
είχαν προηγούµενες διακρίσεις σε µεγάλες 
διοργανώσεις. Τα κορίτσια είναι 17 ετών και 
«τραβούν κουπί» εδώ και πέντε χρόνια. Και 
οι τέσσερις κατάγονται από τα Γιάννενα και 
ανήκουν στο Ναυτικό Οµιλο Ιωαννίνων. 

ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ δεν υπάρχει 
Ελληνας που να µην «τραβάει κου-
πί» στη ζωή του. Υπάρχουν ωστόσο 
και κάποιοι που το κάνουν και το 
απολαµβάνουν. Οχι φυσικά επει-
δή τους αρέσει να βασανίζονται, 
αλλά επειδή µε αυτό τον τρόπο 
ξεφεύγουν από την καθηµερινό-
τητά τους και διασκεδάζουν. 

ΟΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Ναστόπουλος, 
Απόστολος Λαµπρίδης, Ελένη 
∆ιαµάντη και Λυδία Ντα-
λαµάγκα κατάγονται 
από τα Γιάννενα 
και βρίσκονται 
στο κατώφλι 
της ενηλικί-
ωσής τους. 
Τα υπόλοι-
πα παιδιά 
της ηλικίας 
τους παίρνουν 
συνήθως κάθε 
απόγευµα την οδό 
Αβέρωφ για να κατα-
λήξουν σε κάποια από τις κα-
φετέριες που βρίσκονται στα πέριξ 
της λίµνης των Ιωαννίνων. Εκείνοι 
ακολουθούν το ίδιο δροµολόγιο, 
αλλά καταλήγουν να κωπηλατούν 
µέσα στη βάρκα τους για έξι ώρες 
ηµερησίως.

ΑΛΛΩΣΤΕ έµαθαν από νεαρή ηλι-
κία ότι για να πετύχουν στη ζωή 
τους πρέπει να κοπιάσουν αρκετά. 
Και αυτοί τα κατάφεραν. Χάρισαν 
στην Ελλάδα τα πρώτα της µετάλ-
λια στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
Νέων που διεξάγονται αυτές τις 
µέρες στη Σιγκαπούρη δείχνοντας 
ότι το µέλλον της πατρίδας µας 
εξακολουθεί να είναι λαµπρό. 

Η ΕΛΕΝΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ και η 
Λυδία Νταλαµάγκα κατετάγησαν 
πέµπτες στο Παγκόσµιο Πρωτά-
θληµα της Τσεχίας προ δεκαηµέ-
ρου και ο στόχος τους για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες ήταν απλώς 
να προκριθούν στον τελικό, όπως 

Στην Ελλάδα το… κουπί 
φέρνει και ολυµπιακά µετάλλια!

παραδέχθηκαν 
στον «Ε.Τ.». Και 
όµως, µετά από µια 

εκπληκτική εµφάνι-
ση τερµάτισαν τρίτες 

και έχασαν τη δεύτερη 
θέση για τρία χιλιοστά 

του δευτερολέπτου. Μόλις ολο-
κληρώθηκε ωστόσο ο αγώνας οι 
δύο κοπέλες δεν πανηγύρισαν, θε-
ωρώντας πως κατετάγησαν τέταρ-
τες, αφού αυτό έδειχνε ο πίνακας 
των αποτελεσµάτων. Ο προπονητής 
τους, Πάνος Ζυγούρας, παρακολου-
θώντας την κούρσα µε το ποδήλατό 
του εκτός λίµνης ήταν αυτός που συ-
νειδητοποίησε πρώτος την επιτυχία 

και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα 
µε τη χρήση του φώτο φίνις από 
τους διοργανωτές.

ΠΕΝΤΕ λεπτά αργότερα ξεκίνη-
σε ο αγώνας των Μιχάλη Ναστό-
πουλου και Απόστολου Λαµπρίδη. 
«∆εν επιδιώκαµε απλά τη συµµε-
τοχή, αλλά τη διάκριση. Θέλαµε 
να κατακτήσουµε ένα µετάλλιο», 
τονίζει ο πρώτος οµολογώντας 
ότι θεωρεί πια την κωπηλασία 
µέρος της ζωής του, αφού, όπως 
λέει, «λείπουµε δύο µήνες από τα 
σπίτια µας, αλλά οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες ήταν ο στόχος της φετι-
νής χρονιάς για εµάς και είµαστε 

ευχαριστηµένοι από το ασηµένιο 
µετάλλιο».

 ΤΑ ΠΗΡΑΜΕ µωρά 12 ετών 
και έφθασαν να κατακτήσουν 
µετάλλιο σε Ολυµπιακούς Αγώ-
νες», λέει ο Πάνος Ζυγούρας συ-
µπληρώνοντας ότι «η συγκίνησή 
µου είναι τεράστια. Την ώρα των 
απονοµών δάκρυσα από τη χαρά 
µου». Τα παιδιά γνωρίζουν όµως 
ότι ο δρόµος προς την καταξίωση 
είναι µακρύς και δύσβατος και γι’ 
αυτό δεν επαναπαύονται. Οπως 
οµολόγησαν τα αγόρια της παρέ-
ας, «θέλουµε να επαναλάβουµε 
την ίδια επιτυχία και στους Ολυ-
µπιακούς Αγώνες είτε το 2012 
στο Λονδίνο είτε το 2016 στο 
Ρίο Ντε Τζανέιρο». Ο επόµενος 
στόχος τους είναι να κατακτή-
σουν ένα ακόµα µετάλλιο στους 
Βαλκανικούς Αγώνες στις αρχές 
Σεπτέµβρη. 

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ γιορτάστηκαν σε 
κλαµπ της Σιγκαπούρης κοντά στο 
Ολυµπιακό Χωριό, αλλά όπως πα-
ραδέχθηκαν τα παιδιά ήταν πολύ 
εγκρατή, αφού «ακούσαµε λίγη 
µουσική και ήπιαµε αναψυκτικά. 
∆εν έχει αλκοόλ εδώ». Οι… σα-
µπάνιες θα ανοίξουν µε την επι-
στροφή τους στην Ελλάδα στις 
26 Αυγούστου.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΥΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ � ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΝΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ � ΛΥ∆ΙΑ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ

Π
ρό

σωπα

Γεγονότα&



Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ4

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
Από το κόµµα το γύρισε 
στο think - tank και 
τώρα το πάει για... 
Κρητικό µοιρολόι. 
Αβυσσος!

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Από τρίποντα ξέρει 
καλά, η µπάλα είναι στα 
χέρια του και φαίνεται 
σε φόρµα. Αν παιχτεί 
και οµαδικό παιχνίδι, 
έχει τις δυνατότητες να 
τα καταφέρει!

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ήταν γεµάτη για το κόµµα 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Το «αντάρτικο» του πρώην 
αναπληρωτή υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης κ. Χρ. 
Μαρκογιαννάκη, που κλιµάκωσε ο ίδιος τα τελευταία 
24ωρα µε αλλεπάλληλες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις 
στις οποίες αµφισβητούσε την επιλογή της Ν.∆. για 
την Περιφέρεια της Κρήτης, κατέληξε στη διαγραφή 
του από το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΜΩΣ πρόκειται για την 
οικειοθελή αποχώρηση του βουλευτή Χανίων, 
ο οποίος φαινόταν από καιρό ότι είχε σχεδιάσει 
µια «θορυβώδη έξοδο», µε αφορµή µάλιστα η 
οποία δεν αντέχει σε σοβαρή πολιτική κριτική.

ΠΟΛΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. Το ζήτηµα για 
τη Νέα ∆ηµοκρατία είναι αλλού. Να αναδείξει τη νέα 
γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών που θα µπορέσουν 
να σχεδιάσουν την Ελλάδα τού αύριο. Υπό το πρίσµα 
αυτό η επιλογή ενός νέου πολιτικού, όπως είναι ο 
Βασίλης Κικίλιας, για την Περιφέρεια της Αττικής 
είναι µια συµβολική κίνηση, µε πολλαπλάσια απήχηση 
από µισόλογα, υπεκφυγές και ψευτοδιλήµµατα.

ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ της ηγεσίας της Νέας 
∆ηµοκρατίας να προσπεράσει όσους απεργάζονται 
σενάρια εσωκοµµατικής εσωστρέφειας δίνοντας 
προτεραιότητα στο µέλλον. ∆ιαµορφώνοντας, 
δηλαδή, πολιτικές για την αντιµετώπιση των 
µεγάλων κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων, 
που έχουν οξυνθεί τους τελευταίους µήνες. 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ, αλλά και δεν 
ενδιαφέρονται, για ίντριγκες κακής ποιότητας. Για 
το λόγο αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία, στο πρόσωπο του 
νέου υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής, δείχνει ότι 
αναζητεί το µέλλον σβήνοντας το παρελθόν…

Το παρελθόν
και το µέλλον

Αρχισαν
οι εκπλήξεις!
Αν η µισή επιτυχία στην πολιτική 
βρίσκεται στη δυνατότητα του 
αιφνιδιασµού, όπως λένε, ο 
Αντώνης Σαµαράς έχει ήδη... µισή 
νίκη στην Περιφέρεια Αττικής. 
Ουδείς είχε αρθρώσει δηµόσια 
το όνοµα Κικίλιας, ουδείς είχε 
προβλέψει µια τέτοιου τύπου 
υποψηφιότητα και όλοι έψαχναν τον 
υποψήφιο της Ν.∆. κάπου µεταξύ 
Χατζηδάκη, Σπηλιωτόπουλου, 
Σγουρού ή ακόµη και Αλέξη 
Μητρόπουλου. Ο Σαµαράς κράτησε 
µυστικές τις συζητήσεις, χειρίστηκε 
το θέµα προσωπικά και πέρασε 
το πρώτο µήνυµα που θεωρούσε 
σηµαντικό στο ξεκίνηµα αυτής της 
µάχης: Το άνοιγµα στη νέα γενιά, µε 
ένα πρόσωπο που προέρχεται από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν 
κουβαλάει αρνητικό φορτίο από το 
κυβερνητικό παρελθόν της Ν.∆. Ο 
Βασίλης Κικίλιας καλείται τώρα να 
φέρει και το άλλο µισό της νίκης 
στις 7 Νοεµβρίου σε µια περιφέρεια 
που η Ν.∆. έχει να κερδίσει από την 
εποχή του Κατριβάνου.

Ζωγραφίζοντας
τον Μπένο

Η Ρηγίλλης βρήκε τον υποψήφιό 
της, η Ιπποκράτους τον ψάχνει. 
Το κατηγορηµατικό «όχι» της Τίνας 
Μπιρµπίλη έρχεται να επιβεβαιώσει 
πληροφορίες προερχόµενες από το 
ΠΑΣΟΚ ότι «τελικά ο υποψήφιός 
µας στην Αττική θα είναι άνδρας 
και όχι γυναίκα». Τα γκάλοπ του 
ΠΑΣΟΚ συνεχίζονται, µε τον ίδιο 
τον πρόεδρο να στέλνει καθηµερινά 
ονόµατα που τον ενδιαφέρουν για 
τις µεγάλες περιφέρειες και τους 
δήµους. Υπουργός που κινείται 
στον κύκλο των στενών 
συνεργατών του Γιώργου 
Παπανδρέου «ζωγραφίζει» το 
προφίλ του υποψηφίου που 
φέρεται ως ο επικρατέστερος 
για το χρίσµα του ΠΑΣΟΚ µε 
τρόπο που φέρνει στο νου ένα 
γνωστό πρόσωπο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης: Σταύρος Μπένος! Ο 
πρώην υπουργός του Σηµίτη, που 
έχει πιστωθεί τη δηµιουργία των 
ΚΕΠ, είχε βολιδοσκοπηθεί και για 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
αλλά είπε «όχι».

Τα µυστήρια
του Πειραιά
Μυστήριο εξακολουθεί να 
καλύπτει τα του ∆ήµου Πειραιώς. 
Ο Σπύρος Καπράλος εµµέσως 
πλην σαφώς επιβεβαιώνει ότι 
το θέµα είναι ανοιχτό µε τη 
Ν.∆. λέγοντας πάντως ότι δεν 
του έχει γίνει επίσηµη πρόταση. 
Τελευταίες πληροφορίες για τη 
γαλάζια έκπληξη αναφέρουν και 
το όνοµα του πρώην προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Παναγιώτη Γεννηµατά. Εξ όσων 
γνωρίζω ο Γεννηµατάς ήταν 

↘
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
Εδειξε αρχηγικά 
αντανακλαστικά 
και πήρε έγκαιρα 
την απόφαση να 
διαγράψει τον Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη 
στέλνοντας το µήνυµα 
ότι δεν αστειεύεται...

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Αραγε τώρα που 
διεγράφη από τη Ν.∆. 
θα τον στηρίξει η Ντόρα 
για περιφερειάρχη 
ή θα επιλέξει άλλη, 
«αυτοδιοικητική» 
υποψηφιότητα;

↗ ↗ ↘

ΓΙΩΡΓΟΣ KOYBAΡΑΣ
gkouvaras@e-typos.com
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Γνώμη

ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
pamiras@e-typos.com

παρών στην ενημέρωση που 
έκανε η τρόικα στον ΛΑΟΣ, 
προσκεκλημένος από τον Γιώργο 
Καρατζαφέρη και έκανε αρκετή 
κριτική στο μνημόνιο και μάλιστα 
σε υψηλούς τόνους, αναγκάζοντας 
τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ να του 
πει να κατεβάσει τον τόνο της 
φωνής του... Αυτό μάλλον τον 
φέρνει κοντά στη Ν.Δ., μετά όμως 
από τη χθεσινή κίνηση Σαμαρά με 
Κικίλια, δεν θα πρότεινα να βάλετε 
στοίχημα για κανένα πρόσωπο, 
γιατί φαίνεται ότι ο πρόεδρος 
Αντώνης πάει για διδακτορικό 
στον αιφνιδιασμό...

Η τόσο προβλέψιμη 
Ντόρα...
Για την Ντόρα δεν θα μπορούσε 
να πει κανείς το ίδιο. Η περίπτωση 
Μαρκογιαννάκη έμοιαζε 
εξαρχής με το χρονικό ενός 
προαναγγελθέντος διαζυγίου, 
ενταγμένου σε ένα ευρύτερο 
σχέδιο που εξυφαίνεται από την 
πρώην υπουργό Εξωτερικών 
με αφορμή τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Πόσα μυστικά να κρύψεις 
σε μια απόσταση 70 μέτρων από 
το σπίτι του Μητσοτάκη στα Χανιά; 
Το σχέδιο είναι σε γνώση της 

Ρηγίλλης, άλλωστε δεν χρειάζεται 
και μαντικές ικανότητες για το 
«διαβάσει» κανείς σε δηλώσεις 
και συμπεριφορές των τελευταίων 
εναπομεινάντων «Ντορικών». 
Για μια ακόμη φορά πάντως η 
Ντόρα δεν προέβλεψε σωστά 
τον Σαμαρά. Υπολόγιζε ότι θα 
προλάβαινε ο Μαρκογιαννάκης 
να ανεξαρτητοποιηθεί μετά βαΐων 
και κλάδων κι όχι ότι θα έφευγε 
απόγευμα Πέμπτης με καύσωνα, 
δίχως ένα τηλεφώνημα!

Ο διεθνής Γιώργος 
Παπανδρέου

Ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στο 
περιοδικό «Επίκαιρα» κάνει λόγο 
για «έναν Παπανδρέου στον ΟΗΕ» 
(στη θέση του γενικού γραμματέα) 
και δεν μιλά για έναν οιονδήποτε 
Παπανδρέου, αλλά για τον ίδιο 
τον πρωθυπουργό! Ο Γιώργος 
Παπανδρέου έχει πράγματι τις 
άκρες του στη διεθνή σκηνή κι 
αυτές είναι εμφανείς και σε θετικά 
δημοσιεύματα του ξένου Τύπου (οι 
«Financial Times» τον ανέφεραν 
πρόσφατα ως «τον άνθρωπό 
μας στην Ελλάδα»). Οσοι τον 
γνωρίζουν καλά επιμένουν ότι η 
Νέα Υόρκη –έδρα του ΟΗΕ– του 
αρέσει καλύτερα από την Αθήνα, κι 
ας είναι τόσο μακριά από την Πάρο!

Δαίμονες!

Ο δαίμων του τυπογραφείου (λέμε 
τώρα!) τα έπαιξε τελείως από 
τη ζέστη και έγραψε χθες κάτω 
από τη φωτογραφία του Αλέξη 
Μητρόπουλου το όνομα του Αλέξη 
Σπυρόπουλου... Δαίμων είναι, άμα 
λάχει ζητάει και καμιά συγγνώμη!

Ούτε ίχνος  
αυτοκριτικής

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του επιτρόπου Οικονομικών 
Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας είχε τον χαρακτήρα μίας λογιστικής κατάστασης 
και όχι ενός επίσημου εγγράφου που προέρχεται 
από έναν κορυφαίο κοινοτικό αξιωματούχο. «Σας 
δίνουμε τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ που αναλογούν 
στην Κομισιόν για τη δεύτερη δόση των 9 δισ., αλλά 
επειδή στα φορολογικά σας έσοδα υπάρχει υστέρηση 
έναντι του Προϋπολογισμού, μπορεί να χρειαστούν 
πρόσθετα μέτρα στο δεύτερο εξάμηνο». Νέτα σκέτα.

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να επιλέγει την εύκολη 
λύση. «Πονάει κεφάλι, φορολογεί κεφάλι». Καμία δεύτερη 
σκέψη για τους λόγους που σημειώνεται υστέρηση στα 
φορολογικά έσοδα παρά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις στους 
συντελεστές ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα 
και τις επιχειρήσεις. Κανένα ίχνος αυτοκριτικής από τον 
κοινοτικό επίτροπο για το έλλειμμα που παρουσιάζεται στο 

αναπτυξιακό σκέλος 
της θεραπείας σοκ στην 
οποία υποβάλλεται η 
ελληνική οικονομία. 

ΟΜΩΣ, ΠΛΕΟΝ, 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ που 
υπαγορεύουν οι 
Βρυξέλλες στην 

κυβέρνηση διευρύνουν το πρόβλημα. Τα πρόσθετα 
φορολογικά μέτρα θα ανεβάσουν και δεν θα μειώσουν 
το έλλειμμα του Δημοσίου. Από τον κ. Ρεν θα περιμέναμε 
άλλου τύπου ενστάσεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να τραβήξει 
το αυτί της κυβέρνησης γιατί η εκταμίευση των κοινοτικών 
πόρων του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
γίνεται με ρυθμούς χελώνας. Γιατί οι προμηθευτές των 
νοσοκομείων εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο.

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΜΩΣ, γιατί ο κ. Ρεν επιτρέπει την τεχνητή 
μείωση του ελλείμματος από το υπουργείο Οικονομικών 
που πετσοκόβει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
όταν γνωρίζει ότι αυτή η κίνηση έχει πολλαπλασιαστικές 
επιπτώσεις στην οικονομία, ακυρώνοντας την ανάληψη 
πρωτοβουλιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις; Είναι 
καιρός πια για την κυβέρνηση να πει και λίγα όχι μετά 
τα πολλά «ναι» που υπέγραψε στο μνημόνιο. 

ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΘΕΛΕΙ να δείξει κοινωνική ευαισθησία, 
αυτή την έχει χάσει προ πολλού. Αλλά γιατί πλέον η 
οικονομία δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς, και 
κυρίως λογιστικές προσθαφαιρέσεις. Ακόμη και εάν 
προέρχονται από τους χαρτογιακάδες των Βρυξελλών. 

ΤΟ ΚΟΥΙΖ  
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ποιος πάλαι ποτέ Ντορικός 
βουλευτής έλεγε χθες ότι 
αν συνεχίσουν έτσι οι φίλοι 
της θα θυμίζουν σε λίγο... 
συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ;

Πρόεδρε, 
η οικονομία 

καταρρέει κι εσύ 
κάθεσαι με 

σταυρωμένα  
τα χέρια;

Πού να παίζω τώρα μπάσκετ με τον Κικίλια...

Είναι καιρός πια
για την κυβέρνηση 
να πει και λίγα όχι 

μετά τα πολλά «ναι» 
του μνημονίου
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Σ τη Νότια Αφρική, η οποία 
προ διµήνου διοργάνωσε 
το Μουντιάλ της… βου-

βουζέλας, η αστυνοµία διέλυσε 
χθες πορεία διαµαρτυρίας δηµο-
σίων υπαλλήλων χρησιµοποιώντας 
πλαστικές σφαίρες. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ αναταραχή 
στην αφρικανική χώρα οφείλεται 
στις περικοπές µισθών, στην ανερ-
γία, στη διαφθορά, στην ακρίβεια 
στα είδη πρώτης ανάγκης και την 
κατασπατάληση δισεκατοµµυρίων 
ευρώ για την κατασκευή γηπέδων 
του Μουντιάλ. Σας θυµίζουν κάτι 

όλα αυτά; Στα καθ’ ηµάς, δεν χρει-
άζεται κανείς να είναι µάντης για 
να διαπιστώσει ότι η υποµονή των 
άµοιρων υπηκόων του Ελλαδιστάν 
έχει προ πολλού εξαντληθεί. Το 
µόνο που αποµένει είναι να δού-
µε την αφορµή για την κοινωνική 
έκρηξη που έρχεται, καθώς οι δεί-

κτες απαισιοδοξίας έχουν χτυπή-
σει «κόκκινο». Μπορεί τα µέτρα 
που µας έχουν επιβάλει οι ξένοι 
«προστάτες» να θωρακίζουν τους 
δανειστές µας, αδιαφορώντας για 
τις επιπτώσεις τους στις ελληνικές 
οικογένειες, αλλά δεν θα συνεχί-
σουµε να είµαστε επ’ άπειρον τα 
πειραµατόζωα της Ε.Ε. Ζούµε στην 
ακριβότερη χώρα της Ευρώπης, µε 
άθλιες υπηρεσίες Υγείας και Παιδεί-
ας, µόνο κατ’ ευφηµισµόν δωρεάν. 

Ο πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι 
«κατακτήσαµε τους πρώτους στό-
χους που είχαµε θέσει», δηλαδή να 
πέσει «τσεκούρι» στους µισθωτούς 
και τους συνταξιούχους, µε ολίγη 
από κυνήγι φοροφυγάδων και εφό-
δους σε χρόνιους φοροκλέφτες για 
το θεαθήναι.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι πόσοι Ελ-
ληνες δεν θα έχουν µεταναστεύσει 
σε άλλες χώρες, ή εκδηµήσει εις 
Κύριον, όταν και αν κατακτήσουµε 
και τον... τελευταίο στόχο, δηλαδή 
το δικαίωµα στην αξιοπρεπή δια-
βίωση.
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Κ λείνει σε λίγες ηµέρες ένας 
µήνας από τις καταστροφικές 
πληµµύρες στο Πακιστάν και 

το δράµα των σύγχρονων «Αθλίων» του 
Τρίτου Κόσµου συνεχίζεται. Οι πρωτοφα-
νείς πληµµύρες συνοδεύτηκαν από καταγ-
γελίες για διαφθορά της κυβέρνησης και 
των Αρχών, ακόµα και στη διανοµή της 
υποτυπώδους βοήθειας που δίδεται στα 
θύµατα. Ολα αυτά σηµειώνονται σε µια 
ευαίσθητη γεωπολιτικά περιοχή. Σε µια 
χώρα µε πυρηνικά, δίπλα στο εµπόλεµο 
Αφγανιστάν, µε µεγάλο µουσουλµανικό 
πληθυσµό και µε τις τάσεις του σκληρού 
Ισλάµ να κερδίζουν ολοένα µεγαλύτερη 
δύναµη. Ωστόσο, η τραγωδία στο Πακι-
στάν αναδεικνύει και µια ακόµα σοβαρή 
πτυχή: την αδυναµία και αδιαφορία του 
χορτάτου ∆υτικού, Πρώτου Κόσµου, να 
συνδράµει αυτόν το λαό. Η διεθνής βοή-
θεια που φτάνει εκεί είναι -επιεικώς- ανε-
παρκής. Κάτι που επισήµανε ακόµα και ο 
ΟΗΕ. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, 
κατόπιν εορτής όµως, έπεσαν στο τρα-
πέζι προτάσεις, όπως αυτή του Γάλλου 
προέδρου Σαρκοζί, για τη δηµιουργία 
µιας πανευρωπαϊκής δύναµης ταχείας 
επέµβασης σε περιοχές που πλήττονται 
από θεοµηνίες. 

ΒΕΒΑΙΑ, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 
Πρώτος Κόσµος παρακολουθεί µε σταυ-
ρωµένα τα χέρια τέτοια δράµατα.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στις χώρες 
που επλήγησαν προ ετών από τσουνά-
µι κ.ο.κ. Το πρόβληµα είναι, πάντως, ότι 
πολλοί από αυτούς τους «Αθλίους» θα 
θελήσουν να πάρουν το δρόµο προς το 
δυτικό παράδεισο, µεγαλώνοντας έτσι 
τις στρατιές των µεταναστών. Και ναι 
µεν στην Ευρώπη µπορεί να οµιλούν για 
µέτρα ανάσχεσης της λαθροµετανάστευ-
σης, αλλά όσο οι απόκληροι του Τρίτου 
Κόσµου ζουν µέσα στην ανέχεια και την 
απίστευτη φτώχεια τόσο περισσότεροι 
θα είναι εκείνοι που θα προσπαθούν να 
περάσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Τόσο περισσότεροι θα αφήνουν την 
τελευταία τους πνοή στο Αιγαίο, στον 
Εβρο και σε άλλες ευρωπαϊκές θάλασ-
σες. Τόσο περισσότεροι θα είναι οι «Αγιοι 
Παντελεήµονες» και τα γκέτο που θα δη-
µιουργούνται στην Αθήνα και σε άλλες 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η αντιµετώπι-
ση -και- των καταστροφών στο Πακιστάν 
δείχνει για µια ακόµη φορά την υποκρισία 
της ∆ύσης.

Γνώµες
Οι µετανάστες 
και οι Φαρισαίοι

ΠΙΕΡ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ
pkosmidis@e-typos.com

Του ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

Α ναγκάζοµαι, σε πολύ σύντο-
µο χρονικό διάστηµα, να 
επανέλθω στη δολοφονία 

του οµογενούς στη Χειµάρρα, γιατί 
το υπουργείο Εξωτερικών, παραδο-
µένο στη θερινή ραστώνη, φαίνεται 
ότι αποφάσισε να αντιµετωπίσει το 
θέµα εν ευθέτω χρόνω. Πόσο, άραγε, 
«ευθέτω»; Γιατί οι έντροµοι οµογενείς 
ψάχνουν, µαταίως, αρµοδίους να τους 
καθησυχάσουν, ενώ οι εν διακοπαίς 
ευρισκόµενοι δεν έχουν χρόνο!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΕΡΙΣΑ στο 
ζήτηµα της ελληνικής µειονότητας 
βρίσκεται σε αγαστή σύµπνοια µε το 
δήθεν σοσιαλιστή Εντι Ράµα, για τον 
οποίο είχε καλλιεργηθεί η φήµη ενός 
δηµοκρατικού φιλέλληνος! Ωστόσο, 
στο παιχνίδι της εξουσίας, δύο είναι 
τα θέµατα στα οποία οι δύο πολιτι-
κοί αντίπαλοι -Ράµα/Μπερίσα- συµ-
φωνούν: Το πρώτο είναι η άσκηση 
τροµοκρατίας στους οµογενείς που 
µιλούν τη γλώσσα των πατέρων 
τους, εκτελούν τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα, ζουν στον τόπο που γεν-
νήθηκαν, διεκδικώντας ταυτόχρονα 
τα δικαιώµατά τους, όπως προβλέ-
πονται από τις συµβάσεις και το ∆ι-
εθνές ∆ίκαιο για τις µειονότητες. Το 
δεύτερο αφορά στη γνωστή υπόθεση 
των τσάµηδων, που επανέρχεται όλο 

και πιο επίµονα ως διεκδίκηση στην 
εσωτερική πολιτική επικαιρότητα των 
γειτόνων µας, για τους οποίους εµείς, 
πολλαπλώς, δείχνουµε τα φιλικότερα 
των αισθηµάτων µας. Απλό παράδειγ-
µα: Η ετήσια δαπάνη δωρεάν περί-
θαλψης των Αλβανών στο Πανεπι-
στηµιακό Νοσοκοµείο των Ιωαννίνων 
ίσως και να υπερβαίνει εκείνη που 
διατίθεται για τους Ελληνες Πολίτες. 
Το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί 
να είναι για τους Αλβανούς ό,τι ήταν 
η Γερµανία για τους Ελληνες οικονο-
µικούς µετανάστες στη δεκαετία ’60-
’70 δεν τίθεται σε καµία συζήτηση. 
Εχουν περάσει πέντε ηµέρες από την 
άγρια δολοφονία του οµογενούς στη 
Χειµάρρα και επίσηµα η ελληνική κυ-
βέρνηση εξακολουθεί να τηρεί αιδή-
µονα σιωπή. Εµεινε -φαίνεται- πολύ 
ικανοποιηµένη από την έκφραση λύ-
πης του Μπερίσα. Οµως, η στάση της 
θορυβεί και αποθαρρύνει τους οµο-

γενείς, που νιώθουν ότι απειλείται η 
ζωή τους από τους Αλβανούς εθνικι-
στές, οι οποίοι δεν κρύβουν καθόλου 
τις προθέσεις τους. Mια «επίσκεψη» 
στο Ιντερνετ θα ήταν αρκετή για να 
πείσει τον πρωθυπουργό ότι σε λίγο η 
κατάσταση θα έχει ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο. Αναρωτιέµαι τι φοβούνται οι 
βουλευτές και δεν έχουν φέρει ακόµη 
το θέµα στη Βουλή, απαιτώντας από 
την κυβέρνηση να συµπαρασταθεί 
στους Χειµαρριώτες, που νιώθουν 
εγκαταλελειµµένοι και ανυπεράσπι-
στοι. Μήπως τους καταγγείλουν τα 
γνωστά «παρατηρητήρια» για εθνικι-
σµό; Εκεί είναι το πρόβληµα;

Ο ΦΟΒΟΣ που απλώνεται πάνω 
από τα χωριά της µειονότητας εί-
ναι ο καλύτερος σύµβουλος για να 
αντιµετωπιστεί η τροµοκρατία που 
τους ασκείται; Αραγε νοµίζουν ότι οι 
«εθνικιστές Αλβανοί» κινούνται από 
προσωπικό µίσος; Μήπως πιστεύουν 
ότι η αστυνοµική δοµή του κράτους 
καταλύθηκε µαζί µε το προηγούµενο 
καθεστώς; Τα χειρότερα έρχονται…

Πρώτα ο Πολίτης

ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ
apanagiotarea@e-typos.com

Πέντε µέρες 
µετά τη 

δολοφονία του 
Βορειοηπειρώτη 

στην Αλβανία, 
η κυβέρνηση 
Παπανδρέου 
εξακολουθεί 
να µη βγάζει 

άχνα…

Προκλητική σιωπή

Νότια Αφρική…

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ
targirakis@e-typos.com



Μ ε μια επιλογή - έκ-
πληξη, ο πρόεδρος 
της Ν.Δ. ανακοίνωσε 

χθες τον επικεφαλής του «γαλάζιου» 
συνδυασμού που θα δώσει τη μάχη 
στην Περιφέρεια Αττικής. Ο Αντώ-
νης Σαμαράς έδωσε το χρίσμα 
στον Βασίλη Κικίλια, πρώην διε-
θνή μπασκετμπολίστα και δημοτικό 
σύμβουλο Αθηναίων, ο οποίος -σύμ-
φωνα με όλες τις έρευνες που έχει 
πραγματοποιήσει η Ρηγίλλης- είναι 
φαβορί για να βάλει το «τρίποντο» 
στην κάλπη του Νοεμβρίου.

Ο 36χρονος υποψήφιος εκφρά-
ζει -σύμφωνα με τους επιτελείς 
της Ν.Δ.- όλα εκείνα τα χαρακτη-
ριστικά που πρεσβεύει ο πρόεδρος 
του κόμματος για τη νέα πορεία της 
γαλάζιας παράταξης μετά το 8ο Συ-
νέδριο: ανανέωση, διάθεση προ-
σφοράς και φυγή προς τα εμπρός 
χωρίς εξαρτήσεις και βάρη του πα-
ρελθόντος. «Εγώ έχω μία εντολή, 
για ανανέωση με αξιοσύνη. Να, λοι-
πόν, στη μεγαλύτερη αυτοδιοικητική 
Περιφέρεια της χώρας, την Αττική, 
Βασίλης Κικίλιας. Νέος, γιατρός, 

αθλητής, αυτοδιοικητικός, άφθαρ-
τος. Καλή επιτυχία από την καρδιά 
μου. Να πάνε όλα καλά», δήλωσε 
ο πρόεδρος της Ν.Δ. αμέσως μετά 
τη συνάντησή του στη Ρηγίλλης με 
τον Βασίλη Κικίλια.

Από την πλευρά του, ο υποψήφι-
ος για την Περιφέρεια Αττικής δή-
λωσε: «Είναι μεγάλη η ευθύνη αλλά 
και μεγάλη η ευκαιρία για μένα και 
κυρίως για τους ανθρώπους της γε-
νιάς μου, αλλά και τα πιο νέα παι-
διά που έρχονται. Ξέρετε, και σαν 
αθλητής και σαν γιατρός, έτεινα το 
χέρι μου σε όλους. Αυτό θα κάνουμε 
και τώρα, γιατί τα προβλήματα δεν 

έχουν πολιτικό χρώμα, έχουν κοινή 
αφετηρία τον άνθρωπο και εμείς κα-
λούμαστε να βρούμε τις λύσεις».

Από το 2006 στον Δήμο
Ο Βασίλης Κικίλιας προέρχεται 
από το χώρο της Αυτοδιοίκησης, 
την οποία υπηρετεί από το 2006, 
είναι άφθαρτος και έχει επιρροή 
στον κόσμο της νεολαίας. Είναι 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, 
πρόεδρος του Οργανισμού Νεο-

λαίας και Αθλησης και γραμματέας 
Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και 
ασχολήθηκε νωρίς με τον αθλητι-
σμό. Πρωταγωνίστησε στο μπάσκετ 
με τις φανέλες του Πανιωνίου (όπου 
γνώρισε και τον Ελληνοαμερικανό 
φίλο του, Αλέξη Γιαννούλια, που εί-
ναι εκ των στενών συνεργατών του 
Μπαράκ Ομπάμα) και της ΑΕΚ. 

Σπούδασε Ιατρική (πήρε το πτυ-
χίο του από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών) και από το 
2004 έως το 2006 υπηρέτησε ως 
σύμβουλος του Νικήτα Κακλαμάνη 
στο υπουργείο Υγείας. Στις δημο-

τικές εκλογές του 2006 εξελέγη 
δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων 
με το συνδυασμό του Ν. Κακλα-
μάνη ενώ το 2007 εκλέχθηκε 2ος 
στην Κεντρική Επιτροπή της Ν.Δ. Το 
2010 ανέλαβε επικεφαλής της νεο-
σύστατης Γραμματείας Αθλητισμού 
της Νέας Δημοκρατίας και σε κάθε 
ευκαιρία λέει στους συνομιλητές του 
«πιστεύω στο ομαδικό παιχνίδι». 

Στενή σχέση με Γιαννούλια
Χθες, με δηλώσεις του στο Mega 
ανέφερε ότι τόσο ως αθλητής όσο 
και ως γιατρός απλώνει το χέρι σε 
όλους και η ευκαιρία είναι πολύ 

μεγάλη για όλους τους ανθρώπους 
της γενιάς του.  Ο κ. Κικίλιας διατη-
ρεί μέχρι σήμερα στενές σχέσεις με 
τον Αλέξη Γιαννούλια, επικεφαλής 
επιτροπής Ελληνοαμερικανών για 
τον Ομπάμα κατά την προεκλογική 
περίοδο, υπουργό Οικονομικών του 
Ιλινόι και σημαντικό στέλεχος των 
Δημοκρατικών. Μάλιστα, ο κ. Κικί-
λιας σε ταξίδι του στο Σικάγο μετά 
την εκλογή του Ομπάμα είχε την ευ-
καιρία να γνωρίσει προσωπικά τον 
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν, ενώ όταν ο Γιαννούλιας ήρθε 
στην Αθήνα ήταν ένα από τα πρώτα 
πρόσωπα που συνάντησε. ■
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Με επιβεβαίωση 
Ρεν έρχονται 
τα νέα μέτρα
ΣΕΛΙΔΑ 10-11

Ο ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εβαλε τρίποντο η Ν.Δ.
με σκόρερ τον Κικίλια

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ
kkatsavou@e-typos.com

Ο Βασίλης Κικίλιας με 
τον Αντώνη Σαμαρά και 

το σύμβουλο του Μπαράκ 
Ομπάμα, Αλέξη Γιαννούλια.

Πολιτική
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Επιλογή - έκπληξη 
του 36χρονου 
δημοτικού 
συμβούλου 
από τον Α. Σαμαρά 
για τη μεγαλύτερη 
Περιφέρεια 
της Ελλάδας



ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΟΡΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ             ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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Στήνουν αντάρτικο διαρ κείας μέχρι τις κάλπες

Π
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Σ ε μια άλλη εποχή θα μπο-
ρούσε να είναι απλώς 
το σενάριο για ένα 

εύπεπτο πολιτικό μυθιστόρημα: 
Μια τέως υπουργός που χάνει τη 
μάχη της ηγεσίας και αποφασίζει να 
πάει κόντρα στο κόμμα της, ένας 
γείτονάς της από την Κρήτη που 
προκειμένου να την ακολουθήσει 
εκδηλώνει αυτοδιοικητικές ανησυ-
χίες, ένας φίλος της στην Ηλεία που 
ψάχνει τρόπο να βοηθήσει από το 
δικό του μετερίζι και ένας γιατρός 
από τη Φθιώτιδα που ετοιμάζε-
ται να μιμηθεί το γείτονα από την 
Κρήτη. 

Το «story» σε ανύποπτο πολιτι-
κό χρόνο θα ήταν απλώς και μόνο 
παραπολιτικού ενδιαφέροντος. 
Από την ώρα, όμως, που η συγκυ-
ρία βάζει στο κάδρο δίπλα από την 
ηττημένη υπουργό και τους φίλους 
της ολόκληρη τρόικα, ένα μνημόνιο 
που γονατίζει τους Ελληνες και μια 
οργανωμένη διεθνή προσπάθεια 
για τη στήριξη μιας συγκεκριμένης 
πολιτικής για τη χώρα, τα πράγματα 
αλλάζουν. 

Ο στόχος
Το εύπεπτο σενάριο γίνεται μέρος 
ενός σχεδίου πολιτικής αποσταθε-
ροποίησης, με βασικό στόχο τη διά-
λυση μιας παράταξης, η νέα ηγεσία 
της οποίας αποφάσισε να αντιστα-
θεί στον άνευ όρων περιορισμό της 
εθνικής μας κυριαρχίας.

Ο Ελεύθερος Τύπος μίλησε για 
σχέδιο «αποστασίας» από την πρώτη 
στιγμή που η Ντόρα Μπακογιάν-
νη ψήφισε κόντρα στην κομματική 

γραμμή, υπέρ του μνημονίου, εμ-
φανιζόμενη τότε απλά να ακολου-
θεί το δρόμο που της υπαγόρευε 
η συνείδησή της. Οι εξελίξεις μάς 
δικαίωσαν σε χρόνο-ρεκόρ, τα συμ-
βαίνοντα δε τις τελευταίες μέρες 
δείχνουν ότι το σχέδιο βρίσκεται 
σε πλήρη ανάπτυξη, αν και με πολύ 
λίγους... απελπιστικά διαθέσιμους 
να το υλοποιήσουν. 

Ο Χρήστος Μαρκογιαννά-
κης ήταν ένας απ’ αυτούς. Οταν 
καταψήφισε το μνημόνιο, έλεγε 
ότι το κάνει από κομματική υπο-
χρέωση, ενώ δεν το πιστεύει. 
Αλλωστε, όπως είπε και ο ίδιος 
προχθές, σε μια από τις πολλές συ-
νεντεύξεις του, το σπίτι του στην 
Κρήτη είναι μόλις 70 μέτρα από του 
Μητσοτάκη και συναντάται με την 
Ντόρα, με την οποία συζητά για όλα. 
Την περασμένη εβδομάδα, ταραγ-
μένοι κι οι δύο, συζητούσαν για την 

υποψηφιότητα του Γιάννη Πλακιω-
τάκη για την περιφέρεια, την οποία 
αποφάσισε ο Αντώνης Σαμαράς. 
Εκριναν ότι «ο Πλακιωτάκης δεν 
είναι αυτοδιοικητικός» και άρα δεν 
μπορούν να τον στηρίξουν. Η Ντόρα 
τού το είπε στο τηλέφωνο, όταν την 
πήρε να της ζητήσει να του αντα-
ποδώσει τη στήριξη που της είχε 
προσφέρει όταν εκείνη κατέβηκε για 
αρχηγός. «Λυπάμαι», του απάντησε. 
«Δεν θα σε στηρίξω»! Ο Μαρκογιαν-
νάκης τού το είπε μέσω ραδιοφώ-
νων, εξηγώντας ότι δεν ρωτήθηκε 
και ότι ίσως αποφασίσει ο ίδιος να 
κατέβει για περιφερειάρχης, θα δει... 
το συζητάει και με την Ντόρα, ίσως... 
δεν ξέρει ακόμη να μας πει!

«Να η ευκαιρία»
Το θέμα, βέβαια, δεν ήταν πόσο... 
αυτοδιοικητικός είναι ο Πλακιωτά-
κης (υφυπουργός υπήρξε ο άνθρω-
πος, όπως και ο Μαρκογιαννάκης 
υπήρξε υπουργός και το πόσο αυ-
τοδιοικητικός είναι ο καθένας θα 
το δούμε όταν ασχοληθούν ενερ-
γά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση), 
αλλά ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου 
ισοδυναμούν για το σύστημα της 
Ντόρας με το «Να η ευκαιρία» για 
την υλοποίηση του σχεδίου τριχο-
τόμησης της Κεντροδεξιάς, το οποίο 
εκτελείται για την εξυπηρέτηση της 
κυβέρνησης του Γιώργου Παπαν-
δρέου και των συμφερόντων που 
τη στηρίζουν. Η Ντόρα θεωρούσε εξ 
αρχής ότι οι εκλογές του Νοεμβρίου 
τής δίνουν τη δυνατότητα να στή-
σει ατύπως ένα κόμμα υποψηφίων 
δημάρχων και περιφερειαρχών, 
από «δικούς» της ανθρώπους. Οι 
επιλογές του Σαμαρά, όμως, της 
χάλασαν τα σχέδια, καθώς πολλοί 
«ντορικοί» ή «μητσοτακικοί» πήραν 
το επίσημο χρίσμα της Ν.Δ., αφήνο-
ντας την επίδοξη αρχηγό του νέου 
κόμματος στα κρύα του λουτρού. 
Υπάρχουν, όμως, και κάποιοι που 
δεν το πήραν. Και υπό τις σημερινές 
συνθήκες, ακόμη κι αυτοί τής φτά-
νουν! Ο Γιώργος Κοντογιάννης, 
που θέλει να είναι υποψήφιος περι-
φερειάρχης στη Δυτική Ελλάδα και 
ίσως να μην του δοθεί το χρίσμα, 
φέρεται -λένε- διατεθειμένος να 

συνεχίσει με την Ντόρα, αλλά καλό 
είναι να μην προτρέχει κανείς για 
αποφάσεις εν ενεργεία βουλευτών 
εκλεγμένων με τη σημαία της Ν.Δ… 
Ο ίδιος δήλωνε χθες στη ΝΕΤ ότι 
«είναι απαράδεκτο στελέχη της Ν.Δ. 
με αρμοδιότητα στην Αυτοδιοίκηση 
να διαρρέουν ότι είμαι δύσκολος 
πελάτης».

Νέα κόντρα;
Και για τον Θανάση Γιαννόπουλο 
λέγονται πολλά, ότι ίσως θελήσει 
να πάει κόντρα στον υποψήφιο της 
Ν.Δ. για την περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, τον κ. Χειμάρα, ούτε γι’ 
αυτό όμως βάζει κανείς το χέρι στη 
φωτιά. Αλλωστε, ο κ. Γιαννόπουλος 

ξέρει καλά ότι η Ντόρα έλεγε σε 
όλους πριν ο Σαμαράς επιλέξει υπο-
ψήφιο από τη Φθιώτιδα ότι εκείνη 
θα στηρίξει τον Χειμάρα!

Τα πράγματα έχουν μπερδευτεί 
έτσι κι αλλιώς πολύ τελευταία. Για 
παράδειγμα, πέρυσι τέτοιο καιρό 
η Ντόρα δεν ήθελε να ακούει περί 
Καρατζαφέρη, θεωρώντας ότι εκ-
προσωπεί «τα άκρα», με τα οποία δεν 
επιθυμεί καμία σχέση. Φέτος, πέραν 
της κοινής τους στάσης στο θέμα 
του μνημονίου, μοιάζουν να μοιρά-
ζονται κι άλλες κοινές ανησυχίες. 
Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο 
κ. Μαρκογιαννάκης, όπως και ο 
ανεξάρτητος πλέον και φίλος της 
Ντόρας Κώστας Κιλτίδης, είναι 

Το χρονικό 
μιας προαναγ-
γελθείσας 
διαγραφής

Το σκηνικό της 
αποσταθεροποίησης 
που στήνεται στην 
Κεντροδεξιά χτυπά 
έτσι κι αλλιώς 
τελευταία και 
τον ΛΑΟΣ

Τέλη 
Μαΐου

Μέσα 
Ιουνίου

Αρχές 
Αυγούστου

Ο ΧΡήΣΤΟΣ 
Μαρκογιαννάκης ψηφίζει 
κατά του μνημονίου αλλά 
σπεύδει να επισημάνει: 
«Εάν εξαρτιόταν από την 
ψήφο μου η υπερψήφιση, 
θα ψήφιζα υπέρ του 
μνημονίου».

ΜΕΤΑ την ομιλία του Αντώνη 
Σαμαρά στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, ο βουλευτής Χανίων 
μαζί με τον ανεξάρτητο 
βουλευτή Κώστα Κιλτίδη 
συναντά τον πρόεδρο του 
ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη 
στο γραφείο του στη Βουλή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
gkouvaras@e-typos.com

Και στο βάθος... Γιαννόπουλος
«ΑΝ ή ΤΑΚΤΙΚή Μαρκογιαννάκη βρει μιμητές, τότε 
η διαγραφή είναι μονόδρομος», λένε στελέχη της 
Ν.Δ. και έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στις 
κινήσεις του βουλευτή Φθιώτιδος Θανάση Γιαν-
νόπουλου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, 
αναμένεται να ανακοινώσει την πρόθεσή του να 
είναι υποψήφιος στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας απέναντι από τον Θανάση Χειμάρα που έχει 
πάρει το χρίσμα της Ν.Δ.EU
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Το σενάριο ξεκίνησε 
με την ψήφο της 
Ντόρας Μπακογιάννη 
υπέρ του μνημονίου.
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Στήνουν αντάρτικο διαρ κείας μέχρι τις κάλπες

τακτικοί συνομιλητές του ΛΑΟΣ. 
Μιλάμε, δηλαδή, για τον ασπασμό 
των... αγγέλων του ντορισμού προς 
τα «άκρα».

Το σκηνικό της αποσταθε-
ροποίησης που στήνεται στην 
Κεντροδεξιά χτυπά έτσι κι αλ-
λιώς τελευταία και το κόμμα του 
Γιώργου Καρατζαφέρη, παρά την 
ανοδική του πορεία στις κάλπες, 
αλλά και στις δημοσκοπήσεις. 
Εσχάτως ο Μάκης Βορίδης -κυ-
ρίως- και ο Αδωνις Γεωργιάδης - 
δευτερευόντως- αμφισβητούν 
αρχηγικές επιλογές στο χώρο της 
Αυτοδιοίκησης και θέλουν αυτό-
νομη κάθοδο σε όλες τις μεγάλες 
περιφέρειες και τους δήμους. ■

▶▶ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Δ.

«Επέλεξε να θέσει εαυτόν εκτός κόμματος»
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ΤΗΝ ΕξΟΔΟ από τη Νέα Δημο-
κρατία έδειξε ο πρόεδρος του 
κόμματος Αντώνης Σαμαράς στον 
Χρήστο Μαρκογιαννάκη, μετά τις 
νέες προκλητικές δηλώσεις του 
βουλευτή Χανίων για πιθανή 
υποψηφιότητά του στην Κρήτη 
και όχι μόνο.

Με ανακοίνωση που εκδόθη-
κε στις επτά χθες το απόγευμα, 
η Ν.Δ. γνωστοποιούσε ότι ο κ. 
Σαμαράς έστειλε επιστολή στον 
Πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πε-
τσάλνικο με την οποία υπογράμ-
μιζε την απόφασή του να θέσει 
εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη. 
Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 
ο βουλευτής Χανίων διαγράφηκε 
και από μέλος της Ν.Δ. «επειδή με 
τη συμπεριφορά του επέλεξε να 
θέσει τον εαυτό του εκτός κόμ-
ματος».

Το μήνυμα
Η κίνηση Σαμαρά ερμηνεύεται 
από στελέχη της Ν.Δ. ως ένα μή-
νυμα σε όσους επιχειρήσουν να 
στραφούν κατά των επιλογών της 
ηγεσίας με φόντο τις κρίσιμες αυ-
τοδιοικητικές εκλογές καθιστώ-
ντας σαφές ότι για τη Ρηγίλλης η 
εσωστρέφεια δεν έχει χώρο στη 
νέα σελίδα που γυρνά η Ν.Δ.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης προκαλούσε 
εδώ και τρεις μήνες τη Ρηγίλλης 
με κινήσεις και σχόλια που δήλω-
ναν «αντάρτικο», οι οποίες πήραν 
μορφή χιονοστιβάδας τα δύο τε-
λευταία 24ωρα όταν η Ν.Δ. έδωσε 
το χρίσμα στον Γιάννη Πλακιωτά-
κη για την Περιφέρεια της Κρήτης. 
Σύμφωνα με κομματικά στελέχη, 
«ακολούθησε τη γραμμή της Ντό-
ρας Μπακογιάννη, η οποία επέλε-
ξε να μην πειθαρχήσει στην κρίσι-
μη απόφαση για τη Ν.Δ. κατά του 
μνημονίου γνωρίζοντας ότι έτσι 

έθετε τον εαυτό της εκτός Ν.Δ.». 
Τα ίδια στελέχη πρόσθεταν ότι και 
ο κ. Μαρκογιαννάκης ακολούθησε 
την ίδια τακτική γνωρίζοντας ότι 
με το να μπαίνει «απέναντι» από 
τις επιλογές της Ρηγίλλης διαφο-
ροποιείται κομματικά.

Τους αγνόησε
Η δυσφορία της Ρηγίλλης εντά-
θηκε χθες το πρωί, καθώς ο Χρή-
στος Μαρκογιαννάκης εμφανίστη-
κε να μην… ιδρώνει το αφτί του 
ούτε από τις προειδοποιήσεις του 
γραμματέα Αυτοδιοίκησης Βασίλη 
Μιχαλολιάκου και του γραμματέα 
Κ.Ε. Ανδρέα Λυκουρέντζου ότι αν 
συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά 
θα υπάρξουν κυρώσεις.

Ο βουλευτής αγνόησε τα πάντα 
και με νέες δημόσιες δηλώσεις 
τραβούσε περισσότερο το σκοινί: 

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα το 
οτιδήποτε (σ.σ.: Ρ/Σ Flash). Το σκέ-
φτομαι να είμαι υποψήφιος. Είναι 
πολύ πιθανόν, δεν αποκλείεται κα-
θόλου, όμως δεν το έχω αποφασί-
σει ακόμα». Κάλεσε… μάλιστα τον 
κ. Μιχαλολιάκο -με νέες δηλώσεις 
του στο Κανάλι 1- «πριν αρχίσει 
να μιλάει για διαγραφές να ανα-
λογιστεί τις δικές του ευθύνες, ο 
οποίος ως υπεύθυνος του τομέα 
του συγκεκριμένου θα έπρεπε 
τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα να 
μου έχει κάνει». Επιπλέον, έδειξε 
πως βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή 
με την Ντόρα Μπακογιάννη, δη-
λώνοντας πως «μου είπε ότι εάν 
θα το αποφασίσω θα το κουβε-
ντιάσουμε».

Χθες το βράδυ, συνήλθε η Επι-
τροπή Δεοντολογίας της Ν.Δ. 
μετά το έγγραφο που απέστειλε ο 

Αντώνης Σαμαράς με το ερώτημα 
της οριστικής διαγραφής του από 
μέλος του κόμματος. Η Επιτροπή 
αποφάσισε ομόφωνα ότι «με την 
εν γένει στάση και συμπεριφορά 
του προκαλεί βλάβη στη λειτουρ-
γία του κόμματος».

Η δήλωσή του
Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, ο 
κ. Μαρκογιαννάκης με δήλωσή 
του μίλησε για πρωτοφανείς με-
θοδεύσεις της ηγεσίας της Ν.Δ. 
λέγοντας πως ακολουθεί την επι-
λογή των διαγραφών «με αστείες, 
συνοπτικές, αντιδημοκρατικές και 
αντικατασταστικές διαδικασίες, 
χωρίς έστω να μου ζητήσει να 
εξηγήσω τις απόψεις μου για την 
προοπτική της παράταξης στην 
Περιφέρεια της Κρήτης. Αυτές οι 
μεθοδεύσεις μάς οδηγούν πολλά 
χρόνια πίσω.» 

Ωστόσο, στελέχη της Ν.Δ. υπεν-
θύμιζαν ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης 
ποτέ δεν βρέθηκε «εκτός» των 
αποφάσεων της Ν.Δ. λέγοντας ότι 
ήταν δική του επιλογή να απουσι-
άσει από το γεύμα της Κρήτης με 
τον πρόεδρο του κόμματος όπου 
θα είχε την ευκαιρία να θέσει 
και τις απόψεις του αλλά και να 
ενημερωθεί για τις προθέσεις να 
είναι υποψήφιος ο Γιάννης Πλα-
κιωτάκης. Τον κ. Μαρκογιαννάκη 
διέψευσαν στενοί συνεργάτες 
του βουλευτή Λασιθίου λέγοντας 
ότι βρισκόταν σε ανοιχτή γραμ-
μή επικοινωνίας μαζί του και 
γνώριζε όλες τις εξελίξεις. Τον κ. 
Μαρκογιαννάκη στήριξε η Ντόρα 
Μπακογιάννη, καθώς στενοί της 
συνεργάτες μιλούσαν για αντιδη-
μοκρατική διαδικασία υποστηρίζο-
ντας ότι η Ν.Δ. «έχει μετατραπεί 
σε ένα αρχηγικό κόμμα του πα-
ρελθόντος».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥΕκτός Ν.Δ. ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης.

18 
Αυγούστου

19 
Αυγούστου

ΜΙΑ ΜΕΡΑ μετά 
τη στήριξη της 
Ν.Δ. στον Γιάννη 
Πλακιωτάκη, ο Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης αφήνει 
ανοιχτό το ενδεχόμενο 
υποψηφιότητάς του στην 
Κρήτη.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Χανίων επιμένει στα περί 
-πιθανής- καθόδου του στην Περιφέρεια, αν και 
δύο στελέχη της Ν.Δ., ο γραμματέας Κ.Ε. Ανδρέας 
Λυκουρέντζος και ο γραμματέας Αυτοδιοίκησης 
Βασίλης Μιχαλολιάκος, χτυπούν το καμπανάκι 
των κυρώσεων. Το ίδιο απόγευμα, η Ν.Δ. με 
ανακοίνωσή της θέτει εκτός Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΣΤΗ στο 
γεύμα που παρέθεσε 
ο Αντώνης Σαμαράς 
στην Κρήτη σε 
όλους τους νυν και 
πρώην βουλευτές 
του νομού, αν και 
βρισκόταν στο νησί.
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Ολοταχώς για τη λήψη νέων 
φορολογικών μέτρων 
εντός του Σεπτεμβρίου 

προκειμένου να καλυφθεί η υστέ-
ρηση εσόδων, που ήδη ξεπερνά τα 
2,6 δισεκατομμύρια, βαδίζει η κυ-
βέρνηση μετά το σαφές μήνυμα της 
Κομισιόν ότι απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα για την ομαλή εκτέλεση του 
Προϋπολογισμού.

Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέ-
σεων Ολι Ρεν δήλωσε χθες ότι «εάν 
χρειαστεί, θα ληφθούν διορθωτικά 
μέτρα ώστε να αποφευχθεί κάθε 
ολίσθηση στην εκτέλεση του Προ-
ϋπολογισμού κατά το δεύτερο εξά-
μηνο», ενώ άνοιξε εκ νέου ζήτημα 
ασφαλιστικού. Συγκεκριμένα, αφού 
χαιρέτισε τις αλλαγές στο ασφαλι-
στικό, σημείωσε ότι, εάν από τις 
αναλογιστικές μελέτες προκύψουν 
νέες ανάγκες για τη βιωσιμότητα 
των Ταμείων, τότε θα απαιτηθούν 
νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό 
εντός του 2011.

Σενάρια για επίσπευση
Η διπλή βόμβα των Βρυξελλών 
για το οικονομικό επιτελείο πυρο-
δότησε νέα σενάρια για επίσπευση 
στην εφαρμογή των φορολογικών 
μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για 
το 2011, αλλά και για την υιοθέτηση 

ενός νέου πακέτου μέτρων.
Κρίσιμο παραμένει το ζήτημα της 

μετάταξης εκατοντάδων προϊόντων 
και υπηρεσιών από το μεσαίο συντε-
λεστή 11% του ΦΠΑ στην υψηλή 
κλίμακα του 23%. Το μέτρο έχει προ-
γραμματισθεί να ισχύσει από τον Ια-
νουάριο, όμως οι Βρυξέλλες πιέζουν 
για άμεση εφαρμογή, προκειμένου 
να υπάρχει φορολογικό αποτέλεσμα 
εντός της τρέχουσας χρήσης. Ωστό-
σο, αρκετά από τα προϊόντα που θα 
επιβαρυνθούν από τη μετάταξη στον 
υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, όπως είναι 

τα τρόφιμα ή και τα φάρμακα, είναι 
πρώτης ανάγκης για τους πολίτες, 
με αποτέλεσμα μία τέτοια κίνηση να 
συνοδευθεί από σοβαρές κοινωνικές 
αντιδράσεις.

Βάσει του μνημονίου, η κυβέρνη-
ση οφείλει μέχρι το τέλος Σεπτεμ-
βρίου να παρουσιάσει το προσχέδιο 
του Προϋπολογισμού για το 2011, 
στο οποίο θα περιγράφει με αναλυ-
τικό τρόπο όλα τα μέτρα αύξησης 
εσόδων και μείωσης δαπανών. Συ-
γκεκριμένα, θα πρέπει να περιέχει 
αναλυτική παρουσίαση των μέτρων 
δημοσιονομικής προσαρμογής 7,6 
δισεκατομμυρίων ευρώ (ή 3,2% του 
ΑΕΠ) και αναλυτικές πληροφορίες 
για την κατάσταση των δημόσιων 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων λεπτομερών καταστάσεων απο-
τελεσμάτων χρήσεων ισολογισμών 
και στοιχείων για την απασχόληση 
και τις μισθολογικές δαπάνες.

Τι εξετάζει το υπουργείο
Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Οι-
κονομικών εξετάζει τη λήψη μέτρων 
όπως είναι:
● Η καταΡγΗσΗ ή αναστολή για 
φέτος του Δώρου Χριστουγέννων 
στο Δημόσιο. Με βάση αυτή την 
πρόταση, μπορεί να υπάρξει εξοικο-
νόμηση 300 εκατομμυρίων ευρώ.
● ΠεΡαίωσΗ για τις εκκρεμείς 
χρήσεις 2007-2009. Η χλιαρή διά-
ψευση από «κύκλους» του υπουρ-
γείου Οικονομικών δεν αναιρεί την 
αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου 
για επαναφορά της ρύθμισης της 
περαίωσης και μάλιστα χωρίς προ-
αιρετικό χαρακτήρα. Εφόσον κατα-
λήξει το υπουργείο στην περαίωση, 
τότε μπορεί να εισπράξει ποσά που 
θα πλησιάζουν το 1 δισ. ευρώ.
● Η αύξΗσΗ των φόρων στα κι-
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Διπλή βόμβα για πρό   σθετα μέτρα και ασφαλιστικό
ΠΑΝΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

pamiras@e-typos.com

Ο επίτροπος 
Οικονομικών 
Υποθέσεων Ολι 
Ρεν προαναγγέλλει 
φορολογικό πακέτο 
για να καλυφθεί η 
υστέρηση 2,65 δισ. 
στα δημόσια έσοδα

Δημόσιο χρέος- μαμούθ
ΣΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜικΟ ποσό των 316,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντι-
στοιχεί στο 137% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, διαμορφώθηκε 
το δημόσιο χρέος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστη-
ρίου. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης 
αυξήθηκε κατά 18,4 δισεκατομμύρια προκειμένου να καλυφθούν τα 
ελλείμματα ενώ υπάρχουν στα ταμεία του Λογιστηρίου και διαθέσιμα 
χρήματα 6,36 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το χρέος των 316,9 δισεκατομμυρίων δεν είναι αυτό 
που λαμβάνεται υπόψη από την Κομισιόν καθώς δεν περιλαμβάνονται 
τα αποθέματα των ασφαλιστικών ταμείων και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους η μεταβολή του χρέους 
ανήλθε σε 6,57 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, η μεταβολή αυτή κατά κύριο λόγο αντα-
νακλά το ταμειακό έλλειμμα του δεύτερου τριμήνου ύψους 5,69 δισ. 
ευρώ, ενώ η υπόλοιπη αύξηση οφείλεται σε παράγοντες όπως η αύξηση 
των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου και σε αναπροσαρμογές στην 
αποτίμηση τιμαριθμοποιημένου χρέους.
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Ερχεται «καυτός» Σεπτέμβριος
για τον Γιώργο Παπανδρέου
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ μέτωπα που 
θα ανοίξουν το φθινόπωρο 
επεξεργάζεται ήδη ο γιώργος 
Παπανδρέου, καθώς η τρόικα 
αναμένεται να απαιτήσει και 
νέα μέτρα, αν όχι για την εκτα-
μίευση της δεύτερης δόσης του 
δανείου, οπωσδήποτε για την 
τρίτη. Η χθεσινή συνάντηση 
του γιώργου Παπανδρέου με 
τον κεντρικό τραπεζίτη, γιώρ-
γο Προβόπουλο, «σκιάστηκε» 
από την έκθεση της κομισιόν, 
που άνοιξε παράθυρο για νέα 
σκληρά μέτρα. Ο διοικητής της 
τραπέζης της ελλάδος δήλωσε 
ότι «παρά τις όποιες δυσκολί-
ες, τα δημοσιονομικά έχουν 
τεθεί υπό έλεγχο» και εκτίμησε 
πως «στο εξής θα αρχίσουν να 
αποδίδουν καρπούς οι τολμη-
ρές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων». Μάλιστα, κατά πλη-
ροφορίες, ο κ. Προβόπουλος 
κάθε άλλο παρά τυχαία μίλησε 
για διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις. αυτή τη φράση, άλλωστε, 
χρησιμοποίησε εξερχόμενος 
του Μεγάρου Μαξίμου και ο γ. 
Παπακωνσταντίνου.

Ανοίγουν τα επαγγέλματα
Η κυβέρνηση, που προετοιμά-
ζεται για ένα θερμό πολιτικά 
φθινόπωρο, αναμένεται -κατ’ 
εντολήν της τρόικας- να ανοί-
ξει όλα τα κλειστά επαγγέλματα 
και να προχωρήσει σε δραστική 
εξυγίανση του Οσε, ερχόμενη 
σε σύγκρουση με συνδικάτα, 
αλλά και την κοινωνία. εξάλ-
λου, ο κ. Προβόπουλος τόνισε 
ότι «μόνο μέσα στο πλαίσιο 
των διαρθρωτικών αλλαγών 
θα διαμορφωθούν συνθήκες 
ενάρετου κύκλου», ενώ ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης Θ. 
Πάγκαλος έστειλε χθες εγκύ-
κλιο προς όλους τους υπουρ-
γούς να προχωρήσουν όλες 
τις διαρθρωτικές αλλαγές των 
τομέων τους. το άνοιγμα των 
κλειστών επαγγελμάτων βρί-

σκεται στην κορυφή της κυβερ-
νητικής ατζέντας, ακόμη κι αν 
ορισμένα κυβερνητικά στελέχη 
φοβούνται ότι οι νέες κοινω-
νικές συγκρούσεις μπορεί να 
είναι η χαριστική βολή για την 
κυβέρνηση. 

«Θα προχωρήσουμε στο φουλ 
για το άνοιγμα όλων των επαγ-
γελμάτων», σημείωναν κύκλοι 
του υπουργείου Οικονομικών, 
εκτιμώντας παράλληλα ότι «η 
μικρή και συγκυριακή υστέ-
ρηση στα έσοδα, ύψους 800 
εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα 
συνεχιστεί». Οι ίδιες πηγές επι-
βεβαίωναν το γεγονός ότι ο 
πρωθυπουργός θα ανέβει στη 
Θεσσαλονίκη με άδεια βαλίτσα, 
λέγοντας ότι «το θέμα δεν είναι 
πόσα δίνει μία κυβέρνηση, αλλά 
πώς διαχειρίζεται όσα δίνει». 

Μάλιστα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το μόνο που θα ανα-
κοινωθεί στη ΔεΘ θα είναι ο 
εξορθολογισμός των κοινωνι-
κών δαπανών, αλλά και η αξι-
οποίηση, με στοχευμένες δρά-
σεις, 100 εκατομμυρίων ευρώ 
από τα επιδόματα του ταμείου 
αλληλεγγύης. αναφορικά με τις 
εξελίξεις στον τραπεζικό κλά-
δο, σύμφωνα με πληροφορίες, 
η κυβέρνηση θα συμμετάσχει 
στην αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου της ατε.

εν τω μεταξύ, υπό το βάρος 
των αρνητικών σημάτων από 
τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνη-
ση αυξάνει τη δοσολογία της… 
προοπτικής στον πολιτικό λόγο 
της, προσπαθώντας να δώσει 
την αίσθηση ότι μένει άλλος 
ένας δύσκολος χρόνος και 
μετά η χώρα ξαναμπαίνει στην 
κούρσα της ανάπτυξης. Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, χθες, 
μιλώντας στο ρ/σ Νετ, προέ-
βλεψε ανάπτυξη στη χώρα το 
2012, μείωση της ανεργίας και 
αύξηση της επιχειρηματικότη-
τας! Φυσικά, δεν παρέλειψε να 
προϊδεάσει και για νέες «μεταρ-
ρυθμίσεις».

▶▶ ΓιΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜιΣΕιΣ ΜιΛΗΣΕ Ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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Τα εύσημα της 
Κομισιόν…
● ΜΕιωΣΗ του ελλείμματος 
46% στο α’ εξάμηνο

● ΤΑχΥΤΕΡΗ η μεταρρύθμιση 
του συνταξιοδοτικού

● ΜΕΤΡΑ για την πάταξη της 
φοροδιαφυγής

● ΑΛΛΑΓΕΣ στις εργασιακές 
σχέσεις

● ΑΠΕΛΕΥΘΕΡωΝΕΤΑι το 
επάγγελμα των οδηγών φορτη-
γών Δ.Χ.

▶▶ 316,9 διΣ. ΕΥΡω! ΠΟΣΟΣΤΟ 137% ΤΟΥ ΑΕΠ

Οι φΟρΟι ΠΟυ ΠεριμενΟυν στΟ 
συρτάρι τΟυ κ. ΠάΠάκωνστάντινΟυ

Kατάργηση Δώρου Χριστουγέννων στο Δημόσιο 300 εκατ.
Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων 1 δισ.
Αύξηση φόρων στα κινητά 100 εκατ.
Νέα αύξηση στους φόρους για καύσιμα, ποτά, τσιγάρα 800 εκατ.
Είσπραξη φόρων ακινήτων 1 δισ.
Επίσπευση της μετάταξης των συντελεστών ΦΠΑ 250 εκατ.

Ο Γ. Παπανδρέου συναντήθηκε χθες με το διοικητή της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλο.
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∆ιπλή βόµβα για πρό   σθετα µέτρα και ασφαλιστικό «Στα πρόθυρα 
κατάθλιψης 
η Ελλάδα»

�� �DER SPIEGEL�

�Η ΕΛΛΑ∆Α µπαίνει σε σπι-
ράλ θανάτου», όπως αναφέρει 
άρθρο του γερµανικού περιο-
δικού «Der Spiegel», επικα-
λούµενο τις εντάσεις στη χώρα 
λόγω των οικονοµικών µέτρων 
λιτότητας. 

Tο άρθρο χαρακτηρίζει την 
Ελλάδα ως «µια χώρα στα 
πρόθυρα της κατάθλιψης» 
και επισηµαίνει πως η πολι-
τική αυστηρής δηµοσιονοµι-
κής λιτότητας «µε περικοπές 
κατά 4,5% µεγαλύτερες από 
όσο απαιτούσαν το ∆ΝΤ και η 
Ε.Ε., επηρεάζει κάθε πτυχή της 
ελληνικής οικονοµίας». 

Το γερµανικό περιοδικό επι-
σηµαίνει πως «τα µέτρα που 
υποτίθεται ότι θα διόρθωναν 
τα προβλήµατα της Ελλάδας 
λαβώνουν την εγχώρια οικο-
νοµία. Τα καταστήµατα κλεί-
νουν, τα φορολογικά έσοδα 
υποχωρούν και το ποσοστό 
ανεργίας έχει αναρριχηθεί στο 
ασύλληπτο 70% σε ορισµένες 
περιοχές. Οι απογοητευµένοι 
εργαζόµενοι απειλούν µε νέες 
απεργίες». 

O συντάκτης επικαλείται 
έρευνα του Πανεπιστηµίου 
του Πειραιά σύµφωνα µε την 
οποία η ανεργία στα Ναυ-
πηγεία του Περάµατος έχει 
φτάσει σε ανάλογα επίπεδα 
ενώ αναφέρει το παράδειγµα 
ενός εργάτη ο οποίος, όπως 
λέει προς το γερµανικό πε-
ριοδικό, άλλες χρονιές έκανε 
µέχρι και 300 µεροκάµατα ενώ 
φέτος δεν ξεπερνά τα 25, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούν 
καν να ασφαλιστούν ο ίδιος 
και η οικογένειά του. Σε ό,τι 
αφορά το ΑΕΠ της Ελλάδας 
τονίζει ότι «συρρικνώθηκε 
κατά 1,5% στο β’ τρίµηνο του 
τρέχοντος έτους σε σχέση µε 
το πρώτο» ενώ υπογραµµίζει 
πως «η αγοραστική δύναµη 
συρρικνώνεται, η κατανάλωση 
κάνει βουτιά και παράλληλα 
χρεοκοπίες και άνεργοι βρί-
σκονται σε αυξητική τροχιά».
Το «Der Spiegel» επισηµαίνει, 
πάντως, ότι τα δρακόντεια 
µέτρα λιτότητας που έλαβε η 
ελληνική κυβέρνηση οδήγησαν 
σε µείωση του δηµοσιονοµι-
κού ελλείµµατος κατά 39,7% 
αλλά και σε περιορισµό των 
κυβερνητικών δαπανών κατά 
10%, ποσοστό που υπερβαίνει 
µάλιστα τις απαιτήσεις της Ε.Ε. 
και του ∆ΝΤ.

Γ. ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

νητά τηλέφωνα. Αν και υπήρξε αντί-
στοιχη ρύθµιση το 2009, το οικονοµικό 
επιτελείο σκέπτεται να προχωρήσει 
σε νέα αύξηση της φορολογίας στα 
καρτοκινητά και τις συνδέσεις των 
κινητών, προσδοκώντας έσοδα 100 
εκατοµµυρίων ευρώ.

● ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ στους ειδικούς φό-
ρους κατανάλωσης για είσπραξη 800 
εκατοµµυρίων. Εάν υλοποιηθεί αυτή 
η πρόταση, τότε θα πρόκειται για την 
τέταρτη διαδοχική αύξηση των φόρων 
στα καύσιµα, στα τσιγάρα και τα ποτά. 
Το µνηµόνιο δεν το αποκλείει, αντι-

θέτως επισηµαίνει ότι σε περίπτωση 
µεγάλης υστέρησης εσόδων θα πρέ-
πει η κυβέρνηση να επισπεύσει την 
προσαρµογή των ειδικών φόρων στα 
κοινοτικά πρότυπα.
● ΝΕΑ ΒΑΡΗ στα ακίνητα για την 
είσπραξη 1 δισ. Αποστέλλονται τα 

ειδοποιητήρια για την πληρωµή του 
ΕΤΑΚ 2009, που αποτελεί τη βάση για 
την καταβολή και του Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας. Παράλληλα, εξετάζεται 
να χαµηλώσει το αφορολόγητο όριο 
για τον ΦΑΠ από 400.000 ευρώ σε 
300.000 ευρώ. ■

Αντίθετα µε 
ό,τι λέγεται για 
πρόσθετα µέτρα, 
ο Προϋπολογισµός 
κινείται εντός των 
στόχων.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝ�
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13/8/2010

Εάν χρειασθεί, 
θα ληφθούν 
διορθωτικά µέτρα 
ώστε να αποφευχθεί 
κάθε ολίσθηση του 
Προϋπολογισµού.
ΟΛΙ ΡΕΝ
19/8/2010

Η διάψευση του υπουργού και η επιβεβαίωση
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ από µία εβδοµάδα η Κοµισιόν 
ακύρωσε τη «διάψευση» του υπουργείου Οι-
κονοµικών ότι θα επιβληθούν πρόσθετα µέτρα 
στην οικονοµία. Στις 13 Αυγούστου, ο υπουργός 
Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, απαντώ-
ντας σε δηµοσιεύµατα για λήψη πρόσθετων µέ-

τρων, έδινε διαβεβαιώσεις ότι «αντίθετα µε ό,τι 
λέγεται, ο Προϋπολογισµός κινείται εντός των 
στόχων που έχουν τεθεί, είµαστε µε ασφάλεια 1 
δισ. ευρώ πιο κάτω από το στόχο που έχει τεθεί. 
Μία ηµέρα µετά, ο Τύπος της Κυριακής είχε στο 
βασικό του θέµα ρεπορτάζ για νέο πακέτο µέ-

τρων ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Χθες, ο επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων κ. 

Ολι Ρεν ήταν σαφής: «Εάν χρειαστεί, θα ληφθούν 
διορθωτικά µέτρα ώστε να αποφευχθεί κάθε ολί-
σθηση στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού κατά 
το δεύτερο εξάµηνο».

Ναι στη δεύτερη δόση, αλλά µε αστερίσκους
Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ άναψε το πράσινο φως για την εκτα-
µίευση της δεύτερης δόσης στις αρχές Σεπτεµβρίου, 
αλλά µε αστερίσκους νέων µέτρων που θα µετατρα-
πούν σε προϋποθέσεις για τη συνέχιση της δανειο-
δότησης από την τρόικα.

Ο επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων Ολι Ρεν 
στην έκθεση αξιολόγησης που έδωσε χθες άφησε 
απολύτως ανοιχτό το ενδεχόµενο λήψης πρόσθετων 
φορολογικών µέτρων, ενώ άνοιξε ζήτηµα ασφαλιστι-
κού, τονίζοντας ότι εάν από τις αναλογιστικές µελέτες 
προκύψουν ανάγκες θα πρέπει να υπάρξουν και νέες 
ρυθµίσεις το 2011. Ο ίδιος, αφού αναγνωρίζει ότι 
«στο πρώτο εξάµηνο του έτους η Ελλάδα κατόρθωσε 
σηµαντική πρόοδο, σηµείωσε ότι δεν έχουν εκλείψει 
οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι.

«Η κυριότερη άµεση πρόκληση είναι η διασφάλιση 

επαρκούς ρευστότητας και χρηµατοοικονοµικής στα-
θερότητας στον τραπεζικό τοµέα. Ταυτόχρονα, πρέ-
πει να επιταχυνθεί το πρόγραµµα των διαρθρωτικών 
µεταρρυθµίσεων ώστε να αποδεσµευθεί το τεράστιο 
δυναµικό αύξησης της οικονοµικής µεγέθυνσης», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά. Ειδικά για το έλλειµµα τονίζεται 
ότι τα συνολικά ταµειακά έσοδα αυξήθηκαν το πρώτο 
εξάµηνο κατά 5,9%, ποσοστό πολύ χαµηλότερο από 
τον ετήσιο στόχο αύξησης κατά 15,6%.

Εκκρεµούν επίσης θέµατα που αφορούν το άνοιγµα 
των κλειστών επαγγελµάτων, την κατάργηση κανο-
νιστικών ρυθµίσεων, την άρση των φραγµών στην 
ανάπτυξη του τουρισµού και το λιανεµπόριο. Πρέπει 
να επισπευσθεί η ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση 
κρατικών επιχειρήσεων, ιδίως στους τοµείς των σιδη-
ροδροµικών µεταφορών και της ενέργειας.

Και οι κίτρινες 
κάρτες
● ΑΥΞΗΣΗ εσόδων 5,9% 
αντί 15,6% 

● ΜΠΟΡΕΙ να χρειαστεί και 
νέο ασφαλιστικό το 2011

● ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ οικονοµι-
κές επιδόσεις σε Ταµεία και 
δήµους

● ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ρευστότη-
τας στην αγορά

● ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ οι ιδιωτι-
κοποιήσεις ΟΣΕ και ενέργειας

�� ΟΛΙ ΡΕΝ: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Τύπος της Κυριακής 
14/8/2010.



Τους δράςΤες που πυροβόλησαν το βράδυ της 
Τετάρτης έξω από το σπίτι του Ελληνα ομογενούς 
Αριστοτέλη Γκούμα στη Χειμάρρα αναζητά η αλβανική 
αστυνομία. Η νέα αυτή πρόκληση των Αλβανών εθνι-
κιστών έχει προκαλέσει αναστάτωση στους Ελληνες 
κατοίκους της Χειμάρρας, οι οποίοι σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας προχώρησαν χθες το πρωί στον αποκλεισμό της 
εθνικής οδού Αγίων Σαράντα –Αυλώνα. Οι ομογενείς 
ζητούν από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να 
παρέμβει πιο δυναμικά προς την αλβανική κυβέρνηση 
προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα.

Στο μεταξύ, αιχμές εναντίον των πολιτικών άφησε 
η αλβανική επιτροπή του Ελσίνκι με αφορμή τις πρό-
σφατες δηλώσεις για την υπόθεση της δολοφονίας 
του Ελληνα ομογενούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα 
του αλβανικού Τύπου, τα μέλη της αλβανικής επιτρο-
πής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν από 

τους πολιτικούς να αφήσουν ήρεμη τη Δικαιοσύνη 
να επιτελέσει το έργο της. «Δεν υπάρχει περιθώριο 
για πολιτικές δηλώσεις, διότι αυτές υποθάλπουν το 
μίσος και δεν εξυπηρετούν τις καλές σχέσεις μεταξύ 
Αλβανίας και Ελλάδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην ανακοίνωση. 

Ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ. Κωστής Αϊβαλιώτης 
εξέφρασε την ελπίδα «να μην ξεκινήσει βεντέτα με 
απρόβλεπτες εξελίξεις», σημειώνοντας παράλληλα ότι 
η αλβανική κυβέρνηση «όσο δεν λαμβάνει δραστικά μέ-
τρα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των Ελλήνων ομογενών που ζουν επί 3.000 χρόνια 
στην περιοχή τόσο θα βάζει σε κίνδυνο την κοινωνική 
ειρήνη μεταξύ των Αλβανών -που βρίσκονται στην 
Ελλάδα για 20 χρόνια- και του -ευαίσθητου σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων- ελληνικού λαού».

ΒάΛΙά ΝΙΚοΛάου

     Radar
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άΙςΘηςη προκάλεσε χθες 
στους παροικούντες την κυβερ-
νητική Ιερουσαλήμ ότι η Τίνα 
Μπιρμπίλη, μετά τη συνάντηση 
που είχε με τον Γιώργο Παπαν-
δρέου, ρωτήθηκε αν θα είναι 
υποψήφια για την Περιφέρεια 
Αττικής και απάντησε αρνητικά, 
λέγοντας πως «έχει διαφορετι-
κές προτεραιότητες». Εξάλλου, 
όπως αποκάλυψε ο Ελεύθερος 
Τύπος, ο πρωθυπουργός ήθελε 
να ρίξει στη μάχη της περιφέ-
ρειας την κ. Μπιρμπίλη πάση 
θυσία, δεδομένου ότι όποιος 
εκλεγεί περιφερειάρχης θα 
είναι ένας «μικρός πρωθυπουρ-
γός» με πλήθος αποκλειστικών 
αρμοδιοτήτων. Ωστόσο, όπως 
όλα δείχνουν, η απήχηση της κ. 
Μπιρμπίλη ήταν τόσο μικρή στις 
δημοσκοπήσεις, που δεν άφηνε 
περιθώριο στον Γιώργο Παπαν-
δρέου για να επιμείνει.

«Οχι» στην 
Περιφέρεια 
Αττικής

▶▶ ΤΙΝά ΜΠΙρΜΠΙΛη

Πώς θα ψηφίσουμε στις δημοτικές
▶▶ Νεά δΙοΙΚηΤΙΚη δΙάΙρεςη

Επαφές για το 
Μεσανατολικό

▶▶ Γ. ΠάΠάΝδρεου

ΤηΛεφωΝΙΚες επικοινωνίες 
είχε χθες ο Γιώργος Παπανδρέ-
ου με τον Παλαιστίνιο ηγέτη, 
Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Χέρ-
μαν βαν Ρόμπεϊ, και την υπουρ-
γό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι 
Κλίντον.

Ο πρωθυπουργός τηλεφώνη-
σε στους τρεις προαναφερθέντες 
μετά την επίσκεψη του Ισραηλι-
νού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου στην Αθήνα και το 
κύριο θέμα των τηλεφωνικών 
συνομιλιών ήταν οι εξελίξεις στο 
Μεσανατολικό. 

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η 
Ουάσιγκτον πιέζει προκειμένου 
να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο 
οι απευθείας συνομιλίες Ισρα-
ηλινών-Παλαιστινίων. Αυτό το 
ζήτημα συζητήθηκε και στη συ-
νομιλία Παπανδρέου-Αμπάς και 
οι δύο άνδρες συμφώνησαν να τα 
πουν από κοντά σύντομα.

Οι υποψήφιοι 
στη Μεσσηνία

Διάψευση - επιβεβαίωση του «Ε.Τ.»

▶▶ Νεά δηΜοΚράΤΙά

▶▶ ΓΙά ΤοΝ «ΨυΧοΛοΓο» Της εΛ.άς.

υΠοΨηφΙοΤηΤες στο Νομό 
Μεσσηνίας ανακοίνωσε χθες η 
Ν.Δ. Στο Δήμο Καλαμάτας υπο-
ψήφιος θα είναι ο νυν δήμαρχος 
Παναγιώτης Νίκας. Στο Δήμο 
Μεσσήνης υποψήφιος θα είναι 
ο αντινομάρχης Στάθης Αναστα-
σόπουλος, στο Δήμο Τριφυλίας ο 
γιατρός Παναγιώτης Κατσίβελας 
και στο Δήμο Πύλου-Νέστορος ο 
αντινομάρχης Δημήτρης Καφα-
ντάρης.

άΝάΚοΙΝωςη διάψευσης με την 
οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το 
χθεσινό δημοσίευμα του Ελεύθερου 
Τύπου, σύμφωνα με το οποίο αξιω-
ματικός της ΕΛ.ΑΣ. εκμεταλλεύτηκε 
«φωτογραφικό νόμο» του 2003 για να 
αποκτήσει χωρίς τα απαιτούμενα πτυχία 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχο-
λόγου, εξέδωσε χθες το υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. Στην ανακοί-
νωση επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμέ-
νος ψυχολόγος απέκτησε ειδική άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος χάρη σε νόμο 
που ψηφίστηκε το 2003 που προβλέπει 
ότι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που μετε-
τάγησαν μέχρι το 1998 στην κατηγορία 
αξιωματικών ειδικών καθηκόντων μπο-
ρούν να πάρουν τη σχετική άδεια για 

να εκτελέσουν καθήκοντα ψυχολόγου. 
Ωστόσο, το ίδιο το υπουργείο σε απά-
ντησή του προς το βουλευτή Αχαΐας κ. 
Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο, που 
δημοσιεύτηκε χθες, παραδέχεται ότι ο 
συγκεκριμένος ψυχολόγος είναι ο μό-
νος που έχει επωφεληθεί από το νόμο. 
Και αυτό γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του «Ε.Τ.» ήταν απόφοιτος Φιλοσοφι-
κής Σχολής και όχι του Τμήματος Ψυ-
χολογίας και για το λόγο αυτό δεν μπο-
ρούσε να αποκτήσει διαφορετικά άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου. 
Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο, 
μέχρι σήμερα ο εν λόγω αστυνομικός 
ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του και 
έχει παρακολουθήσει σειρά εκπαιδεύ-
σεων και σεμιναρίων.

Mε ΧΘεςΙΝη υπουργική από-
φαση του υπουργού Εσωτερικών 
κ. Γ. Ραγκούση αποτυπώνεται 
αναλυτικά η διοικητική διαίρεση 
της χώρας ανά περιφέρεια, περι-
φερειακή ενότητα, δήμο, δημοτι-
κή ενότητα και τοπική/δημοτική 
κοινότητα ενώ καταγράφεται 
αναλυτικά ο πληθυσμός των 
δήμων. Βάσει των στοιχείων που 
εξεδόθησαν (και βασίζονται στην 
απογραφή του 2001) ο πολίτης 
θα γνωρίζει πού και για ποιον θα 
ψηφίζει.

Ετσι, στο Δήμο της Αθήνας, 
όπου καταγράφονται 760.000 
κάτοικοι, μοιρασμένοι σε 7 δη-
μοτικά διαμερίσματα, οι κάτοικοι 

θα ψηφίσουν τους δημοτικούς 
συμβούλους του διαμερίσματός 
τους και μόνο. Δεν θα ψηφίζουν 
όλοι για όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους. 

Για την Αθήνα, για παράδειγ-
μα, που θα έχει ένα δημοτικό 
συμβούλιο αποτελούμενο από 
150 (περίπου) συμβούλους, οι 
κάτοικοι θα ψηφίζουν τρεις δη-
μοτικούς συμβούλους από το 
δημοτικό τους διαμέρισμα και 
θα βάζουν και ένα σταυρό για 
τον όμορο διαμερισματικό σύμ-
βουλο. 

Αντίστοιχη θα είναι και η προ-
σοχή των πολιτών για την ψήφιση 
των περιφερειακών συμβούλων. 

Με τη νέα διοικητική διαίρεση 
διαχωρίζονται οι περιφέρειες σε 
ενότητες, οι οποίες και θα απο-
τελούν την περιφέρεια εκλογής 
των συμβούλων. 

Η σημερινή Νομαρχία Αθηνών 
διαιρείται σε περιφερειακές ενό-
τητες, τις αντιπεριφέρειες. Δηλα-
δή στην Αντιπεριφέρεια Αθηνών, 
την Αντιπεριφέρεια Ανατολικής 
Αττικής και την Αντιπεριφέρεια 
Δυτικής Αττικής. 

Η Νομαρχία Πειραιά θα αποτε-
λείται από δύο Περιφέρειες (Αντι-
περιφέρεια Νήσων Αργοσαρωνι-
κού και Αντιπεριφέρεια Πειραιά) 
και οι πολίτες θα ψηφίζουν για 
δύο περιφερειακά συμβούλια.

Μπλόκο διαμαρτυρίας Ελλήνων της Χειμάρρας στην εθνική οδό Αγίων Σαράντα-Αυλώνα 

Ανησυχούν οι ομογενείς 
για την εθνικιστική βία

δυναμικότερη παρέμβαση από τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών δ. δρούτσα προς τον άλβανό υΠεΞ Ιλίρ 
Μέτα ζητούν οι ελληνες ομογενείς στη Χειμάρρα μετά τη νέα πρόκληση των άλβανών εθνικιστών. 
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Ελλάδα
Σ τους επτά ανέρχονται οι 

νεκροί από τον ιό του ∆υ-
τικού Νείλου στη χώρα µας 

µέχρι στιγµής, γεγονός που κάνει 
τη σηµερινή παγκόσµια ηµέρα κατά 
των κουνουπιών να µοιάζει πολύ πιο 
σηµαντική σε σύγκριση µε προηγού-
µενες χρονιές.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) αναφέρουν 
ότι ο αριθµός των επιβεβαιωµένων 
κρουσµάτων έχει ανέλθει πλέον στα 
77. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, κ. 
Γεώργιος Σαρόγλου, ανέφερε ότι 
η έξαρση του φαινόµενου αναµένε-
ται να διαρκέσει µέχρι τον Οκτώβριο 
ενώ ταυτόχρονα σηµειώνει ότι σε 
καθηµερινή βάση θα προστίθενται 
πέντε έως δέκα νέα κρούσµατα.

Ψεκασµοί στη Μακεδονία
Για την αντιµετώπιση του προβλή-
µατος τα υπουργεία Υγείας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης αναµένεται 
να ξεκινήσουν άµεσα να ψεκάζουν 
περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας 
που θεωρούνται εστίες µολυσµένων 
κουνουπιών. Η Περιφέρεια Κεντρι-

κής Μακεδονίας θα χρηµατοδοτή-
σει µε 300.000 ευρώ επιπλέον το 
πρόγραµµα καταπολέµησης κουνου-
πιών, για το οποίο διατέθηκαν φέτος 
1.948.000 ευρώ.

Σήµερα το υπουργείο Υγείας θα 
αποστείλει από 1.000 αντιδραστή-
ρες στα νοσοκοµεία της Λάρισας και 
ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, µε σκοπό να 
ελεγχθούν 2.000 µονάδες αίµατος 
που έχουν τεθεί σε καραντίνα. Σύµ-
φωνα µε ανακοινώσεις των δύο 
νοσοκοµείων, τόσο τα προγραµ-

µατισµένα χειρουργεία όσο και τα 
επείγοντα πραγµατοποιούνται χωρίς 
κανένα απολύτως πρόβληµα.

«Επιστήµονες και κοινωνία ανη-
συχούν για την αύξηση του κινδύνου 
νοσηµάτων που µεταδίδονται από 
κουνούπια σε περιοχές της Ευρώ-
πης, όπως και στην Ελλάδα», λέει 
στον «Ε.Τ.» ο κ. Αθανάσιος Τσα-

κρής, καθηγητής Μικροβιολογίας 
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών. 

Σύµφωνα µε τον ειδικό, η αλλα-
γή των κλιµατικών συνθηκών έχει 
ως αποτέλεσµα τόσο την ανάδυση 
παλαιών νοσηµάτων όσο και την 
εµφάνιση νέων.

Κλιµατική αλλαγή
«Στην περιοχή της Μεσογείου ο ιός 
κυκλοφορεί εδώ και περίπου 50 
χρόνια δίνοντας σποραδικά κρού-

σµατα και µικροεπιδηµίες». Η κλιµα-
τική αλλαγή φαίνεται ότι παίζει ση-
µαντικό ρόλο στην εµφάνιση του ιού 
του ∆υτικού Νείλου στη χώρα µας. 
«Είναι γεγονός ότι θερµά και υγρά 
καλοκαίρια, όπως αυτά του 1996 
και του 1999, αλλά και αυτό που δι-
ανύουµε, στην Ευρώπη, συµβάλλουν 
στην αύξηση του πληθυσµού των οι-
κιακών κουνουπιών σε στάσιµα µο-
λυσµένα µε οργανικά υπολείµµατα 
νερά», εξηγεί ο καθηγητής.

Ανάµεσα στα λοιµώδη νοσήµατα 

που µεταφέρουν τα κουνούπια, το 
πιο γνωστό στο ευρύ κοινό είναι η 
ελονοσία. «Περισσότεροι από 300 
εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν µο-
λυνθεί παγκόσµια από το πλασµώ-
διο της ελονοσίας, παράσιτο που 
µεταδίδεται αποκλειστικά από τα 
κουνούπια», εξηγεί ο κ. Τσακρής. 
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργα-
νισµό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότεροι 
από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από αυτή 
την ασθένεια. ■

ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥ
evergou@e-typos.com

άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
ελονοσία. Οι περισσότεροι από αυτούς 
είναι µικρά παιδιά από την Αφρική.

1.000.000
ΕΛΟΝΟΣΙΑ

Ï éüò ôïõ Äõôéêïý Íåßëïõ
ΟΙ AΣΘΕΝΕΙΕΣ ...ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο 
ενώ άλλοι 200.000 µολύνονται. 
Το 90% των κρουσµάτων εµφανίζεται 
στην αφρικανική ήπειρο. 

30.000
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΕΛΟΝΟΣΙΑ

άνθρωποι έχουν νοσήσει 
από Chikungunya µόνο στην Ινδία 
από το 2006 µέχρι σήµερα. 

89.864
CHIKUNGUNYA

άνθρωποι κινδυνεύουν να νοσήσουν 
από δάγγειο πυρετό. Κάθε χρόνο 
καταγράφονται περισσότερα από 50 
εκατοµµύρια κρούσµατα σε 100 χώρες.

2.500.000.000
∆ΑΓΓΕΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

149 18

4.156

9.862

2.539

3.000

4.269

1.227

236

284

264

100

119

177

117

2

ΟΙ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ...

1
2

3
Κρούσµατα Θάνατοι

1996-1997

500

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
2002-2003

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

IΣΡΑΗΛ

1

2

3
2004

2000

417

33

1.810

24

26

2

«Φονικά» κουνούπια 
µέχρι τον Οκτώβριο

ΠΑΙ∆ΙΑ: Ηπιος πυρετός 
και κακουχία.
ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: Μέτριας 
σοβαρότητας ασθένεια µε 
υψηλό πυρετό, επιπεφυκίτιδα, 
κεφαλαλγία και µυαλγίες.
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΑΝΩ 

ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ/
ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ: 
Μηνιγγίτιδα/εγκεφαλίτιδα 
µε υψηλό πυρετό, διαταραχή 
του επιπέδου συνείδησης, 
σπασµούς και πολυοργανική 
ανεπάρκεια. 

Τα συµπτώµατα ανά ηλικία

Από εδώ και µετά 
σε καθηµερινή βάση 
θα προστίθενται 
πέντε έως δέκα 
νέα κρούσµατα 
στα ήδη υπάρχοντα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΕΕΛΠΝΟ



Παραλείψεις στα μέτρα 
ασφαλείας της ίσως πιο 
απαιτητικής μονάδας 

των ειδικών δυνάμεων «άφησαν» 
τον 22χρονο σημαιοφόρο της μο-
νάδας υποβρυχίων καταστροφών 
να πέσει απροστάτευτος από ύψος 
22 μέτρων στο έδαφος και να βρει 
τραγικό θάνατο. 

Η ηγεσία του Πολεμικού Ναυ-
τικού αλλά και η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Εθνικής Αμυνας 
καλούνται να δώσουν απαντήσεις 
στα ερωτήματα που ανακύπτουν 
και αφορούν στην εφαρμογή των 
απαιτούμενων μέτρων πρόληψης 
ατυχημάτων στις Ενοπλες Δυνά-
μεις. Επισήμως, το Γενικό Επιτελείο 
Ναυτικού σημειώνει πως δίχτυ 
ασφαλείας για τους εκπαιδευόμε-
νους ΟΫΚάδες που αναρριχώνται 
στην επονομαζόμενη «αράχνη» 
υπήρχε και μάλιστα ήταν διπλής 
ελαστικής στρώσης. 

Πληροφορίες αναφέρουν, ωστό-
σο, πως το δίχτυ έσπασε με την 
πτώση του άτυχου υποβρύχιου 
καταστροφέα, ενώ κάποιες άλλες 

πηγές λένε ότι δεν ήταν τεντωμένο 
σωστά έτσι ώστε να συγκρατήσει το 
βάρος του άτυχου σημαιοφόρου. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να 
μην επιβεβαιώνονται επισήμως από 
το ΓΕΝ, φαίνεται πάντως πως είναι 
αξιόπιστες. Εγείρουν ερωτήματα 
και καταδεικνύουν παραλείψεις εκ 
μέρους της διοίκησης της μονάδας 
αλλά και των προϊστάμενων κλιμα-
κίων. Σε κάθε περίπτωση η ηγεσία 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού 
πρέπει να δώσει πειστικές απαντή-
σεις για τα αίτια του συμβάντος 

που στοίχισε τη ζωή στον 22χρονο 
σημαιοφόρο Γ. Λυκάκη. Ιδίως στην 
περίπτωση που το δίχτυ έσπασε 
(δεν ήταν άραγε το κατάλληλο;). 

Ο νεαρός αξιωματικός (απόφοι-
τος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
το 2008) περνούσε μαζί με συνα-
δέλφους του την ειδική εκπαίδευση 
των υποψήφιων βατραχανθρώπων. 
Επιχειρούσε να ανέβει στη λεγόμε-
νη «αράχνη», η οποία έχει ύψος πε-
ρίπου 25 μέτρα, και από άγνωστη 
αιτία έπεσε στο κενό, στις 9.15 το 
πρωί, με συνέπεια να υποστεί σοβα-
ρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 
Ασθενοφόρο που ήταν στο σημείο 
τον μετέφερε αμέσως στο Αττικό 
Νοσοκομείο, αλλά στις 10.35 υπέ-
κυψε στα τραύματά του. 

ΕΔΕ διέταξε το ΓΕΝ
Το ΓΕΝ διέταξε Ενορκη Διοικητι-
κή Εξέταση για να διαπιστωθούν 
τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες 
του δυστυχήματος στη Διοίκηση 
Υποβρυχίων Καταστροφών και 
αυτεπάγγελτη προανάκριση. Η δε 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας, οι κ.κ. Ευάγγελος 
Βενιζέλος και Πάνος Μπεγλίτης, 
εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους 
στην οικογένεια του θανόντος και 
κήρυξαν διήμερο πένθος στις Ενο-
πλες Δυνάμεις. Δεν αρκεί όμως 
αυτό, όπως φαίνεται, καθώς το τε-
λευταίο διάστημα τα δυστυχήματα 
και τα ατυχήματα στις Ενοπλες Δυ-
νάμεις αυξάνονται. 

Η πτώση του «Απάτσι» πρόσφατα 

κόστισε τη ζωή στους δύο χειριστές 
της Αεροπορίας Στρατού, ενώ λίγες 
ημέρες αργότερα υπήρξαν δύο ανα-
γκαστικές προσγειώσεις ελικοπτέ-
ρων. Απαιτούνται η λήψη μέτρων, 
η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των στελεχών των Ενόπλων Δυνά-
μεων και η αποκατάσταση του ηθι-
κού των στρατιωτικών που έπληξαν 
η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία 
του Πενταγώνου με προσβλητικές 
δηλώσεις (του τύπου «είστε δημό-

σιοι υπάλληλοι») και αποφάσεις 
μείωσης του εισοδήματός τους 
χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαι-
τερότητες του Στρατεύματος (π.χ. 
περικοπή του επιδόματος υψηλής 
επικινδυνότητας). ■
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Βαριές ευθύνες 
για τη νέα τραγωδία

Πριν από λίγες 
μέρες δύο πιλότοι 
έχασαν τη ζωή 
τους όταν έπεσε 
ελικόπτερο «Απάτσι» 
λόγω βλάβης

ΣΤΟ «κΟκκιΝΟ» βρίσκεται σήμερα ο κίνδυ-
νος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, 
σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου 
που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας. Στην Ανατολική Αττική, στην 
Εύβοια, στη Σάμο και τη Χίο απαγορεύεται η 
διέλευση οχημάτων και η παραμονή εκδρομέ-
ων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς 
τοποθεσίες, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες καθώς 
και οι Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών βρί-
σκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου 
να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν πυρκαγιές. 

Στο μεταξύ, νωρίς το απόγευμα χθες, ξέ-
σπασε πυρκαγιά κοντά σε κατοικημένη περιο-
χή στο Θυμάρι της Παλαιάς Φώκαιας Αττικής. 
Για την κατάσβεσή της επιτόπου έσπευσαν 40 
πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ελικόπτερα 
και δύο αεροσκάφη. 

Νωρίτερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι, φωτιά 

ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μπαμπαλιό 
Αιτωλοακαρνανίας. Εκεί έσπευσαν 13 πυρο-
σβέστες με έξι οχήματα, έξι άτομα πεζοπόρο 
τμήμα και ένα ελικόπτερο. Στο Τογάνι Κερατέ-
ας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το μεσημέρι. 

Σε ύφεση βρίσκεται και η μεγάλη πυρκα-
γιά στη Λευκάδα, που ξεκίνησε από το νε-
κροταφείο Καρυάς και εξαπλώθηκε προς την 
Εγκλουβή και τον Αγιο Ηλία. Υπό μερικό έλεγ-
χο τέθηκε, επίσης, η πυρκαγιά που εκδηλώ-

θηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή 
Δεσύλλας, του Δήμου Ανδανίας, στο Νομό 
Μεσσηνίας. 

Υπό έλεγχο τέθηκαν και οι φωτιές στα Σιμω-
τάτα Κεφαλλονιάς, στις Βρύσες Κυπαρισσίας, 
στην Ελαία Αρκαδίας, στην Αγία Μονή Κυθή-
ρων και στο Μπαλαμπά Θεσπρωτίας. Τέλος, 
σήμερα απολογείται ο 31χρονος που ομολό-
γησε την ενοχή του για πρόκληση πυρκαγιών 
περιμετρικά του αερολιμένα Καλαμάτας.

▶▶ ΠΟΛιΤικΗ ΠΡΟΣΤΑΣιΑ: ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ κιΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡκΑΓιΩΝ κΑι ΣΗΜΕΡΑ

Επί ποδός Ανατολική Αττική, Εύβοια, Σάμος, Χίος

ΑΝΔΡΕΑΣ κΟΥΤΡΑΣ
akoutras@e-typos.com

Ο 22χρονος εκπαιδευόμενος ανέβαινε την ύψους 25 μέτρων «αράχνη». Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το δίχτυ ασφαλείας ή έσπασε ή δεν κράτησε το βάρος του γιατί δεν ήταν τεντωμένο σωστά…
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Α υξήσεις-φωτιά στα τι-
µολόγια της ∆ΕΗ, που 
ξεπερνούν ακόµη και το 

100%, έρχονται από τον Σεπτέµ-
βριο, παρά τις διαβεβαιώσεις της 
κυβέρνησης ότι µέσα στο 2010 δεν 
θα γίνει καµιά αύξηση στις τιµές 
ηλεκτροδότησης.

Οι αυξήσεις αυτές θα έρθουν 
ως αποτέλεσµα της αναδιάρθρω-
σης των τιµολογίων της ∆ΕΗ που 
προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο 
της απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε βάση το 
µνηµόνιο που έχει υπογράψει η κυ-
βέρνηση µε την τρόικα και όχι ως 
ονοµαστική αύξηση επί των τιµολο-
γίων της Επιχείρησης. 

Κανονιστικό πλαίσιο
Αξιοσηµείωτο είναι πάντως το γε-
γονός ότι η απελευθέρωση δεν θα 
γίνει µε νοµοθετική ρύθµιση για να 
περάσει από τη Βουλή, αλλά µε κα-
νονιστικό πλαίσιο, όπως ακριβώς 
έγινε µε την απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου στα τέλη 
του περασµένου Μαρτίου. Ετσι, 
αναµένεται να υπογραφεί Κανονι-
σµός Αδειών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Μητρώο Χρηστών Συστήµατος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το θέµα συζητήθηκε εκτενώς 
χθες κατά τη συνάντηση του πρω-
θυπουργού Γιώργου Παπανδρέου 
και της υπουργού Περιβάλλοντος, 
Τίνας Μπιρµπίλη, εν όψει µάλιστα 
των εξαγγελιών που αναµένεται να 
κάνει ο πρωθυπουργός στη ∆ιεθνή 
Εκθεση Θεσσαλονίκης. 

Η υπουργός µάλιστα δήλωσε µετά 
τη συνάντηση ότι µέχρι το τέλος 
του έτους θα έχει ολοκληρωθεί το 
κανονιστικό πλαίσιο για την απε-

λευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Ετσι, µετά το «πράσινο καπέλο» 
που επέβαλε η υπουργός Περιβάλ-
λοντος στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, 
18πλασιάζοντας το ειδικό τέλος 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ) και τις αναδροµικές αυξή-
σεις λόγω ΦΠΑ, έρχονται σταδι-
ακές αυξήσεις που αναµένεται να 
φτάσουν το 40% για τους οικιακούς 

καταναλωτές, πάνω από 100% για 
τα αγροτικά τιµολόγια (τα οικιακά 
τιµολόγια είναι µέχρι και 40% χα-
µηλότερα του κόστους παραγωγής 
και τα αγροτικά µέχρι και 60% κάτω 
του κόστους για την Επιχείρηση) και 
από 10%-20% για τα βιοµηχανικά 
εκτός από τις µεγάλες βιοµηχανίες 
όπου το τιµολόγιο διαµορφώνεται 
ελεύθερα.

Η απελευθέρωση επιβάλλεται 
πλέον ως υποχρέωση, καθώς τα χα-
µηλά οικιακά και αγροτικά τιµολόγια 
δεν αφήνουν περιθώριο στους ιδιώ-
τες να ανταγωνιστούν τη ∆ΕΗ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της ∆ΕΗ Αρθούρος Ζερ-
βός στην προσπάθειά του να ανα-
διαρθρωθούν τα τιµολόγια, έχει 
ήδη ζητήσει από την κυβέρνηση 
την άµεση µείωση των τιµών κατά 
5-15% στους µεγάλους εµπορικούς 
καταναλωτές, προκειµένου να αντι-
µετωπίσει τον ανταγωνισµό. 

Ηδη η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργει-
ας (ΡΑΕ) έχει ανάψει το «πράσινο 
φως» για την αναδιάρθρωση των 
τιµολογίων της ∆ΕΗ και είναι θέµα 
ηµερών ίσως η κυβέρνηση να δώσει 
την έγκρισή της. ■

ΑΥΞΗΣΕΙΣ 20�40% ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μετά το «πράσινο 
καπέλο» της 
Μπιρµπίλη, βάζουν 
νέο χαράτσι πάνω 
από 100% και στα 
αγροτικά τιµολόγια

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ
mmygiakis@e-typos.com

ΘΕΜΑ όµως υπάρχει και µε τα δίκτυα δια-
νοµής (χαµηλή και µέση τάση) που ελέγχο-
νται ουσιαστικά από τη ∆ΕΗ, η οποία µέχρι 
τον Μάρτιο του 2011 πρέπει να έχει ολο-
κληρώσει το διαχωρισµό τους στο πλαίσιο 
της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. 
Η «τρόικα» υποχρεώνει την Επιχείρηση να 
συµµορφωθεί µε οδηγία της Ε.Ε. του 2009 
για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύµ-

φωνα µε την οποία επιβάλλεται ο διαχω-
ρισµός του µονοπωλιακού κοµµατιού της 
∆ΕΗ από το ανταγωνιστικό, που αφορά τα 
δίκτυα µεταφοράς και διανοµής.  

Ηδη, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο 
για το διαχωρισµό των δικτύων της επιχεί-
ρησης. Ουσιαστικά, εξετάζει τρεις επιλογές: 
Η πρώτη είναι η παραχώρηση της κυριό-
τητας των δικτύων σε ιδιώτες (όπως είχε 

ζητήσει η τρόικα), η δεύτερη η µεταβίβασή 
τους σε ανεξάρτητο διαχειριστή και η τρίτη 
είναι η µεταφορά των δικτύων σε µια νέα 
θυγατρική της ∆ΕΗ. 

Σηµειώνεται ότι η ∆ΕΗ σήµερα κατέχει 
περίπου το 89% της εγκατεστηµένης ηλε-
κτρικής ισχύος στην Ελλάδα (12.695 ΜW) 
η οποία προέρχεται από λιγνιτικές, υδρο-
ηλεκτρικές, πετρελαϊκές µονάδες, µονάδες 

φυσικού αερίου καθώς και από αιολικά και 
ηλιακά πάρκα. Παράγει από λιγνίτη το 56% 
περίπου της ηλεκτρικής της παραγωγής (2ος 
µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ενωση). 
Εχει στην ιδιοκτησία της το εθνικό σύστηµα 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µήκους 
11.650 χλµ. καθώς και το δίκτυο διανοµής 
συνολικού µήκους 210.200 χλµ. 

Το σχέδιο διαχωρισµού των δικτύων µεταφοράς και διανοµής
�� ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ηλεκτροσόκ από την τρόικα
στους καταναλωτές της ∆ΕΗ

Κατάργηση 
επιδοτήσεων
ΜΕ ΤΗΝ αναδιάρθρωση 
οι 32 τύποι τιµολογίων 
της ∆ΕΗ που ισχύουν και 
βασίζονται στη λογική των 
σταυροειδών επιδοτήσεων 
(οι µεγάλοι καταναλωτές 
επιδοτούν τους µικρούς) 
µειώνονται σε 13 και από 
αυτή την αναδιάρθρωση 
ωφελούνται κυρίως οι 
µεγάλες καταναλώσεις σε 
βάρος των µικρότερων, 
καθώς πολλοί τύποι 
επιδοτούµενων τιµολογίων 
«συγχωνεύονται» µε 
άλλους, µε αποτέλεσµα 
να επιβαρύνονται σαφώς 
περισσότερο. Ουσιαστικώς 
πρόκειται για κατάργηση 
των επιδοτήσεων από 
τη ∆ΕΗ.

Τύποι 
τιµολογίων

Προβλεπόµενες 
αυξοµειώσεις

Αγροτικά Αυξήσεις 60%-106%
Οικιακά Αυξήσεις 20%-40%
Εµπορικά Μειώσεις 5%-15%
Βιοµηχανικά Αυξήσεις 10%-20%

Η αναπροσαρµογή 
στα τιµολόγια της ∆ΕΗ
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Ευθύνες για το μπλακ άουτ στην Αίγινα Μόνο 44.000 οι αιτήσεις για ρύθμιση 
▶▶ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ▶▶ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

▶▶ ΝΕΣΤΑΝΗ - ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ

Προκλητικές 
φωτογραφίες 

Στα... μπάζα

▶▶ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ

▶▶ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Επέμβαση 
εισαγγελέα 

▶▶ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 ΝΕΚΡΟΥΣ

Ευχαριστίες 
στην Ελλάδα

▶▶ PETER GARRETT

ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΣΗΜΑ έλαβε η υπ. 
Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη. 
Σε επιστολή του ο υπ. Περιβάλ-
λοντος, Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και Τεχνών της Αυστραλίας, 
Peter Garrett, σχετικά με το συ-
νέδριο της Διεθνούς Επιτροπής 
Φαλαινοθηρίας (IWC) εκφράζει 
τις ευχαριστίες του για τη στάση 
της Ελλάδας που τάχθηκε υπέρ 
της παύσης της φαλαινοθηρίας.

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ προκαταρκτικής 
εξέτασης για τη φωτιά που εκδη-
λώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 
σε διαμέρισμα 7ου ορόφου πολυ-
κατοικίας στη λεωφόρο Κ. Καρα-
μανλή και στοίχισε τη ζωή σε δύο 
ηλικιωμένους ενοίκους παρήγγειλε 
ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονί-
κης Δημήτρης Παπαγεωργίου. 

Στην παραγγελία του προς την 
εισαγγελέα ποινικής δίωξης ζητά, 
ανεξάρτητα από την προανάκριση 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να 
διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα, 
στο πλαίσιο της οποίας θα διερευ-
νηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες 
από αμέλεια κατά παντός πιθανού 
υπαιτίου για το θάνατο των δύο 
ανθρώπων. 

Την παρέμβαση του εισαγγελέα 
προκάλεσαν δημοσιεύματα στον 
Τύπο που έκαναν λόγο για εγκλη-
ματική καθυστέρηση, λάθη και 
παραλείψεις της Πυροσβεστικής 
υπηρεσίας.

ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ τέθηκαν 
χθες με απόφαση του αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ. δύο ειδικοί φρουροί, 
οι οποίοι είχαν αναρτήσει σε 
σελίδα στο Facebook φωτογρα-
φίες στις οποίες απεικονίζονταν 
να κάθονται γύρω από τραπέζι 
στο οποίο υπήρχαν τα υπηρεσι-
ακά τους όπλα, χρήματα, κινητά 
τηλέφωνα και μια λευκή σκόνη. 

MΕ ΚΟΙΝΗ Υπουργική Απόφαση 
καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο 
για την εναλλακτική διαχείριση 
των αποβλήτων εκσκαφών, 
κατεδαφίσεων και κατασκευών 
(μπάζα), για την ανακύκλωση και 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ θα διέρχονται όσα 
αυτοκίνητα περάσουν από τα δι-
όδια Νεστάνης και Σπαθοβουνίου, 
στην εθνική οδό Τρίπολης - Κορίν-
θου, την Κυριακή 29 Αυγούστου 
στις 7 το απόγευμα, καθώς τη 
συμβολική τους κατάληψη έχει 
προγραμματίσει η Αγωνιστική 
Αυτοδιοικητική Συνεργασία Πελο-
ποννήσου, σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας για την αύξηση των διοδίων 
από Σεπτέμβριο που φτάνει σε 
ποσοστό 60% περίπου.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ του ισχύοντος καθεστώτος δόμησης, 
έκδοσης οικοδομικών αδειών και λειτουργίας των 
πολεοδομιών της χώρας επιχειρεί το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγχείρημα συζητήθηκε 
μεταξύ άλλων χθες, κατά τη συνάντηση του πρωθυ-
πουργού, Γιώργου Παπανδρέου, και της υπουργού 
Περιβάλλοντος, Τίνας Μπιρμπίλη, στο πλαίσιο των 
εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση 
Θεσσαλονίκης. Επισήμως, η Τίνα Μπιρμπίλη δήλωσε 
ότι συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην κύρωση 
των δασικών χαρτών που ήδη έχει παρουσιάσει και 
θέματα που έχουν σχέση με την πολεοδομία και τις 
προτεραιότητες του υπουργείου για τη νέα περίοδο 
που ξεκινά.

Καθίσταται σαφές ότι ο πρωθυπουργός θα επιχει-
ρήσει να «πρασινίσει» την ομιλία του στη ΔΕΘ, με 
«πυροτεχνήματα» για καταπολέμηση της αυθαίρετης 
δόμησης και των εμπρησμών με την κύρωση δασικών 
χαρτών, αλλά και εξαγγελίες για επίσπευση του χρόνου 
έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναμόρφωση της 
πολεοδομικής νομοθεσίας. Οσον αφορά το δεύτερο, 
το θέμα εξετάζεται από ομάδα εργασίας που έχει συ-
σταθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Νέες ρυθμίσεις
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα εργασίας έχει καταλήξει σε 
κάποιες αρχές που θα διέπουν τις νέες πολεοδομικές 
ρυθμίσεις, τις οποίες φαίνεται ότι έχει αποδεχτεί ήδη 
η υπουργός, Τίνα Μπιρμπίλη. Ετσι, εκτός απροόπτου, 
η απόφαση για κατάργηση του θεσμού μεταφοράς 
συντελεστή δόμησης φαίνεται ότι είναι οριστική. Πα-
ράλληλα, με την τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) θα θεσμοθετηθούν ο 
επιτρεπόμενος όγκος, το ύψος και η κάλυψη της οικο-
δομής ανάλογα με το οικόπεδο και την περιοχή στην 
οποία βρίσκεται. Κι αυτό γιατί ο συντελεστής δόμησης 
στις πόλεις της χώρας έχει αυξηθεί υπερβολικά. 

Καθοριστικό ρόλο πάντως θα παίξει και η εξυγίανση 

των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας, η οποία θα 
περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων. Πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι θα γίνει συγχώνευση των πολεοδομικών 
υπηρεσιών, κάτι που προβλέπεται και στο νόμο για τον 
«Καλλικράτη», αφού οι πολεοδομίες θα λειτουργούν 
πλέον σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο Νο-
μαρχίας. Στο ίδιο μήκος κύματος θα ανακοινωθεί και η 
επίσπευση του χρόνου έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Εν τω μεταξύ, ο απογοητευτικός αριθμός αιτήσεων 
ένταξης στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους προ-
βληματίζει την κυβέρνηση, η οποία προσανατολίζεται 
πλέον σε σαφάρι ελέγχων από τις εφορίες για την 
είσπραξη των βεβαιωμένων προστίμων ανέγερσης και 
διατήρησης των αυθαιρέτων κτισμάτων, αναζητώντας 
νέους πόρους εσόδων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ

Κατάληψη 
διοδίων «Καλλικράτης» 

και στις πολεοδομίες
Νέο καθεστώς στην έκδοση οικοδομικών αδειών

ΕΠΙΣΤΟΛΗ απόγνωσης προς τον 
πρωθυπουργό έστειλε ο Σύνδε-
σμος Ενεργών Πολιτών Αίγινας.
Οι πολίτες, αναφερόμενοι στις επί 
έξι ημέρες διακοπές ρεύματος στο 
νησί πριν από δύο εβδομάδες και 
τις σοβαρότατες συνέπειες που 
είχαν για τους επαγγελματίες σε 
μια περίοδο αυξημένης τουριστι-
κής κίνησης, επιρρίπτουν ευθύνες 
στον υπουργό Οικονομικών κ. Πα-
πακωνσταντίνου και στην Κτημα-
τική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). 
Κι αυτό διότι, όπως αναφέρουν, 
αν και η ΔΕΗ, εδώ και ένα χρόνο, 
επιθυμεί να ποντίσει και τέταρτο 
καλώδιο υψηλής τάσης από τα 

Μέθανα στην Αίγινα, ακόμα ο κ. 
Παπακωνσταντίνου δεν έχει δώσει 
τις σχετικές οδηγίες στην ΚΕΔ. 

Ο Σύνδεσμος αναφέρεται και 
στην ταλαιπωρία που πέρασαν οι 
κάτοικοι, καθώς και στους κινδύ-
νους για την υγεία τους και στα 
σοβαρότατα οικονομικά προβλή-
ματα που προξένησαν οι διακοπές 
ρεύματος στους επαγγελματίες του 
νησιού, πολλοί από τους οποίους 
καταστράφηκαν. 

Σημειώνει ακόμα ότι ήταν ανα-
μενόμενο να βυθιστεί η Αίγινα στο 
σκοτάδι, αφού χωρίς ρεύμα δεν 
μπορούσαν να λειτουργήσουν οι 
επιχειρήσεις.

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ είναι η προσέλευση 
ιδιοκτητών ακινήτων στις πολεοδομίες 
ολόκληρης της χώρας για τη ρύθμιση 
των παράνομα κλεισμένων ημιυπαίθρι-
ων χώρων. Σύμφωνα με στοιχεία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, ο αριθμός 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για 
ένταξη στη ρύθμιση δεν ξεπερνά τις 
44.000 στην επικράτεια, τη στιγμή που 
ο συνολικός αριθμός των κλεισμένων 
ημιυπαίθριων εκτιμάται σε 1,5 εκατ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοι-
χεία, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων 
για ένταξη στη ρύθμιση έχει υποβληθεί 
στις πολεοδομίες Αργυρούπολης και 
Παλλήνης, ενώ τα υψηλότερα πρό-
στιμα που έχουν επιβληθεί αφορούν 

τις περιοχές Γλυφάδας και Παλλήνης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το υψηλότερο 
πρόστιμο που έχει μέχρι στιγμής επι-
βληθεί, ύψους 258.693 ευρώ, αφορά 
τις δύο τελευταίες περιοχές.

Μικρός είναι ο αριθμός των πολιτών 
που έχουν μέχρι στιγμής προσέλθει και 
στην πολεοδομία της Νομαρχίας Πει-
ραιά. Το σύνολο των αιτήσεων ανέρχε-
ται σε 689. Αναλυτικά, έχουν κατατεθεί 
264 αιτήσεις στον Δήμο Κορυδαλλού, 
136 για το Πέραμα, 125 για τη Δρα-
πετσώνα, 50 για την Αίγινα, 31 για το 
νησί της Σαλαμίνας, 30 για τον Ρέντη, 
18 για το Αγκίστρι, 17 για τον Πόρο, 
10 για τις Σπέτσες και από 4 σε Κύθηρα 
και Μέθανα. 

Η Τίνα Μπιρμπίλη δήλωσε ότι συζητήθηκαν θέματα 
που αφορούν στην κύρωση των δασικών χαρτών.

Αίγινα.
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Η ελληνική βιοµηχανία επιβι-
ώνει στην κρίση λόγω των 
πωλήσεων που πραγµατο-

ποιεί στο εξωτερικό καθώς η ζήτη-
ση των προϊόντων της στην εγχώρια 
αγορά που έχει «στεγνώσει» συνεχίζει 
να µειώνεται.

Αυτό είναι το συµπέρασµα που 
προκύπτει από τα στατιστικά στοι-
χεία για τις νέες παραγγελίες και τον 
κύκλο εργασιών στη βιοµηχανία, τα 
οποία, γενικώς, δείχνουν να αυξάνο-
νται αλλά αυτό οφείλεται µόνο στις 
αυξηµένες παραγγελίες και πωλήσεις 
προς το εξωτερικό. Οι νέες παραγγε-
λίες για ελληνικά βιοµηχανικά προϊ-
όντα κάθε είδους από το εσωτερικό 
της χώρας αλλά και οι πωλήσεις 
στην εγχώρια αγορά συνέχισαν να 
µειώνονται.

Η δυναµική
∆ιαπιστώνεται έτσι ότι η ελληνική βι-
οµηχανία έχει δυναµική τέτοια ώστε 
να επιτυγχάνει βελτίωση του κύκλου 
εργασιών της, αλλά και να εξασφαλί-
ζει νέες παραγγελίες για να πουλήσει 
κι άλλα προϊόντα της στην Ευρωπαϊ-
κή Ενωση ή σε τρίτες χώρες.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιοµηχανία τον Ιούνιο, 
που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, εµφανίζει βελτίω-
ση κατά 6,1% σε σχέση µε τον Ιούνιο 
του 2009. Οµως, η βελτίωση αυτή εί-
ναι η «συνισταµένη» της µείωσης του 
δείκτη εγχώριας αγοράς (κατά 1,6%) 
και της αύξησης του δείκτη εξωτερι-
κής αγοράς κατά 27,1%. Μάλιστα, ο 
τζίρος από τις πωλήσεις εκτός ευρω-
ζώνης αυξάνεται ταχύτερα.

Για παράδειγµα, η ελληνική βιο-
µηχανία τροφίµων τον Ιούνιο φέτος 
σε σχέση µε τον αντίστοιχο περσινό 
µήνα πέτυχε αύξηση των πωλήσε-
ων των προϊόντων της στις ξένες 
αγορές κατά 5,8%, ενώ είχε µείωση 
πωλήσεων στην εγχώρια αγορά κατά 

2,8%. Η ελληνική κλωστοϋφαντουρ-
γία πραγµατοποίησε µειωµένες κατά 
16% πωλήσεις στην εγχώρια αγορά 
ενώ η µείωση προς τις ξένες αγορές 
ήταν µόλις 4%. 

Στον κλάδο επίπλων υπάρχει 
µείωση πωλήσεων κατά 10% στην 
εγχώρια αγορά και εκτίναξη των 
πωλήσεων σε ποσοστό… 140% στο 

εξωτερικό. Ανάλογη του κύκλου ερ-
γασιών είναι η εικόνα και στις νέες 
παραγγελίες (που δείχνουν πώς 
µπορεί να εξελιχθούν µελλοντικά οι 
πωλήσεις). 

Οι δείκτες
Ετσι ο δείκτης νέων παραγγελιών 
για το µήνα Ιούνιο που ανακοίνωσε 
χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή εµ-
φανίζει κι αυτός βελτίωση (1,9%) η 
οποία και πάλι οφείλεται σε αύξηση 
παραγγελιών προς το εξωτερικό και 

µείωσή τους από πελάτες εγχώριας 
αγοράς. Συγκεκριµένα, οι ξένοι πε-
λάτες της ελληνικής βιοµηχανίας τον 
Ιούνιο φέτος αύξησαν τις παραγγελί-
ες τους κατά 27,4% σε σχέση µε τον 
περσινό Ιούνιο ενώ οι Ελληνες πελά-
τες τις µείωσαν κατά 11,4%. Και πάλι 
η ζήτηση ελληνικών βιοµηχανικών 
προϊόντων αυξάνεται περισσότερο 
εκτός ευρωζώνης και λιγότερο εντός 
ευρωζώνης.

Οι ξένοι πελάτες αυξάνουν τις 
παραγγελίες τους σε σχέση µε πέρσι 

κατά 47% σε χηµικά προϊόντα, 64% 
σε µέταλλα, 38% σε µηχανήµατα και 
είδη εξοπλισµού, 16% σε προϊόντα 
χαρτιού, 7% σε κλωστοϋφαντουρ-
γικές ύλες. 

Οι Ελληνες πελάτες µειώνουν τις 
παραγγελίες τους στην εγχώρια βι-
οµηχανία κατά 30% σε µηχανήµατα 
και µηχανοκίνητα οχήµατα, κατά 23% 
σε είδη ένδυσης, κατά 19% σε κλω-
στοϋφαντουργικές ύλες, κατά 12% 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλε-
κτρονικά και οπτικά προϊόντα. ■

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ανάσες σε ξένες αγορές 
αναζητεί η βιοµηχανία
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αυξάνονται
οι πωλήσεις
στο εξωτερικό

27%
οι πωλήσεις
στην εγχώρια
αγορά

-2%



         Radar

Στοπ στις εξώσεις εµπόρων από ακίνητα ιδρυµάτων


 ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΠΡΟ ΕΚΠΛΗΞΕΩΣ βρέθηκαν εκατοντάδες συνταξι-
ούχοι του ∆ηµοσίου και απόστρατοι διαπιστώνοντας 
ότι το υπουργείο Οικονοµικών τούς παρακρατεί για 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΛΑΦΚΑ) ποσό 
που αναλογεί σε σύνταξη πολύ µεγαλύτερη από αυτή 
που λαµβάνουν. 

Πολλοί από τους συνταξιούχους, φοβούµενοι πως 
πρόκειται για ένα ακόµη πλήγµα στο εισόδηµά τους 
µετά το πάγωµα των συντάξεων και την περικοπή των 
∆ώρων, έσπευσαν στη Γενική ∆ιεύθυνση Συντάξεων, η 
οποία βρίσκεται στην πλατεία Κάνιγγος. Εκεί οι υπάλ-
ληλοι τους ενηµέρωσαν ότι πρόκειται για λάθος στον 
υπολογισµό της παρακράτησης. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι πιο πολλές περιπτώ-
σεις λαθών αφορούσαν δικαιούχους συντάξεων και 
χηρείας, καθώς το υπουργείο υπολόγισε την παρακρά-
τηση µε βάση το σύνολο της σύνταξης που λάµβανε εν 
ζωή ο εκλιπών και όχι βάσει του ποσοστού που σήµερα 

αποδίδεται στο δικαιούχο. Για παράδειγµα, ένας συ-
νταξιούχος του ∆ηµοσίου που λαµβάνει µικτά 1.260 
ευρώ το µήνα και σύνταξη χηρείας της συζύγου του 
215,5 ευρώ (το 25% του συνόλου όπως προβλέπει ο 
νόµος), δηλαδή συνολικά 1.475,5 ευρώ µικτά το µήνα, 
θα έπρεπε να επιβαρυνθεί µε ΛΑΦΚΑ 3% (δηλαδή 
44 ευρώ). Ωστόσο, µε βάση τους υπολογισµούς του 
υπουργείου θα έπρεπε να γίνει παρακράτηση 75,16 
ευρώ, ποσό δηλαδή που αναλογεί σε σύνταξη 2.300 
ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τα όρια του ΕΚΑΣ, θα δοθεί µικρή 
οικονοµική ανάσα στις χαµηλές συντάξεις. Σύµφωνα 
µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Αδέσµευτος Τύπος», 
όσοι δήλωσαν το 2009 ποσό από συντάξεις, επιδόµατα 
κ.λπ. µέχρι 8.353,38 ευρώ δικαιούνται βοήθηµα που 
κυµαίνεται από 230 µέχρι 57,50 ευρώ το µήνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΗ να σταµατήσουν οι αγωγές εξώσεων 
εµπορικών επιχειρήσεων από ακίνητα τα οποία 
ανήκουν σε ιδρύµατα και άλλα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου απευθύνει η Εθνική Συνοµο-
σπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ).

Οπως υποστηρίζεται, ενώ η Εκκλησία της Ελ-
λάδος αλλά και η πλειοψηφία των µελών της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Ελλάδος έχουν προσαρµοστεί στις συνθήκες της 
οικονοµικής κρίσης διατηρώντας «παγωµένα» τα 

µισθώµατα που εισπράττουν ή και µειώνοντάς 
τα, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τα ιδρύµατα και 
τους φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
υποβάλλουν αγωγές έξωσης των εµπόρων που 
νοικιάζουν τα ακίνητά τους. Η ΕΣΕΕ κάλεσε χθες 
τις διοικήσεις αυτών των ΝΠ∆∆ να ανακαλέσουν 
κάθε δικαστική διαδικασία και ιδιαίτερα τις αγωγές 
έξωσης, εξαναγκάζοντας συνεπείς επί σειρά ετών 
µισθωτές να εγκαταλείπουν τα καταστήµατά τους. 
Σηµειώνεται ότι το 70% περίπου των εµπορικών 

επιχειρήσεων στεγάζονται σε µισθωµένα κατα-
στήµατα, ενώ το µίσθωµα αποτελεί, ανάλογα µε 
την περιοχή, το 20% - 30% του συνολικού λει-
τουργικού κόστους κάθε επιχείρησης, γεγονός που 
αναδεικνύει τη µεγάλη σηµασία του ύψους του 
µισθώµατος στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.

Τέλος, η Συνοµοσπονδία ανακοίνωσε ότι προ-
σφέρει νοµικές συµβουλές στους εµπόρους που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε µισθώσεις ακινή-
των τα οποία ανήκουν σε ιδρύµατα.

Πρόστιµο 
449.100 ευρώ 
στη ∆ΕΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΟ ύψους 449.100 
ευρώ επιβλήθηκε στη ∆ΕΗ για 
περιβαλλοντικές παραβάσεις 
προηγούµενων ετών, που διαπι-
στώθηκαν κατά τον έλεγχο που 
διενήργησαν, τον Νοέµβριο του 
2009, στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας οι 
επιθεωρητές Περιβάλλοντος. 
Οι παραβάσεις αφορούν τη διά-
χυση εκποµπών αερίων ρύπων, 
την έλλειψη αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας και την ελλιπή πα-
ρακολούθηση εκποµπών αερίων 
ρύπων. Για να αποφευχθούν 
αντίστοιχα προβλήµατα στο 
µέλλον, το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και η ∆ΕΗ αποφάσισαν 
από κοινού να καταρτιστεί 5ετές 
Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα. 



 ΡΥΠΑΝΣΗ

Γκάλοπ για 
αναδιάρθρωση 
του χρέους

Παράταση 
για τις
καταστάσεις

ΣΤΟ 43% τοποθετεί δηµοσκό-
πηση του Reuters την πιθανότητα 
να προχωρήσει η χώρα µας σε 
αναδιάρθρωση του χρέους της 
την επόµενη πενταετία. Σχεδόν 
οι µισοί από τους συµµετέχοντες 
(60 συνολικά) έδωσαν πιθανό-
τητα άνω του 50% όσον αφορά 
την αναδιάρθρωση του χρέους 
της Ελλάδας, ενώ την ίδια στιγµή 
έδωσαν πιθανότητα 10% όσον 
αφορά το ενδεχόµενο αναδιάρ-
θρωσης του χρέους της Ισπανίας, 
της Πορτογαλίας και της Ιρλανδί-
ας σε διάστηµα 5 χρόνων. 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ για τον Σε-
πτέµβριο οι προθεσµίες υποβολής 
των συγκεντρωτικών καταστάσε-
ων πελατών προµηθευτών. Οπως 
ανακοίνωσε χθες το υπουργείο 
Οικονοµικών, οι προθεσµίες που 
έληγαν το τρίτο δεκαήµερο του 
Αυγούστου παρατείνονται: Μέ-
χρι την 20ή Σεπτεµβρίου 2010 
για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ 
τους λήγει στο 1, 2, 3. Μέχρι την 
23η Σεπτεµβρίου 2010 για τους 
υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει 
στο 4, 5, 6. 

Μέχρι την 27η Σεπτεµβρίου 
2010 για τους υπόχρεους που ο 
ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9. Μέ-
χρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2010 για 
τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους 
λήγει στο 0.



 REUTERS



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νοµοθετική 
ρύθµιση για 
τους οφειλέτες
ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ νοµοθετικής 
ρύθµισης, η οποία προβλέπει 
ότι µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
τα Ταµεία δεν θα µπορούν να 
προβαίνουν σε επιβολή µέτρων 
αναγκαστικής είσπραξης προς 
τους οφειλέτες τους, εξετάζει η 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, 
προκειµένου να διευκολυνθούν 
οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να 
προχωρήσουν στη ρύθµιση των 
χρεών τους. 

Στη σύσκεψη που πραγµατοποι-
ήθηκε χθες, συζητήθηκαν µεταξύ 
άλλων τα προβλήµατα που πα-
ρουσιάζονται λόγω των µέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης, που 
σύµφωνα µε το νόµο δύνανται να 
λάβουν τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Επιπλέον, αποφασίστηκε η έκδο-
ση εγκυκλίων από τους διοικητές 
των Ταµείων, µε την οποία να το-
νίζεται ότι τα µέτρα αναγκαστικής 
εκτέλεσης αποτελούν ευχέρεια 
της διοίκησης και όχι υποχρεωτική 
ενέργειά της. 

Παράλληλα, τονίστηκε πως στό-
χος είναι η προληπτική δράση, µε 
σκοπό τη διάσωση των βιώσιµων 
επιχειρήσεων και, συνεπώς, των 
θέσεων εργασίας, για το λόγο 
αυτό, δεν θα πρέπει οι υπάλλη-
λοι των Ταµείων από υπερβολικό 
ζήλο, άγνοια ή ευθυνοφοβία να 
προχωρούν σε εκτελέσεις ανα-
γκαστικών εισπράξεων, ενώ τρέχει 
ευνοϊκότατη ρύθµιση χρεών. 



 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Καψόνι… µε τον ΛΑΦΚΑ 
στους συνταξιούχους
Νέο «ψαλίδι» από λάθος στον υπολογισµό της παρακράτησης
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Συντάξεις του 2009 Ποσό ΕΚΑΣ
Εως 7.607,54 ευρώ 230 ευρώ/µήνα
Από 7.607,55 έως 7.905,91 ευρώ 172,50 ευρώ/ µήνα
Από 7.905,92 µέχρι 8.104,76 ευρώ 115 ευρώ/µήνα
Από 8.104,77 µέχρι 8.353,38 ευρώ  57,50 ευρώ/ µήνα

Τα νέα εισοδηµατικά όρια 
για το ΕΚΑΣ του 2010
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Ο σο ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
απολαµβάνει ολιγοήµερες 
οικογενειακές διακοπές στις 

ακτές της Μασαχουσέτης, στο θέρετρο 
Μάρθα’ς Βίνγιαρντ -γνωστό και ως 
«παιδική χαρά των πλουσίων»- η επι-
καιρότητα τρέχει και ειδικά χθες τα δη-
µοσιεύµατα τα οποία τον αφορούσαν 
δεν ήταν όλα ευχάριστα. Πιθανότατα, 
αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο 
απ’ όλα ήταν µια δηµοσκόπηση που 
δηµοσίευσε η «Wall Street Journal». 
Σύµφωνα µε αυτήν, στο διάστηµα των 
τελευταίων 12 µηνών έχει διπλασια-
στεί ο αριθµός των Αµερικανών οι 
οποίοι δηλώνουν πεπεισµένοι ότι ο 
Μπαράκ Οµπάµα είναι µουσουλµά-
νος. Το πιστεύει ένας στους πέντε ή 
το 18% του αµερικανικού λαού. Ακόµη 
και µεταξύ των ψηφοφόρων του ∆η-
µοκρατικού Κόµµατος, µόλις το 46% 
δηλώνει ότι ο Αµερικανός πρόεδρος εί-
ναι χριστιανός. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η εν λόγω δηµοσκόπηση του Κέντρου 
Ερευνών Pew πραγµατοποιήθηκε πριν 
ο Μπαράκ Οµπάµα δηλώσει δηµόσια 
ότι στηρίζει την ανέγερση τεµένους 
κοντά στο «Σηµείο Μηδέν».

Ο ναύαρχος
Η άλλη είδηση που θα πρέπει να προ-
βληµάτισε χθες τον Αµερικανό πρό-
εδρο ήταν µια συνέντευξη του νέου 
διοικητή των φυλακών του Γκουαντά-
ναµο. Ο ναύαρχος Τζέφρι Χάρµπε-
σον, σε δηλώσεις του στα αµερικανικά 
ΜΜΕ χθες, τόνισε ότι θα χρειαστούν 
6-12 µήνες ακόµη για να µπει λουκέτο 

στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της 
Αµερικανικής Ναυτικής Βάσης στην 
Κούβα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και οι σύµµαχοί 
τους σε όλο τον κόσµο εµφανίζονται 
απρόθυµοι να δεχθούν στο έδαφός 
τους τους κρατούµενους. Σηµαίνει, 
επίσης, ότι στη συγκεκριµένη περίπτω-
ση το χρονοδιάγραµµα δεν τηρήθηκε 

ούτε στο ελάχιστο, αφού οι φυλακές 
θα έπρεπε ήδη να έχουν κλείσει από 
τον Ιανουάριο του 2010. 

Από το µέτωπο του Ιράκ, τα χθεσι-
νά νέα ήταν ευχάριστα. Τα τελευταία 
24ωρα χιλιάδες Αµερικανοί στρατιώ-
τες αποχώρησαν, κλείνοντας ένα θλι-
βερό κεφάλαιο της πρόσφατης Αµερι-
κανικής Ιστορίας. Παραµένουν 56.000 
στρατιώτες για να εκπαιδεύσουν τις 
ιρακινές δυνάµεις ασφαλείας και θα 

αποχωρήσουν κι αυτοί σταδιακά, ως 
το τέλος του 2011. Η είδηση αποτελεί 
µια µικρή νίκη για τον Οµπάµα, καθώς 
απέδειξε ότι είναι αποφασισµένος να 
τηρήσει την προεκλογική του δέσµευ-
ση να απεµπλακεί από το µέτωπο του 
Ιράκ. Εν όψει των κρίσιµων ενδιάµε-
σων εκλογών του Νοεµβρίου, είναι 
σηµαντικό για την αµερικανική κυβέρ-
νηση να τηρήσει το χρονοδιάγραµµα 
το οποίο έχει θέσει και προβλέπει ότι 
ως τις 31 Αυγούστου θα έχουν µείνει 
µόνον 50.000 Αµερικανοί στρατιώτες 
στη χώρα. 

Ο «πονοκέφαλος»
∆υσάρεστα ήταν όµως τα νέα από το 
ζήτηµα που αυτή τη στιγµή καίει πε-
ρισσότερο από κάθε άλλο τον Οµπάµα 
και δεν είναι άλλο από το θέµα της 
ανέγερσης ενός ισλαµικού πολιτιστι-
κού κέντρου (το οποίο θα φιλοξενεί 
και τέµενος) σε απόσταση δύο οικο-
δοµικών τετραγώνων από το σηµείο 
όπου υψώνονταν οι ∆ίδυµοι Πύργοι. 
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Times», 
οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από 
τη µη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία 
χρηµατοδοτεί το έργο αρνούνται να 
ανταλλάξουν τη συγκεκριµένη έκταση 
στη διεύθυνση Park 51 του Μανχάταν 
µε άλλη. Η τελική απόφαση βεβαίως 
ανήκει στον ιµάµη της οργάνωσης, ο 
οποίος αυτήν τη στιγµή βρίσκεται στο 
εξωτερικό. Γεγονός που σηµαίνει ότι η 
συνάντηση που έχει ζητήσει µαζί του ο 
κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Ντέιβιντ 
Πάτερσον θα καθυστερήσει. ■

MΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙ∆ΟΥ
mmakridou@e-typos.com

Ολα του Οµπάµα… δύσκολα
ΤΟ 18% ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΤΟΝ ΘΕΩΡΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ. ∆ΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ, ΤΕΜΕΝΟΣ

Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση που δηµοσίευσε η «Wall Street Journal», 
ο αριθµός των Αµερικανών που πιστεύουν ότι ο Μπαράκ Οµπάµα 

-ο οποίος απολαµβάνει τις διακοπές του- είναι µουσουλµάνος έχει 
διπλασιαστεί τους τελευταίους 12 µήνες.

EP
A

ΦΟΒΟΥΣ για περαιτέρω ύφεση της διεθνούς οι-
κονοµίας εκφράζουν οι ειδικοί, µετά τα αρνητικά 
οικονοµικά στοιχεία που δηµοσιοποίησαν χθες οι 
ΗΠΑ. Σύµφωνα µε το αµερικανικό υπουργείο Απα-
σχόλησης, οι νέες αιτήσεις για επίδοµα ανεργίας µέχρι 
τα µέσα Αυγούστου είχαν εκτιναχθεί στις 500.000, 
αφού προστέθηκαν άλλες 12.000 αιτήσεις µέσα σε 
ένα 15νθήµερο. Το νούµερο αυτό είναι το υψηλότερο 
του τελευταίου 9µήνου και δείχνει περαιτέρω αύξηση 
της ανεργίας, τη στιγµή που οι αγορές εκτιµούσαν ότι 
θα µειωθούν στις 476.000. Την ίδια ώρα, η βιοµηχα-
νική δραστηριότητα στις βορειοανατολικές πολιτείες 
µειώθηκε τον τρέχοντα µήνα, για πρώτη φορά εδώ κι 

ένα χρόνο, ενώ αντίστοιχες εξελίξεις καταγράφει και 
ο βιοµηχανικός δείκτης της Οµοσπονδιακής Τράπεζας 
της Φιλαδέλφειας, κάτι το οποίο είχε να συµβεί από 
τον Ιούλιο του 2009. Το κακό τρίτωσε, όταν οικονο-
µικοί αναλυτές του Κογκρέσου ανακοίνωσαν ότι το 
έλλειµµα του φετινού προϋπολογισµού θα ξεπεράσει 
το 1,3 τρισεκατοµµύριο δολάρια. Σύµφωνα µε τον 
Γουίν Θιν, αναλυτή της Brown Brothers Harriman, 
από τις εξελίξεις δεν θα µείνει αλώβητη και η Ευρώ-
πη. Οπως επισηµαίνει: «Αν η αµερικανική οικονοµία 
παρουσιάσει περαιτέρω επιβράδυνση, δεν υπάρχει 
περίπτωση να µην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις 
και στην οικονοµία της ευρωζώνης».

Η δηµοσκόπηση 
έγινε πριν ο 
Οµπάµα δηλώσει 
ότι στηρίζει 
την ανέγερση 
τεµένους κοντά στο 
«Σηµείο Μηδέν»

Φόβοι για µεγαλύτερη ύφεση

Ο Γαλάτης 
που τρώει... 
χάµπουργκερ
ΣΕΛΙ∆Α 20
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«Ε ίναι τρελοί αυτοί οι 
Αµερικανοί», ανα-
φωνεί πλέον ο Αστε-

ρίξ, ο διασηµότερος ήρωας κόµικ 
της Γαλλίας. Ο µικρόσωµος Γαλά-
της πολεµιστής που υπερασπίζεται 
το χωριό του από τους Ρωµαίους 
εισβολείς αποτελεί το επίκεντρο 
της νέας διαφηµιστικής καµπάνιας 
που λανσάρει η γνωστή αλυσίδα 
εστιατορίων «Μακντόναλντς». 

Ο Αστερίξ και οι ανυπότακτοι 
Γαλάτες, που γέννησαν η φαντασία 
των Αλµπέρ Ουντερζό και Ρενέ 
Γκοσινί πριν από 50 χρόνια, απει-
κονίζονται να απολαµβάνουν κόκα 
κόλα και να τρώνε χάµπουργκερ 
µε πατάτες, αντί της µπίρας και 
του παραδοσιακού αγριογούρου-
νου, στο συνηθισµένο τσιµπούσι 
που λαµβάνει χώρα στο τέλος της 
κάθε περιπέτειας του Αστερίξ.

Ωστόσο, το γεγονός έχει προ-
καλέσει έντονες αντιδράσεις στη 
Γαλλία, µε τους πιο ροµαντικούς 
να φωνάζουν για «ξεπούληµα» 
του ήρωα στους Αµερικανούς. 

Το... κατόρθωµα
Η εφηµερίδα «Le Figaro» αναρω-
τιέται, µάλιστα, αν οι Αµερικανοί 
κατάφεραν αυτό που έµοιαζε 
ακατόρθωτο για τους Ρωµαίους, 
να κάµψουν την αντίσταση του 
βραχύσωµου Γαλάτη µε το µε-
γάλο µουστάκι και την ιδιαίτερη 
εξυπνάδα. Μερικοί δε διερωτώ-
νται στον ιστότοπο της «Le Poste» 
αν «ο ουρανός έπεσε στα κεφάλια 
αυτών που διατηρούν τα πνευµα-
τικά δικαιώµατα του κόµικ», όπως 
θα σκέφτονταν κι οι Γαλάτες, ενώ 

ΝΕΟ ΚΑΥΤΟ
 ηµερολόγιο ετοιµάζει για το 
2011 η Αµερικανίδα τηλεπερσόνα Κιµ Καρ-
ντάσιαν. Είναι αυθεντία στο να µανατζάρει 
τον εαυτό της και το αποδεικνύει για ακόµη 
µια φορά, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει το νέο 
της επιχειρησιακό σχέδιο που αφορά το 
καινούργιο της ηµερολόγιο. Αυτή τη φορά 
επέλεξε να διαφηµίσει τη δουλειά της µέσω 
της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης twitter, 
καθώς χθες ανέβασε µια φωτογραφία, στην 
οποία ποζάρει σχεδόν γυµνή… «Είναι µόνο 
µια µικρή δόση από το επερχόµενο ηµερο-
λόγιό µου! Και η φωτογραφία θα µείνει 
µόνο για µια νύχτα», γράφει χαρακτηριστικά 
στη σελίδα της, ενώ την ίδια στιγµή εκατο-
ντάδες θαυµαστές έσπευσαν να σχολιάσουν 
τη φωτογραφία. Ο φωτογραφικός φακός 
φαίνεται ότι πήρε φωτιά καθώς η σέξι 
πόζα της και το µεταλλιζέ σκηνικό κάνει τη 

φαντασία κάθε αρσενικού να οργιάσει. Η 
γνωστή παρουσιάστρια τηλεοπτικού ριάλιτι 
επέλεξε ένα µικροσκοπικό, κοραλλί µαγιό, 
που τονίζει το µαυρισµένο της σώµα, ενώ 
οι ειδικοί την «έντυσαν» µε λάδι αναδεικνύ-
οντας τις καµπύλες της.

Εν τω µεταξύ, οι φήµες οργιάζουν όσον 
αφορά την αδερφή της Κιµ, την Κέρτνεϊ, 
καθώς περιοδικά και ιστότοποι αναφέρουν 
ότι ζηλεύει το κορµί της, ωστόσο κάτι τέτοιο 
η Κιµ Καρντάσιαν το αρνείται κατηγορη-
µατικά, λέγοντας ότι είναι περήφανη που 
η αδερφή της, µετά την εγκυµοσύνη, είναι 
τόσο αδύνατη, ενώ αναφέρει ότι θα πρέ-
πει να είναι έµπνευση για τις νέες µαµάδες. 
Ενώ προσθέτει: «Αγαπώ το σώµα µου, όπως 
ακριβώς είναι, κάτι που κάθε γυναίκα θα 
πρέπει να κάνει».

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

12 µήνες µε την Κιµ Καρντάσιαν
�� ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟ ΚΑΥΤΟ
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η φωτογραφία που ανέβασε στο twitter η Κιµ Καρντάσιαν αποτελεί δείγµα τού τι 
θα ακολουθήσει… στο ηµερολόγιό της.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΚ

Ο Αστερίξ... στα «McDonald's»

ανώνυµοι χρήστες του ∆ιαδικτύ-
ου έκαναν λόγο για «θυσία του 
Αστερίξ όπως τα αγριογούρουνα». 
Αλλωστε, ο ήρωας των Γκοσινί-
Ουντερζό είναι εδώ και πολλά 
χρόνια σύµβολο της γαλλικής 
κουλτούρας, ενώ ήταν η απάντη-
ση της Ευρώπης στη βιοµηχανία 
των κόµικς που κυριαρχείται από 
την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Από την άλλη, ο εκδοτικός οίκος 
Albert René, που έχει τα δικαιώ-
µατα του Αστερίξ, υποστηρίζει 
πως συµβουλεύτηκαν τον -συνι-
δρυτή του κόµικ- Ουντερζό, µαζί 
µε τη διαφηµιστική εταιρία Euro 
RSCG, πριν πάρουν την απόφαση 
να λανσάρουν την καµπάνια για 

λογαριασµό των «Μακντόναλντς». 
Το στούντιο του Ουντερζό ήταν 
υπεύθυνο για το εικαστικό µέρος 
της διαφήµισης. 

Σύµφωνα µε εκπρόσωπο του 
οίκου, δεν άλλαξαν τα ιδανικά 
του ήρωα και παραµένει επανα-
στάτης. Χαρακτηριστικά πρόσθεσε 
πως δεν πρέπει να περνάει η νοο-
τροπία στον κόσµο πως ο Αστερίξ 
δουλεύει για τα «Μακντόναλντς», 
αλλά θέλει να πείσει µαζί µε τη 
γνωστή αλυσίδα εστιατορίων τον 
κόσµο για το πού µπορεί να βρί-
σκει καλό φαγητό. Ως απόδειξη 
της αφοσίωσης των εκδοτών στο 
κόµικ απέρριψαν αίτηµα να εµ-
φανίζεται ο Οβελίξ, ο καλύτερος 

φίλος του Αστερίξ, στα κουτάκια 
των αναψυκτικών διαίτης, καθώς 
θα ήταν ανάρµοστο µε το χαρα-
κτήρα του.

Πάντως, παρά την κατακραυγή 
των Γάλλων, µερικοί υποστηρίζουν 
πως η πλήρης εµπορευµατοποί-
ηση του ήρωα προς τέρψιν του 
καταναλωτισµού έχει συµβεί εδώ 
και πάρα πολύ καιρό. 

Πράγµατι, ο Αστερίξ ενέδωσε 
στις σειρήνες του καπιταλισµού 
µόλις πριν από εννιά χρόνια, όταν 
αντικατέστησε για πρώτη φορά τη 
µασκότ των «Μακντόναλντς», τον 
κλόουν Ρόναλντ. ■ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΑΒΑΚΗΣ

Στη διαφηµιστική καµπάνια των «Μακντόναλντς», ο Αστερίξ εµφανίζεται να τρώει χάµπουργκερ µε πατάτες…

Οι πιο ροµαντικοί 
κάνουν λόγο 
για «υποταγή» 
του ήρωα 
στους Αµερικανούς
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Ο Αστερίξ... στα «McDonald's»
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▶▶ ΝΕΕΣ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΧΙΛΣ

«Εγδυνε» τις σταρ

ΠΟΤΕ δεν ήταν η γυναίκα με τις 
καμπύλες, ωστόσο στην τελευταία 
της εμφάνιση στο Βερολίνο, στην 
πρεμιέρα της ταινίας της «Σολτ», η 
διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί 
εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ, 
σχεδόν αποστεωμένη, ξεσηκώνο-
ντας και πάλι τις φήμες που κάνουν 
λόγο για νευρική ανορεξία.

Η 35χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα 
μαύρο φόρεμα BCBG Max Azria, 
προφανώς για να κρύψει την αδύ-
νατη σιλουέτα της, ωστόσο τα οστά 
των ώμων της εξείχαν, ενώ τα χέρια 
της ήταν στην κυριολεξία… πετσί 
και κόκαλο. Το κολιέ με τις μαύρες 
πέτρες που φορούσε στο λαιμό της 

δεν βοήθησε και πολύ στην αδυνα-
τισμένη φιγούρα της. Ωστόσο, δεν 
είναι η πρώτη φορά που η Αντζελί-
να Τζολί σχολιάζεται έντονα για το 
πόσο αδύνατη είναι. 

Εξομολόγηση...
Το 2007, σχολίασε την κριτική που 
γίνεται σε βάρος της εξαιτίας των 
κιλών της, λέγοντας ότι οποιαδή-
ποτε μείωση του βάρους της προ-
έρχεται από όσα πέρασε μετά το 
θάνατο της μητέρας της, Μασελίν 
Μπετράντ. 

«Πάντα ήμουν αδύνατη, και φέ-
τος έχασα τη μητέρα μου και έχω 
περάσει πολλά». Και συνεχίζει: 

«Αντί ο κόσμος να πει ότι φαίνο-
μαι σαν ένας άνθρωπος που έχω 
να αντιμετωπίσω πολλά συναισθη-
ματικά θέματα, υποθέτουν ότι είμαι 
έτσι για να μου ταιριάζουν τα τζιν 
μικρότερου μεγέθους. Εάν κάποιος 
μου πει ότι είμαι αδύνατη, δεν θα 
το εκλάβω ως κομπλιμέντο».
Επιβεβαιώνοντας τα όσα ισχυρίζε-
ται η ίδια, ο παραγωγός της ταινίας 
«Σολτ» Σίμο Κρέιν έχει αναφέρει 
στο παρελθόν ότι η Αντζελίνα έχα-
σε αρκετά κιλά κατά τη διάρκεια 
της ταινίας, καθώς έκανε εντατική 
προπόνηση στις πολεμικές τέχνες, 
με αποτέλεσμα να εξαντληθεί ο ορ-
γανισμός της και να χάσει βάρος.

Α κόμη και οι διάσημοι πέ-
φτουν θύματα εξαπάτη-
σης, καθώς η ιδιοκτήτρια 

ινστιτούτου ομορφιάς στο Μπέβερλι 
Χιλς δεν δίστασε να τους εξαπατήσει, 
αφαιρώντας από τους λογαριασμούς 
των πιστωτικών τους καρτών μεγάλα 
χρηματικά ποσά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
οι Χολιγουντιανοί σταρ πληρώνουν 
πολύ ακριβά τις λαμπερές εμφανίσεις 
τους στο κόκκινο χαλί.
Τα περισσότερα από τα θύματα της 
ιδιοκτήτριας, Μαρία Γκαμπριέλα 
Περέ -η οποία διατηρούσε ένα από 
τα πιο γνωστά ινστιτούτα ομορφιάς-, 
ήταν διάσημα αστέρια του Χόλιγουντ, 
που την επισκέπτονταν συχνά για να 
κάνουν την καθιερωμένη «κούρα» 
ομορφιάς τους. Ονόματα όπως η 
Τζένιφερ Ανιστον, η Αν Χάθαγου-
εϊ και η Λιβ Τάιλερ βρίσκονται στον 
κατάλογο με τις εξαπατημένες. 
Η Μαρία Γκαμπριέλα Περέ φέρεται 
να έχει κλέψει τις διάσημες πελά-
τισσές της. Ποια ήταν η τακτική της; 

Μαζί με το ποσό των υπηρεσιών του 
ινστιτούτου ομορφιάς χρέωνε και 
άλλα ποσά, προφανώς εν αγνοία των 
διάσημων πελατών της. Η 51χρονη 
έκλεβε τις πληροφορίες (στοιχεία) 
των πιστωτικών καρτών που έπαιρ-
νε από τους διάσημους ή μη πελάτες 
της, για να καταγράψει νόμιμες υπη-
ρεσίες (χρεώσεις των υπηρεσιών του 
ινστιτούτου), ενώ στη συνέχεια ξανα-

πληκτρολογούσε τα στοιχεία των καρ-
τών για να χρεώσει παράνομες επι-
βαρύνσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, 
υπήρξαν μάρτυρες που ισχυρίστηκαν 
ότι εξαπατήθηκαν και άλλοι διάσημοι, 
μεταξύ αυτών η τραγουδίστρια Σερ, η 
Μέλανι Γκρίφιθ, καθώς και ο πρώ-
ην τηλεοπτικός σταρ Σκοτ Σπίντμαν. 
Πληροφορίες της ιστοσελίδας TMZ.
com, όπου και πρωτοδημοσιεύτηκε το 
περιστατικό, αναφέρουν ότι η Μαρία 
Γκαμπριέλα Περέ κατάφερε να κλέψει 
από Χολιγουντιανές σταρ 220.000 
ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. 

Η κ. Περέ συνελήφθη από τις μυ-
στικές υπηρεσίες των Ηνωμένων 
Πολιτειών ενώ βρισκόταν στο Ινστι-
τούτο ομορφιάς. Την επόμενη εβδο-
μάδα πρόκειται να εμφανιστεί στο 
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Λος 
Αντζελες, καθώς βαρύνεται με δύο 
δικαστήρια που εκκρεμούν σε βάρος 
της, ενώ, αν κριθεί ένοχη, αντιμετω-
πίζει κάθειρξη 25 ετών. ■

Πιο αδύνατη από ποτέ… η Αντζελίνα

▶▶ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ

Ο ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ φαίνεται ότι αποτελεί παράδοση στην οικογένεια 
Μπερλουσκόνι. Μετά τον μπαμπά Σίλβιο ανάλογες τάσεις εμφανίζει 
και η κόρη του Μαρίνα. Η 44χρονη πρόεδρος του ομίλου Finivest 
και της εκδοτικής αυτοκρατορίας Mondadori, στο τελευταίο τεύχος 
του περιοδικού «CHI» (που ανήκει στον όμιλό της), φιλοξενεί 20σέ-
λιδο φωτογραφικό αφιέρωμα από τις διακοπές της πολυμελούς 
οικογένειάς της. Η κίνησή της, αν και ασυνήθιστη, θα μπορούσε να 
είχε περάσει ακόμη και απαρατήρητη, αν μεταξύ των φωτογραφιών 
που δημοσίευσε δεν υπήρχε και μία που τη δείχνει γυμνόστηθη. 
Προφανώς στόχος του αφιερώματος ήταν να προβάλει τα κάλλη 
της, αφού, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, χάρη σε μια αυστηρή 
δίαιτα, η Μαρίνα έχει αποκτήσει πλέον σώμα 20χρονης.

Στα χνάρια του Καβαλιέρε

Η Μαρία Γκαμπριέλα 
Περέ έκλεβε τις 
πιστωτικές τους 
κάρτες και τις χρέωνε 
με υπέρογκα ποσά

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com

Τζένιφερ Ανιστον. Αν Χάθαγουεϊ. Λιβ Τάιλερ.

ΠΡΙΝ ΤΩΡΑ
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Πρακτικές 
Απαρτχάιντ

Καταφύγιο 
σε «Πειρατές»

▶▶ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

▶▶ WIKILEAKS

ΑΝΑβΙώΝΟυΝ πρακτικές 
Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, 
καθώς η αστυνομία άνοιξε 
πυρ με πλαστικές σφαίρες σε 
κεντρικό δρόμο του Σοβέτο, ενώ 
χρησιμοποίησε κι αντλίες νερού 
για να απωθήσει τoυς χιλιάδες 
διαδηλωτές που βγήκαν στους 
δρόμους χθες, απαιτώντας 
αυξήσεις στους μισθούς τους. 
Οι περίπου 1,3 εκατομμύριο 
δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας 
απεργούν από προχθές, ζητώντας 
αύξηση της τάξης του 8,6%.

ΣΤΟυΣ SErvEr του σουηδικού 
«Κόμματος Πειρατών» βρήκε κα-
ταφύγιο το διαβόητο Wikileaks, 
ο ιστότοπος που έφερε στο φως 
της δημοσιότητας χιλιάδες απόρ-
ρητα έγραφα που αφορούσαν τον 
πόλεμο στο Αφγανιστάν, παρά 
τις αντιρρήσεις του αμερικανικού 
Πενταγώνου. Το συγκεκριμένο 
κόμμα ιδρύθηκε το 2006 κι από 
το 2009 έχει θέση στο σουηδικό 
Κοινοβούλιο.

ΚΑθώΣ η εποχή των φθηνών ημερομισθίων στην Κίνα 
δείχνει να βαίνει προς το τέλος της, οι περισσότερες 
ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα 
του Κόκκινου Δράκου περιμένουν στους επόμενους 
μήνες σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, 
κυρίως στους τομείς των ηλεκτρονικών, της ένδυσης 
και του λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με μελέτη της Credit Suisse, αμερικα-
νικές και ευρωπαϊκές εταιρίες φοβούνται ότι δεν θα 
μπορέσουν να μετακυλίσουν στους καταναλωτές τις 
αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, που, σύμφωνα με 
το «χειρότερο» γι’ αυτές σενάριο, μπορεί να φτάσουν 
και το 20%.

Τα κέρδη ανά μετοχή για αρκετές εταιρίες, μεταξύ 
των οποίων οι Jones Apparel και Polo Ralph Lauren, 
αναμένεται να είναι μειωμένα από 20% έως 70%.

Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρικών συσκευών 
General Electric, θορυβημένος από την αύξηση του 
κόστους παραγωγής, απέσυρε πρόσφατα την παραγω-

γή για ένα νέο υβριδικό ηλεκτρικό βραστήρα από την 
Κίνα, μεταφέροντάς την στο Κεντάκι των ΗΠΑ, καθώς 
πέτυχε ανταγωνιστικότερα ημερομίσθια. Το ημερομί-
σθιο στο βιομηχανικό τομέα στην Κίνα έχει αυξηθεί από 
τα 1.000 δολάρια ετησίως πριν από μία δεκαετία σε 
3.900 δολάρια, ενώ στις μεγάλες βιομηχανικές ζώνες 
η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με την Credit Suisse, το 55% των ξένων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κίνα θα 
μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε 
άλλες γειτονικές χώρες, όπως το Βιετνάμ, η Ινδονησία 
και το Μπανγκλαντές, παρά το κόστος που συνεπά-
γεται κάτι τέτοιο. 

Το νέο τοπίο που δημιουργείται έχει σοβαρές επιπτώ-
σεις και στις κινεζικές εταιρίες, οι οποίες δουλεύουν με 
μικρό περιθώριο κέρδους, συνήθως κοντά στο 3%. Η 
προοπτική της μείωσης των κερδών αποτυπώνεται και 
στο Χρηματιστήριο της Σανγκάης, το οποίο έχει υποχω-
ρήσει κατά 20% από τον περασμένο Νοέμβριο. 

Οι ξένες επιχειρήσεις περιμένουν στους επόμενους μήνες αύξηση του κόστους εργασίας
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▶▶ ΜΑΪΚΛ ΤΖΑΚΣΟΝ

Χώρισαν 
οι γονείς του 

ΜεΤΑ ΑπΟ 60 χρόνια γάμου 
αποφάσισαν να χωρίσουν οι 
γονείς του Μάικλ Τζάκσον. Η 
Κάθριν, η μητέρα του Τζάκσον, 
δήλωσε ότι έχει ενοχληθεί από 
τη συμπεριφορά του συζύγου της 
Τζόε, μετά το θάνατο του παιδιού 
τους. Το  ζευγάρι βρίσκεται αρκετό 
καιρό σε διάσταση και δεν ζουν 
πλέον μαζί, ωστόσο η Κάθριν δεν 
έπαιρνε την απόφαση να χωρίσουν 
καθώς είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. 
Η κυρία Τζάκσον έχει την επιμέλεια 
των παιδιών του Μάικλ.

▶▶ βΟΡεΙΑ ΙΣπΑΝΙΑ

Η εκδίκηση
του ταύρου 
ΤΟυΛΑχΙΣΤΟΝ 30 άνθρωποι 
τραυματίστηκαν σε αρένα της 
πόλης Ταφάλα, στη Βόρεια Ισπα-
νία, όταν ένας ταύρος πήδηξε 
ξαφνικά στον περιμετρικό φράχτη 
και όρμησε στο κοινό. Οι θεατές 
έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύ-
γουν, με αποτέλεσμα αρκετοί να 
ποδοπατηθούν και να τραυματι-
στούν. Οι υπεύθυνοι σταμάτησαν 
τον ταύρο ένα τέταρτο αργότερα 
και στη συνέχεια τον θανάτωσαν. 
Το περιστατικό σημειώθηκε εν 
μέσω της συζήτησης σχετικά με 
την απαγόρευση των ταυρομαχι-
ών. Η Καταλονία έγινε τον Ιούλιο 
η πρώτη ισπανική περιφέρεια που 
απαγόρευσε τις ταυρομαχίες.

Τέρμα το «ανέκδοτο» με 
τα μεροκάματα στην Κίνα 

ΜεΛΟΣ της κοινότητας των 
Ουιγούρων προκάλεσε το 
θάνατο σε επτά ανθρώπους 
και τραυμάτισε ακόμη 14, με 
παγιδευμένο με εκρηκτικά 
όχημα, το οποίο εξερράγη σε 
γέφυρα, στην πόλη Ακσού, 
στη βορειοδυτική Κίνα. Η 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
Χου Χανμίν δήλωσε ότι η 
κατάσταση στην επαρχία είναι 
καλή και ότι δεν θα επηρεαστεί 
η ανάπτυξή της εξαιτίας μιας 
μικρής ομάδας ανθρώπων. Η 
επαρχία Σιντζιάνγκ βρέθηκε 
στο επίκεντρο των εθνοτικών 
συγκρούσεων που ξέσπασαν 
πέρυσι το καλοκαίρι ανάμεσα 
στους Χαν και τους Ουιγούρους 
και οδήγησαν στο θάνατο 
περίπου 200 ανθρώπους. 

▶▶ ΑΚΣΟυ

7 νεκροί 
από Ι.Χ.-βόμβα
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▶▶ εΚΤΑΚΤΗ ΣυΝΟδΟΣ ΣΤΟΝ ΟΗε γΙΑ επΙΣπευΣΗ ΑΝθΡώπΙΣΤΙΚΗΣ βΟΗθεΙΑΣ

Μία... Ελλάδα υποφέρει στο Πακιστάν
ΚΑθώΣ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε χθες ότι 
τουλάχιστον 8 εκατομμύρια πλημ-
μυροπαθείς στο Πακιστάν έχουν 
ανάγκη άμεσης βοήθειας, ο γενικός 
γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, 
Μπαν Κι-Μουν, κάλεσε έκτακτη ει-
δική σύνοδο, ώστε να συζητηθούν οι 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς 
επίσπευση των διαδικασιών αποστο-
λής ανθρωπιστικής βοήθειας. 

Ο γενικός γραμματέας επισκέ-
φθηκε το Πακιστάν την περασμένη 
εβδομάδα, προκειμένου να διαπι-
στώσει ιδίοις όμμασι το μέγεθος της 
καταστροφής. Χαρακτηριστικά είπε 

πως η κατάσταση είναι αποκαρδιω-
τική και δεν είχε δει ποτέ στη ζωή 
του κάτι ανάλογο. Ηδη ο ΟΗΕ έχει 
συγκεντρώσει αρχικά τουλάχιστον 
180 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτά 
δεν φθάνουν για να ανακουφίσουν 
τους χιλιάδες πληγέντες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τους 
«Financial Times», η Ασιατική Τρά-
πεζα Ανάπτυξης, ADB, προτίθεται να 
δανείσει άμεσα 1,5 δισεκατομμύριο 
ευρώ στο Πακιστάν, ενώ θα δημιουρ-
γήσει και ειδικό λογαριασμό για δω-
ρεές. Επίσης, η Ιαπωνία, απαντώντας 
στο αίτημα για βοήθεια της κυβέρνη-

σης του Ισλαμαμπάντ, ανακοίνωσε 
χθες πως θα στείλει έξι στρατιωτικά 
ελικόπτερα και περισσότερους από 
300 άνδρες για να βοηθήσουν το 
έργο των συνεργείων διάσωσης. Εν 
τω μεταξύ, ο πρεσβευτής του Πακι-
στάν στη Βρετανία, Ουατζίντ Σαμ-
σούλ Χασάν, εκτίμησε πως το κόστος 
για την ανοικοδόμηση του Πακιστάν 
θα ανέλθει σε 11,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Ωστόσο, κύκλοι της πακιστα-
νικής κυβέρνησης φοβούνται ότι οι 
παραστρατιωτικές οργανώσεις στη 
χώρα θα εκμεταλλευτούν την κατά-
σταση για να προκαλέσουν χάος.

Σύμφωνα με την Credit Suisse, το 55% των ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην Κίνα θα μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους σε άλλες χώρες, όπως το βιετνάμ, 

η Ινδονησία και το Μπανγκλαντές.

Η μητέρα 
του Μάικλ 

Τζάκσον, 
Κάθριν.

Το κόστος για την ανοικοδόμηση 
του πακιστάν θα ανέλθει σε  
11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ

Μ ετά τις διακοπές, για 
όσους τυχερούς κα-
τάφεραν να «αποδρά-

σουν», έστω και για λίγες µέρες, από 
τη… ζούγκλα των τσιµεντουπόλεων, 
η επιστροφή στην πραγµατικότητα… 
Με την τιµή της αµόλυβδης να αγ-
γίζει το 1,5 ευρώ ανά λίτρο και τα 
έξοδα να… τρέχουν, οι µετακινήσεις 
µε τα Ι.Χ. δυσκολεύουν τον οικονο-
µικό προϋπολογισµό ακόµα περισ-
σότερο. 

«Κάθε εβδοµάδα δίνω περισσό-
τερα από 100 ευρώ για βενζίνη. 
Τα δροµολόγια των µέσων µαζικής 
µεταφοράς δεν µε εξυπηρετούν για 
να µεταβώ στη δουλειά µου, µε απο-
τέλεσµα να χρειάζοµαι, για ένα µε-
σαίου κυβισµού αυτοκίνητο, περίπου 
10 ευρώ για αµόλυβδη την ηµέρα. 
Ευτυχώς, κατά τη θερινή περίοδο 
δεν κάνεις επιπλέον κύκλους γύρω 
από το τετράγωνο της πολυκατοι-
κίας σου για πάρκινγκ», λέει στον 
«Ε.Τ.» ο κ. Στέλιος Χονδρός, που 
έχει µείνει στην Αθήνα λόγω επαγ-
γελµατικών υποχρεώσεων. 

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να πε-
ριοριστεί η κατανάλωση βενζίνης 
και να µειωθεί το κόστος ακόµα 
και κατά 20%, επαναφέροντας την 
τιµή του λίτρου στο… 2008. Ταυτό-
χρονα, ο «συγκρατηµένος» τρόπος 
οδήγησης συµβάλλει στη µείωση 
των εκποµπών αέριων ρύπων που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία. Πρακτικές συµ-
βουλές πάνω στο θέµα της κατα-
νάλωσης ανακοίνωσε και το Κέντρο 
Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονό-
µησης Ενέργειας, που προωθεί την 
οικονοµική, οικολογική και ασφαλή 
οδήγηση για όσους δεν µπορούν 
έστω και µία ηµέρα χωρίς το αυτο-
κίνητό τους. 

Μη γίνεστε Σουµάχερ
στο δρόµο 
«Οποιος βιάζεται… πληρώνει βενζί-
νη», θα µπορούσε να λέει το ρητό 
στην περίπτωση που ο οδηγός πα-
τάει γκάζι χωρίς µέτρο. 

Οι υψηλές ταχύτητες απαιτούν 
πολύ περισσότερη βενζίνη, γι’ αυτό 
και η αυξοµείωση της ταχύτητας 
κοστίζει. Για τη µείωση της κατανά-
λωσης πρέπει να αποφεύγονται οι 
επιταχύνσεις και οι αλλαγές των τα-
χυτήτων δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις 2.500 στροφές. Ενα αυτοκίνητο 

1.800 κυβικών που κινείται µε 60 
χιλιόµετρα την ώρα µε πέµπτη ταχύ-
τητα καταναλώνει περίπου 4 λίτρα 
ανά 100 χιλιόµετρα, ενώ µε δευτέρα 
καταναλώνει περισσότερα από 8,5 
λίτρα. 

Πολύ σηµαντικό ρόλο στην κατα-
νάλωση διαδραµατίζει και ο αέρας 
στα λάστιχα. Η κατανάλωση αυ-
ξάνεται κατά 2% για κάθε 0,2 bar 
κάτω από την προβλεπόµενη πίεση 
αέρα – η οποία αναγράφεται συνή-
θως στην πόρτα του οδηγού, στα 
λάστιχα ή στο εγχειρίδιο του αυτοκι-
νήτου. Στα αυτοκίνητα παλαιότερης 
τεχνολογίας συνιστάται και η συνε-

τή χρήση του κλιµατισµού, καθώς 
αυξάνει κατά 2% την κατανάλωση 
βενζίνης.

Μειώστε το βάρος 
Για κάθε 100 κιλά βάρους, η κατα-
νάλωση καυσίµου αυξάνεται κατά 
µισό λίτρο ανά 100 χιλιόµετρα. 
Αυτό σηµαίνει ότι µε όσο λιγότερο 
βάρος κινείται το αµάξι τόσο λιγότε-
ρη βενζίνη θα καίει και περισσότερα 
χρήµατα θα µένουν στην τσέπη του 
καταναλωτή. Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι 
καλό να αποφεύγονται η χρήση σχά-
ρας στην οροφή του αυτοκινήτου 
και η µεταφορά περιττών φορτίων 
στο πορτµπαγκάζ ή στο εσωτερικό 
της καµπίνας. Σε περίπτωση που η 
σχάρα είναι απαραίτητη λόγω των 
διακοπών, συνιστάται η ενσωµάτω-

σή της στο πίσω µέρος του αυτοκι-
νήτου, καθώς στην οροφή µειώνει 
την αεροδυναµική του. 

Παράλληλα, το γεµάτο ρεζερ-
βουάρ αδειάζει πιο εύκολα, αφού η 
βενζίνη προσθέτει βάρος στο όχηµα. 
Συµφέρουν, δηλαδή, πολύ περισσό-
τερο οι συχνές στάσεις σε πρατήριο 
κάθε 100 χιλιόµετρα, παρά κάθε 
400 χιλιόµετρα.

Να είστε προνοητικοί 
Σε τελική ανάλυση, αν τα ωράρια και 
το δίκτυο των δηµόσιων συγκοινω-
νιών δεν εξυπηρετούν, τότε το καλύ-
τερο που µπορεί να κάνει ο οδηγός 
είναι να σχεδιάσει τη διαδροµή και 
να µην παρεκκλίνει από αυτήν, προ-
κειµένου να αποφύγει µε αυτόν τον 
τρόπο τις άσκοπες µετακινήσεις. ■

Στα αυτοκίνητα παλαιότερης τεχνολογίας συνιστάται και η συνετή χρήση του κλιµατισµού, καθώς αυξάνει κατά 2% την κατανάλωση βενζίνης.

Χαµηλώστε στροφές και 
εξοικονοµήστε χρήµατα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
pmavraganis@e-typos.com

Κάθε εβδοµάδα 
δίνω περισσότερα 
από 100 ευρώ για 
τις µετακινήσεις µου
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΟΝ∆ΡΟΣ

Life Ασφάλεια προσωπικών 
δεδοµένων εναντίον 
κρατικής ασφάλειας
ΣΕΛΙ∆ΕΣ 24 - 25
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Συλλαµβάνεσθε: Εχετε ανοιχτό το... BlackBerry
Ηαπειλή των Ηνωµένων 

Αραβικών Εµιράτων να… 
κατεβάσουν τα ρολά σε 

υπηρεσίες των BlackBerry όπως το 
e-mail αλλά και τα απλά µηνύµατα, 
φαίνεται να αποκτά υποστηρικτές. Η 
Σαουδική Αραβία εκτόξευσε µερικές 
µέρες µετά τις ίδιες απειλές, ενώ χώ-
ρες, όπως η Ινδία, η Ινδονησία και ο 
Λίβανος, σκέφτονται πολύ σοβαρά να 
προβούν σε ανάλογες ενέργειες, όπως 
δήλωσαν αρκετές φορές στα Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης οι κυβερνητικοί 
τους εκπρόσωποι. Κάπως έτσι ξεκινά η 
διαµάχη ανάµεσα στην ασφάλεια προ-
σωπικών δεδοµένων από τη µια πλευ-
ρά και την κρατική ασφάλεια από την 
άλλη. Τη µεν πρώτη προσπαθούν να 
διασφαλίσουν για τους χρήστες τους οι 
πάροχοι, κρατώντας απόρρητα τα µη-
νύµατα και τις περιηγήσεις τους στον 
ιστό, τη δε δεύτερη προσπαθούν να 
διασφαλίσουν οι Αρχές, ζητώντας από 
τους παρόχους να τους παραδώσουν 
κάποια από τα δεδοµένα των χρηστών. 
Κι ενώ οι απαιτήσεις όλο και περισσό-
τερων χωρών πληθαίνουν, πάροχοι και 
διαδικτυακές εταιρίες προσπαθούν να 
αποκρύψουν όσο το δυνατόν πιο απο-
τελεσµατικά τα στοιχεία τους. Θυµίζου-
µε το παράδειγµα του Google, το οποίο 
χρησιµοποίησε εξελιγµένο λογισµικό 
κρυπτογράφησης για να προστατέψει 
τα µηνύµατα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας των χρηστών του, όταν το 
Gmail δέχθηκε επίθεση από Κινέζους 
κυβερνο-τροµοκράτες. 

Βέβαια, δεν είναι τυχαίο που οι πρώ-
τες χώρες που απαιτούν πρόσβαση σε 
συγκεκριµένες διαδικτυακές υπηρεσίες, 

έχουν απασχολήσει και κατά το παρελ-
θόν τα ΜΜΕ µε κινήσεις όχι και τόσο 
φιλικές προς το ∆ιαδίκτυο. Ειδικά, µά-
λιστα, η Σαουδική Αραβία φιγουράρει 
κάθε χρόνο σχεδόν στη λίστα των ρε-
πόρτερ χωρίς σύνορα (www.rsf.org) µε 
τα κράτη εχθρούς του Internet. Επίσης, 
χώρες, όπως η Κίνα, έχουν απασχο-
λήσει πολλές φορές τη δηµοσιότητα 
µε συλλήψεις πολιτών, στοιχεία κατά 
των οποίων αντλήθηκαν κατόπιν «πα-
ράνοµης» εισβολής των Αρχών στο 
διαδικτυακό τους ταχυδροµείο. 

Επίθεση σε... χώρες
Από την άλλη πλευρά, όµως, υπάρχουν 
περιπτώσεις χωρών που κινδύνευσαν 
εξαιτίας επιθέσεων στο ∆ιαδίκτυο. Μια 
χώρα της οποίας η οικονοµία βασίζεται 
κατά πολύ στον Παγκόσµιο Ιστό. Πα-
ράδειγµα η Εσθονία, που «γονάτισε» 
υπό την πίεση των κυβερνο-επιθέσεων 
τον Απρίλιο του 2007. Και στα καθ’ 
ηµάς, όµως, έχουν παρατηρηθεί πα-
ρόµοια γεγονότα. Πρόσφατες είναι οι 
επιθέσεις στην ιστοσελίδα της Ελληνι-
κής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας και 
στο site του υπουργείου Εξωτερικών. 
Και στις δύο περιπτώσεις Τούρκοι κυ-
βερνοτροµοκράτες είχαν κατορθώσει 
να «ρίξουν» το περιεχόµενο των ιστο-
σελίδων και να προβάλουν στη θέση 
τους είτε τον Ατατούρκ είτε Τουρκάλες 
πορνοστάρ. 

Μέχρι στιγµής καµία πλευρά δεν έχει 
αποδειχθεί «νικήτρια» σε έναν εικονι-

κό… πόλεµο, που άλλωστε βρίσκεται 
ακόµη στην αρχή. Γιατί µπορεί η όλη 
γενική συζήτηση περί ασφάλειας και 
προστασίας των δικαιωµάτων του 
πολίτη να ξεκίνησε ουσιαστικά µετά 
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου, 
τώρα τελευταία όµως περνά όλο και 
πιο δραστήρια στο ∆ιαδίκτυο.

Η εικόνα του νεαρού ιδεολόγου χά-
κερ, ο οποίος παραβιάζει ιστοσελίδες 
για να δείξει την αξία του έχει αντικα-
τασταθεί από το σκληροτράχηλο µι-
σθοφόρο κράκερ, ο οποίος εισβάλλει 
και καταστρέφει επί πληρωµή. Υπάρ-
χουν αρκετοί τρόποι να χτυπήσει κανείς 
ένα διαδικτυακό σύστηµα ή ιστοσελίδα. 
Η ανακατεύθυνση είναι µία από αυτές, 

όπου ο χρήστης, αντί να φτάσει στο 
site που επιθυµεί, πηγαίνει σε ένα άλλο 
ελεγχόµενο από τον επιτιθέµενο (αυ-
τός ο τρόπος συνήθως χρησιµοποιείται 
σε απάτες). Η πιο επικίνδυνη επίθεση 
όµως είναι αυτή που οδηγεί στην κα-
τάρρευση των ιστοσελίδων.

Ο κράκερ, χρησιµοποιώντας ένα 
στρατό από bots (robots), το αποκα-
λούµενο botnet (δίκτυο από ροµπότ), 
στέλνει πολλαπλά αιτήµατα σε µια 
ιστοσελίδα, υπερβαίνοντας µε αυτό 
τον τρόπο την ικανότητα ανταπόκρι-
σης του σέρβερ της. Ετσι, η ιστοσελίδα 
καταρρέει και δεν µπορεί να εξυπηρε-
τήσει τους χρήστες –ζόµπι, γιατί αυτά 
που αποκαλούµε bots δεν είναι τίποτα 

άλλο από υπολογιστές, οι οποίοι έχουν 
µολυνθεί από κάποιο δούρειο ίππο ή 
«σκουλήκι» και έχουν γίνει τυφλά και 
υπάκουα εργαλεία υπό τις διαταγές 
του κράκερ. Με τον τρόπο αυτό ο 
επιτιθέµενος επιτυγχάνει τη λεγόµε-
νη άρνηση εξυπηρέτησης (Denial of 
Service ή DoS). Εκτός από το botnet 
ο κυβερνοτροµοκράτης µπορεί να 
στείλει πολλαπλά αιτήµατα από έναν 
µόνο υπολογιστή–ζόµπι. Αυτή η τεχνική 
όµως είναι πιο εύκολο να αντιµετωπι-
στεί µέσω της διεύθυνσης IP του pc. 
Στις περισσότερες χώρες η ασφάλεια 
προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζε-
ται, αφού το ∆ιαδίκτυο αντιµετωπίζεται 
από τους νοµοθέτες όπως και η κατοι-

ΑΡΕΤΗ ΝΤΑΡΑ∆ΗΜΟΥ
adaradimou@e-typos.com
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Συλλαµβάνεσθε: Εχετε ανοιχτό το... BlackBerry

άλλο από υπολογιστές, οι οποίοι έχουν 
µολυνθεί από κάποιο δούρειο ίππο ή 
«σκουλήκι» και έχουν γίνει τυφλά και 
υπάκουα εργαλεία υπό τις διαταγές 
του κράκερ. Με τον τρόπο αυτό ο 
επιτιθέµενος επιτυγχάνει τη λεγόµε-
νη άρνηση εξυπηρέτησης (Denial of 
Service ή DoS). Εκτός από το botnet 
ο κυβερνοτροµοκράτης µπορεί να 
στείλει πολλαπλά αιτήµατα από έναν 
µόνο υπολογιστή–ζόµπι. Αυτή η τεχνική 
όµως είναι πιο εύκολο να αντιµετωπι-
στεί µέσω της διεύθυνσης IP του pc. 
Στις περισσότερες χώρες η ασφάλεια 
προσωπικών δεδοµένων διασφαλίζε-
ται, αφού το ∆ιαδίκτυο αντιµετωπίζεται 
από τους νοµοθέτες όπως και η κατοι-

κία ή οι τραπεζικοί λογαριασµοί ενός 
πολίτη. Οπως λέει στον «Ε.Τ.» ο κ. Μα-
νώλης Σφακιανάκης, επικεφαλής ∆ί-
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, «Στη 
χώρα µας µέχρι στιγµής τιµωρούνται 
οι κράκερ, για τους χάκερ δεν υπάρ-
χει προηγούµενο. Οι ποινές για τους 
κράκερ λοιπόν είναι σύµφωνες µε το 
Ποινικό ∆ίκαιο. Ο,τι προβλέπει ο ποινι-
κός κώδικας για κάποιον που µπορεί να 
προβεί σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας το 
προβλέπει και για όποιον εισέλθει σε 
ένα υπολογιστικό σύστηµα και προκα-
λέσει φθορές. Η ποινή είναι αντίστοιχη. 
∆εν υπάρχει ειδική νοµοθεσία για το 
∆ιαδίκτυο. Μόνο το προεδρικό διάταγ-
µα 47 του 2005, το οποίο ανάγει όλο 
το ∆ιαδίκτυο σε απόρρητο (επικοινω-
νίες, ηλεκτρονικά ίχνη κ.λπ.). Συνεπώς 
εµείς για να κάνουµε µια έρευνα θα 
πρέπει να κάνουµε άρση απορρήτου. 
Κάτι που µπορεί να συµβεί µόνο για 
κακουργήµατα». 

Αδεια εισαγγελέα
Αυτό σηµαίνει ότι µόνο µε άδεια ει-
σαγγελέα είναι δυνατόν να πάρει η 
Αστυνοµία απόρρητα και προσωπικά 
έγγραφα. Η ασφάλεια πάντως ξεκινά 
από τον ίδιο το χρήστη. Οπως λέει ο κ 
Σφακιανάκης, «Ασφαλής υπολογιστής 
είναι ο κλειστός υπολογιστής. Απλώς 
βάζουµε τα διάφορα λογισµικά για να 
δυσκολέψουµε τον χάκερ. Οµως όσο 
πιο πολύ επενδύουµε στην ασφάλεια 
τόσο καλύτερα είναι, γιατί ο χάκερ, αν 
δει πολλές κλειδαριές, θα φύγει. Χωρίς 
φυσικά αυτό να είναι απολύτως σίγου-
ρο. Οσο πιο πολύ θωρακιζόµαστε όµως 
τόσο καλύτερα είναι».  ■

      Radar

�� ΛΑΪΤ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ�� FACEBOOK 

�� ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μάξι κίνδυνοςΠού βρίσκεσαι τώρα; 

Το «µάγναστρο» 
φέρνει τα πάνω κάτω

Κάν’ το όπως… οι Φλίντστοουν 

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ενός άστρου νετρονίων µε ισχυρό 
µαγνητικό πεδίο, έπειτα από την κατάρρευση ενός µε-
γαλύτερου, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των επι-
στηµόνων, καθώς θέτει εν αµφιβόλω τις θεωρίες για 
την εξέλιξη των άστρων. Το «µάγναστρο», όπως είναι 
ο επιστηµονικός του όρος, η πυκνότητα του οποίου 
µπορεί να φτάσει τους εκατό εκατοµµύρια τόνους ανά 
κυβικό εκατοστό, δηµιουργείται κατά την κατάρρευση 
ορισµένων µεγάλων άστρων στο τέλος της ζωής τους, 
τα µεγαλύτερα από τα οποία δηµιουργούν µαύρες τρύ-

πες. Στην προκειµένη περίπτωση, όµως, το φαινόµενο 
αυτό δεν πραγµατοποιήθηκε. Το µάγναστρο, ένας ιδι-
αίτερος τύπος άστρου νετρονίων που έχει µαγνητικό 
πεδίο ένα εκατοµµύριο δισεκατοµµύρια φορές ισχυ-
ρότερο αυτού της Γης, εντοπίστηκε στον αστερισµό 
«Westerlund 1», σε απόσταση 16.000 ετών φωτός από 
τη Γη, χρησιµοποιώντας το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο 
(VLT) του Νότιου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (ESO) 
στη Χιλή. 

Πηγή: ESO

ΤΑ ΛΑΪΤ αναψυκτικά µπορεί να προκαλέσουν πρό-
ωρο τοκετό, προειδοποιούν επιστήµονες από το Ιν-
στιτούτο Στάτενς Σέρουµ στη ∆ανία. Οι ερευνητές 
παρακολούθησαν την κλινική εικόνα 60.000 εγκύων 
και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ένα ποτήρι λάιτ 
αναψυκτικού την ηµέρα µπορεί να αυξήσει κατά 38% 
τις πιθανότητες µιας γυναίκας να γεννήσει πριν από 
τις 37 εβδοµάδες. Για τις µέλλουσες µητέρες, που 
κάνουν κατάχρηση αναψυκτικών, καταναλώνοντας 
τέσσερα ή περισσότερα ποτήρια την ηµέρα, ο πρό-
ωρος τοκετός είναι κατά 78% πιο πιθανός. 

Πηγή: Statens Serum Institut

ΜΙΑ ΝΕΑ υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες του 
να ανταλλάσσουν υλικό και πληροφορίες, ενώ βρί-
σκονται στο δρόµο, προσφέρει πλέον το Facebook. 
Ονοµάζεται «Places» και αποτελεί την πρώτη προ-
σπάθεια του διαδικτυακού κολοσσού να εισέλθει στις 
υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία που βρί-
σκεται ο χρήστης. Οπως είπε ο ίδιος ο Zuckerberg, 
ιδρυτής της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, η 
υπηρεσία «έχει µεγάλη σηµασία, γιατί επιτρέπει στον 
καθένα από εµάς να είναι σε άµεση επαφή µε τους 
φίλους του όπου κι αν βρίσκεται». 

Πηγή: Facebook 

ΣΤΟ ∆ΙΑΣΗΜΟ παιδικό σίριαλ 
«Φλίντστοουν» µάς «ταξιδεύει» 
το αυτοκίνητο που κατασκεύασε 
ο Αµερικανός µηχανικός Τσαρλς 
Γκρίνγουντ, το οποίο κινείται µε 
τα… χέρια! Το «Ανθρώπινο αυτοκί-
νητο» (HumanCar), όπως το ονόµα-
σε, µπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 

µέχρι και 100 χιλιόµετρα την ώρα, 
απλά τραβώντας και σπρώχνοντας 
το µοχλό-τιµόνι που υπάρχει στη 
θέση του και όχι κάνοντας πετάλι. 
Στο χειροκίνητο οικολογικό αµάξι 
µπορούν να επιβιβαστούν έως και 
τέσσερα άτοµα, τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα ακόµα και να συµβά-

λουν στην… οδήγηση, καθώς κάθε 
θέση έχει και από ένα µοχλό-τιµόνι. 
Παράλληλα, διαθέτει µπαταρία, η 
οποία αποθηκεύει την παραγοµένη 
ενέργεια, την οποία µπορεί να αξιο-
ποιήσει ο οδηγός για να κινήσει το 
αυτοκίνητο, όταν κουραστεί. 

Πηγή: HumanCar

Ενα άστρο νετρονίων µαγνητίζει το επιστηµονικό ενδιαφέρον

Εντυπωσιακή η στιγµή της έκρηξης.

ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ σχετικά µε 
το πόσο ασφαλή είναι τα 
BlackBerry, τα έξυπνα κινητά 
που κάνουν θραύση στην Αµε-
ρική, ξεκίνησαν από την εποχή 
που ο Μπαράκ Οµπάµα ανέ-
λαβε την προεδρία των ΗΠΑ. 
Τότε, η ασφάλεια του Λευκού 
Οίκου τον είχε «συµβουλεύ-
σει» να σταµατήσει να το χρη-
σιµοποιεί. Το ίδιο συνέβη στη 
Γερµανία και τη Γαλλία, όπου 
οι κυβερνήσεις απέτρεψαν τη 
χρήση τους από κρατικούς λει-
τουργούς που απασχολούνται 
σε ευαίσθητους τοµείς. ∆ύο 
περίπου χρόνια αργότερα, τα 
BlackBerry γίνονται και πάλι 
η πέτρα του σκανδάλου σε 
θέµατα ασφαλείας, αυτή τη 
φορά εξαιτίας των απαιτήσε-
ων των Αραβικών Εµιράτων 
και κάποιων άλλων χωρών. 
Πάντως, παρά τα όσα προβλή-
µατα προκύπτουν σε σχέση µε 
την ασφάλεια, η αµερικανική 
αγορά τουλάχιστον δείχνει να 
τα προτιµά. Ακόµη κι αν οι ίδιοι 
οι χρήστες τους παραδέχονται 
ότι στην επόµενη αναβάθµιση 
θα προτιµήσουν είτε κάποιο 
iPhone είτε κάποιο Android 
κινητό. 

Η πέτρα του 
σκανδάλου
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▶▶ Tv vibes

Επειγόντως…
Μπαμπινιώτης

ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑ ΧΑΡώ τα ελληνικά 
σας εκεί στα κανάλια της 
NOVA. Τετάρτη βράδυ, στο 
History channel προβάλλεται 
ντοκιμαντέρ για τους Βρετα-
νούς τραυματίες στον Ά  Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ 
πολλών δεινών, το 1919 τους 
χτύπησε και η ισπανική γρί-
πη. Πολλά και τα δεινά των 
τηλεθεατών, αφού δεν επρό-
κειτο περί υιού, όπως έγρα-
φαν οι υπότιτλοι, αλλά περί 
ιού.

ΚΑΙ ΝΑ ήΤΑΝ μόνο αυτό; 
Ξημερώματα, στο ίδιο κανά-
λι, προβάλλεται ντοκιμαντέρ 
για τη βασίλισσα Ελισάβετ. 
Και διαβάζω στους υπότιτ-
λους: Οι κόμηδες. Ο κόμης, 
του… κόμηδος. Για τους κό-
μητες έχουν ακούσει; Είχε κι 
άλλο: Οι νότιοι και οι βόρειοι 
λόρδοι. Αντί οι λόρδοι του 
Νότου και του Βορρά. Και 
προς το τέλος μάς... εκτέλε-
σαν με έναν… εκτελεστή αντί 
για δήμιο. Οι μεταφραστές 
έχουν πάει Γυμνάσιο;

 
ΤΟ ΤήΛΕΦώΣ σε λίγες 

μέρες θα το βλέπουμε μόνο 
από το Internet. Η συχνότητα 
περνάει στο KONTRA channel, 
που προβλέπεται να ξεκινή-
σει αρχές Σεπτεμβρίου. 

 
ΓΝώΣΤΑ τα ονόματα που 

θα πλαισιώσουν το πρόγραμ-
μα του νέου σταθμού: Αλ. 
Κατσαντώνης, Χρ. Βερελής, 
Β. Οικονόμου, Κ. Τσαρούχας, 
Γιάννης Λοβέρδος, Ν. Καρα-
γιαννίδης, Δ. Μάρκος, Β. Τσι-
βιλίκας, Σ. Τσούμας, Γρ. Βα-
λιανάτος και ο Τάσος 
Παπαδόπουλος που έχει και 
την ευθύνη για την οργάνω-
ση του νέου καναλιού. Ακού-
στηκε κάτι και για συνεργα-
σία με τη Βάσια Λόη. Οι 
πληροφορίες μου λένε πως 
δεν έχει γίνει σχετική συζή-
τηση.

Κ άποτε ζούσαμε στην εποχή 
που όλοι οι Eλληνες στην 
παιδική τους ηλικία είχαν 

ως προέκταση της παλάμης τους 
μια βούρτσα και τραγουδούσαν 
μπροστά στον καθρέφτη. Οταν με-
γάλωναν έπαιρναν σβάρνα τα ριάλιτι 
εγκλεισμού και τα τάλεντ σόου για να 
δείξουν την κρυστάλλινη φωνή τους, 
κερδίζοντας δημοσιότητα και ίσως 
ένα δίσκο. Αν τους αναλάμβανε και 
ο Φοίβος, τότε η επιτυχία τους στην 
παραλιακή ήταν απόλυτη. Σε αντίθετη 
περίπτωση το κέρδος ήταν ένα καλο-
καιρινό σουξέ και μετά «σιωπή».  

Ωστόσο, τη φετινή χρονιά σημασία 
έχει ποιον θα αναλάβει ο Μποτρίνι, 
αφού η «μάχη της κουτάλας» αναμέ-
νεται να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. 
Πρόκειται μάλιστα για κανονικό «εμ-
φύλιο», αφού υπάρχουν μέτωπα σε 
όλα σχεδόν τα κανάλια. Οι μάγειροι 
αναδεικνύονται σε σταρ της TV, ενί-
οτε δε και σε στρατηλάτες που θα 
κατακτήσουν την κουζίνα σας. Το 
παραδοσιακό βιβλίο συνταγών του 
Τσελεμεντέ μπαίνει στο ράφι και τη 
θέση του παίρνουν οι εκπομπές και 
τα ριάλιτι μαγειρικής, που θα σας βά-
λουν για τα καλά στην κουζίνα. Ο κα-
λύτερος θα μαγειρεύει στην Αργυρώ 
Μπαρμπαρίγου και ο χειρότερος θα 
ψήνει καλαμπόκια στο Σύνταγμα. 

Το πείραμα
Το «χορό της κατσαρόλας» εγκαινία-
σε ο Alpha, όταν πριν από δύο χρόνια 
ρίσκαρε, βάζοντας το «Κάτι ψήνεται» 
σε ώρα που ανήκει παραδοσιακά στα 
κεντρικά δελτία ειδήσεων. Το πείραμα 
«έπιασε», αφού ο συγκεκριμένος δια-
γωνισμός μαγειρικής άντεξε απένα-
ντι στον ανταγωνισμό, σημειώνοντας 
υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Αστείες 
ιστορίες, «ύπουλες» μάχες στη βαθ-
μολογία, πολλές λιχουδιές αλλά και 
αποτυχίες, έκαναν την εκπομπή να 
περάσει πολλές φορές κατά τη δι-
άρκεια της σεζόν τα κεντρικά δελτία 
ειδήσεων. Στην πορεία, είδαμε τη Σίσ-
συ Φειδά και τον Γιώργο Σατσίδη 
να παίρνουν τη θέση της φοιτήτριας 
Στέλλας και του αυτοκινητιστή Κων-
σταντίνου γύρω από το τραπέζι, σε 
νέα εκδοχή του παιχνιδιού. Ο λόγος 

για το «Κάτι ψήνεται Celebrities», ένα 
κόνσεπτ με τη συμμετοχή επωνύμων, 
που επίσης αγάπησαν οι τηλεθεατές 
και τη νέα σεζόν φαίνεται πως θα κα-
θιερωθεί σε εβδομαδιαία βάση. 

Την επιτυχία των αναμετρήσεων 
στην κουζίνα ζήλεψε και το Mega, 
που αποφάσισε από το φθινόπωρο 
να ρίξει στο πράιμ τάιμ του καθημε-
ρινού του προγράμματος το «Master 
chef». Μια προσεγμένη και δοκιμα-
σμένη παραγωγή σε αρκετές χώρες 
του εξωτερικού. Παρουσιάστριά του 
η Ευγενία Μανωλίδου, που μετά τη 
συμμετοχή της στο «Dancing with the 
stars» ενέδωσε και αυτή στον πειρα-
σμό της κουτάλας. Αφησε τη σάλσα 
και το τάγκο και έπιασε τη σάλτσα και 
τον πάγκο του Mega, με μια μεταγρα-
φή που συζητήθηκε όλο το καλοκαίρι 

και με αφιερώματα ολόκληρα για το 
επόμενό της τηλεοπτικό βήμα. Τη 
δόξα του συναδέλφου τους, Εκτορα 
Μποτρίνι, ετοιμάζονται να ζήσουν οι 
καταξιωμένοι σεφ Λευτέρης Λαζά-
ρου, Γιάννης Λουκάκος και Δημή-
τρης Σκαρμούτσος, που αποτελούν 
την κριτική επιτροπή και έχουν ήδη 
επιλέξει τους 20 διαγωνιζόμενους. 

Οι επίδοξοι μάγειρες θα κονταρο-
χτυπιούνται καθημερινά στην κουζίνα 
διεκδικώντας τον τίτλο του «Master 
chef» και 50.000 ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, ο ANT-1 δεν 
μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα 
χέρια και ετοιμάζει πυρετωδώς τη 
«γευστική» του απάντηση με δηλώ-
σεις συμμετοχής για το «Top chef». 

Γευστική απάντηση
Το παιχνίδι, που απευθύνεται σε 
επαγγελματίες σεφ, μετρά ήδη 1.500 
αιτήσεις συμμετοχής και αντιμετωπί-
ζει τη μαγειρική ως τέχνη, παρουσι-
άζοντας κυρίως γκουρμέ γεύσεις. Οι 
υποψήφιοι θα είναι 12 και θα περ-
νούν κάθε εβδομάδα από δοκιμασίες 
ενώπιον επιτροπής που απαρτίζεται 
από διάσημους σεφ. 

Ο παρουσιαστής μέχρι στιγμής 
αγνοείται, αν και ακούγεται έντονα το 
όνομα του Ιωσήφ Μαρινάκη. Βέβαιη 
θεωρείται η συμμετοχή της Αργυρώς 
Μπαρμπαρίγου, που θα κατέχει ρόλο 
ειδικού συμβούλου στους επίδοξους 
σεφ, ενώ ο Ηλίας Μαμαλάκης κρα-
τάει κλειστά τα χαρτιά του. Στο κα-

ΣΟΦΙΑ ΣΠΙΓΓΟΥ
sspigou@e-typos.com

TV Αντιαισθητικά
Τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν καμία σχέση 
με τις εκπομπές μαγειρικής. Είναι δύο εντε-
λώς διαφορετικά είδη. Δεν μου πάνε κα-
θόλου, δεν ταιριάζουν στην αισθητική μου! 
                                            ΣΤ. ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ

(«Γλυκές αλχημείες», Mega)

Ο Στέλιος 
Παρλιάρος δεν θέλει 
να ακούει για ριάλιτι 
μαγειρικής.

Για τρίτη χρονιά θα συνε χιστεί 
«Ο εφιάλτης στην κουζίνα».

Oταν η τηλεθέαση πε   ρνάει… από το στομάχι!

Στο «Master chef»
του Mega ο ΑΝΤ1
απαντάει με «Top 
chef» και ο Αlpha
συνεχίζει με 
τις επιτυχημένες 
συνταγές του

E
IΠ

Α
ν
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Μπορεί η τηλεόραση να 
έχει κατακλυστεί από αν-
θρώπους που µαγειρεύ-
ουν -αφού οι σεφ σήµερα 
είναι ό,τι ήταν τα µοντέλα 
στα ’90- όµως δικός µας 

στόχος είναι ένα διαφο-
ρετικό ταξίδι στη γεύση 
µε βάση τις σταθερές αξί-
ες. 

Β. ΚΑΛΛΙ∆ΗΣ

Πόρτα… αποκατάστασης και δηµοσιότηταςΣεφ όπως… µοντέλα
Φέτος τα τηλεοπτικά παιχνίδια έχουν θέµα 
τη µαγειρική, σε δύο χρόνια µπορεί να είναι 
η κηπουρική και σε άλλα δύο κάτι άλλο. Εί-
ναι ένα ξένο φαινόµενο και είναι µόδα. Ωστό-
σο, η µαγειρική αποτελεί µια πόρτα είτε για 
επαγγελµατική αποκατάσταση είτε για δηµο-

σιότητα, αφού είναι κάτι που δεν χρειάζεται 
σπουδές ή πτυχίο για να το κάνεις. Οι παί-
κτες συµµετέχουν χωρίς να είναι σεφ, πλην 
του παιχνιδιού του Ant1 «Top chef». 

ΝΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
(«Νηστικοί πράκτορες», Star)

Από το BBC σ’ ολόκληρη τη Γη
�� ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Η ΜΟ∆Α

 ■

Ο Ηλίας Μαµαλάκης φέρεται
ως υποψήφιος για την κριτική

 επιτροπή του «Top chef».

ΜΠΟΡΕΙ το Λέσκοβατς να είναι η «πρω-
τεύουσα του µπάρµπεκιου» και η Κοπεγ-
χάγη η «πρωτεύουσα της ωµής κουζίνας», 
όµως Αγγλία και ΗΠΑ έκαναν τη µαγειρική 
µόδα. 

Το διάσηµο πλέον τάλεντ σόου µαγει-
ρικής «Master chef» είναι ένα αγγλικό 
πρότζεκτ, το οποίο βγήκε στον αέρα του 
BBC στις 2 Ιουλίου του 1990 και παρέµεινε 
µέχρι και τις 3 Ιουλίου του 2001. Εξαιτίας 
της µεγάλης επιτυχίας, το κανάλι αποφά-
σισε να συνεχιστεί η εκποµπή µε κάποιες 
αλλαγές στο κόνσεπτ, υιοθετώντας τον τίτ-
λο «Master Chef Goes Large». Επειτα από 
τρία χρόνια το παιχνίδι απέκτησε και πάλι 
τον αρχικό του τίτλο, χωρίς να διαφορο-

ποιείται εκ νέου το κόνσεπτ. Μέσα από το 
«Master chef», που είναι πολύ αγαπητό σε 
όλο τον κόσµο, µε διασκευές σε Αυστραλία, 
Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, 
Βέλγιο, Αµερική, πλέον και Ελλάδα, προέ-
κυψαν τρεις ακόµα µορφές του παιχνιδιού, 
τις οποίες στηρίζει φανατικά το κοινό. 

Πρόκειται για το «Master chef: The 
Professionals» για επαγγελµατίες παίκτες, 
το «Celebrity Master chef» για διασηµότη-
τες που δωρίζουν το έπαθλο σε φιλανθρω-
πικούς οργανισµούς αλλά και το «Junior 
Master chef» για λιλιπούτειους µάγειρες 
µεταξύ 10-12 χρόνων.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται το «Top 
chef», που δηµιουργήθηκε από το αµερι-

κανικό καλωδιακό κανάλι 
Bravo, έκανε πρεµιέρα στις 
8 Μαρτίου του 2006 και 
συνεχίζει έως και σήµερα. 
Στη συγκεκριµένη περί-
πτωση, τέσσερα είναι τα 
spin-off που έχουν ξεπη-
δήσει. 

Το «Top chef Junior» 
για νεαρούς σεφ, το «Top 
chef: Masters» για ευρέως 
γνωστούς σεφ από όλο τον κόσµο, το 
«Top chef: Just Desserts», που είναι ένας 
κύκλος µόνο για γλυκά και τέλος το «Top 
chef Canada», που θα κάνει πρεµιέρα µέσα 
στο 2011.

Τη µεταγραφή της χρονιάς 
έκανε η Ευγενία Μανωλίδου, 
προκειµένου να παρουσιάσει
το «Master chef» στο Mega.

νάλι του Αµαρουσίου επικρατεί επίσης 
προβληµατισµός για το πότε πρέπει 
να γίνει η πρεµιέρα του «Top chef», 
µε πιθανότερο σενάριο να αρχίσει να 
προβάλλεται από τα µέσα της σεζόν.  

Ο «εφιάλτης» στην κουζίνα Εκτορας 
Μποτρίνι επιστρέφει δριµύτερος στον 
Alpha, βάζοντας όλη τη µαεστρία του 
για να σώσει τους επιχειρηµατίες, που 
τα εστιατόριά τους «ψάχνουν πελάτες 
µε το τουφέκι». 

Αδιάφοροι ιδιοκτήτες, βρόµικες 
κουζίνες, άνοστα φαγητά και πολλοί 
τσακωµοί συνιστούν τον εφιάλτη στο 
δρόµο µε τις µπεσαµέλ. Τέλος, στην 

πρώτη γραµµή του µετώπου βρίσκο-
νται οι πρώτοι διδάξαντες της µαγει-
ρικής τέχνης, που δεν είναι άλλοι από 
τους πρωινούς µάγειρες. 

Είναι ’κείνοι που ξυπνούν πουρνό 
πουρνό, τσιγαρίζουν το κρεµµυδάκι 
και µε χάρη παραδίδουν µαθήµατα 
µαγειρικής στις φανατικές των πρω-
ινάδικων. 

Η Αργυρώ Μπαρµπαρίγου παρα-
µένει στην παρέα του «10 µε 1 µαζί» 
µε τους Γιώργο Καραµέρο και Σπύρο 
Χαριτάτο αλλά και ο Βασίλης Καλλί-
δης διατηρεί τη στήλη του στο πρωινό 
του Mega, ακόµη και µετά την έλευση 

του ζεύγους Σκορδά-Λιάγκα. Τα Σαβ-
βατοκύριακα, µάλιστα, αποκτά τη δική 
του εκποµπή µαγειρικής «Food and 
city» ξεναγώντας µας στις γειτονιές 
και τα γευστικά στέκια της Αθήνας. 
Στο πόστο τους βρίσκονται µε 
τη νέα σεζόν και οι «Νη-
στικοί πράκτορες», 
Ντίνα Νικολάου 
και Θανάσης 
Πάτρας, χαρί-
ζοντάς µας πα-
ραδοσιακές και 
πρωτότυπες συ-
νταγές µέσα από 

το STAR. Εκποµπές 
υπάρχουν πολλές 
και το φαγητό είναι 
το µόνο αντικείµενο 
που δεν περνάει κρί-

ση... ακόµα.   

Oταν η τηλεθέαση πε   ρνάει… από το στοµάχι!

Τη δόξα του Εκτορα Μποτρίνι ζήλεψαν οι συνάδελφοί του σεφ ∆ηµήτρης Σκαρµούτσος, Γιάννης Λουκάκος
και Λευτέρης Λαζάρου που αποτελούν την κριτική επιτροπή του «Master chef».

(«Food and city», Mega)

Αλλά και 
το «Κάτι 

ψήνεται Ce-
lebrities» θα 

συνεχιστεί 
στον Alpha.στον Alpha.
συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί συνεχιστεί 
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06.15 Οδός Παραδείσου 7 (Ε)
08.00 Θα σε δω 
 στο πλοίο (Ε) 
09.00 Μη μαδάς  

τη μαργαρίτα (Ε)
10.00 Ερωτας με επιδότηση ΟΓΑ 

(Ε)
11.00 Αν μ’ αγαπάς (Ε)
12.00 Μια αγάπη μια ζωή (Ε)

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

κερατάδες (Ε)
Κωμική σειρά.

15.15 Σφηνάκια (Ε)
16.00 Baywatch

Νεανική σειρά.
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)
Με την Σίσσυ Φειδά.

23.00 10η εντολή (Ε)
Αστυνομική σειρά.

24.00 Νόμος και τάξη 
Αστυνομική σειρά.

01.00 Χωρίς ίχνος
Αστυνομική σειρά.

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 Κάπου σε ξέρω (Ε)
10.45 Τα μυστικά 
 της Εδέμ (Ε)
12.40 Η ζωή της άλλης (Ε)
14.00 Ειδήσεις
15.00 Μπουκιά  

και συχώριο (Ε)
Εκπομπή μαγειρικής, με τον 
Ηλία 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)
Κωμική σειρά.

20.00 Ειδήσεις
21.00 Η οικογένεια βλάπτει (Ε)

Κωμική σειρά.

22.00 Πενήντα πενήντα (Ε)
Κωμική σειρά.

23.00 Μαύρα μεσάνυχτα (Ε)
Κωμική σειρά.

00.15 Ειδήσεις
00.30 Safe sex (Ε)

Κωμική σειρά.
01.30 Ταξιδεύοντας

Με τον Χρήστο Νέζο.
02.45 Απόσταση αναπνοής (Ε)
03.45 Μπελάδες για δύο (Ε)
05.30 Καρέ της ντάμας (Ε)

06.20 Tyra Banks
07.15 Το κλειδί (Ε)
08.00 Παιδική ζώνη
13.00 Ειδήσεις
13.45 Κορίνα, η αγριόγατα

Αισθηματική σειρά, με τους 
Μαρλέν Φαβέλα, Μάριο Σι-
μάρο, Καρολίνα Τεχέρα.

15.15 Φίλοι για πάντα
Κοινωνική  σειρά, με τους 
Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ, Τζέιμς 
Λάφερτι.

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, με τον Τόνι 
Σαλούμπ.

18.50 Numbers
Δραματική σειρά.

19.45 Ειδήσεις

21.00 Ξένη ταινία
«Ομίχλη πάνω από το Αβα-
λον». Δράμα, με τους Α. Χι-
ούστον, Τ.  Μαργκιούλις, Τ.  
Αλεν. 

00.30 Ξένη ταινία
«Σήμα κινδύνου 2». Τρόμου, 
με τους Ναόμι Γουότς, Σάιμον 
Μπέικερ, Ελίζαμπεθ Πέρκινς.

02.45 Ξένη ταινία
«Τα καλά παιδιά». Περιπέτεια, 
με τους Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ρέι 
Λιότα, Τζο Πέσι.

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, με 
τους Μαρία Σμιλίδου, Δημή-
τρη Φρέσκο.

13.15 Στην κουζίνα  
με τη Βέφα (Ε)

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

Με τους Νίκο Παρτσώλη, Νά-
ντια Ρηγάτου.

18.45 Ειδήσεις
21.00 Υδρόγειος 

Με τον Χρ. Κώνστα.
21.30 Auto Alter

Κωμική σειρά.
21.45 Σοβαρότης μηδέν (Ε)

Κωμική σειρά, με τον Μάρκο 
Σεφερλή.

22.45 Μέχρι τρεις 
 είναι δεσμός (Ε)

23.45 Η λίμνη των 
 στεναγμών (Ε)

Δραματική σειρά.
01.45 Auto Alter
02.00 Ξένη ταινία

«Θαμμένος ζωντανός». Θρί-
λερ, με τους Τιμ Μάθεσον, Αλι 
Σίντι, Τρέισι Νίντχαμ.

04.00 Ξένη ταινία
«Ο Μαϊγκρέ στα δίχτυα μιας 
πλεκτάνης». Αστυνομική, με 
τους Μπρουνό Κρεμέρ, Ανιές 
Σοράλ.

Mega ΑΝΤ1 Star
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Ομίχλη πάνω από το Αβαλον
STAR, 21.00
Ζήτω ο βασιλιάς! Ποιος θα είναι, όμως, ο νέος 
άρχοντας του βασιλείου που θα καταφέρει να 
διώξει όλο το κακό; Η απάντηση δεν βρίσκεται 
στα πεδία των μαχών, όπου χιλιάδες δίνουν γεν-

ναίες μάχες και πεθαίνουν 
από τα πύρινα βέλη και τα 
ατσάλινα σπαθιά. Η απά-
ντηση θα δοθεί μέσα από 
τα τερτίπια της μοίρας, τις 
ίντριγκες και τις μυστικές 
συνωμοσίες και   τον έρω-
τα  που λαμβάνουν χώρα, 
στο ομιχλώδες Αβαλον! 

Πενήντα-πενήντα
MEGA, 22.00
Ο Παύλος κι ο Μίμης ξυπνάνε στους καναπέδες 

της Ελισάβετ. Ο Νικηφόρος 
ετοιμάζει περιχαρής πρωινό 
για τη Ναταλίτσα και βρίσκει 
ευκαιρία να ρίξει κι άλλο δη-
λητήριο για τον Αχιλλέα. Ο 
Παύλος φεύγει άρον-άρον 
για να καθησυχάσει τη Μαρία 
που τον έψαχνε όλη νύχτα. 
Ο Μίμης ράκος ψυχολογικά 
πηγαίνει στο εργοστάσιο. Ο 

Αχιλλέας καταφθάνει στο σπίτι της Ελισάβετ με σκο-
πό να τα ξαναφτιάξει με τη Ναταλία.

Θαμμένος ζωντανός
ALTER, 02.00
Η γυναίκα του Κλιντ, Τζοάνα διατηρεί κρυφά 

ερωτικό δεσμό με ένα γοη-
τευτικό γιατρό. Οι δυο τους 
ζουν ένα μεγάλο πάθος και 
συνωμοτούν να σκοτώσουν 
τον Κλιντ . Ενα βράδυ κατα-
φέρνουν να τον δηλητηριά-
σουν. Θεωρώντας ότι είναι 
νεκρός, τον θάβουν, όμως 
ο Κλιντ καταφέρνει να βγει 
από τον τάφο του. Τώρα, το 

μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάρει εκδίκηση 
για το κακό που του έκαναν.

Επιλογές

«Ταξιδεύοντας» στην Ιαλυσό με τον 
Γιώργο Παπαδόπουλο.

Σκηνή από την ταινία 
«Σήμα κινδύνου 2».

Ολη η showbiz περνά στην 
εκπομπή «That’s life summer».

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

Μαγκαζίνο, με τη Ράνια Θρα-
σκιά.

11.00 Φίλα το 
 βάτραχό σου (Ε)
12.00 40 κύματα (Ε)

Κωμική σειρά.
13.00 Ειδήσεις
13.30 Ακρως  

οικογενειακόν (Ε)
Κωμική σειρά.

14.30 Κωνσταντίνου  
και Ελένης (Ε)

15.30 Το καφέ  
της Χαράς (Ε)
Κωμική σειρά.

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 Ola 10 - summer edition

Σατιρική εκπομπή, με τον 
Θέμο Αναστασιάδη.

01.00 Ειδήσεις
01.10 Perfect ten

Τηλεπαιχνίδι.
02.10 Αγγιγμα ψυχής (Ε)
03.10 Ζευγάρια (Ε)
04.45 Mobile fun

Η Θ. Παπαθωμά και ο Σ. Ζαλμάς 
στην σειρά «Αγγιγμα ψυχής».



Τηλ. επικοινωνίας: 210-7761000

06.00 Η νέα Ευρώπη του Μάικλ 
Πάλιν (Ε)
Ντοκιµαντέρ.

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

11.00 Ταξιδεύοντας 
στην Ελλάδα (Ε)
Με τη Μάγια Τσόκλη.

12.00 Ειδήσεις
13.00 Μένουµε Ελλάδα - Βest 

of
Ταξιδιωτική εκποµπή, µε τους 
Γ. Αµυρά, Ρ. Τσιτσιµπίκου.

15.00 Ειδήσεις
16.00 Εχει γούστο (Ε)

Πολιτιστική εκποµπή, µε την 
Μπήλιω Τσουκαλά.

18.00 Ειδήσεις
18.30 Ελληνική ταινία 

«Ο λουστράκος». Κοινωνική, 
µε τους Βασίλη Καΐλα, ∆η-
µήτρη Παπαµιχαήλ, Μιράντα 
Κουνελάκη. 

20.30 Ταξιδεύοντας 
στην Ελλάδα (Ε)
«Σαµοθράκη».

21.00 Ειδήσεις
22.00 Ξένη ταινία

«Μπλε αυτοκίνητο». ∆ραµατι-
κή περιπέτεια, µε τους Ντέιβιντ 
Στράθερν, Ανιές Μπρίκνερ, 
Μάργκαρετ Κόλιν.

23.45 Αρχαίες   ανακαλύψεις (Ε)
Ντοκιµαντέρ.

ΝΕΤΣΚΑΪ

 

Μπλε αυτοκίνητο
ΝΕΤ, 22.00
Ενα δράµα ενηλικίωσης, στα χνάρια του «American 
Beauty». Η Μεγκ, εγκαταλειµµένη από τον πατέρα 
της και παραµεληµένη από τη σκληρά εργαζόµενη 
µητέρα της, στρέφεται στον καθηγητή της των 

Αγγλικών για παρηγοριά. 
Οµως αυτό που αρχικά 
ξεκινάει ως µια πνευµατική 
σχέση δασκάλου-µαθήτριας 
αρχίζει να γίνεται όλο και πιο 
αµφιλεγόµενο και περίπλοκο, 
καθώς οι εντάσεις στο 
οικογενειακό περιβάλλον 
της κοπέλας αυξάνονται.

08.30 Παιδική ζώνη
10.00 Εκπαιδευτική τηλεόραση
11.00 Πρόσφυγες (Ε)
11.30 Το ρίζωµα (Ε)
12.00 Ελληνική ταινία

«∆έκα µέρες στο Παρίσι». Κω-
µωδία, µε τους Νίκο Σταυρίδη, 
Αννα Φόνσου.

13.30 Το τρένο της ζωής µου (Ε)
14.00 Κλέων και Νέλλη
14.15 Οδός φτερών 
15.00 Ενα σχολείο για 

τον αυτοκράτορα
15.30 Η απίθανη Κιµ
16.00 Ζακ και Κόντι, σκανδαλιές 

στο ξενοδοχείο
16.30 Οι µάγοι του Γουέιβερλι
17.00 Ατίθασα νιάτα
18.00 Γιάννης και Μαρία (Ε)
19.00 Εξιστορείν και ιστορείν (Ε)
20.00 Τζαγκλάβακ, ο πρίγκιπας 

των εντόµων
21.00 ∆εύτερη πατρίδα
22.00 Φαντάσµατα (Ε)
23.00 Ειδήσεις
24.00 Ξένη ταινία

«Φρεντς Κάνκαν». Με τους 
Ζαν Γκαµπέν, Φρανσουάζ Αρ-
νούλ, Μαρία Φελίξ.

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 
13.00 Ειδήσεις 
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 Προστατεύοντας τη 

φύση 
20.45 Ερπετά της θάλασσας 
21.45 ∆ελτίο καιρού 
22.00 Ειδήσεις 
23.00 Ελληνική ταινία

«Ο καταφερτζής». Κωµωδία 
00.30 Οικολογικές µάχες
01.30 Εγκλήµατα
02.00 Τα µεγαλύτερα µυστήρια 

του κόσµου

ΕΤ1

ΕΤ3
Ο ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ 
ως «Λουστράκος».
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06.00 Πρώτη γραµµή
Ενηµερωτική εκποµπή.

10.00 Σκάι on line
Ενηµερωτική εκποµπή, µε 
τους Εύα Αντωνοπούλου, 
Γιώργο Ψάλτη.

13.00 Με τη φροντίδα 
του Χάρι

14.00 Ο φίλος µας, ο Τσάρλι 
15.00 The Oprah 

Winfrey show
16.00 Το σπίτι της 

καρδιάς µας
Νεανική σειρά.

17.00 Πώς να ξαναβρείτε το 
στιλ σας

17.30 Σασούκι
18.00 Ειδήσεις - ∆ελτίο 

στη νοηµατική
19.05 Εκτός ορίων

Ντοκιµαντέρ.
20.00 Sea rescue
20.30 Τα πιο αστεία βίντεο του 

κόσµου 
21.00 Ειδήσεις

22.00 Υπερκατασκευές
Ντοκιµαντέρ.

23.00 CSI, Μαϊάµι: Στον τόπο 
του εγκλήµατος
Αστυνοµική σειρά.

24.00 Σχέσεις πολυγαµίας
Ντοκιµαντέρ.

01.00 Life on mars
02.00 Οι 4400
03.00 Ματιές στον κόσµο
04.00 Ξενάγηση στο ζωικό βασί-

λειο

Ο αγαπηµένος χιµπατζής µικρών 
και µεγάλων σε νέες σκανταλιές.

Η Ελεονώρα Μελέτη δεν θέλει να αλλάξει ζώνη προβολής, 
ενώ η Χριστίνα Λαµπίρη δεν έχει πρόβληµα…

�� ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ STAR

Η Μελέτη «κλοτσάει»,
η Λαµπίρη το µελετάει
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ φηµολογία 
για την αλλαγή ώρας των εκπο-
µπών του Star «Πρωινή Μελέτη» 
και «Super star», τίποτα ακόµα δεν 
έχει ξεκαθαρίσει. Σύµφωνα µε το 
ίδιο το κανάλι, οι παρουσιάστριες 
Eλεονώρα Μελέτη και Χριστίνα 
Λαµπίρη δεν έχουν επιστρέψει 
ακόµη στο κανάλι, προκειµένου 
να συζητηθεί το ενδεχόµενο αλ-
λαγής των ωρών µε τους υπευ-
θύνους. Μπορεί η Ελ. Μελέτη να 
εµφανίζεται στο κανάλι της Κάτω 
Κηφισιάς για την παρουσίαση των 
δελτίων ειδήσεων, ωστόσο δεν 
έχουν επιστρέψει ακόµη από τις 
διακοπές τους οι υπεύθυνοι του 
ενηµερωτικού τοµέα. Το µόνο 
σίγουρο είναι ότι αν µία από τις 
δύο κυρίες δεν συµφωνήσει στην 
αλλαγή ώρας, τότε σε καµία πε-

ρίπτωση δεν θα γίνει µετακίνηση 
στις ζώνες τους. Φήµες, πάντως, 
θέλουν την Ελεονώρα Μελέτη 
να µη συµφωνεί καθόλου µε το 
ενδεχόµενο αυτό, καθώς το κοινό 
της την έχει συνηθίσει και δεν εί-
ναι διατεθειµένη να ρισκάρει. Από 
την άλλη, η Χριστίνα Λαµπίρη δεν 
φαίνεται να είναι δυσαρεστηµένη, 
παρ’ όλα αυτά είναι διατεθειµέ-
νη να κάνει ό,τι είναι καλύτερο 
για το κανάλι. Η νεοαφιχθείσα 
Τατιάνα Στεφανίδου θα βρίσκε-
ται στην απογευµατινή ζώνη του 
καναλιού κρατώντας συντροφιά 
στους τηλεθεατές από τις 4 µέχρι 
τις 6, ενώ το δίδυµο Φώτης Σερ-
γουλόπουλος και Μαρία Μπα-
κοδήµου θα ακολουθεί αµέσως 
µετά δίνοντας το lead in για το 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 

�� ΑLTER

Desperate housewives
ANT1, 18.00
Η Σούζαν προσκαλεί τον ∆ρ. Ρον να γνωρίσει τον 

Kαρλ, όταν εκείνος µα-
θαίνει για το λευκό γάµο 
τους. Η Λινέτ σοκάρεται 
όταν ανακαλύπτει ότι µία 
συνάδελφός της εξακο-
λουθεί να θηλάζει τον 
5άχρονο γιο της. Στο µε-
ταξύ η Μπρι πηγαίνει για 
αποτοξίνωση… Ο Κάρλος 
και η Γκαµπριέλ µαθαί-

νουν την αλήθεια για το µωρό τους. Η Iντι και ο 
Καρλ οργανώνουν ένα πάρτυ αρραβώνων.

«∆ιαζύγιο» και επισήµως
µε τη Βάσια Λόη…
ΒΓΗΚΕ και επίσηµα το «διαζύ-
γιο» µεταξύ της Βάσιας Λόη 
και του τηλεοπτικού σταθµού 
Alter. Η παρουσιάστρια είχε δη-
λώσει εδώ και ένα µήνα, µέσω 
ραδιοφωνικής εκποµπής, την 
πρόθεσή της να αποχωρήσει 
από το σταθµό, παρά το συµβό-
λαιό της που βρισκόταν ακόµη 
σε ισχύ. Το κανάλι µε επίσηµη 
ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το 
Alter και η κυρία Βάσια Λόη 
επιθυµούν να ανακοινώσουν 
τη λύση, κοινή συναινέσει, της 
µεταξύ τους συνεργασίας. Το 
Alter επιθυµεί να ευχαριστήσει 
την κυρία Λόη για τη µακρό-
χρονη και γόνιµη συνεργασία 
τους και της εύχεται κάθε 
επιτυχία στη µελλοντική της 

επαγγελµατική σταδιοδροµία. 
Η κυρία Λόη, µε τη σειρά της, 
ευχαριστεί το σταθµό για την 
εµπιστοσύνη που της έδειξε 
όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και 
όλους τους συνεργάτες της για 
την πολύτιµη συµβολή τους». 
Η Βάσια Λόη δεν έχει 
υπογράψει συµβό-
λαιο συνεργασίας 
µε άλλο κανάλι 
µέχρι στιγµής, 
αν και πλη-
ροφορίες 
τη θέλουν 
σε µεση-
µεριανή 
εκποµπή νε-
οσύστατου 
καναλιού. 
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Εβαλαν... 
τα γυαλιά 
στην κρίση

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ... ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τ ο Μουντιάλ και η οικονοµι-
κή κρίση έκοψαν τη φόρα 
στους σινεφίλ φέτος, αλλά 

την παρτίδα για τη βιοµηχανία του κι-
νηµατογράφου έσωσε η τρισδιάστατη 
τεχνολογία. Με αιχµή του δόρατος το 
«Avatar», που έκανε ρεκόρ εισπράξεων 
σε όλο τον κόσµο, οι εισπράξεις αυξή-
θηκαν σε σχέση µε το αντίστοιχο περ-
σινό διάστηµα κι ας κόπηκαν λιγότερα 
εισιτήρια. Η απάντηση κρύβεται στην 
αυξηµένη τιµή του εισιτηρίου για τις 
3D ταινίες, που στη χώρα µας έφτασε 
τα 12 ευρώ (από τα 9 που κοστίζει για 
µια συµβατική προβολή). 

Η αλυσίδα κινηµατογραφικών αι-
θουσών Cineworld στη Μεγάλη Βρε-
τανία ανακοίνωσε κέρδη της τάξης των 
14,3 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο 
εξάµηνο της χρονιάς και όλοι δείχνουν 
τις τρισδιάστατες ταινίες ως πηγή των 
καλών νέων. Πιο συγκεκριµένα, περισ-
σότερο από 20% των εισπράξεων προ-
ήλθε από τις τρισδιάστατες ταινίες τη 
στιγµή που πέρυσι το ίδιο διάστηµα το 
ποσοστό ήταν περιορισµένο στο 8%. 

Το Μουντιάλ
Ολόκληρο το πρώτο εξάµηνο µοίρασε 
χαµόγελα στους ανθρώπους της βιοµη-
χανίας του κινηµατογράφου, αλλά αυτά 
πάγωσαν µε την έναρξη του Μουντι-
άλ. Εκεί οι βρετανικές αίθουσες είδαν 
τραγική µείωση της προσέλευσης, µε 
αποτέλεσµα το σύνολο του εξαµήνου 
να είναι κατά 3% µειωµένο σε εισιτήρια 
σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό. 

Την κούρσα των εισπράξεων οδή-
γησε το «Avatar», µε εισπράξεις που 
έφτασαν τα 109.000.000 ευρώ, και 
το επίσης τρισδιάστατο «Η Αλίκη στη 
Χώρα των Θαυµάτων», που ξεπέρασε 
τα 48.000.000 ευρώ. 

Ο δρόµος έχει ανοίξει, λοιπόν, για τα 

καλά για τις τρισδιάστατες εµπειρίες. 
Αν κοιτάξει κανείς τον προγραµµατισµό 
για τους επόµενους τέσσερις µήνες, µέ-
χρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η χρονιά, 
διαπιστώνει ότι τα έγχρωµα γυαλιά 
δεν πρόκειται να τα αποχωριστούµε 
εύκολα. 

Στη Βρετανία προβλήθηκαν ήδη επτά 
τρισδιάστατες ταινίες, ενώ το δεύτερο 
εξάµηνο της χρονιάς επιφυλάσσει δε-

καοκτώ 3D πρεµιέρες. Στη χώρα µας, 
το γαϊτανάκι των τρισδιάστατων ται-
νιών για το τελευταίο τετράµηνο της 
χρονιάς ξεκίνησε λίγο νωρίτερα µε τη 
χθεσινή πρεµιέρα του «Σρεκ Κι Εµείς 
Καλύτερα» και συνεχίζεται άµεσα µε το 
«Step Up: Η Νέα ∆ιάσταση», που κάνει 
πρεµιέρα στις 2 Σεπτεµβρίου. 

Ακολουθούν τα «Πιράνχας 3D» 
(30/9), «Ο Θρύλος των Ιπτάµενων 
Φρουρών» (14/10), «(Γ)λυκάκια» 
(27/10), «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι 
του Θανάτου-Μέρος 1ο (18/11), «Εγώ, 
ο Απαισιότατος» (25/11) κ.ά.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, εξή-
ντα τρισδιάστατες ταινίες θα κάνουν 
πρεµιέρα στη µεγάλη οθόνη τα επόµενα 
δύο χρόνια, µε την πλειοψηφία να είναι 
καρτούν και θρίλερ. ■

Ο νέος Χάρι Πότερ 
και άλλα 59 φιλµ 
3D έρχονται στην 
επόµενη διετία

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ
kzaligas@e-typos.com

Τα γυαλιά θα γίνουν απαραίτητο αξεσουάρ των θεατών, καθώς στην επόµενη διετία έρχονται 60 3D ταινίες.

Το «Avatar» ήταν η αιχµή του δόρατος της 3D έκρηξης.

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ σεζόν, το 
«Avatar» του Τζέιµς Κάµερον 
σάρωσε και στην Ελλάδα, µε 
την τρισδιάστατη εκδοχή να 
κόβει 737.724 εισιτήρια (σε 
σύνολο σχεδόν 1.000.000). 
Η «Τιτανοµαχία» έφτασε τα 
240.000 εισιτήρια (σύνολο 
378.000), ενώ ακολουθεί το 
«Τoy Story 3», που έχει κό-
ψει 190.000 εισιτήρια µέσα 
σε σχεδόν δύο µήνες. Στα 
142.000 εισιτήρια βρέθηκε 
«Η Εποχή των Παγετώνων 3» 
(που έκανε πρεµιέρα πέρυσι, 
αλλά συνεχίστηκε µέχρι τα 
τέλη του περασµένου Μαρ-
τίου), ενώ το τρισδιάστατο 
καρτούν «Βρέχει Κεφτέδες» 
έκανε 84.564 εισιτήρια (σύ-
νολο 134.324). Το «The Final 
Destination» βρέθηκε µια 
ανάσα πίσω του µε 82.000 
εισιτήρια (σύνολο 120.000), 
ενώ «Η Αλίκη στη Χώρα των 
Θαυµάτων» του Τιµ Μπάρ-
τον, περιέργως, έκοψε µόλις 
64.357 εισιτήρια σε σύνολο 
243.170. Στη χώρα µας οι αί-
θουσες που προβάλλουν 3D 
ταινίες είναι 25. 

Το «Avatar» 
και τα άλλα

�� ΕΛΛΑ∆Α

ΑΡ
ΧΕ

ΙΟ
 «

Ε.
Τ.

»

Ο πρώτος τρισδιάστατος Χάρι Πότερ έρχεται στις 18 Νοεµβρίου.

Χορεύοντας
µε τους U2 
ΣΕΛΙ∆Α 32Tέχνες
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Δ υναμική στη σκηνή, αει-
κίνητη, με μια φωνή που 
χαρακτηρίζεται από την 

ενέργειά της, η Μαρίνα Σένα ξε-
χώρισε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού 
Θεσσαλονίκης το 2005, με το τρα-
γούδι της «Σε σένα κρυμμένο», τον 
τίτλο του οποίου έδωσε τώρα στην 
πρώτη της δισκογραφική δουλειά. 

«Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν 
μια σημαντική εμπειρία για μένα, 
τόσο για την ίδια την εμπειρία τού 
να τραγουδάς για πρώτη φορά σε 
τόσο πολύ κόσμο όσο και του να 
διαγωνίζεσαι με άλλους αξιόλογους 
νέους δημιουργούς», λέει η ίδια η 
Μαρίνα Σένα στον «Ε.Τ.». 

Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσ-
σαλονίκης σε βοήθησε γενικά, 
ήταν μια αρχή; 

Με βοήθησε περισσότερο από όσο 
πίστευα. Η αλήθεια είναι πως υπήρ-
ξε μια μικρή απογοήτευση στην αρχή 
από τα περισσότερα παιδιά που συμ-
μετείχαν γιατί ίσως περιμέναμε στο 
βάθος του μυαλού μας να υπάρχει 
καλύτερη προώθηση και μια σχεδόν 
«αυτόματη επιτυχία». Σαν μια πόρτα, 
όπως μας έλεγαν, που άνοιξε στα 
μουσικά δρώμενα. Η αλήθεια όμως 
ήταν πως άνοιξε μια χαραμάδα…, 
που τελικά έκλεισε. 

Γιατί στη συνέχεια έπεσε στο 
κενό, πιστεύεις, και σταμάτησε 
να διοργανώνεται αν και ήταν 
το μοναδικό βήμα έκφρασης 
των νέων τραγουδιστών και 
δημιουργών μέσα από έναν 
κρατικό φορέα; 

Γιατί σταμάτησε δεν ανακοινώθη-
κε ακριβώς, πέρα από το λόγο της 
περικοπής των εξόδων… Συμφωνώ 
απόλυτα πως ίσως ήταν το μοναδικό 
βήμα έκφρασης των νέων τραγου-
διστών και δημιουργών και δεν θα 

έπρεπε να σταματήσει. Από την άλλη, 
όμως, θα έπρεπε να ήταν σίγουρα 
πιο καλά οργανωμένο και συντονι-
σμένο. Θυμάμαι τότε να απορούμε 
γιατί καμιά μουσική εκπομπή της 
κρατικής τηλεόρασης δεν καλούσε 
εμάς τα παιδιά του Φεστιβάλ αλλά 
προτιμούσε παιδιά από τα ριάλιτι. 

Πόσο δύσκολο ήταν να συγκε-
ντρώσεις στη συνέχεια τα τρα-
γούδια για τη δουλειά;

Ξεκίνησα από τη βάση μου που ήταν 
ο Δημήτρης Πικράκης (συνθέτης 
του «Σε σένα κρυμμένο»). Με βο-
ήθησε πολύ και ο παραγωγός μου 
ο Αγγελος Σφακιανάκης που με 
«ξανασύστησε» (είχαμε γνωριστεί 
παλιότερα) στο μοναδικό Γ. Δημη-

τριάδη, στον Θανάση Γκαραβέλα, 
στον Θάνο Παπανικολάου και στον 
αγαπημένο Χρήστο Ταμπουρατζή, 
στην εξαιρετική Βίκυ Γεροθόδωρου. 
Αλλά και η ταλαντούχα φίλη μου Ρε-
βέκκα Ρούσση, που με σύστησε στο 
συνθέτη Ανδρέα Λάμπρου. Για μένα 
ήταν πολύ σημαντικό ότι με εμπι-
στεύτηκαν πάλι για ακόμα μια φορά 
πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες. 

Πόσο δύσκολη είναι η ζωή ενός 
νέου που ξεκινάει στο τραγού-
δι σήμερα; Εσύ ποιες δυσκολίες 
αντιμετώπισες; 

Η πρώτη δυσκολία είναι το να βρεις 
στέγη, δισκογραφική εταιρία δηλα-
δή, η οποία θα σε εμπιστευτεί. Εί-
ναι μια δύσκολη εποχή, τα CD για 
πολλούς και διάφορους λόγους 
δεν πουλάνε, οπότε είναι μεγάλο 
το ρίσκο για μια εταιρία να δημοσι-
οποιήσει τη δουλειά σου και πλέον 
το κάνει πολύ επιλεκτικά. Μετά θα 
πρέπει να συντονιστεί καλά το θέμα 
της προβολής και προώθησης, για 
να ακουστεί η δουλειά σου και αν 
αρέσει να πάρει το δρόμο της. 

Σε έχουν παρομοιάσει με την Θε-
οδοσία Τσάτσου ή την Τζώρτζια. 
Πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεύει 
αυτός ο χαρακτηρισμός; 

Το βρίσκω πολύ κολακευτικό. Μου 
αρέσουν πολύ οι επιλογές τους, τα 
τραγούδια τους, οι ερμηνείες τους. 
Μουσικά νομίζω πως ταιριάζουμε. 
Αν ήταν φίλες μου θα ήταν οι κολ-
λητές μου. 

Ξεκίνησες την πορεία σου σε μια 
γενικότερη εποχή κρίσης για το 
τραγούδι και όχι μόνο. Αυτό σε 
επηρεάζει; 

Θέλει πολύ παραπάνω προσπάθεια, 
αγάπη, πάθος, επιμονή και υπομονή. 
Ελπίζω να τα έχω…

ΜΑΡΙΝΑ ΣΕΝΑ: ΜΕ ΤΟ ΑΛΜΠΟΥΜ «ΣΕ ΣΕΝΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟ» ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΗΣ

«Το τραγούδι θέλει 
αγάπη και πάθος»!

Ο Μάριος Φραγκούλης ερμηνεύει Μάνο Χατζιδάκι
ΔΕκαΕξι και πλέον χρόνια από το 
χαμό του Μάνου Χατζιδάκι και η 
μουσική του παραμένει ένα ζωντα-
νό κύτταρο, το οποίο τροφοδοτεί 
το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και 
τους εκπροσώπους του που εξα-
κολουθούν να το ανακαλύπτουν, 
καταθέτοντας τις δικές τους προ-
σεγγίσεις. 

Αυτό κάνει και ο Μάριος Φρα-
γκούλης, ο οποίος εμφανίζεται στις 
11 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο, με 
ένα αφιέρωμα στη μουσική του κο-
ρυφαίου Ελληνα συνθέτη με γενικό 
τίτλο «Η εποχή της αγάπης». 

Η συναυλία περιλαμβάνει τρα-
γούδια απ’ όλες τις περιόδους του 
συνθέτη, φωτίζοντας τη δημιουργία 

του στο σύνολό της. Ανάμεσά τους 
τα «Αθανασία», «Οδοιπόρος, το με-
θυσμένο κορίτσι και ο Αλκιβιάδης», 
«Για την Ελένη», «Οδός ονείρων», 
«Μυθολογία», «Reflections», καθώς 
και αποσπάσματα από το δίσκο «Ρω-
μαϊκή αγορά». 

«Πιστεύω πως η τέχνη του τρα-
γουδιού αποτελεί κοινωνικό λει-
τούργημα γιατί το τραγούδι μάς 
ενώνει σ’ ένα μύθο κοινό», έλεγε 
ο ίδιος ο Μάνος Χατζιδάκις. «Κι 
όπως στο χορό ενώνουμε τα χέρια 
μεταξύ μας για να ακολουθήσουμε 
ίδιες ρυθμικές κινήσεις, έτσι και στο 
τραγούδι ενώνουμε τις ψυχές μας 
για να ακολουθήσουμε μαζί τις ίδιες 
εσωτερικές δονήσεις. Κι όσο για τον 

κοινό μύθο που δεν υπάρχει στις μέ-
ρες μας, τον σχηματίζουμε καινούρ-
γιο κι απ’ την αρχή κάθε φορά. Κάθε 
φορά που νιώθουμε την ανάγκη να 
τραγουδήσουμε». 

Μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη 
εμφανίζεται μια νέα ερμηνεύτρια, 
η Αννα Λινάρδου, ενώ το Μουσικό 
Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις, που έχει 
ως στόχο του τη σωστή απόδοση 
του έργου του αγαπημένου Ελληνα 
συνθέτη, διευθύνει ο Λουκάς Κα-
ρυτινός. 

Εισιτήρια προπωλούνται προς 
35€, 50€, 60€, 80€, 120€, στο 
210-7234567, Πανεπιστημίου 39 
(στοά Πεσμαζόγλου) και στο www.
ticketservices.gr. 

▶▶ ΗΡΩΔΕιΟ

«Η εποχή της αγάπης» είναι ο τίτλος του αφιερώματος 
του Μάριου Φραγκούλη στον Μάνο Χατζιδάκι. 

ΔΕΣΠΟιΝα ΣαΒΒΟΠΟΥΛΟΥ 
dsavopoulou@e-typos.com

Το Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης 
άνοιξε μια…  
χαραμάδα 
που σύντομα 
έκλεισε

Η Μαρίνα Σένα θεωρεί ότι στην εποχή 
της κρίσης η αναγνώριση ενός νέου 
τραγουδιστή είναι δυσκολότερη. 



ΕΥΒΟΙΑ. Οι σπουδαίες ερμηνεύ-
τριες Ελευθερία Αρβανιτάκη και 
Τάνια Τσανακλίδου παρουσιάζουν 
τη μουσική τους παράσταση «Του 
ονείρου η αύρα μας ενώνει…», 
απόψε στις 21.30, στο Προαύλιο 
του Σχολείου στη Στενή Ευβοίας. 

ΠΡΕΣΠΕΣ. Λιτά, αλλά πνευματικά 
θα είναι τα 22α Πρέσπεια και αφιε-
ρωμένα στον ποιητή Νίκο Γκάτσο. 
Η αυλαία τους ανοίγει απόψε με 
μια λογοτεχνική βραδιά που θα 
αναφέρεται στη ζωή και το έργο 
του μεγάλου καλλιτέχνη και θα λά-
βει χώρα στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Φλώρινας. 

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ. Μια ομάδα νέων 
ηθοποιών παρουσιάζει σήμερα στις 
21.00 στο Θέατρο Αττικού Αλσους 
τη θεατρική παράσταση «Επικίν-
δυνες Μέρες Κανονικές», η οποία 
διανθίζεται από τρεις ξεχωριστές 
ιστορίες, βασισμένες περισσότερο 
στο συνειρμό παρά στη λογική. Η 
είσοδος θα είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

ΦΛΩΡΙΝΑ. Η Σαβίνα Γιαννάτου 
συναντά στη σκηνή την πιανίστα 
και ερμηνεύτρια Ευγενία Καρλαύ-
τη, σε έναν μουσικό διάλογο δύο 
φωνών, μέσα από διαφορετικά 
μουσικά είδη, σήμερα στις 21.00, 
στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(Κτίριο Εξάρχου) στη Φλώρινα. 
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για 
το κοινό. Πληροφορίες: 23850 
29490.

ΚΑΒΑΛΑ. Ο ανατρεπτικός σκη-
νοθέτης Γιάννης Κακλέας, σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Θέατρο κι 
ένα σύνολο λαμπρών ηθοποιών, 
παρουσιάζει την αριστοφανική 
«Λυσιστράτη», απόψε στο Θέατρο 
Φιλίππων στην Καβάλα.  

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ. Η Γλυκερία παρέα 
με τους Μελίνα Ασλανίδου και 
Γιώργο Λιανό περιοδεύουν σε όλη 
την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. 
Απόψε θα δώσουν συναυλία στο 
Αθλητικό Κέντρο Γυμνασίου – Λυ-
κείου, στην Αμφίκλεια Φθιώτιδος.

ΗΤΑΝ το 1960 όταν χόρεψαν για 
τελευταία φορά στην Κούβα. Αυτό 
τον Νοέμβριο οι χορευτές του 
American Ballet Theater επιστρέ-
φουν στη χώρα, έπειτα από μισό 
αιώνα. Το διάσημο χορευτικό σύ-
νολο θα εμφανιστεί ξανά στη σκη-
νή «Καρλ Μαρξ» της Αβάνα, αφού 
η κυβέρνηση Ομπάμα ενέκρινε τη 
συμμετοχή του στο Διεθνές Φεστι-
βάλ Μπαλέτου που διοργανώνεται 
στην πόλη στις 3 και 4 Νοεμβρίου. Η 
κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης 
αξιολογείται ως θετική για την εξο-
μάλυνση των σχέσεων μεταξύ των 

δύο χωρών. «Θεωρώ πως οι τέχνες 
μπορούν να λειτουργήσουν συμφι-
λιωτικά ανάμεσα σε δύο κοινότη-
τες», δήλωσε σχετικά η διευθύντρια 
του μπαλέτου, Ρέιτσελ Μουρ. «Ο 
χορός είναι μια μορφή τέχνης που 
δεν απαιτεί τη γνώση της γλώσσας». 
Οι παραστάσεις του αμερικανικού 
σχήματος, ωστόσο, κινδύνευσαν να 
ακυρωθούν εξαιτίας οικονομικών 
λόγων, όταν η Ουάσιγκτον απαγό-
ρευσε σε χορηγούς να χρηματοδο-
τήσουν την αποστολή στην Κούβα. 
Τελικά, τα έξοδα ανέλαβαν να κα-
λύψουν οι Αρχές της χώρας. 
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     Radar

ΠΑΡ’ ΟΛΙγΟΝ ατύχημα κινδύ-
νευσε να πάθει ο Στίβεν Τάιλερ. 
Κατά την έναρξη της συναυλί-
ας που έδιναν στο Τορόντο, ο 
frontman των Aerosmith έχασε 
την ισορροπία του και έπεσε 
από τη σκηνή. Ευτυχώς, όμως, 
προσγειώθηκε όρθιος, χωρίς να 
τραυματιστεί. Πέρυσι το καλοκαί-
ρι κατά τη διάρκεια της συναυ-
λίας στη Νότια Ντακότα είχε 
ξαναπέσει από τη σκηνή και είχε 
τραυματιστεί σοβαρά.

Πτώση χωρίς
συνέπειες

▶▶ ΣΤΙΒΕΝ ΤΑΪΛΕΡ

Λουκέτο την Πανσέληνο σε Ακρόπολη, Σούνιο για... διαφορά εννέα ευρώΕίναι ώρα 
για χορό…

Εκθεση και 
συναυλία

Στην Κούβα 50 χρόνια μετά…

▶▶ U2

▶▶ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

▶▶ AMERICAN BALLET THEATER

ΣΕ ΕΝΑ χορευτι-
κό άλμπουμ που 
θα παιχτεί στα 
κλαμπ προσα-
νατολίζονται 
για την επόμενη 
δισκογραφική 
δουλειά τους οι 

U2. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε 
ο τραγουδιστής τους Μπόνο σε 
συνέντευξή του στο περιοδικό 
«Rolling Stone». Την ίδια ώρα, 
ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν 
ένα άλμπουμ, συνέχεια του πρό-
σφατου «No line in the horizon», 
ενώ ο Μπόνο, σε συνεργασία με 
τον κιθαρίστα του συγκροτήμα-
τος The Edge, θα συνθέσουν τη 
μουσική του «Σπάιντερμαν». 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ εκδηλώσεις 
κάτω από τη λάμψη του αυγου-
στιάτικου φεγγαριού προγραμ-
ματίζει για την 24η Αυγούστου 
-βράδυ Πανσελήνου- η 10η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων Χαλκιδικής και Αγίου 
Ορους. Πρόκειται για την έκθεση 
γεωγραφικών χαρτών «Τόπος 
και Χρόνος: Ιστορικοί χάρτες του 
ελληνικού χώρου», που εγκαινι-
άζεται στον Πύργο της Ουρα-
νούπολης (και θα διαρκέσει ως 
τις 29 Μαΐου του 2011), και τη 
συναυλία προς τιμήν του Νίκου 
Ξυλούρη, που θα διοργανωθεί 
στον ίδιο χώρο στις 21.00. 

Aτζέντα

ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΣΟΥΝΙΟ, Στύλοι Ολυμπίου Διός και 
ενδεχομένως μερικοί ακόμη μεγάλοι αρχαιολογικοί 
χώροι σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστοί τη 
νύχτα της Πανσελήνου (ερχόμενη Τρίτη 24/8) καθώς 
αρχαιοφύλακες και υπουργείο Πολιτισμού δεν κατά-
φεραν να βρουν κοινά αποδεκτή λύση για το θέμα της 
πληρωμής των υπερωριών μετά από τη χθεσινή συνά-
ντηση της Πανελλήνιας Ενωσης με τον υφυπουργό κ. 
Γιώργο Νικητιάδη. «Παρά τη διαβεβαίωση της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου προς την Πανελλήνια Ενωση 
Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων ότι θα καταβλη-
θούν σε όλους όσοι θα εργαστούν τη νύχτα της 24ης 
Αυγούστου οι προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές, οι 
εκπρόσωποι της ΠΕΥΦΑ απέρριψαν την πρόταση αυτή. 
«Απαίτησαν τριπλάσια αμοιβή της προβλεπομένης, κάτι 
το οποίο είναι παράτυπο και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτό από το υπουργείο», τονίζει σε 
ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΤ. «Λυπάμαι για το ύφος της 
ανακοίνωσης», απαντά ο πρόεδρος της ΠΕΥΦΑ κ. Γιάν-
νης Μαυρικόπουλος σε επικοινωνία με τον «Ε.Τ.». Και 
συνεχίζει: «Εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα παραπάνω από 
αυτά που παίρνουμε κάθε χρόνο για τη συγκεκριμένη 
βραδιά. Το υπουργείο πρότεινε πολύ μικρότερη αμοιβή 
και δεν δεχθήκαμε. Αν τώρα ο κ. Γερουλάνος πιστεύει 

ότι η αμοιβή που παίρναμε τόσα χρόνια ήταν παράτυπη, 
να ζητήσει το λόγο από τους προκατόχους του», τονίζει 
με έμφαση ο κ. Μαυρικόπουλος. 

Για την υπερωρία της Πανσελήνου οι αρχαιοφύλακες 
πληρώνονταν μέχρι και πέρυσι 12 ευρώ μικτά την ώρα. 
Φέτος η πρόταση του υπουργείου ήταν 3 ευρώ την ώρα. 
Δηλαδή, κάτοικοι και ξένοι τουρίστες δεν θα απολαύ-
σουν την Πανσέληνο για μια διαφορά 9 ευρώ. 

«Δεν έχουμε δικτατορία»
«Εκτιμώ ότι και οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι της 
περιφέρειας θα μείνουν κλειστοί. Πρέπει να γνωρίζουν 
στο υπουργείο ότι δεν έχουμε δικτατορία. Το “αποφα-
σίζουμε και διατάζουμε” δεν περνάει», λέει ο κ. Μαυ-
ρικόπουλος. «Η ευθύνη και η προχειρότητα ανήκουν 
αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΤ και στην 
κυβέρνηση, καθώς και στις εισηγήσεις των αρμόδιων 
υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι διαπίστωσαν ότι 
η προαποφασισμένη εθελοντική εργασία “υπό μορφή 
υποχρέωσης” δεν πέρασε στους εργαζόμενους και τώρα 
στο αδιέξοδο που δημιούργησαν και στο επικοινωνιακό 
παιχνίδι άλλαξαν το τροπάριο και μιλάνε για αμοιβές 
που προβλέπουν οι νόμοι», αναφέρεται στην ανακοί-
νωση-απάντηση της ΠΕΥΦΑ. 

Με έγκριση Ομπάμα πάει Κούβα  
το American Ballet Theater.

Εκλειψη… Σελήνης!
Ερημη θα είναι η Ακρόπολη στις 24 Αυγούστου.

«Λυσιστράτη».
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AΘΗΝΑ 
ABΑΝΑ Λυκούργου 3, Χαλάνδρι  
210-6756546 D/S (Θερινό) Incep-
tion 20.40-23.15
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Πατησίων 
140  210-8259975, 210-8215327 
(Θερινό) με τραπεζάκια, D/D Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα 21.00 / Inception 
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 καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 18.00-20.00-
22.00 με υπότ.
Αίθουσα 2: Inception 20.45-23.45
Αίθουσα 3: Οι μεγάλοι 19.30 / 
Inception 22.15
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα 19.00-23.00 με υπότ. / Υποψή-
φιος μάγος 21.00
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 - πω-
λήσεις: www.athinaioncinemas.com
Αίθουσα 1: Inception 20.15-23.00
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 18.30-20.30-
22.30 με υπότ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis-3D DIG-
ITAL Ζησιμοπούλου 7 & Ιωάν. Με-
ταξά, Γλυφάδα  κρατήσεων 211-
2112222, Dolby SRD, DTS, A/C κρα-
τήσεις-πωλήσεις-www.athinaioncin-
emas.com
Αίθουσα 1: Inception 20.15-23.00
Αίθουσα 3: Inception 21.40
Αίθουσα 4: Toy Story 3 (Κινούμενα 
σχέδια) 18.30 μεταγλ. (σε τρισδιάστα-
τη προβολή) / Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα 20.30-22.30 με υπότ.
AΙΓΛΗ - VILLAGE COOL Ζάππειο  
210-3369369 (Θερινό) Οι Αναλώ-
σιμοι 20.30 / Inception 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 Ταξιαρχίας 
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, Αμπε-
λόκηποι  210-7788778 D/S (Θερι-
νό) Οι Αναλώσιμοι 21.00-23.00
AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ 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 παπούτσια 
20.30-23.00
AΡΚΑΔΙΑ Καραολή και Δημητρίου 
36, Πάρκο Βύρωνα  210-7661166, 
210-7661226 (Θερινό) Surround 
Inception 20.30-23.10
AΣΤΟP HOLLYWOOD 3D Σταδίου 
28 (είσοδος από στοά Κοραή)  210-
3310820 DDS, EX, Dolby 3D Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα (Κινούμενα σχέδια) 
18.30-20.30-22.30 με υπότ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή)
AΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ-SUZUKI Αττι-

κό Αλσος  210-6997755, 210-
6997788 D/S (Θερινό) Inception 
20.45-23.15
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 σταθμός 
20.50-23.00
BΟΞ Θεμιστοκλέους 82, Εξάρχεια 
 210-3301020 (Θερινό) Το πνέ-
υμα 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: Επικίνδυνες παρέες 
Παρ. 18.45-21.00-23.15, Σάβ. 16.15-
18.45-21.00-23.15
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτερα 
Παρ.-Σάβ. 17.00-19.15-21.30-23.45 
με υπότ. (σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 3: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα Παρ. 18.30-20.45-23.00-01.15 
με υπότ., Σάβ. 16.00-18.30-20.45-
23.00-01.15 με υπότ.
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
17.15-19.30-21.45-00.00, Σάβ. 
15.00-17.15-19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 5-CINEMA EUROPA.ING: 
Υποψήφιος μάγος Παρ. 17.30-
19.45, Σάβ. 15.15-17.30-19.45 / In-
ception 22.00-01.00
Αίθουσα 6-CINEMA EUROPA.ING: 
22 σφαίρες 17.15-19.45-22.15-
00.45
Αίθουσα 7-MAX SCREEN: Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα Παρ. 17.45-20.00, 
Σάβ. 15.15-17.45-20.00 / Inception 
22.30
Αίθουσα 8: Inception 21.30 / 
Εκλειψη 00.30 / Toy Story 3 Παρ. 
19.00 μεταγλ., Σάβ. 16.45-19.00 με-
ταγλ.
Αίθουσα 9: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
18.15-20.3-22.45-01.00, Σάβ. 16.00-
18.15-20.30-22.45-01.00
Αίθουσα 10: Εκλειψη Παρ. 18.30, 
Σάβ. 15.45-18.30 / Inception 21.00-
00.15
Αίθουσα 11: Οι μεγάλοι Παρ. 
18.45-21.15-23.30, Σάβ. 16.30-
18.45-21.15-23.30
Αίθουσα 12: Inception 20.15-
23.30 / Toy Story 3 Παρ. 18.00 με-
ταγλ., Σάβ. 15.45-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 13-GOLD CLASS: Incep-
tion 21.00-00.15
Αίθουσα 14-GOLD CLASS: Incep-
tion 20.15-23.30
VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI 
Υμηττού 110 & Χρεμωνίδου, Παγκρά-
τι  210-7572440, κρατήσεις 210-
8108080 Dolby SRD www.villageci-
nemas.gr. Εκπτωση στο πάρκινγκ για 
τους πελάτες
Αίθουσα 1: Toy Story 3 Παρ. 18.00 
μεταγλ., Σάβ. 15.45-18.00 μεταγλ. / 
Inception 20.00-23.00
Αίθουσα 2: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
18.45-21.15-23.45, Σάβ. 16.15-
18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 3 COSMOTE: Οι Αναλώ-
σιμοι Παρ. 18.45-21.15-23.45, Σάβ. 
16.15-18.45-21.15-23.45
Αίθουσα 4: 22 σφαίρες 19.00 / 
Inception 21.30-00.30 / Υποψήφι-
ος μάγος 16.30

Αίθουσα 5: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα Παρ. 17.40-19.50-22.00-00.10 
με υπότ., Σάβ. 15.30-17.40-19.50-
22.00-00.10 με υπότ. (σε τρισδιάστα-
τη προβολή)
VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO 
Παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος 1 & Μω-
ραϊτίνη 3, Π. Φάληρο  κρατήσεων: 
8011009191, 210-8108080, www.
villagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα Παρ. 17.00-19.00-21.00-23.00 
με υπότ., Σάβ. 13.00-15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00 με υπότ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Toy Story 3 Παρ. 17.00 
μεταγλ., Σάβ. 14.20-17.00 μεταγλ. / 
Υποψήφιος μάγος 19.10-21.30-
23.50
Αίθουσα 3-CINEMA EUROPA ING: 
Οι μεγάλοι 16.15-18.45-21.10-
23.30
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
18.00-20.10-22.20-00.30, Σάβ. 
15.50-18.00-20.10-22.20-00.30
Αίθουσα 5: 22 σφαίρες 17.00-
19.40-22.20-01.00
Αίθουσα 6: Επικίνδυνες παρέες 
17.40 / Inception 20.00-23.10
Αίθουσα 7-VMAX: Σρεκ κι εμείς 
καλύτερα Παρ. 16.00-18.00-20.00 
με υπότ., Σάβ. 12.00-14.00-16.00-
18.00-20.00 με υπότ. (σε τρισδιά-
στατη προβολή) / Inception 22.00-
01.00
Αίθουσα 8-GOLD CLASS: Υπο-
ψήφιος μάγος 17.40 / Inception 
20.00-23.10
Αίθουσα 9-GOLD CLASS: 22 
σφαίρες 21.00-23.10
VILLAGE COOL RENTIS Θηβών 
228 & Πέτρου Ράλλη (στον κήπο του 
Village Park)  210-4278600 (Θερι-
νό) Dolby Inception 21.45
VILLAGE SHOPPING AND MORE 
Θηβών 228 & Πέτρου Ράλλη, Αγ. Ιω-
άννης Ρέντης  210-4278600, κρα-
τήσεις 210-8108080 Digital, www.
villagecinemas.gr
GOLD CLASS 1: Inception 21.45
GOLD CLASS 2: Inception 20.00-
23.00
Αίθουσα 3: Οι μεγάλοι 17.00-
19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 4: 22 σφαίρες Παρ. 17.30, 
Σάβ. 15.00-17.30 / Inception 20.00-
23.00
Αίθουσα 5: Οι Αναλώσιμοι 18.45-
21.00-23.15-01.30 / Toy Story 3 
Σάβ. 16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 6: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
17.15-19.30-21.45-00.00, Σάβ. 
15.00-17.15-19.30-21.45-00.00
Αίθουσα 7: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα Παρ. 17.00-19.00-21.00-23.00-
01.00 με υπότ., Σάβ. 15.00-17.00-
19.00-21.00-23.00-01.00 με υπότ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα Παρ. 18.00-20.00-22.00-00.00 
με υπότ., Σάβ. 16.00-18.00-20.00-
22.00-00.00 με υπότ. (σε τρισδιάστα-
τη προβολή)
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες παρέες 
17.00-19.15 / Inception 21.30-
00.30
Αίθουσα 10 COSMOTE: Toy Story 
3 Παρ. 17.30-19.45 μεταγλ., Σάβ. 
15.15-17.30-19.45 μεταγλ. / Incep-
tion 22.00-01.00
Αίθουσα 11: Υποψήφιος μάγος 
Παρ. 18.45, Σάβ. 16.30-18.45 / In-
ception 21.00-00.00
Αίθουσα 12: Οι μεγάλοι Παρ. 
18.15, Σάβ. 16.00-18.15 / Inception 
20.30-23.30
Αίθουσα 13: Οι Αναλώσιμοι 
20.15-22.30-00.45
Αίθουσα 14: Inception 22.30-
01.30
ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDEON Ζέππου & Ξενο-

φώντος  210-9650318 (Θερινό) 
D/D
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι 20.50-
23.15
ΔΕΞΑΜΕΝΗ Πλατ. Δεξαμενής Κο-
λωνάκι (κήπος - τραπεζάκια)  210-
3623942, 210-3602363 D/S (Θερι-
νό) Η άγνωστη κυρία (Ασπρόμαυ-
ρο) 21.00-23.00
ΔΙΟΝΥΣΙΑ Λεωφ. Συγγρού 286, 
Καλλιθέα  210-9515514 (Θερινό) 
Ο μεγάλος ύπνος (Ασπρόμαυρο) 
20.50-23.00
ΕΚΡΑΝ Ζωναρά - Αγαπίου, στάση 
Παναθήναια  210-6461895 (Θερι-
νό) Η περιφρόνηση 21.00-23.00
ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax Κηφισίας 29, 
τέρμα Αμπελοκήπων με κήπο  
210-6464009 www.cinemax.gr, cin-
emax1@otenet.gr (Θερινό) Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα (Κινούμενα 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. Λουκάς 
 210-2284185 (Θερινό) Το μυστι-
κό 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 καλύτε-
ρα 18.00 με υπότ. / Inception 21.30
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (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 & Νικηφορίδη 
24, Νέο Παγκράτι (με κήπο με τρα-
πεζάκια)  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 τε-
λευταίο κύμα 22.30 / Σαμπρίνα 
20.45
ΝΑΝΑ Cinemax Λεωφ. Βουλιαγμέ-
νης 179 Δάφνη (στάση μετρό Αγ. Ιω-
άννης)  210-9703158 - 9706865 
D/D Δωρεάν Πάρκινγκ (Βουλιαγμέ-
νης 183)
Αίθουσα 1: 22 σφαίρες 20.00 / 
Inception 22.15
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 17.30-19.30-
21.45 με υπότ.
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι 18.00 / 
Inception 21.30
Αίθουσα 4 (3D): Σρεκ κι εμείς κα-
λύτερα (Κινούμενα σχέδια) 18.00-
20.20-22.40 με υπότ. (σε τρισδιάστα-
τη προβολή)
Αίθουσα 5: Inception 20.00-23.00
Αίθουσα 6: Οι Αναλώσιμοι 19.00-
21.00-23.00
ΟAΣΙΣ Πρατίνου 7 Παγκράτι  210-
7244015 (Θερινό) Η περιφρόνηση 
20.50-23.00
ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ 
Λ. Κηφισίας 73 & Πουρνάρα (κόμβος 
Αττικής Οδού)  210-6786000, DTS 
8011160000, www.i-ticket.gr, πάρ-
κινγκ
Αίθουσα 1: Inception 21.00-00.00
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 19.30-21.30-
23.40 με υπότ.
Αίθουσα 3: Toy Story 3 (Κινούμε-
να σχέδια) 19.15 μεταγλ.

Αίθουσα 4: Εκλειψη 19.40-22.15
Αίθουσα 5: Οι Αναλώσιμοι 18.00-
20.15-22.30
Αίθουσα 6: Inception 22.00
Αίθουσα 7: Inception 20.00-23.00
Αίθουσα 8: Inception 20.00-23.00
Αίθουσα 9: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 18.20-20.30-
22.40 με υπότ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 10: Οι Αναλώσιμοι 
18.50-21.15-23.30
Αίθουσα 11: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα 19.00 με υπότ., Σάβ. και 16.50 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 σταθερό)
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα 19.00 με υπότ., Σάβ. και 16.50 με 
υπότ. (σε τρισδιάστατη προβολή) / Οι 
Αναλώσιμοι 21.15-23.30
Αίθουσα 2: Οι Αναλώσιμοι 18.50-
21.15-23.30
Αίθουσα 3: Inception 22.00
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (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 καλύτε-
ρα (Κινούμενα σχέδια) 18.20-20.30-
22.40 με υπότ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 7: Inception 21.00-00.00
Αίθουσα 8: Εκλειψη 22.15 / Toy 
Story 3 19.15 μεταγλ.
Αίθουσα 9: Επικίνδυνες παρέες 
20.45-23.15
Αίθουσα 10: Inception 20.00-
23.00
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 μεγάλος 
ύπνος 20.50
ΡΙΒΙΕΡΑ Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια  
210-3837716, 210-3844827 (Θερι-
νό) Το τελευταίο τανγκό στο Πα-
ρίσι 20.30-23.00
ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ Αλσος Βεΐκου  
210-2138119 D/D (Θερινό) Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα (Κινούμενα σχέδια) 
21.00-23.00 με υπότ.
ΣΙΝΕ ΔΑΦΝΗ Ηλιουπόλεως 77, 
Δάφνη  210-9731856 D/S (Θερι-
νό) I love you Phillip Morris 21.15-
23.00
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 Φλοίσβου, 
Παλ. Φάληρο  210-9821256, 210-
9403595 D/S (Θερινό) Οι Αναλώ-
σιμοι 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)
Αίθουσα 1: Inception 20.00-23.00
STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Αχαρνών 373-375  210-2371000, 
8018017837, www.stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Toy Story 3 Παρ. 18.50 
μεταγλ., Σάβ. 16.40-18.50 μεταγλ. / 
Υποψήφιος μάγος 21.10-23.20
Αίθουσα 2: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα 20.00-22.00-00.00 με υπότ. (σε 

τρισδιάστατη προβολή) / Toy Story 
3 Σάβ. 17.50 μεταγλ. (σε τρισδιάστα-
τη προβολή)
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
19.30-21.30-23.30, Σάβ. 17.30-
19.30-21.30-23.30
Αίθουσα 4: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα Παρ. 19.00-21.00 με υπότ., Σάβ. 
17.00-19.00-21.00 με υπότ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 5: Inception 20.10-23.00
Αίθουσα 6: Εκλειψη 21.40
Αίθουσα 7: Inception 22.30
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες παρέες 
22.20
Αίθουσα 9: Inception 21.20
Αίθουσα 10: Inception 22.10
STER CINEMAS Εμπορικό κέντρο 
ESCAPE, Λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, 
Ιλιον  210-2371000, 8018017837 
Online αγορές εισιτηρίων: www.
stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα 20.00-22.00-00.00 με υπότ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή) / Toy Story 
3 Σάβ. 17.50 μεταγλ. (σε τρισδιάστα-
τη προβολή)
Αίθουσα 2: Inception 20.10-23.00
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι Παρ. 
19.30-21.30-23.30, Σάβ. 17.30-
19.30-21.30-23.30
Αίθουσα 4: Inception 22.30
Αίθουσα 5: Inception 21.15
Αίθουσα 6: Toy Story 3 Παρ. 18.10 
μεταγλ., Σάβ. 16.00-18.10 μεταγλ. 
/ Οι μεγάλοι 20.30 / 22 σφαίρες 
22.45
Αίθουσα 8: Σρεκ κι εμείς καλύτε-
ρα (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 καλύτε-
ρα (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 δι-
ακριτική γοητεία της Μπουρζουα-
ζίας 22.30 / Η νύφη της θάλασσας 
20.30
ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΣ Ελ. Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη 
 210-9332766 (Θερινό) Οι Ανα-
λώσιμοι 20.45-23.00
ΦΙΛΟΘΕΗ Πλατ. Δροσοπούλου, Φι-
λοθέη  210-6833398 D/S (Θερι-
νό) Οι Αναλώσιμοι 20.50-23.00
ΨΥΡΡΗ Σαρρή 40, όπισθεν θεάτρου 
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 Αναλώ-
σιμοι 20.50-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ Κωνσταντι-
νουπόλεως 2, πάρκο Ηρώων, Ταύρος 
 210-3459531 Η Τιτανομαχία 
21.00-23.00
ΠΕΡΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κώστα Βάρναλη 32, 
Περιστέρι  210-5780892-3 S/S 
(Θερινό) Robin Hood 20.40-23.10

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
AΕΛΛΩ Ραφήνα  22940-23420 
(Θερινό) Μπόνι και Κλάιντ 20.50-
22.50
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Θέατρο
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Πατησίων 55  210-
8214000) «Πού πας, Γιωργάκη, 
με τέτοιο καιρό» - Ψάλτης, Κων-
σταντίνου, Καραγιάννη.
ΑΘΗΝΑ (Δεριγνύ 10 & Πατησίων 
 210-8237330) «Δεν βλέπω, 

δεν ακούω, δεν μιλάω» του Γ. 
Θεοδοσιάδη – Πούλης, Βισκαδουρά-
κης, Σπαντίδας.
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚ (Λ. Αλεξάνδρας 36 
 210-8813341) «Αναμείνατε στο 
ακουστικό σας» του Χαλ Σάλγουεν 
– Νικολαϊδης, Καίσαρης, Μακρίδη, 
Στεφάνου.

AΘΗΝΑ-PISCINES IDEALES 
Σολωμού 18 Χαλάνδρι  210-
6855860 (Θερινό) Αόρατος συγ-
γραφέας 20.45 / Επικίνδυνες 
παρέες 22.20
AΘΗΝΑΙΑ Χαλκούτσι  22950-
71515 (Θερινό) S/S Γράμματα 
στην Ιουλιέτα 21.00-23.00
AΙΓΛΗ Λεωφ. Σαρωνίδας 28-30  
22910-54941 -54261 (Θερινό) 
D/S Το μυστικό στα μάτια της 
20.50-23.00
AΚΤΗ Πλαζ Βουλιαγμένης  210-
8961337 S/S (Θερινό) Οι Ανα-
λώσιμοι 20.50-23.10
AΛΕΞ-CINEMA Λεωφ. Πόρτο 
Ράφτη 235  22990-76034 D/S 
www.alexcinema.gr (Θερινό) Ο 
μικρός Νικόλας Είναι όλοι τους 
καλά Παρ. 23.00 / Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων Σάβ. 21.00 / 
Ραγισμένες αγκαλιές Σάβ. 23.10
AΛΕΞΑΝΔΡΑ-SUZUKI Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου 27, 5η στάση 
Χολαργού, Κ. Χαλάνδρι  210-
6777708-9 (Θερινό) The kings 
of Mykonos 21.00-23.00
AΛΙΚΗ Πλατ. Δροσιάς  210-
6229645, 210-2234130 (Θερινό) 
Inception 21.10
AΛΟΜΑ Γερουλάνου 103 - Πόντου, 
Αργυρούπολη  210-9937011 
(υπό νέα διεύθυνση) (Θερινό) Οι 
Αναλώσιμοι 20.50-23.00
AΜΑΡΥΛΛΙΣ-SUZUKI Αγ. Πα-
ρασκευή  210-6010561, 210-
6010497 (Θερινό) Inception 
20.45-23.10
AΜΙΚΟ Επιδαύρου & Ανδρούτσου, 
Χαλάνδρι  210-6815532, 210-
6826372 D/S (Θερινό) Inception 
20.40-23.10
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: Inception 21.30
Αίθουσα 3: Να με θυμάσαι 
20.50-23.00
VILLAGE COOL ΜΑΡΙΕΛ Πόρτο 
Ράφτη  22990-71335 S/S (Θερι-
νό) Ο τελευταίος σταθμός 20.30 
/ Inception 23.00
ΓΟΡΓΟΝΑ Παραλία Καλάμου, 
Αγ. Απόστολοι  22950-81223 
Prince of Persia: The sands of 
time Παρ. 21.00-23.15, Σάβ. 23.15 
/ Η πριγκίπισσα και ο βάτραχος 
Σάβ. 21.00 μεταγλ.
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΑΓ. ΒΑΡ-
ΒΑΡΑΣ ΣΙΝΕ ΠΑΝΘΕΟΝ Αμφιθε-
ατρικός. Τέρμα Δεληγιάννη  210-
5698855 (Θερινό) Διαφθορά 
στη Νέα Ορλεάνη 21.00
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟ-
ΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Λεωφ. 
Ειρήνης 50, Πλατ. Εθνικής Αντιστά-
σεως Ηλιούπολη  210-9919818 
(Θερινό) Ο διαχειριστής Παρ. 
20.30-22.30 / 2012 Σάβ. 20.30-
23.00
ΔΗΜ/ΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 
ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 
Λαύριο  22920-27911 (Θερινό) 
Robin Hood 20.45-23.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΜΙΜΗΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ» Αγ. Κων/νου 40, 
Μαρούσι  210-6198890 (Θερι-
νό) Τραγουδώντας στη βροχή 
21.00-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΡΕΞ 
ΧΑΛΚΙΔΟΣ Τζιαρντίνι 6, Χαλκίδα 
 22210-83873 Toy Story 3 (Κι-
νούμενα σχέδια) 20.45 μεταγλ. / 
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) Εννέα 
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 (Θε-
ρινό) Iron Man 2 21.00-23.00
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΣΧΟΛΕΙΟ Νε-
απόλεως 5-7, Αγ. Παρασκευή  
210-6017565, 210-6081342 S/S 
(Θερινό) Επικίνδυνες παρέες 
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) Γράμματα στην Ιουλιέτα 
21.00-23.00
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ Κηφισιά  210-
8019687 Dolby, DTS (Θερινό) 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 ΔΗΜΟΥ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Δημοτικό Σχολείο 
Χολαργού, Περικλέους 53  210-
6511758 (Θερινό) Το αδελφάτο 
των ιπποτών της ελεεινής τρα-
πέζης Παρ. 20.30 / Ενας προφή-
της μα τι προφήτης Παρ. 22.30 / 
Kick Ass Σάβ. 20.30-22.30
ΡΙΑ Βάρκιζα  210-8970844 (Θε-
ρινό) Inception 20.30-23.00
ΡΙΑ Μάτι  22940-34778 (Θε-
ρινό) Ενας άντρας μόνος Παρ. 
21.00-23.00 / Ανίκητος Σάβ. 
21.00-23.15
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) 
Αόρατος συγγραφέας 20.40-
23.00
ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ Ελ. Βενιζέλου 3, 
Παλλήνη  210-6666815, 210-
6666284 (Θερινό) Inception 
20.40-23.10
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 Inception 20.30-23.10
ΦΛΩΡΙΔΑ Ζούμπερι  22940-
96923 www.cineflorida.gr S/S 
(Θερινό) Πώς να εκπαιδεύσετε 
το δράκο σας Παρ. 20.50 / 22 
σφαίρες Παρ. 23.10, Σάβ. 20.50-
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 & Κνωσού 
 210-4810790 Κήπος με μπαρ και 
τραπεζάκια (Θερινό) Ακαδημία 
Πλάτωνος Παρ. 21.00-23.00 / 
Το νησί των καταραμένων Σάβ. 
20.45-23.10
ΜΕΛΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Σω-
κράτους 65, Δραπετσώνα  210-
4082530 (Θερινό) Killers Παρ. 
21.00-23.00 / I love you Phillip 
Morris Σάβ. 21.00-23.00
ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Βύρωνος 
& Χιλής, Αγ. Ευθύμιος, Κερατσίνι  
210-4317270 (Θερινό) Υπόθεση: 
Farewell 20.30-22.25
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. Γεωργίου 
& Ζάππα 4, Κορυδαλλός  210-
4960955 I love you Phillip Mor-
ris Παρ. 21.00-23.00 / Νήσος Σάβ. 
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 Τορνα-
τόρε 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 / Αγιασμός 
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 Medi-
terranean Cosmos D/D, DTS
Αίθουσα 1 ING (DTS Sound): Toy 
story III μεταγλ. Παρ.-Σάβ. 18.50, 
Κυρ.-Δευτ. 17.30, Τρ.-Τετ. 18.40 / 
Επικίνδυνες παρέες Κυρ.-Δευτ. 
19.40-22.00-00.30 / Οι αναλώ-
σιμοι Παρ.-Σάβ. 21.00-23.20, Τρ.-
Τετ. 20.50-23.20
Αίθουσα 2 (D/D): Υποψήφιος μά-

γος Κυρ.-Δευτ. 18.20-20.30-22.40 / 
Σρεκ κι εμείς καλύτερα 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 
μεγάλοι 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 Κυρ. 15.00-17.10-
19.30-21.50-00.20, Δευτ. 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. 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, Δευτ. 
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) Παρ. 18.20-20.30, Σάβ. 16.20-
18.20-20.30, Κυρ. 16.00-18.00-
20.10-22.10-00.10, Δευτ. 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. Κυρ. 15.20-17.20-
19.20-21.20-23.20, Δευτ. 17.20-
19.20-21.20-23.20
Αίθουσα 8 COSMOTE: Inception 
Τρ.-Τετ. 17.30-20.20-23.10 / Οι 
αναλώσιμοι Παρ.-Σάβ. 15.20-
17.30-19.50-22.10-00.30, Κυρ. 
15.40-17.40-19.50-22.20, Δευτ. 
17.40-19.50-22.20
Αίθουσα 9 Gold Class: Inception 
Παρ. & Σάβ. & Τρ.-Τετ. 21.50 / Οι 
αναλώσιμοι Κυρ.-Δευτ. 21.50
Αίθουσα 10 (Digital DTS Sound 
Gold): Inception Παρ. & Σάβ. & Τρ.-
Τετ. 22.30 / Οι αναλώσιμοι Παρ.-
Σάβ. 19.50, Κυρ.-Δευτ. 19.50-22.20
Αίθουσα 11: Inception Παρ. & Σάβ. 
& Τρ.-Τετ. 21.10-00.00 / Οι αναλώ-
σιμοι Κυρ.-Δευτ. 21.10-23.40
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ  2310-290-
290, κρατήσεις  801-11-60000 & 
210-6786000, on-line: www.i-tick-
et.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. Κυρ. 17.00-
19.00-21.00-23.00, Δευτ. 19.00-
21.00-23.00 / Inception Παρ.-Σάβ. 
21.15, Τρ.-Τετ. 20.30-23.30
Αίθουσα 2 (D/D, DTS): Inception 
Παρ.-Σάβ. 21.45, Τρ.-Τετ. 18.00-
21.00, Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή
Αίθουσα 3 (D/D, DTS): Σρεκ κι 
εμείς καλύτερα υπότ. Παρ. 19.00-
21.00-23.00, Σάβ. 17.00-19.00-

21.00-23.00 / Κυρ.-Δευτ. αίθουσα 
κλειστή / Inception Τρ.-Τετ. 20.00-
23.00
Αίθουσα 4 (D/D, DTS): Οι μεγά-
λοι Παρ.-Σάβ. 18.10-20.20-22.30 
/ Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή / 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. 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 Κυρ. 16.00-
18.10-20.20-22.30, Δευτ. 18.10-
20.20-22.30, Τρ.-Τετ. 18.30-21.30 / 
Οι αναλώσιμοι Παρ. 19.30-21.30-
23.30, Σάβ. 17.30-. 19.30-21.30-
23.30
Αίθουσα 10 (D/D, DTS): Οι ανα-
λώσιμοι Κυρ. 17.30-19.30-21.30-
23.30, Δευτ. 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): 
Inception Παρ.-Σάβ. 22.15, Τρ.-Τετ. 
19.30-22.30 / Κυρ.-Δευτ. αίθουσα 
κλειστή
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 ανα-
λώσιμοι Κυρ. 17.30-19.30-21.30-
23.30, Δευτ. 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. Κυρ. 16.00-18.10-20.20, 
Δευτ. 18.10-20.20 / Οι μεγάλοι 
Κυρ.-Δευτ. 22.30 / Inception Παρ.-
Σάβ. & Τρ.-Τετ. 20.10-23.00
Αίθουσα 3 (DDS, DTS): Inception 
Παρ.-Σάβ. 22.00, Τρ.-Τετ. 19.30-
22.30 / Κυρ.-Δευτ. αίθουσα κλειστή
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): Οι αναλώ-
σιμοι Παρ. 19.30-21.30-23.30, Σάβ. 
17.30-19.30-21.30-23.30, Τρ.-Τετ. 
19.50-22.00 / Κυρ.-Δευτ. αίθουσα 
κλειστή
Αίθουσα 7 (DDS, DTS): Toy story 
III μεταγλ. Παρ. 19.50, Σάβ. 17.40-
19.50 / Οι μεγάλοι Παρ.-Σάβ. 22.30 
/ Κυρ.-Τετ. αίθουσα κλειστή
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 στα-
θερό. 8018017837
Τηλέφωνο κρατήσεων από κινη-
τό. 210-2371000

ONLINE BUY www.stercinemas.
gr

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΑ 19/08-25/08/2010

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 αναλώσι-
μοι 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.) Κυρ. 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, Δευτ. 
19.00, 21.00, 23.00 / Inception 
Παρ.-Σάβ. 22.15, Τρ.-Τετ. 20.10, 
23.00
Αίθουσα 7: Grown ups Κυρ. 
16.00, 18.10, 20.20, 22.30, Δευτ. 
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 στα-
θερό: 8018017837
Τηλέφωνο κρατήσεων από κινη-
τό: 210-2371000
ONLINE BUY www.stercinemas.
gr

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΑ 19/08-25/08/2010

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 Παρ.-Σάβ. 
22.30, Κυρ.-Δευτ. 19.50, 22.00
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.) Κυρ. 
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, Δευτ. 
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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Απόδοση 
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Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,65 0,00 -15,58 0,45 1,01 10
ALAPIS (ΚΟ) 2,19 0,00 -46,32 1,84 5,44 188.018
ALMA - ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) 0,12 0,00 -14,29 0,11 0,24 0
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 8,18 -0,49 -24,55 6,44 15,24 1
ALPHA TRUST (ΚΟ) 0,95 -3,06 -4,04 0,91 1,04 75.000
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 7,60 0,00 2,70 6,42 8,00 0
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5,70 -3,39 -29,88 3,99 13,10 1.648.919
ALSINCO (KO) 0,64 6,67 -23,26 0,57 1,00 3.921
ALTEC (ΚΟ) 0,12 0,00 -29,41 0,09 0,28 34.078
ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,07 0,00 0,00 1,07 0
ASPIS BANK (ΚΟ) 0,51 2,00 -35,76 0,33 1,08 213.920
ATTICA  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,23 0,00 -35,60 1,12 2,30 159
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,36 -1,45 -20,00 0,95 2,59 7.324
AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,58 1,75 -25,41 0,38 2,06 10
AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,66 -4,60 -13,50 1,50 2,20 10.920
AVENIR (ΚΟ) 0,82 -2,38 -40,15 0,72 1,63 31.160
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,80 -1,23 -43,66 0,58 2,48 910
BETANET (ΚΟ) 0,06 0,00 0,00 0,06 0
BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,55 -3,51 -36,36 0,51 1,23 6.580
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,65 0,00 -27,78 0,42 1,41 46.385
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 18,18 0,44 12,63 13,50 21,00 115.769
COMPUCON (ΚO) 0,12 0,00 9,09 0,07 0,16 0
CPI (ΚΟ) 0,46 -4,17 17,95 0,22 0,49 6.000
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 3.700
DIONIC (ΚΟ) 0,49 2,08 6,82 0,18 0,79 315.878
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) 0,59 9,26 -58,74 0,52 2,14 400
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) 5,58 -2,96 -27,92 3,46 12,94 441.429
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 5,91 -0,84 -28,68 4,99 8,64 13.282
EURODRIP (ΚO) 0,80 0,00 9,59 0,55 0,97 100
EUROLINE AEEX (ΚΟ) 1,18 0,00 5,31 0,91 1,46 0
EUROMEDICA (KO) 2,20 -1,35 -54,73 1,98 6,00 410
EUROXX (ΚΟ) 4,03 0,00 0,00 3,03 4,03 0
F.G. EUROPE (ΚO) 0,88 3,53 -31,25 0,69 1,65 40
FASHION BOX (ΚΟ) 1,47 0,00 0,69 1,04 2,07 550
FLEXOPACK (ΚΟ) 8,63 0,58 9,81 7,20 8,70 1.491
FOLLI - FOLLIE (KΟ) 16,95 -1,97 29,92 12,50 19,00 85.444
FORTHNET (ΚΟ) 0,80 -1,23 -36,00 0,60 1,89 80.937
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 7,74 -2,52 -15,45 4,52 12,28 2.537
FRIGOGLASS (KO) 8,70 -3,12 26,77 6,00 10,99 53.724
HELLAS ONLINE (ΚΟ) 0,92 0,00 -24,59 0,37 1,90 1.402
HITECH SNT (ΚΟ) 0,62 0,00 0,00 0,62 0
INFO - QUEST (ΚΟ) 1,17 -1,68 -19,31 0,83 1,95 2.500
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,08 -1,82 -22,30 0,91 1,90 4.066
INFORMER (ΚΟ) 0,46 0,00 27,78 0,36 0,59 0
INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,42 0,00 50,00 0,23 0,68 0
INTERINVEST AEEX (KΟ) 0,78 1,30 -4,88 0,70 1,36 530
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,77 -1,28 -36,07 0,55 1,97 220.046
INTRAKAT (KO) 1,25 -2,34 -56,25 0,92 4,68 13.550
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,47 -0,68 -46,93 1,26 4,08 7.058
JUMBO (ΚΟ) 5,49 -1,61 -37,43 4,50 9,55 67.442
KLEEMAN HELLAS (KO) 1,84 -4,17 -20,00 1,60 2,97 1.558
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,88 0,78 -49,21 3,60 8,60 8.403
LAVIPHARM (ΚΟ) 0,80 -1,23 -21,57 0,45 1,62 20.005
LOGISMOS (ΚΟ) 0,64 0,00 60,00 0,34 0,65 25.510
MARFIN INVESTMENT GROUP  (ΚΟ) 1,09 -6,84 -39,06 0,79 3,04 1.530.986
MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 1,72 -1,71 -24,89 1,35 3,49 490.709

ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
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52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,16 4,50 -34,46 0,94 3,10 10
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,78 -0,36 -24,04 2,22 4,16 500
MEDITERRA (ΚΟ) 2,13 0,00 -2,74 1,95 2,22 0
MERMEREN KOMB.  A.D. PR. (ΕΛΠ) 5,50 0,00 27,91 3,47 6,05 119
MEVACO (ΚΟ) 0,84 -6,67 -31,71 0,65 1,53 475
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 1.325
MINERVA (ΚΑ) 1,24 0,00 -15,07 1,13 1,79 0
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,40 2,56 10,09 1,73 2,43 103.846
NBGAM ETF Γ∆ Χ.Α. 17,14 -0,75 -22,38 14,33 29,35 4
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,60 1,96 -13,04 2,04 3,83 250
NUTRIART  (ΚΟ) 0,32 0,00 -28,89 0,18 0,73 0
OLYMPIC CATERING (ΚΟ) 0,90 0,00 -41,56 0,82 1,88 0
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. (ΚΟ) 0,30 0,00 87,50 0,14 0,39 0
PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,70 -1,41 -46,92 0,41 1,86 5.520
PC SYSTEMS (ΚΟ) 0,26 0,00 -10,35 0,15 0,33 0
PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) 2,52 0,00 0,00 2,52 2,80 0
PLIAS (ΚΑ) 1,72 0,00 -10,42 1,23 3,20 0
PROFILE (ΚΟ) 0,62 3,33 -38,00 0,55 1,02 8.752
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) 1,29 -3,01 -34,00 0,74 2,34 248.198
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,19 5,56 -26,92 0,11 0,36 10.050
REDS (ΚO) 1,04 -1,89 -13,60 0,74 1,78 807
RIDENCO (ΚΟ) 0,18 5,88 -40,00 0,13 0,50 100
RILKEN (KΟ) 3,03 -5,02 -15,83 2,58 4,48 292
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) 4,10 0,00 5,02 2,80 4,75 0
SATO AE (ΚΟ) 0,25 4,17 -41,86 0,15 0,66 501
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 0,56 -1,75 -13,85 0,36 0,76 7.080
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) 0,52 -3,70 -53,51 0,41 2,08 17.020
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 1,10 2,80 -12,70 0,69 1,55 320
UNIBIOS (ΚΟ) 0,12 -7,69 -36,84 0,10 0,29 4.800
VELL GROUP Α.Ε. (ΚΟ) 0,50 0,00 -5,71 0,33 1,22 23.403
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 0
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 0,42 -2,33 -20,76 0,34 0,73 20
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,13 -1,74 -41,24 0,96 2,47 177.025
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,44 0,00 -70,47 0,37 2,80 4.034
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 2,36 -0,84 -33,89 2,16 4,65 5.093
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0,52 4,00 -13,33 0,36 1,23 24.795
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,87 0,00 -3,11 1,53 2,22 0
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,71 -7,79 -7,79 0,50 0,96 4.829
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,58 1,75 -52,65 0,40 1,50 540
ΑΛΟΥΜΥΛ  (ΚΟ) 0,82 2,50 -13,68 0,57 1,35 140
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 2.179
ΑΝΕΚ  (ΚΟ) 0,34 0,00 -46,88 0,20 0,99 239.359
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 3,32 0,00 43,10 1,60 3,32 1
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 1,86 -7,00 32,86 1,02 2,00 156
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 0,67 0,00 0,00 0,67 0
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 2,52 0,00 -25,88 2,07 4,53 148
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) 0,31 -3,13 -63,53 0,12 1,31 1.027
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 0,32 0,00 -20,00 0,14 0,72 164.775
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,55 8,39 -3,73 1,05 2,15 2
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,57 0,00 -35,96 0,45 1,54 5.900
ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 0,61 0,00 -29,89 0,59 0,89 0
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 0,17 6,25 13,33 0,10 0,22 3.160

∆ιεθνείς αγορές
DOW JONES INDUS. AVG ...... 10.298,87 -1,12 %
S&P 500  .........................................1.081,20 -1,18 %
NASDAQ COMPOSITE  ..............2.192,44 -1,05 %
DJ EURO STOXX 50 € ................2.692,20 -1,34 %
FTSE 100 ........................................5.224,50 -1,48 %
DAX ....................................................6.105,72 -1,30 %
CAC 40  .............................................3.590,47 -1,58 %
NIKKEI 225 .....................................9.362,68 1,32 %

ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ ...........................1,28859 0,26 %
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ.......................................109,485 -0,32 %
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ ..........................0,82275 -0,16 %
ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ......1,32314 -1,26 %

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ  ...................................5,70 -3,39 %
COCA-COLA   ........................................ 18,18 0,44 %
MARFIN INVESTMENT GROUP .......1,09 -6,84 %
MARFIN POPULAR BANK  .................1,72 -1,71 %
Α.Τ.Ε.  ...........................................................1,13 -1,74 %
ΒΙΟΧΑΛΚΟ  ................................................4,06 -1,22 %
∆ΕΗ ........................................................... 13,32 -1,04 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ............................. 10,53 -1,50 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ...................................................3,4 -2,30 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  .........................6,3 0,32 %
ΙΝΤΡΑΛΟΤ  ...................................................3,3 -1,20 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ  .............................................8,57 -1,49 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ...........................................4,7 -2,08 %
ΟΠΑΠ  ...................................................... 11,70 0,86 %
ΟΤΕ...............................................................5,85 0,00 %
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  ........4,37 -1,13 %
ΤΙΤΑΝ  ...................................................... 16,20 -3,57 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK  ...............5,58 -2,96 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  ................................4,15 1,47 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  .............................4,64 -2,32 %

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ..........0,36 -20,00 %
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  (ΚΟ) ..........................3,10 -8,82 %
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ..................0,90 -8,16 %
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ....................................0,71 -7,79 %
UNIBIOS (ΚΟ) ....................................0,12 -7,69 %
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96).................................1,86 -7,00 %
MARFIN INVEST. GROUP (ΚΟ) .......1,09 -6,84 %
MEVACO (ΚΟ) ...................................0,84 -6,67 %
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) .......................................7,02 -5,90 %
RILKEN (KΟ) ......................................3,03 -5,02 %

ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ..........1,10 19,57 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) .......0,11 10,00 %
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) .........0,22 10,00 %
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ...............................0,89 9,88 %
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ...........0,80 9,59 %
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)...........0,35 9,38 %
ELMEC SPORT (ΚΟ) ....................0,59 9,26 %
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) .............................0,12 9,09 %
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ...........0,37 8,82 %
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ..........1,55 8,39 %

Με απώλειες 1% στις 1.647,89 µονάδες έκλεισε χθες ο 
γενικός δείκτης, ενώ σε χαµηλά επίπεδα διαµορφώθηκε και πάλι 
ο τζίρος, που µόλις ξεπέρασε τα 52 εκατ. ευρώ. Από τις µετοχές 
που κινήθηκαν, 69 έκλεισαν ενισχυµένες, 99 υποχώρησαν και 
46 παρέµειναν αµετάβλητες. Τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν 
οι τίτλοι εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου άλλωστε είχαν 
καταγραφεί τα υψηλότερα κέρδη στις δύο πρώτες ανοδικές 
συνεδριάσεις της εβδοµάδας.

Νέα πτώση του δείκτη
Ãåí. Äåßêôçò
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ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0,47 -4,08 -24,19 0,33 0,86 330
ΒΑΡ∆ΑΣ (ΚΟ) 0,94 0,00 -63,46 0,93 3,60 340
ΒΙΟΪΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 2,47 0,00 0,00 2,14 2,85 0
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ  (ΚΟ) 0,90 0,00 0,00 0,60 1,17 0
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,63 -1,56 -38,46 0,48 1,56 5.250
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4,06 -1,22 2,27 2,89 5,28 13.978
ΒΙΣ (ΚΟ) 0,88 4,76 -50,00 0,68 1,89 1.050
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1,31 0,00 -16,56 0,87 2,17 0
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 3,51 3,54 -19,36 1,78 6,35 312.180
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) 0,41 2,50 2,50 0,27 0,64 1.140
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 4,64 -0,64 -24,31 3,82 7,46 27.142
ΓΕΚΕ (ΚΑ) 7,50 0,00 -3,23 7,17 8,50 90
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,35 9,38 -7,90 0,22 0,54 2.000
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3,60 -3,74 -53,59 3,30 12,80 98.043
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0,80 9,59 -47,37 0,63 1,87 500
∆ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,90 0,00 -14,49 4,83 7,90 100
∆ΕΗ (ΚΟ) 13,32 -1,04 3,00 10,83 17,40 102.493
∆ΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,65 -1,52 1,54 0,54 0,82 14.549
∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1,65 3,13 11,49 1,12 2,10 30
∆ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 0,10 0,00 0,00 0,10 0
∆ΟΛ (ΚΟ) 1,06 -3,64 -44,95 0,77 3,82 23.189
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 1,20 0,84 -20,00 0,56 1,89 6.583
∆ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 1,24 0,00 7,83 0,75 1,50 0
∆ΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,50 0,00 -1,96 0,30 0,90 1.995
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,52 8,33 -32,47 0,35 1,23 35.221
Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Χ. (ΚΟ) 0,07 0,00 -66,67 0,05 0,47 7.399
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 10,53 -1,50 -41,44 8,80 28,25 880.791
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,54 0,00 -19,40 0,40 0,86 3.003
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) 0,13 0,00 -13,33 0,10 0,24 0
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0,79 -1,25 27,42 0,57 1,05 550
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 1,10 19,57 -2,66 0,52 1,67 123.522
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,48 2,13 -17,24 0,33 0,79 10.460
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,46 0,00 -13,10 1,00 2,25 5.220
ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) 0,88 2,33 -14,56 0,70 1,41 310
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3,70 0,00 -5,13 2,00 4,00 0
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,85 2,41 5,00 0,53 1,20 7.740
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) 1,32 -4,35 -33,50 0,95 3,08 3.719
ΕΛΙΝΟΪΛ (ΚΟ) 1,85 0,00 -18,86 1,72 2,50 0
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 33,83 -2,39 -26,53 29,99 60,70 8.532
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 3,40 -2,30 -33,98 2,56 6,74 35.729
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ (ΚΟ) 1,51 -2,58 7,14 0,86 1,94 6.157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 6,30 0,32 -19,33 5,35 8,98 36.232
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 5,25 0,19 -27,40 4,24 10,78 23.827
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) 0,11 10,00 -8,33 0,07 0,21 6.300
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,35 0,00 -5,41 0,30 0,60 1.060
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0,52 0,00 -13,33 0,43 0,73 4.382
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 2,35 0,43 -13,60 2,01 3,14 200
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) 0,60 0,00 15,39 0,43 1,99 0
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ΚΟ) 2,73 -1,80 -37,67 2,52 6,54 20.299
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 8.960
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,54 -1,82 -20,59 0,35 0,95 387
ΕΥΑΘ  (ΚΟ) 4,43 -0,46 -7,53 3,80 6,84 3.902
ΕΥ∆ΑΠ  (ΚΟ) 5,38 -0,19 -3,25 4,84 6,90 3.085
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,58 1,75 -7,94 0,45 0,91 1.244
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,09 1,64 36,17 1,32 3,09 63.730
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) 0,22 10,00 46,67 0,11 0,29 360
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 7,02 -5,90 -50,88 6,65 15,40 1.650
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 1,36 1,49 -45,60 1,20 3,40 100
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 4,71 1,07 -14,67 4,50 6,60 830
ΙΑΣΩ (ΚΟ) 2,42 2,11 -35,47 2,04 4,65 3.022
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,82 0,00 -37,41 0,64 1,76 4.070
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,68 1,49 -8,11 0,42 0,96 10.400
ΙΛΥ∆Α (ΚΟ) 0,45 -2,17 -33,82 0,39 1,42 4.628
ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 0,45 4,65 -27,42 0,17 1,01 12.468
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0,82 5,13 2,50 0,64 1,20 1.770
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΟ) 8,26 0,00 0,00 8,26 0
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0,77 -2,53 -6,02 0,55 1,28 2.385
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 3,30 -1,20 -18,05 2,48 5,20 90.998
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) 4,51 -1,10 -25,82 4,29 7,20 6.765
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 4,90 -0,20 -1,80 4,51 5,30 40
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,50 -0,66 1,35 1,21 1,76 115
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,65 3,17 -28,57 0,50 1,23 1.094
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,32 0,00 2,33 1,08 1,77 70
ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) 0,21 0,00 -47,50 0,11 0,79 0
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 64,95 0,00 0,62 58,65 86,00 0
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 4,38 -1,79 23,03 2,17 6,72 6.300
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) 0,94 -3,09 -62,70 0,92 3,36 12.905
ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΚΟ) 0,07 0,00 -22,22 0,05 0,16 0
ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΠO) 0,11 0,00 37,50 0,06 0,16 0
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,29 -3,33 -17,14 0,27 0,46 2
ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) 0,31 6,90 -22,50 0,20 0,75 3.350
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 5,02 0,40 -28,29 4,50 7,79 155
ΚΟΥΜΠΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,22 0,00 -40,54 0,15 0,61 2.630
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0,83 5,06 9,09 0,46 1,25 44.140
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 0,00 17,24 0,75 1,09 2.948
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 0,58 -3,33 -13,89 0,52 0,91 3.639

ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4,15 1,47 -15,42 2,93 6,24 706.334
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,78 -1,27 -7,14 0,62 1,08 930
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 0,00 -15,58 0,40 1,88 530
ΛΑΝ-ΝΕΤ (KO)
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0,60 0,00 -6,25 0,52 0,74 11
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) 0,50 0,00 -18,03 0,42 0,75 0
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚ∆ΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0,41 -2,38 -24,07 0,33 1,08 4.443
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,77 -0,56 -6,92 1,14 2,05 60
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,49 2,08 -37,18 0,28 0,94 20
ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) 0,26 0,00 -10,35 0,19 0,48 3.050
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ (ΚΑ) 0,10 0,00 0,00 0,08 0,16 0
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,22 0,00 -43,59 0,20 0,52 1.000
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,12 0
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 8,55 0,00 -11,48 7,93 11,77 70.819
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,63 -3,08 -45,69 0,53 2,11 64.553
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 0,49 -3,92 -50,52 0,42 1,51 9.601
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 3,17 0,96 -22,87 2,29 4,30 4.007
ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 1,13 2,73 -35,80 0,93 2,12 125
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 8,57 -1,49 -19,36 6,70 12,80 42.708
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,38 0,00 -5,00 0,24 0,70 0
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,13 0,00 -27,78 0,10 0,26 10.100
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0,60 0,00 -38,14 0,52 1,28 500
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΚΑ) 0,17 6,25 -26,09 0,12 0,35 2.291
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΠΑ) 0,40 0,00 29,03 0,30 0,40 0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,70 -2,08 -4,98 3,53 6,74 90.218
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 0,90 -8,16 -43,40 0,80 1,92 70
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,47 -2,08 -33,80 0,40 1,29 43
ΝΕΛ (ΚΟ) 0,06 0,00 -87,50 0,05 0,48 456.250
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 0,89 9,88 -11,00 0,42 1,52 1.020
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,70 -2,78 4,55 0,48 0,97 35.320
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 1,08 0,00 -30,77 0,95 2,08 0
ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) 2,34 0,00 -12,03 2,34 2,66 0
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,58 7,41 -9,38 0,27 0,79 20
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0,54 8,00 -1,82 0,41 0,72 35.080
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0,64 0,00 -4,48 0,45 0,81 0
ΟΛΘ (ΚΟ) 12,97 0,78 -9,16 10,79 16,29 1.025
ΟΛΠ (ΚΟ) 14,85 -0,87 0,88 11,12 18,60 564
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 11,70 0,86 -23,27 9,95 19,05 354.400
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 2,40 0,00 -11,11 2,10 3,19 0
ΟΤΕ  (ΚΟ) 5,85 0,00 -42,86 5,33 12,79 486.231
ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0,76 0,00 31,03 0,38 1,12 0
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 1,14 5,56 -14,29 0,43 2,60 210.217
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 4,64 -2,32 -42,89 3,26 13,45 653.644
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0,21 0,00 -69,57 0,21 1,08 0
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) 0,49 -2,00 13,95 0,27 0,52 2.500
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 2,99 -0,99 -16,01 2,55 4,70 1.100
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 1,14 1,79 -59,57 1,07 2,95 400
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 4,67 -0,21 -5,84 3,70 5,53 257
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,61 0,00 -28,24 0,44 1,02 2.040
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) 0,27 -3,57 3,85 0,17 0,46 3.000
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,78 -1,27 -17,90 0,66 1,20 1.220
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,19 0,00 -26,92 0,16 0,44 11.000
ΣΑΟΣ (ΚΟ) 0,78 0,00 0,00 0,78 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 4,07 1,75 -16,60 3,54 5,49 170
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,62 0,00 -30,13 2,17 5,00 0
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 0,41 0,00 -35,94 0,31 0,92 0
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,65 -2,99 11,67 0,41 0,88 9.411
ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,79 -1,41 -37,92 1,94 6,70 12.841
ΣΙ∆ΜΑ (ΚΟ) 1,15 0,00 -29,01 0,67 2,20 0
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,69 0,00 11,29 0,45 0,91 0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,71 -4,05 -39,83 0,50 2,08 31
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 1,12 -0,88 -22,22 0,71 2,35 29.963
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 4,37 -1,13 -0,68 2,34 5,96 190.013
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) 0,50 0,00 -39,02 0,31 0,91 0
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) 0,12 9,09 0,00 0,08 0,29 500
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 3,80 0,80 -39,56 3,12 7,00 28.447
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0,36 -20,00 -14,29 0,22 0,78 3.500
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,85 0,00 -17,78 1,20 2,95 0
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,37 8,82 -15,91 0,27 0,55 100
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  (ΚΟ) 3,10 -8,82 -28,07 3,10 5,49 36
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 16,20 -3,57 -19,29 13,16 26,63 50.515
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 10,12 -2,69 -27,19 9,20 18,80 160
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 16,75 0,00 26,89 8,00 17,38 0
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 6,54 0,00 -40,00 5,00 12,10 0
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 1,02 -0,97 -30,44 0,83 2,06 47.765
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0,24 0,00 9,09 0,13 0,59 0
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 0,40 0,00 8,11 0,24 0,76 0
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΑ) 2,39 0,00 7,66 2,02 2,43 0
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 1,57 4,67 58,59 0,68 1,86 16.815
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,92 -2,13 -31,62 0,58 2,09 18.190
ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,12 0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0,18 0,00 -52,63 0,14 0,60 0
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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ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 
Tατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

Τηλ.: 201 6289300 
www.aplhatrust.eu

AMOIBAIA 18/8/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΕ ΧΙΛ.

TIΜΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

TIMH
ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

 ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.

 ΜΕΤΑΒ. 
ΑΠΟ 

1/1/2010
 AMOIBAIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΕ ΧΙΛ.
TIΜΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ
TIMH

ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
 ΜΕΤΑΒ.
ΠΡΟΗΓ.

 ΜΕΤΑΒ. 
ΑΠΟ 

1/1/2010
 AMOIBAIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΕ ΧΙΛ.
TIΜΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ
TIMH

ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
  ΜΕΤΑΒ.

ΠΡΟΗΓ.
 ΜΕΤΑΒ. 

ΑΠΟ 
1/1/2010

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 22.350,41 4,519 4,342 0,15% -12,01%
ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.165,66 7,027 6,871 0,14% -16,73%
ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 107.748,99 7,305 7,214 0,10% -19,59%
GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.945,99 6,024 5,861 0,20% -15,07%
ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 300.204,01 2,781 2,781 0,08% -21,72%
ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 22.855,96 7,573 7,516 0,53% -16,08%
ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 14.565,61 5,804 5,760 -0,03% -18,99%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 6.345,52 4,438 4,377 0,19% -17,78%
CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.760,58 6,711 6,612 0,05% -13,29%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 105.583,16 8,040 8,040 0,28% -9,38%
ΕΡΜΗΣ EIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 41.198,27 6,613 6,515 0,03% -17,51%
ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜ.ΕΣ. 5.181,84 3,479 3,221 1,97% -18,91%
EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR 13.709,34 9,001 8,934 -0,03% -13,48%
EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR 4.784,11 9,064 9,064 -0,02% -13,19%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 164.499,18 12,869 12,709 0,08% -15,66%
INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 8.808,12 12,802 12,426 0,40% -25,16%
ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 3.502,79 5,417 5,258 0,25% -9,93%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 8.786,04 4,595 4,549 0,11% -12,40%
MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 6.704,64 3,317 3,186 0,02% -15,24%
PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.302,57 3,451 3,425 0,17% -6,73%
HSBC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 10.423,78 6,877 6,792 0,18% -11,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 27.809,04 8,095 7,935 0,19% -19,15%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 9.865,06 1,813 1,809 0,03% -6,03%
PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.388,73 12,603 12,292 0,04% -15,11%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 84.268,59 17,237 16,730 0,17% 3,85%
ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.802,23 13,023 12,640 0,09% 4,55%
ΑLICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.091,74 11,277 10,945 -0,17% 20,18%
ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 147.977,40 4,676 4,618 0,11% 3,29%
ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 32.148,99 7,267 7,176 0,18% 4,66%
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ. 8.137,76 7,543 7,450 0,09% 12,49%
ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 26.019,15 8,338 7,782 0,12% -6,75%
ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.547,15 8,901 8,469 0,24% -8,73%
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.995,35 8,874 8,443 0,90% -11,52%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ΟΜ.ΕΞ. 7.191,49 3,921 3,815 0,18% -2,07%
ALPHA BEST OF STRATEGIES ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 28.515,85 7,803 7,424 0,15% -7,35%
ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.941,38 7,043 6,990 0,04% 3,40%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 20.157,07 3,060 3,017 0,06% -3,63%
ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 37.272,26 5,447 5,447 -0,12% 17,47%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 306.420,24 5,914 5,914 0,20% 3,58%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.722,84 5,956 5,956 0,16% 3,89%
ΔΗΛΟΣ DELTA SKY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 27.054,86 9,848 9,379 0,01% -0,62%
ΔΗΛΟΣ DELTA SMART ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 53.476,39 11,486 10,939 -0,13% 3,51%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 115.328,46 8,583 8,174 0,23% -5,58%
ΔΗΛΟΣ DELTA FASMA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 50.031,65 10,516 10,016 0,00% -0,48%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.961,24 11,187 11,187 0,03% 3,85%
NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 126,71 1.239,460 1.239,460 0,11% 1,97%
NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 6.391,71 1.234,270 1.234,270 0,11% 2,00%
NBG INCOME PLUS - CLASS Α (EUR) 664,98 1.143,040 1.143,040 -0,04% -1,37%
NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 12.722,55 1.172,740 1.172,740 -0,04% -1,34%
NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 989,26 934,540 934,540 -0,17% -4,62%
NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.338,77 990,870 990,870 -0,17% -4,60%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.443,61 4,570 4,514 0,07% 1,95%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 12.849,41 3,649 3,595 0,23% 2,61%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ YIELDPLUS (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ.) 3.661,47 3,107 3,061 0,12% -2,11%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔ.(ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ.) 2.318,44 8,332 8,209 0,39% 1,61%
EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 120.558,19 3,380 3,231 0,04% 1,09%
EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 59.214,84 11,156 10,719 0,23% 2,64%
INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.636,27 10,884 10,458 0,27% 1,93%
EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.439,67 9,620 9,428 0,22% -0,32%
EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 100.000,83 3,242 3,218 0,14% 4,17%
EUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 56.417,70 9,889 9,501 0,17% 0,47%
INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 13.524,26 30,425 30,047 -0,16% 14,24%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 50.682,67 9,205 9,021 -0,32% -5,87%
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 57.899,38 1,103 1,094 0,07% -1,77%
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 28.676,45 10,304 10,227 0,21% -4,02%
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.618,76 3,373 3,274 -0,08% 0,30%
ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 388,96 2,977 2,948 0,08% 0,39%
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 9.019,49 4,876 4,828 0,06% 1,19%
MARFIN INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 42.624,46 2,651 2,599 0,13% -8,75%
MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.598,39 3,528 3,322 0,16% 3,04%
HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.339,38 4,211 4,159 -0,12% 13,21%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.459,18 206,859 205,830 -0,04% -1,55%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.990,06 3,403 3,238 0,08% 0,59%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 7.132,28 2,399 2,239 -0,98% -22,41%
ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.202,92 7,784 7,339 -1,06% -20,26%
ALICO INDEX FUND FTSE20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 22.565,89 4,445 4,191 -1,09% -25,84%
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 33.469,01 16,130 15,208 -0,88% -20,11%
ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 13.418,89 2,998 2,867 -0,95% -15,29%
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.002,27 6,935 6,634 -0,81% -19,03%
ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 156.241,07 10,428 10,222 -0,85% -19,16%
ALPHA ΜΕΤΟΧΙΚO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 151.748,06 10,475 10,268 -0,82% -19,10%
ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ. 17.440,69 6,394 6,267 -0,79% -22,34%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 18.314,48 11,456 11,229 -0,98% -18,61%
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.998,99 8,168 8,062 -1,11% -25,79%
ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 38.779,93 32,783 31,819 -0,98% -20,33%
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧ.ΜΕΤΟΧ.ΕΣ. 40.812,96 12,617 12,246 -0,74% -13,36%
GENIKI ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 28.284,49 4,993 4,846 -0,81% -18,02%
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 1.130,89 5,299 5,143 -0,59% -18,73%
CITI FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.236,57 1,815 1,753 -0,90% -19,78%
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 67.947,74 4,650 4,603 -0,60% -17,38%
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 1.948,16 1,001 0,991 -0,37% -14,12%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.623,73 1,119 1,091 -0,74% -16,14%
ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 866,22 5,793 5,650 -0,47% -15,72%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 64.267,83 1,595 1,579 -0,74% -19,14%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS 139.777,99 7,469 7,395 -1,05% -22,52%
ΔΗΛΟΣ TOP-30 23.228,10 1,360 1,347 -0,89% -20,14%
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 4.818,42 17,238 17,238 -0,78% -22,37%
NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 161,41 890,250 890,250 2,75% -20,15%
NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 12.196,64 891,570 891,570 2,75% -20,13%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.129,34 3,334 3,235 -0,89% -20,81%
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 99.467,06 14,845 14,268 -0,84% -20,52%
ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 9.057,77 2,130 2,048 -0,49% -19,02%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 7.843,03 5,513 5,299 -0,77% -19,83%
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.522,05 8,527 8,441 -0,67% -17,75%
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 6.445,16 2,767 2,739 -0,94% -17,40%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 161.910,16 20,974 20,558 -0,68% -17,66%
INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 55.465,86 4,828 4,733 -0,59% -17,47%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 24.508,65 0,391 0,387 -0,69% -17,75%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.620,86 0,442 0,438 -0,94% -17,66%
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 79.592,23 7,944 7,864 -0,09% -5,94%
EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 47.127,59 7,562 7,562 -0,23% -9,34%

EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 42.236,48 8,366 8,366 -0,36% -7,37%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 4.865,41 1,295 1,282 -0,71% -12,05%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 535,55 9,517 9,327 -0,41% -13,25%
INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.481,00 9,519 9,328 -0,41% -13,25%
INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.668,74 3,363 3,170 -0,79% -20,14%
INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 1.972,03 1,934 1,823 -0,94% -20,15%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 17.137,92 2,395 2,371 -0,88% -18,28%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 9.147,70 1,751 1,734 -0,82% -18,92%
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.273,59 10,949 10,624 -1,01% -21,69%
MARFIN ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.831,67 1,853 1,798 -0,68% -18,95%
HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 60.894,58 36,462 35,486 -0,59% -24,28%
HSBC TOP 20 ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 3.403,28 7,622 7,418 -1,23% -24,24%
HSBC ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛ.ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. 5.323,90 3,391 3,300 -0,38% -22,53%
ING Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 11.802,11 0,695 0,681 -0,64% -21,53%
ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 40.103,75 8,092 7,934 -1,03% -22,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 5.959,89 0,673 0,649 -0,68% -20,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 30.831,18 7,791 7,504 -0,95% -21,56%
PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.045,73 2,734 2,706 -0,68% -15,98%
MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 22.660,88 1,734 1,635 -0,93% -20,74%
MILLENNIUM  MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.673,70 1,909 1,781 -0,56% -24,17%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 1.163,46 0,983 0,954 -0,80% -13,11%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 390,80 2,342 2,229 -1,05% -21,00%
PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.649,74 7,767 7,394 -1,06% -20,25%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 16.088,12 13,015 12,272 -0,53% 2,78%
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.119,28 7,666 7,333 0,11% 13,33%
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.408,44 5,267 5,163 0,39% 16,36%
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.448,13 10,089 9,890 -0,82% -2,24%
ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 16.138,90 12,970 12,713 -0,53% 3,80%
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤ.ΕΞ. 3.677,48 5,884 5,711 -0,31% 4,35%
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.914,44 5,132 5,080 0,02% 6,67%
ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.014,54 2,219 2,196 -0,22% -5,23%
ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.081,54 7,758 7,566 -0,01% 4,10%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 18.942,15 3,290 3,257 -0,19% -4,31%
ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 28.621,38 3,449 3,415 -0,33% -9,13%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.226,93 8,892 8,803 -1,51% -11,08%
NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 611,97 1.132,670 1.132,670 0,77% 1,60%
NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 35.493,05 1.151,740 1.151,740 0,77% 1,63%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 2.493,98 3,531 3,426 -0,38% -13,11%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.040,84 4,667 4,528 -1,26% -4,40%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 4.250,13 1,531 1,471 -0,13% 0,85%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ. 1.875,39 2,703 2,598 -0,17% 11,49%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 3.789,53 2,614 2,524 0,09% 7,11%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 1.678,30 2,682 2,578 0,21% 8,78%
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 49.955,37 1,305 1,292 -0,11% 3,64%
EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.086,17 15,074 14,923 0,05% 12,46%
INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 15.042,44 13,477 13,210 -0,11% 2,12%
INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 44.718,29 11,246 11,024 0,06% 12,05%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR 9.231,06 0,690 0,683 -0,12% 3,84%
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN EUR 216,21 9,955 9,955 -0,22% -0,45%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 1.334,67 3,095 3,064 0,39% 0,44%
MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 6.146,20 2,129 1,987 -0,31% -8,92%
MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 5.252,64 2,102 1,962 -0,08% 7,34%
MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.721,49 3,791 3,539 -0,56% -3,69%
MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.879,35 3,095 2,915 -0,42% 0,16%
MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.206,60 1,469 1,425 -0,14% 2,05%
HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 16.169,87 2,750 2,676 0,43% 5,55%
HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 18.845,12 5,291 5,149 -0,24% 5,63%
HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 12.370,27 2,923 2,845 -0,10% 2,52%
ING Α/Κ GLOBAL ΜΕΤ.ΕΞ. 30.310,24 2,148 2,106 -0,27% 1,98%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 681,94 18,537 17,854 -0,17% 17,14%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.527,39 284,886 279,300 0,63% 0,24%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 1.831,83 5,258 5,003 0,20% -6,38%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 13.049,57 6,572 6,428 0,01% 0,77%
ALICO ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.521,50 12,578 12,329 0,01% 1,06%
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. 6.591,91 5,705 5,648 -0,05% -2,43%
ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. 213.340,39 11,199 11,199 0,02% 1,46%
ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 9.271,17 6,894 6,894 0,01% -0,16%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2.097,33 3,547 3,529 0,01% -2,01%
GENIKI ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.162,11 5,433 5,378 0,01% -1,64%
INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ. 50.838,84 7,546 7,500 0,05% 2,06%
INTERNATIONAL ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 4.323,24 6,094 6,049 0,00% 4,92%
ΕΡΜΗΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. 64.498,07 3,281 3,281 -0,00% 0,39%
MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. 81.490,11 3,860 3,822 0,03% -1,32%
HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 175.121,11 1,932 1,932 0,01% 1,87%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. 3.875,38 4,723 4,675 0,01% 1,77%
ING Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. 11.772,82 5,376 5,376 0,00% 0,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. 21.529,92 5,332 5,332 0,01% -0,07%
PROBANK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. 164.287,65 3,593 3,575 0,01% 1,26%
MILLENNIUM ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤ.ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. 7.607,84 8,399 8,069 0,01% 0,97%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ ΕΣΩΤ. 180.352,67 2,362 2,362 0,01% 2,38%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. ΕΞ. 57.542,64 11,663 11,663 0,00% 0,24%
EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 31.898,54 11,662 11,662 0,01% 0,75%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD 22.746,77 1,107 1,107 0,01% 0,73%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR 13.578,63 1,058 1,058 0,02% 0,63%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH  FUND (PLN) 1.156,14 2,619 2,619 0,79% 6,38%
ΜΙΚΤΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.466,20 4,451 4,197 -0,41% -32,63%
ALICO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.658,52 10,080 9,504 -0,82% -22,66%
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.223,91 9,908 9,616 -0,47% -0,61%
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.722,00 9,993 9,559 -0,32% -16,22%
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 41.616,62 7,279 6,863 -0,49% -19,72%
ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 71.387,38 7,519 7,370 -0,41% -18,57%
ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 23.852,81 10,037 9,838 -0,19% -13,35%
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 11.131,21 9,227 8,978 -0,64% -15,12%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.088,57 8,560 8,329 -0,46% -15,88%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.601,45 8,641 8,449 -0,55% -15,32%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 580.617,07 3,965 3,965 -0,37% -16,98%
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 28.600,49 3,138 3,106 0,03% -13,84%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.656,25 5,741 5,600 -0,54% -16,70%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 62.702,28 12,493 12,368 -0,20% -18,02%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 27.420,63 5,011 4,961 -0,14% -7,49%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 12.309,02 9,748 9,651 -0,10% -7,20%
ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 10.390,87 9,076 9,076 -0,07% -11,50%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 8.859,66 3,010 2,980 -0,20% -9,20%
ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ 21.317,88 6,328 6,083 -0,41% -19,03%
ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 3.423,74 1,736 1,608 0,25% -19,03%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 36.923,44 13,717 13,446 -0,14% -17,98%
INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.987,88 4,703 4,435 -0,34% -18,11%
HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.608,21 8,369 8,205 0,06% -8,37%
ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 12.814,51 2,662 2,623 -0,43% -23,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 12.421,83 2,603 2,551 -0,27% -22,11%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 837,40 7,048 6,909 -0,39% -18,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 1.073,49 7,205 7,062 -0,40% -18,40%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 11.920,42 3,030 2,999 -0,42% -16,02%
MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.995,30 2,831 2,667 -0,42% -8,37%
PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.861,55 5,912 5,625 -0,73% -21,56%
N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 862,34 1,921 1,904 -0,48% -18,27%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 14.754,80 2,161 2,156 -0,39% -8,73%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡ. 2.010,82 7,973 7,973 -0,41% -16,73%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.787,00 18,062 17,030 -0,53% -3,31%
ALICO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.477,72 11,781 10,995 -0,18% -1,38%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.174,22 12,194 11,381 -0,23% 0,37%
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.721,19 11,468 10,703 -0,14% 0,27%
BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.845,66 5,556 5,393 -0,11% 0,17%
ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14.287,66 7,031 6,892 -0,49% 8,15%
ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 57.221,47 10,610 10,400 -0,07% 0,96%
ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 37.277,00 6,249 6,186 -0,04% 1,80%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 22.560,12 2,720 2,653 -0,15% -4,88%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 36.999,33 10,248 10,197 0,02% 1,93%
INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.000,26 3,723 3,544 0,02% 10,51%
MARFIN ABSOLUTE RETURN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.009,33 2,668 2,615 -0,11% -3,96%
FUNDS OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17.334,74 3,589 3,384 0,25% 0,43%
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 3.157,91 13,376 12,611 0,07% -0,21%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 28.266,10 9,699 9,507 0,42% 10,33%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 28.674,21 7,435 7,287 0,01% 8,72%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ. 51.272,56 9,059 8,880 0,19% 4,28%
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 15.032,52 6,355 6,229 -0,36% 2,54%
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 75.833,88 17,262 16,920 0,37% 15,32%
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 5.917,47 2,713 2,633 0,50% -1,43%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.876,79 10,360 10,056 0,29% 1,57%
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 4.593,55 3,579 3,544 0,40% 5,29%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 16.049,56 8,060 7,979 0,20% 0,36%
EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 50.557,76 2,737 2,709 0,24% 7,47%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 50.888,92 0,781 0,773 0,21% 6,78%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 32.385,04 0,859 0,842 0,06% 11,08%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 28.102,46 0,867 0,850 0,05% 11,07%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUR 162,62 9,854 9,706 0,49% -1,46%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 1.334,67 3,095 3,064 0,39% 0,44%
MARFIN FUND OF FUNDS ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. METOXIKO 44.630,10 2,947 2,667 0,24% 5,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.607,06 9,158 8,955 -0,01% -0,23%
ΜΙΚΤΑ
ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ. 17.194,02 3,538 3,468 0,09% 9,64%
ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1.704,98 10,292 9,704 0,12% 6,50%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 71.319,15 9,075 8,984 0,10% -0,13%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 29.562,92 8,664 8,577 0,13% -0,59%
ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 5.165,21 5,973 5,625 0,63% -1,69%
EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 47.888,18 3,147 3,115 0,16% 4,94%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 51.849,23 1,023 1,013 0,18% 4,30%
HSBC BALANCED STRATEGY FOF ΜΙΚΤΟ 6.936,22 8,985 8,809 0,04% -5,41%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 4.086,47 3,068 3,037 0,16% 1,47%
MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 25.273,95 2,342 2,186 -0,37% -9,38%
MILLENNIUM ΑΜΥΝΤ. ΣΤΡΑΤΗΓ. FUND OF FUNDS MIKTO 3.088,27 2,724 2,542 -0,21% -6,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 5.287,11 10,003 9,806 0,00% 7,72%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 8.524,50 10,378 10,274 0,07% 0,95%
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 1.958,35 10,434 10,253 0,04% 3,64%
UNIT LINKED
ALICO INVEST 1 7.014,29 4,578 4,444 0,43% 1,21%
ALICO INVEST 2 21.520,04 4,581 4,447 0,46% 0,33%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 2.459,00 9,974 9,222 0,36% -19,74%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 5.506,29 9,747 9,011 0,42% -22,91%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ 23.217,07 96,910 95,010 0,61% 7,10%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2) 19.280,54 92,973 91,150 -0,04% -8,85%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ PROFIT 125 PLUS 1.329,40 - 3.657,235 0,00% 1,09%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 3.206,48 2,470 2,329 0,71% -5,83%
HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 122,68 5,207 5,207 0,44% -0,28%
HELLENIC FUTURE PLUS 2(BALANCED) 197,83 5,267 5,267 1,18% -4,18%
HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 101,75 4,982 4,982 1,98% -7,54%
EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 79.905,59 13,298 13,032 -0,20% 5,79%
EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 73.235,69 11,180 10,957 -0,23% 7,74%
ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) 27.978,09 - 102,130 - 5,52%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) 32.400,46 - 9,192 0,13% 8,96%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) 20.164,20 - 8,794 0,15% 6,19%
EUROLAND ΣΕΠΤ 2010 4.409,74 - 3.642,602 0,02% 3,97%
EUROLAND ΟΚΤ 2010 3.574,07 - 3.625,454 0,02% 3,96%
MAXIMUM INCOME 2018 I 6.847,19 - 8,065 0,14% 0,42%
MAXIMUM INCOME 2018 II 1.594,70 - 8,620 0,15% 2,01%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2013 2.561,33 10,025 9,828 -0,12% -3,12%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016 3.777,17 10,299 10,097 -0,11% -1,92%
CITIFUTURE 1 4.183,44 2,586 2,586 0,49% -9,02%
CITIGOLD FUTURE 1.763,45 4,767 4,767 0,03% 4,26%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01 1.672,95 - 7,750 0,17% 9,04%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02 4.340,23 - 8,733 0,19% 15,19%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03 3.558,86 - 8,552 0,14% 11,04%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 1.465,86 - 8,429 0,17% 9,59%
MARFIN SMART CAPITAL US04 2.746,27 - 8,573 0,12% 7,24%
MARFIN CAPITAL PLUS US05 705,78 - 7,685 -0,05% -20,24%
MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 7.124,53 - 9,645 -0,02% 1,40%
MARFIN WEALTH US07 1.708,48 - 9,050 0,38% -0,91%
MARFIN ΕΙΣΟΔΗΜΑ US08 22.786,67 - 9,614 -0,07% 4,54%
METROLIFE-STAR LIFE I & II (EUR) 3.730,32 8,983 8,451 -0,27% -10,65%
METROLIFE-STAR LIFE III & IV (EUR) 645,51 11,928 11,395 -0,03% -3,87%
METROLIFE-CAPITAL GUARANTEED PLUS(1) 1.760,18 - 4.791,833 0,10% 7,05%
JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A (EUR) 593,42 10,071 9,728 0,08% 18,47%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 13,49 82,144 81,130 0,02% -3,51%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 18,34 123,768 122,240 0,11% 0,19%
GENERALI HELLAS STABLE 4.955,60 3,571 3,466 0,00% 0,80%
GENERALI HELLAS BALANCED 1.403,68 2,807 2,724 -0,19% -12,10%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 179,21 2,881 2,852 0,03% -4,23%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 922,69 2,749 2,722 0,02% -4,74%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 51,49 3,065 3,035 0,01% 1,11%
HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 49,28 2,890 2,833 0,04% -6,10%
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 244.137,59 4,430 4,179 0,03% -1,35%
UNIVERSAL HELLENIC GROWTH FUND 249,14 1,957 1,840 0,63% -14,94%
Ημερομηνία Αποτίμησης: (1) 17/08/10, (2) 12/08/10, (3) 30/06/10
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Από 20.30 έως 24.00

Αγγελάκη Κ. Γρ. Λαμπράκη 77 (ένα-
ντι γηπ. ΠΑΟΚ) Ανω Τούμπα, Αλε-
ξούδης Α. Λ. Ιασονίδου 34 - Αγ. Σο-
φίας - Αγ. Δημητρίου 120, Αλκαλάι 
Μπ. Μυστακίδου 20 - Πλαστήρα 
Χαριλάου, Βουζιάνα Τ. Ιων. Δρα-
γούμη 42 Εγνατία, Γκερμανή Α. 
Πόντου 145 (επέκταση) Αλατσα-
τών Αγ. Ιωάννης - Καλαμαριά, 
Διάφα Αφροδίτη Α. Παπαναστασί-
ου 110 Χαριλάου, Ελευθεριάδης 
Χ. Εγνατία 86, Ευθυμιάδης Δ. Γορ-
γοποτάμου 23 & Γληνού 21 Εύο-
σμος, Ζωγράφος Κ. Μοναστηρί-
ου 29 Ν.Σ. Σταθμός, Ζωγράφου Α. 
Αλεξανδρείας 38 - Π. Συνδίκα Ανά-
ληψη, Κατηρτζόγλου-Ματσούκη Ε. 
28ης Οκτωβρίου 53 - Μακεδονίας 20 
Φλέμινγκ, Μήσσιου Β. Κύπρου 13 - 
Παλ. Τέρμα Νεάπολης Ροδοχώρι-
Συκιές, Μπραζίτικου Ι. - Μώραλης 
Ν. Αγ. Σοφίας 12 - Τσιμισκή, Νούλης 
Α. Ιμέρας 5 (πεζόδρομος) Καλαμα-
ριά, Πασαπνόης Ν. Π. Γρηγορίου Ε’ 
14 (Δημαρχείο) Αμπελόκηποι, Πο-
λυχρόνη Α. Π. Μελά 33 - Π.Π. Γερμα-
νού, Σαρρής Λ. - Σαρρή Α. Ελ. Βενι-
ζέλου 29 (πάρκο Ρουμάνικων) Νεά-
πολη, Σιδηρόπουλος Δ. Ψαρών 28 
- Παπαναστασίου 57 Χαριλάου, 
Φερεντίνου Σ. - Πανταζίδης Θ. Κων-
σταντινουπόλεως 128 Μπότσαρη, 
Φούντου Ελ.-Α. Ζ. Παπαντωνίου 10 
- Κρήτης 49 - 25ης Μαρτίου.

Από 20.30 έως 08.30 επομένης
Αλεξούδης Α. Λ. Ιασονίδου 34 - Αγ. 
Σοφίας - Αγ. Δημητρίου 120, Γκερ-
μανή Α. Πόντου 145 (επέκταση) 
Αλατσατών Αγ. Ιωάννης - Καλα-
μαριά, Διάφα Αφροδίτη Α. Παπα-
ναστασίου 110 Χαριλάου, Ευθυμι-
άδης Δ. Γοργοποτάμου 23 & Γληνού 
21 Εύοσμος, Ζωγράφος Κ. Μονα-
στηρίου 29 Ν.Σ. Σταθμός, Κατηρ-
τζόγλου-Ματσούκη Ε. 28ης Οκτω-
βρίου 53 - Μακεδονίας 20 Φλέ-
μινγκ, Μπραζίτικου Ι. - Μώραλης 
Ν. Αγ. Σοφίας 12 - Τσιμισκή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
08.00-08.00 επομένης

Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Παιδοψυ-
χιατρικά. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Πα-
θολογικά, Καρδιολογικά, Αιμοδι-
αγνωστικά, Νευρολογικά, Παιδια-
τρικά, Νεογνολογικά, Χειρουργικά, 
Ορθοπαιδικά, Ουρολογικά, Νευρο-
χειρουργικά, Θωρακοχειρουργικά, 
Καρδιοχειρουργικά, ΩΡΛ, Οφθαλ-
μολογικά, Μαιευτικά - Γυναικολογι-
κά, Παιδοχειρουργικά, Παιδοορθο-
παιδικά, Αγγειοχειρουργικά, Ψυχια-
τρικά. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: Παθολο-
γικά, Χειρουργικά, Αγγειοχειρουρ-
γικά. ΝΟΣ. ΔΕΡΜ. & ΑΦΡΟΔ. ΝΟ-
ΣΩΝ: Δερματολογικά. ΑΝΘ ΘΕΑ-
ΓΕΝΕΙΟ: Ογκολογικά. ΨΝΘ: Οδο-
ντιατρικά. ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ: 
Λοιμώδη νοσήματα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ 12.30 Χίο, Μυτιλήνη.
ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ/ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ 14.00 
Ηράκλειο.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 16.30 Κύθνο, 
Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο, Μήλο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 5 16.30 Πάρο, Νάξο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 17.15 Σύρο, Μύκονο, Τήνο.
BLUE STAR PAROS 17.30 Πάρο, Νάξο, 
Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Κατάπολα.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. 17.30 Πάτμο, Λειψούς, Λέρο, 
Κάλυμνο, Κω, Σύμη, Ρόδο.
SPEEDRUNNER III 17.30 Πάρο, Νάξο.
SPEEDRUNNER IV 17.30 Σέριφο, Σίφνο, 
Μήλο.
Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 18.00 Κύθηρα, Ρέθυμνο.
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 18.00 Πάρο, Κω, Ρόδο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 6 18.15 Σέριφο, Σίφνο, Μήλο.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 19.00 Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, 
Θεσσαλονίκη.
BLUE STAR 2 19.00 Σύρο, Κω, Ρόδο.
BLUE STAR ITHAKI 20.45 Πάρο.
ΚΡΗΤΗ Ι/ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21.00 Ηράκλειο.

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 21.30 Σύρο, Μύκονο, 
Εύδηλο, Καρλόβασι, Βαθύ.
ΕΛΥΡΟΣ/ΛΑΤΩ 22.00 Χανιά.
ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ/ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ 22.45 
Ηράκλειο.
ΠΡΕΒΕΛΗΣ 23.59 Μήλο, Θήρα, Ηράκλειο, 
Σητεία, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 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 Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, 
Μήλο.
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.

BLUE STAR 1 09.00 Θήρα, Κάλυμνο, Κω, 
Ρόδο.
ΚΡΗΤΗ Ι/ΚΡΗΤΗ ΙΙ 09.30 Ηράκλειο.
ΕΛΥΡΟΣ/ΛΑΤΩ 10.00 Χανιά.
ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ/ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ 11.00 
Ηράκλειο.

ΡΑΦΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ/ΕΥΒΟΙΑ STAR 12.15, 14.45, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 Μαρμάρι.
SEAJET II 15.15 Τήνο, Μύκονο.
ΧΑΪΣΠΙΝΤ 1 17.15 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π. 18.00 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α’ 19.00 Ανδρο.
SUPERFERRY II 19.30 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 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 08.15, 11.15 
Μαρμάρι.

Τα πλοία που φεύγουν σήμερα και αύριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
8 π.μ.-8 μ.μ.

AΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Λ. Ιωνίας 262 & Χρ. 
Σμύρνης 69, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ: Μ. Βόδα & Ολυμπίας 4, ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ: Πιπίνου 87 - 
Αχαρνών, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Δου-
κίσσης Πλακεντίας 18-20 & Φθιώτι-
δος, ΒΥΡΩΝΑΣ: Καισαρείας & Δαρ-
δανελλίων 17, ΓΑΛΑΤΣΙ: Λ. Γαλατσί-
ου 139 & Βεΐκου, ΓΚΥΖΗ: Αν. Γενναδί-
ου 9, ΓΟΥΔΗ: Αερ. Παπαναστασίου 20 
& Μικράς Ασίας, ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ: Γ. 
Βλάχου 63, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Εθν. Αντι-
στάσεως 208, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Δαβάκη 
12, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Μεταμορφώσεως 
41 & Σόλωνος, ΚΑΝΙΓΓΟΣ: Κάνιγγος 
2, ΚΥΨΕΛΗ: Ι. Δροσοπούλου 135, Ν. 
ΚΟΣΜΟΣ: Μπακνανά 40, ΝΕΑΠΟ-
ΛΗ ΑΘΗΝΑΣ: Δαφνομήλη 5-9, ΠΑ-
ΓΚΡΑΤΙ: Πρατίνου 32 & Στράβωνος, 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΚΑΤΩ: Κειριαδών 6 & 
Ευρυσθέως 8, ΠΟΛΥΓΩΝΟ: Βώκου 
51 & Κρουαζέ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Βουλής 
23 & Μητροπόλεως 16, ΦΙΛΟΠΑΠ-
ΠΟΥ: Γ. Κολοκοτρώνη 47.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-12 μεσάνυχτα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Σοφ. Σλήμαν 33 & 
Καλαμών, ΒΥΡΩΝΑΣ: Αγ. Αποστόλων 
2 & Παναγίας Εισοδίων, ΓΑΛΑΤΣΙ: Ι. 
Φωκά 121 - Εκάβης, ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Αλ. 
Παναγούλη 32, ΙΛΙΣΙΑ: Σεβαστείας 18 
& Παπαδιαμαντοπούλου 40, ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑ: Αγ. Πάντων 62, ΚΟΛΩΝΑΚΙ: 
Μαρασλή 25 & Αλωπεκής, ΚΥΨΕ-
ΛΗ: Σπετσών 126-128 & Σκοπέλου, 
Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Πλ. Λεύκας, ΠΑΓΚΡΑ-
ΤΙ: Φορμίωνος 55 & Υμηττού.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Λ. Μεσογείων 46, 
ΔΑΦΝΗ: Ελλης 13 & Κανάρη, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ: Σκρα 29, ΚΕΝΤΡΟ: Πανεπι-
στημίου 25-29 & Κοραή 4, ΚΟΛΩ-
ΝΟΣ: Λένορμαν 204 - Κάδμου 13, 
ΚΥΨΕΛΗ: Κεφαλληνίας 18, Λ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑΣ: Λ. Αλεξάνδρας 146Β & 
Λουκάρεως, ΜΟΥΣΕΙΟ: Γ’ Σεπτεμ-
βρίου 58, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου 182, 
ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΤΩ: Αρ. Οικονόμου 44-
46, ΠΑΤΗΣΙΑ ΤΕΡΜΑ: Χαλκίδος 23, 
ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Σπάρτης 16, ΣΕΠΟ-
ΛΙΑ: Αγ. Μελετίου 181.

ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ
8 π.μ.-8 μ.μ.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: Π.Π. Γερμανού 34 Ανω 
Αγ. Βαρβάρα, ΑΙΓΑΛΕΩ: Βαλτετσί-
ου 11 & Ανδρέα Πανάγου, ΑΧΑΡΝΑΙ: 
Αριστοτέλους 86, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Κ. Βάρ-
ναλη 36 & Σάμου, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Σαρα-
νταπόρου 61.

8 π.μ.-8.30 μ.μ.
ΒΟΥΛΑ: Βασ. Παύλου 6, ΤΕΡΨΙΘΕΑ: 
Γεννηματά 59-61.

8 π.μ.-10 μ.μ.
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: 28ης Οκτωβρίου 18, ΜΑ-
ΡΟΥΣΙ: Βασ. Σοφίας 23, ΜΑΡΟΥΣΙ: 
Αμαρυσίας Αρτέμιδος 4 Αγ. Θωμάς, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Φωτ. Γκινοσάτη 
26, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχαιών - Ταϋγέ-
του 1, Ν. ΙΩΝΙΑ: Κ. Βάρναλη 80, ΧΑ-
ΛΑΝΔΡΙ: Βαλαωρίτου 7.

8 π.μ.-11 μ.μ.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Κωνσταντινουπόλε-
ως 107, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Αλ. Ασημα-
κόπουλου 25, ΑΛΙΜΟΣ: Γερουλάνου 
24, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Γ. Παπανδρέου 
30, ΒΑΡΗ: Λ. Βάρης - Κορωπίου 10, 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Θησέως & Ηρας 2, 
ΓΕΡΑΚΑΣ: Κλεισθένους 243 & Ολύ-
μπου Γαργητός, ΔΡΟΣΙΑ: Σταμάτας 
22 & Τραπεζούντος, ΚΑΜΑΤΕΡΟ: 
Θεσσαλονίκης 3 & Μενελάου, ΚΗ-
ΦΙΣΙΑ: Ηρώδου Αττικού 31, ΛΙΟΣΙΑ 
ΑΝΩ: Μεγ. Αλεξάνδρου 53, Π. ΦΑ-
ΛΗΡΟ: Αχιλλέως 82 & Δημοκρατίας, 
ΠΑΠΑΓΟΥ: Καρναβία 17, ΠΕΤΡΟΥ-
ΠΟΛΗ: 25ης Μαρτίου 36.

8 π.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Βαλτετσίου 4, ΗΛΙ-
ΟΥΠΟΛΗ: Εθν. Μακαρίου 25, ΙΛΙΟΝ: 
Παλατιανής 35, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Λ. 
Αθηνών Ωρωπός, ΜΕΓΑΡΑ: Σιφνι-
δών 60, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ: Σμύρνης 22 
& 25ης Μαρτίου, Ν. ΜΑΚΡΗ: Λυβισί-
ου 28, Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ: 28ης Οκτωβρί-
ου 123, Ν. ΣΜΥΡΝΗ: Πλαστήρα 31, 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Περικλέους 56 & Κερα-
μεικού.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 
5 μ.μ.-11 μ.μ.

ΑΙΓΑΛΕΩ: Μεγ. Αλεξάνδρου & Πα-
πούλα 79, Ν. ΙΩΝΙΑ: Αναγεννήσεως 
16 Νεάπολη - Περισσός, ΠΕΡΙΣΤΕ-
ΡΙ: Βασ. Αλεξάνδρου 104.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5.30 μ.μ.-11 μ.μ.
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: Λ. Μαραθώνος 54.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΧΑΡΝΑΙ: Πάρνηθος 83, Ν. ΦΙΛΑ-
ΔΕΛΦΕΙΑ: Δεκελείας 221 & Σαρα-
νταπόρου 1, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Περικλέ-
ους 79 Κηπούπολη, ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Λ. 
Πεντέλης 77, ΧΑΪΔΑΡΙ: Μπουμπου-
λίνας 10-12.

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

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ: Λεωφ. Βουλιαγμέ-
νης 85 & Ανθέων, ΜΕΛΙΣΣΙΑ: Παν. 
Τσαλδάρη 36.

8.30 π.μ.-10 μ.μ.
ΠΙΚΕΡΜΙ: Αγ. Χριστοφόρου 8.

11 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: Αριστοτέλους 26-28, 
ΚΟΡΩΠΙ: Αττικής 49, ΠΙΚΕΡΜΙ: Αγ. 
Χριστοφόρου 8.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8 π.μ.-8 μ.μ.

ΝΙΚΑΙΑ: Πλ. Αρεως 7 & Λεωφ. Αθη-
νών, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Παλαμηδίου 68 Αγ. 
Σοφία, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Λεωφ. Δημο-
κρατίας 52, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Καζανόβα 
89 & Λυγινού 19 Καλλίπολη, ΜΟΣ-
ΧΑΤΟ: Μακρυγιάννη 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
Σκουζέ 32 & Καραΐσκου Πασαλιμάνι, 
ΝΙΚΑΙΑ: 28ης Οκτωβρίου 32, ΚΕΡΑΤ-
ΣΙΝΙ: Ανδρούτσου 33 & Κρήνης.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-11 μ.μ.
ΝΙΚΑΙΑ: Π. Τσαλδάρη 61, ΠΕΙΡΑΙ-
ΑΣ: Υπαπαντής 171 Ταμπούρια, ΚΟ-
ΡΥΔΑΛΛΟΣ: Διαμαντίδη 34 Πλ. Ελ. 
Βενιζέλου, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κανάρη 5-7 
Βρυώνη.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ηρώων Πολυτεχνείου 37 
Δημοτικό Θέατρο, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: 
Εθνικής Αντιστάσεως 199, ΚΑΜΙΝΙΑ: 
Αγ. Ελευθερίου 117, ΝΙΚΑΙΑ: Σμύρνης 
62 & Επταλόφου Κοκκινιά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
08:00-14:30

Παθολογικά: Ελπίς, Κωνσταντοπού-
λειο, Σισμανόγλειο, 1ο Θεραπευτήριο 
ΙΚΑ, Πολυκλινική, Πατησίων, Καρδι-
ολογικά: Σισμανόγλειο, 1ο Θεραπευ-
τήριο ΙΚΑ (αιμοδυναμικό εργαστήριο), 
Πολυκλινική, Πατησίων, Χειρουργι-
κά: Ελπίς, Κωνσταντοπούλειο, Σισμα-
νόγλειο, 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Πολυ-
κλινική, Πατησίων, Αγγειοχειρουρ-
γικά: Ελπίς, Σισμανόγλειο, 1ο Θερα-
πευτήριο ΙΚΑ, Γαστρεντερολογι-
κά: 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Πολυκλινι-
κή, Ενδοκρινολογικά: Πολυκλινική, 
Θωρακοχειρουργικά: 1ο Θεραπευ-
τήριο ΙΚΑ, Σισμανόγλειο, Νευρολο-
γικά: Πολυκλινική, Νευροχειρουρ-
γικά: Γ. Γεννηματάς, Ευαγγελισμός, 
Νεφρολογικά: Γ. Γεννηματάς, Ευαγ-
γελισμός, Οδοντιατρικά: Ελπίς, Κων-
σταντοπούλειο, Ορθοπαιδικά: 1ο Θε-
ραπευτήριο ΙΚΑ, Ουρολογικά: Ελπίς, 
Κωνσταντοπούλειο, Σισμανόγλειο, 
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Πολυκλινική, 
Οφθαλμολογικά: Ελπίς, Οφθαλμι-
ατρείο, Πολυκλινική, Γ. Γεννηματάς, 
Πατησίων, Πνευμονολογικά: Σισμα-

νόγλειο, Ρευματολογικά: Ευαγγελι-
σμός, Γ. Γεννηματάς, ΩΡΛ: Ελπίς, Κων-
σταντοπούλειο, Σισμανόγλειο, Γυναι-
κολογικά: Ελπίς, Κωνσταντοπούλειο, 
Παιδιατρικά: Παίδων Πεντέλης.

08:00-15:00
Αιματολογικά: Αγ. Σάββας, Ογκολο-
γικά: Αγ. Ανάργυροι, Αγ. Σάββας.

14:30-08:00 επομένης
Παθολογικά: Σωτηρία, Αλεξάνδρα, 
Λαϊκό, ΚΑΤ (από 14:30-22:00), Καρ-
διολογικά: Σωτηρία, Αλεξάνδρα (αι-
μοδυναμικό εργαστήριο), Λαϊκό, ΚΑΤ 
(από 14:30-22:00), Χειρουργικά: Σω-
τηρία, ΚΑΤ, Λαϊκό, Αγγειοχειρουργι-
κά: Λαϊκό, ΚΑΤ, Αιματολογικά: Λαϊκό, 
Αλεξάνδρα, Σωτηρία, Ενδοκρινολο-
γικά: Αλεξάνδρα, Νευρολογικά: ΚΑΤ 
(από 14:30-22:00), Νευροχειρουργι-
κά: ΚΑΤ, Νεφρολογικά: Λαϊκό, Οδο-
ντιατρικά: Σωτηρία, Αλεξάνδρα (έως 
23:00), Ορθοπαιδικά: Λαϊκό, Ουρο-
λογικά: Λαϊκό, Οφθαλμολογικά: 
Λαϊκό, Ρευματολογικά: Λαϊκό, ΚΑΤ, 
ΩΡΛ: Λαϊκό, Σωτηρία, Γυναικολογι-
κά: Λαϊκό.

08:00-08.00 επομένης
Χειρουργικά: Αρεταίειο, Γναθοχει-
ρουργικά: ΚΑΤ, Δερματολογικά: Α. 
Συγγρός, Θωρακοχειρουργικά: Σω-
τηρία, ΚΑΤ, Καρδιοχειρουργικά: Ιπ-
ποκράτειο, Νευρολογικά: Αιγινήτειο, 
Ορθοπαιδικά: ΚΑΤ, Πνευμονολογι-
κά: Σωτηρία, Πλαστ. Χειρουργική: 
ΚΑΤ, Ψυχιατρικά: Δαφνί (για εισαγ-
γελικές και εκούσιες), Γυναικολογι-
κά: Αλεξάνδρα, Αρεταίειο, Μαιευτι-
κά: Ελ. Βενιζέλου, Αλεξάνδρα, Αρεταί-
ειο, Παιδιατρικά: Παίδων «Αγλ. Κυρι-
ακού», Παιδοψυχιατρικά: Παιδοψυ-
χιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
08:00-08:00 επομένης

Παθολογικά: Τζάνειο, Καρδιολογι-
κά: Τζάνειο (αιμοδυναμικό εργαστή-
ριο), Αττικό (μόνο αιμοδυναμικό εργα-
στήριο από 08:00-20:00), Χειρουρ-
γικά: Τζάνειο, Γαστρεντερολογικά: 
Τζάνειο, Ενδοκρινολογικά: Τζάνειο 
(Διαβητολογικό), Θωρακοχειρουρ-
γικά: Μεταξά, Νευροχειρουργι-
κά: Τζάνειο, Νεφρολογικά: Τζάνειο, 
Ογκολογικά: Μεταξά, Οδοντιατρι-
κά: Τζάνειο, Ορθοπαιδικά: Ασκλ. 
Βούλας, Τζάνειο, Ουρολογικά: Ασκλ. 
Βούλας (έως 14:30), Τζάνειο, Οφθαλ-
μολογικά: Ασκλ. Βούλας (έως 14:30), 
Τζάνειο, ΩΡΛ: Τζάνειο, Γυναικολο-
γικά: Τζάνειο, Μαιευτικά: Τζάνειο, 
Παιδιατρικά: Τζάνειο (διαθέτει επί-
σης παιδοορθοπαιδικό και παιδοχει-
ρουργικό τμήμα).
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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 €

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΕ ΤEΤΑΡΤΗ 
ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ

ΜΑΣΑΖ
ANANEΩΜΕΝΟΣ χώρος με καλλίγραμμες 
μασέζ, 23-26 χρόνων, θα σας προσφέρουν 
μ ο ν α δ ι κ έ ς  σ τ ι γ μ έ ς  χα λ ά ρ ω σ η ς . 
Δημοσθένους 116, Καλλιθέα. Τηλ.: 6980-
691109.

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ANANEΩΘΕΙΤΕ! Μαγευτική εμπειρία 
χειρομασάζ. Ανατολίτικες θεραπείες 
χαλάρωσης, ευεξίας. Χαμάμ, σάουνα, 
τζακούζι. Πανέμορφες κοπέλες. Ραντεβού 
τηλ.: 210-9249629, 210-9244077, 6948-
829945, Φαλήρου 15 «σταθμός Μετρό 
Ακρόπολη».

ΑΥΤΟ που έλειπε! Αυθεντικό χειρομασάζ. 
Ολόδροσες εκπλήξεις χαλάρωσης. 
Τζακούζι, χαμάμ, σάουνα. Σπέσιαλ 
προγράμματα. Διακριτικότητα. Ραντεβού 
τηλ.: 210-3633617, 6974-728454, Σκουφά 
10, Κολωνάκι www.olotropiki.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ξανθιά, καμπυλόγραμμη, 

με πλούσια εμπειρία, με κέφι για 
διασκέδαση, ζητά διακριτική γνωριμία 
για νέες εμπειρίες 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 ξαν θιά με 
γυμνασμένο τέλειο κορμί, πλούσια 
προσόντα, φαντασία που σε συνεπαίρνει, 
ζητά γνωριμία 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.

ΛΙΘΟΥΑΝΕΖ Α ,  ε ικοσ ιτριάχρονη, 
καλλίγραμμη. Ηρθα από μακριά για 
να μοιραστώ εμπειρίες. Επιθυμώ να 
γνωρίσω έναν κύριο επιπέδου. Τηλ.: 
6983-849224.

ΔΑΝΕΙΑ
ABAΔΙΣΤΑ άμεσα διαθέσιμα μετρητά από 

πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, 
ακόμα και με υπέρβαση ορίου, 12-36 
άτοκες τραπεζικές δόσεις. Εξυπηρέτηση 
πανελλαδικά. Γρήγορα και με απόλυτη 
εχεμύθεια. Σοφία Δενδρινού. Τηλ.: 6933-
132299.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  «Μini»,  ενοικιάζουμε 

καινούργια αυτοκίνητα, άψογο service, 
καλές τιμές, δωρεάν παραδόσεις λιμάνι 
- αεροδρόμιο. Αθήνα - Πειραιάς. Τηλ.: 
210-4523777, 210-4523703.

ΜΕΝΤΙΟΥΜ
ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 
6 9 7 7 - 4 0 4 1 6 6 ,  2 1 0 - 2 5 1 2 4 0 0 
ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ. 

Hλικιωμένων. Σύγχρονα δωμάτια, ειδικά 
διαιτολόγια, κοινωνικές εκδηλώσεις, 
ανθρώπινες συνθήκες, σεβασμός στους 
γονείς σας, έμπειρο προσωπικό, μόνιμοι 
ιατροί. Eμπιστευτείτε την 20ετή πείρα 
μας. Τηλ.: 210-9600680, 210-9600681, 
Nικηφόρου 20, Γλυφάδα.

ΑΜΕΣΑ - ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
100% ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΡΡΟΩΝ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΧΗΣ - ΓΑΜΟΥ. 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ. ΔΕΣΙΜΟ ΑΓΑΠΗΣ.

ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
AΔΩNIΣ Λογικές τιμές. Mονάδα Φροντίδας 
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ωροσκοπιο
Από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
www.ioannaavgerinou.gr
info@ioannaavgerinou.gr
Τηλέφωνο: 6974832824 

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ του 
Κωνσταντίνου και της Παναγιούλας, το 
γένος Σκαλή, που γεννήθηκε στην Αθή-
να και κατοικεί στη Θήβα, και η ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ του Νικολάου και της 
Αργυρής, το γένος Διγαλάκη, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νί-
καια Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν 
και ο γάμος θα γίνει στη Θήβα.

ΚΡΙΟΣ 
21/3-20/4
Επανέρχεσαι στους ρυθμούς της 
καθημερινότητας και εσύ καλεί-
σαι να αποδείξεις ότι έχεις πά-
ρει τα ηνία στα χέρια σου και 
οδηγείς τους άλλους στο σω-
στό δρόμο. 

 ΤΑΥΡΟΣ 
21/4-20/5 
Αφού οι υλικές απολαύσεις 
είναι μέρος της ιδιοσυγκρασί-
ας σου θεωρώ ότι είναι απα-
ραίτητο να βάλεις στη ζωή σου 
τον έρωτα και το φλερτ. 

ΔΙΔΥΜΟΙ 
21/5-21/6
Με τον Δία ακόμη για λίγο στον 
Κριό σκέφτεσαι να φύγεις και 
πάλι για διακοπές. Δεν είναι 
απαραίτητο να τις πραγματο-
ποιήσεις. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/6-21/7 
Είναι εποχή για νέες γνωριμίες 
και εφόσον το γνωρίζεις κά-
νεις το παν για να δημιουργή-
σεις ευκαιρίες για να αυξηθεί ο 
αριθμός των φίλων που είναι 
κάτι παραπάνω από φίλοι. 

 ΛΕΩΝ 
22/7-21/8 
Τελειώνει έντονα μια ήσυχη 
εβδομάδα όπου έχεις βάλει 
τους στόχους σου και θα τους 
υλοποιήσεις δίχως άλλο. Βρί-
σκεσαι σε άσπρο άλογο που 
καλπάζει και πηγαίνεις μπρο-
στά και ανοδικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
22/8-21/9 
Παρά το νεφελώδες σκηνικό 
στο χώρο της καριέρας η ερω-
τική σου ζωή θα γνωρίσει 
νύχτες πρεμιέρας και θα γίνει 
πιο έντονη.

ΖΥΓΟΣ 
22/9-21/10 
Ο αυξημένος φόρτος εργασίας 
θα θέσει σε σκληρή δοκιμασία 
τις αντοχές σου. Ο Κρόνος θα 
δρομολογήσει εξελίξεις. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
22/10-21/11 
Μια συμφέρουσα οικονομική 
συμφωνία ενδέχεται να κλεί-
σεις αυτές τις μέρες και θα 
το κάνεις κατόπιν σκέψης και 
στρατηγικής.

 ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12
Αφού έχεις έναν υπέροχο χαρα-
κτήρα άφησε πίσω σου ό,τι σε 
πληγώνει. Θα φανείς γενναιό-
δωρος, μα στην ουσία θα το κά-
νεις για να νιώσεις εσύ πιο καλά 
και πιο ήρεμα. 

 

 ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ  
22/12-20/1 
Μπορείς να οργανώσεις ένα 
μακρινό ταξίδι και να συνδυά-
σεις το ωφέλιμο με το τερπνό.

 ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
21/1-21/2 
Μέχρι αύριο έχεις τη δυνατό-
τητα να βρεις το ταίρι σου. Κι 
εάν είσαι δεσμευμένος να το 
επισημοποιήσεις και να μοιρα-
στείς το γεγονός με τους φί-
λους σου. 

ΙΧΘΥΕΣ 
22/2-20/3 
Να προσέξεις να μην είσαι 
τόσο δοτικός διότι δημιουργείς 
προσδοκίες που δύσκολα ικα-
νοποιούνται. Ετσι, απογοητεύ-
εσαι. 
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OPIZONTIA

1. Õ‰ÂÓÙÚË ¤ÎÙ·ÛË Î·Ù¿Ï-
ÏËÏË ÁÈ· ‚ÔÛÎ‹ - ™ÙÔÌ-
ÊÒ‰Ë (ÌÙÊ.).

2. ∞˘Ùfi Ùo ›‰ÈÔ (È‰ÈˆÌ.) - H
ÚÒÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’
ÙÔ... ÓfiÙÔ.

3. ¶fiÏË ÙË˜ ∫›Ó·˜ - ∏Úˆ›-
‰· ÙÔ˘ ª·ÚÛ¤Ï ¶ÚÔ˘ÛÙ.

4. ÕÊˆÓË... ∆Ô‡Ï· - §›ÁË...
fi·ÛË - ∆Ô˘ÏÔ‡ÌÈ·.

5. … ·Û¿˜: ∆Ô‡ÚÎÔ˜ Ô-
ÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ‰ÈÏˆÌ¿ÙË˜ -
ÃÔÚËÁÂ› ˘ÔÙÚÔÊ›Â˜
(·Ú¯ÈÎ¿) - ∂Ï¿¯ÈÛÙË Êˆ-
Ó‹.

6. ¶fiÏË Î·È ÏÈÌ¿ÓÈ ÙË˜ π·-
ˆÓ›·˜ - ¢‡Ô ÙÔ˘ ‰È·‚‹-
ÙË.

7. ∂ÓÙÔÏ‹ ÛÎÔÔ‡ - ŒÓ· Â›-
‰Ô˜ ÎfiÌÌˆÛË˜ - °˘Ó·È-
ÎÂ›Ô ¯·˚‰Â˘ÙÈÎfi.

8. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÁÈ· Ê¿ÚÌ·Î· - ...
∫¿ÌÂÏ: ÙÔ ÌfiÓÙÂÏ - O
·ÚÈıÌfi˜ 24.

9. πÛÙÔÚÈÎ‹ fiÏË ÙË˜ °·Ï-
Ï›·˜ - §ÈÒÓÔ˘Ó... ·Ó¿‚Ô-
ÓÙ·˜.

10. ∞ıfiÚ˘‚Ô... ÂÏ¿ÊÈ - §›ÁÔ...
Ï›ÁÔ - ¶ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, ·-
ÚÂÙ¤˜.

11. ƒˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
- ¢·ÛˆÌ¤ÓÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ.

12. ∆ÂÙ...: fiÚÔ˜ ÙˆÓ Ú¿ÏÈ -
NËÛ› ÙˆÓ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ - ∂˘-
Ú‡¯ˆÚ· ·ÁÎ˘ÚÔ‚fiÏÈ·.

13. NÙ¿ÚÈÏ...: ËıÔÔÈfi˜ -
ÕÁÈÔ, fiÛÈÔ - ∆ÚÔÈÎfi...
ÙË˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜.

KA£ETA

1. ¡¤·, ÂÈ‰‹ÛÂÈ˜ - O ıÂfi˜
ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ.

2. ∆Ú˘ÊÂÚ¿ - ™¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË
Ï¤ÌÊÔ.

3. πÛ·Ófi˜... Â˘ÁÂÓ‹˜ - §·-
¯Â›· - ... §fiÔ˘Ù˜:  ÛÎËÓÔ-

ı¤ÙË˜.
4. ŒÏÎÂÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ - ∫ÔÌÌ¿-

ÙÈ Ê·ÁÒÛÈÌÔ˘ Â›‰Ô˘˜.
5. µÚÈÛÈ¿ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ -

¶·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹-
ÓÔ˘ - ªˆÚfi... ÓË›Ô˘.

6. °¿ÏÏÔ˜… Ê›ÏÔ˜ - ÕÍÈ·, Â-
ÈÙ‹‰ÂÈ· (ıËÏ.) - ªÂÙ·‰›-
‰Ô˘Ó ·Ûı¤ÓÂÈÂ˜.

7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ
∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ - £˘Ì›˙ÂÈ...
∫·Ú¤Ú·˜.

8. ª¤Û· ÛÙÔ... µfiÏÔ - º·-
ÁˆÌ¤ÓÔ... Û‡ÎÔ - ª¿-
ÚÈÔ˜…: ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ Û˘Ó-
ı¤ÙË˜.

9. ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ
·Ó˘·ÚÍ›· - ¡ÙfiÓ·...:
ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· - ¶·›-
‰Â˘Â… ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË.

10. ÕÁÁÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ̆ -
ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹
∂·Ó¿ÛÙ·ÛË - °¤ÓÔ˜
ÛÙÚÔ˘ıÈfiÌÔÚÊˆÓ ÙË-
ÓÒÓ.

11. ∞fi‚·Ú· - OÌ·Ïfi˜ ‰Úfi-
ÌÔ˜.

12. ∞Ú¯ÈÎ¿ ÙË˜ OÏ˘ÌÈ·Î‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ - OÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿
Ô ·Û‚¤ÛÙË˜ Î·È ÙÔ ÙÛÈ-
Ì¤ÓÙÔ - ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· EÓˆ-
ÛË §ÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ (·Ú¯ÈÎ¿).

13. ∞ÔÙ˘¯›· ÛÂ ·ÁÒÓ· - ¶·-
ÏÈ¿ ·Ú·‚ÈÎ¿ ·Ú¯ÈÎ¿ -
∞Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜.
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µε σουτ στο 11’.

ΜΙΑ… ΑΝΑΣΑ από την 
πρόκρισή της στους οµί-
λους του Europa League, 
για δεύτερη συνεχόµενη 

χρονιά, είναι πλέον η ΑΕΚ µετά την 
εκτός έδρας νίκη της µε 1-0 επί 
της Νταντί Γιουνάιτεντ, µε γκολ 
του Ράφικ Τζεµπούρ στο 11’, στο 
πρώτο µατς των δύο οµάδων για 
τα πλέι οφ του θεσµού. Σταθερή 
στην άµυνα, µε καλύτερους τον 
Παναγιώτη Λαγό που επιστρέφει 
σε καλά επίπεδα απόδοσης µετά 
από πολύ καιρό και τον Κώστα 
Μανωλά στο ευρωπαϊκό του ντε-
µπούτο. Καλή στην κυκλοφορία 
της µπάλας, µε Σκόκο και Καφέ να 
ξεχωρίζουν, και σαφώς ανώτερη σε 
ποιότητα, η οµάδα του Μπάγεβιτς 

πήρε ένα πολύ καλό αποτέλεσµα 
και όλα δείχνουν ότι η Νταντί θα 
γίνει η τέταρτη οµάδα της Σκοτίας 
-µετά από Ρέιντζερς, Χιµπέρνιαν 
και Χαρτς- που αποκλείεται από 
τον «∆ικέφαλο» στην Ευρώπη.

Οι βάσεις για το αποτέλεσµα που 
δίνει προβάδισµα πρόκρισης στην 
ΑΕΚ µπήκαν στο α’ ηµίχρονο, µε 
ορισµένα απλά πράγµατα που έγι-
ναν σωστά. Ελεγχος του ρυθµού, 
πολύ καλή αλληλοκάλυψη, σωστή 
κυκλοφορία και αποτελεσµατικό-
τητα στη µοναδική καλή φάση που 
δηµιουργήθηκε µπροστά στην 

εστία του Πέρνις. Ο Σκόκο µπήκε 
από τα αριστερά και την κατάλλη-
λη στιγµή πάσαρε παράλληλα στον 
Τζεµπούρ που µε προβολή από τη 
µικρή περιοχή έκανε το 0-1 στο 11’. 
Ξαφνικά οι περίπου τριακόσιοι φί-
λοι του «∆ικεφάλου» άρχισαν να 
ακούγονται πιο δυνατά από τους 
χιλιάδες φίλους της Νταντί που 
ήταν στις κερκίδες του «Τεναντάις 
Παρκ». 

Από κει και πέρα η συντήρηση 
του υπέρ τους αποτελέσµατος έγι-
νε βασικός στόχος για τους «κιτρι-
νόµαυρους» (γαλάζιους χθες) και 
τα κατάφεραν. 

Οι µοναδικές στιγµές που κατα-
λαβαίναµε ότι έχει και Σκοτσέζους 
στις κερκίδες ήταν στις στηµένες 

φάσεις της Νταντί, από τις οποίες 
οι γηπεδούχοι περίµεναν πολλά, 
αλλά δεν πέτυχαν τίποτα. Στις αρ-
χές του β’ ηµιχρόνου οι γηπεδούχοι 
ανέβασαν λίγο τις… στροφές τους, 
προσπάθησαν να εκµεταλλευτούν 
κάποια ατοµικά λάθη των παικτών 
της ΑΕΚ, αλλά εξάντλησαν αυτή 
την προσπάθεια να ξαναµπούν στο 
µατς µε ορισµένα σουτ που δεν εί-
χαν τύχη. 

Από την άλλη, οι ποδοσφαιρι-
στές του Ντούσαν Μπάγεβιτς δηµι-
ούργησαν ορισµένες προϋποθέσεις 
για γκολ εκµεταλλευόµενοι τους 
κενούς χώρους, αλλά δεν τα κα-
τάφεραν, ενώ στα τελευταία λεπτά 
έκανε το ευρωπαϊκό του ντεµπού-
το µε την Ενωση ο Πάπα Μπούµπα 

Ντιοπ. Ετσι, η ΑΕΚ παρέµεινε στη 
θέση του οδηγού µέχρι το τέλος 
και πλέον είναι αδιαφιλονίκητο 
φαβορί για πρόκριση στους οµί-
λους του Europa League. Αποµέ-
νει να… σφραγίσει το εισιτήριο την 
ερχόµενη Πέµπτη στο Ολυµπιακό 
Στάδιο. 
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ (Πίτερ 
Χιούστον): Πέρνις, Ντίλον, Ντίξον, 
Κόνγουεϊ, Ρόµπερτσον (81’ Καντα-
µάρτερι), Ντάλι, Μπουαµπέν, Γκο-
µίς, Κένεθ, Γουότσον, Γκούντγουιλ. 
ΑΕΚ (Ντούσαν Μπάγεβιτς): 
Σάχα, Γιάχιτς, Μανωλάς, ∆έλλας, 
Λαγός, Καφές, Μάκος, Λεονάρντο 
(71’ Μπερνς), Σκόκο (89’ Εντερ), 
Λυµπερόπουλος, Τζεµπούρ (82’ 
Ντιοπ). ■

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΦΩΝΙ∆ΗΣ
jikifonidis@e-typos.com

Τζεµπούρ, 
ο εκτελεστής 

Η ΑΕΚ ΠΗΡΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟ ΣΤΗ ΣΚΟΤΙΑ �1�0� Η ΑΕΚ ΠΗΡΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟ ΣΤΗ ΣΚΟΤΙΑ �1�0� 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΠΟ∆Ι ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ



    

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ42
S
p
o
rt

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

πα
ρα

σκ
ήν

ια

ΑποψηTVsport

Ασο στο μανίκι 

Ο Κάρλος Φρέιτας ήταν αυτός 
που διαπραγματεύτηκε με τη Λί-
βερπουλ για την απόκτηση του 
Νέμεθ, αλλά τελικά η απόκτη-
ση του Ούγγρου δεν είχε αίσιο 
τέλος. Ο Πορτογάλος τεχνικός 
διευθυντής του «τριφυλλιού» 
μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει τη 
«σφραγίδα» του στο μεταγραφικό 
παζάρι του Παναθηναϊκού, όμως 
δεν αποκλείεται –έστω και την 
ύστατη ώρα– να κρύβει κάποιον 
άσο στο μανίκι του…

Δ. ΚΑΝ. 

Εναν παραπάνω λόγο
Aυτός που χάρηκε περισσότερο 
από όλους με τη μεταγραφή του 
Νέμεθ στον Ολυμπιακό δεν ήταν 
άλλος από τον Μέγιερι. Ο Ούγ-
γρος πορτιέρο που δεν έχει πάρει 
ευκαιρίες από τον Βαλβέρδε είναι 
αρκετά απόμακρος και δεν είχε 
κάνει φίλους στου Ρέντη. Μόλις 
πληροφορήθηκε ότι έρχεται ο 
συμπατριώτης του, πανηγύριζε, 
αφού πλέον βρήκε τον «κολλητό» 
του στην ομάδα και θα ανέβει κα-
τακόρυφα η ψυχολογία του.

Β. ΝΙΚ.

Καύσωνας και ραμαζάνι 
Ο καύσωνας έχει ξεθεώσει τους 
παίκτες του Ολυμπιακού που πλέ-
ον τις τελευταίες μέρες προπο-
νούνται πολύ πρωί, στις 9, πριν 
προλάβει να ανέβει η θερμοκρα-
σία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
αντιμετωπίζει ο Ζαϊρί, αφού έχει 
αρχίσει το ραμαζάνι και πρέπει 
να μένει νηστικός και χωρίς νερό 
από την ανατολή ως τη δύση του 

ήλιου. Ο Μαροκινός κάνει ελα-
φρύτερο πρόγραμμα από τους 
υπολοίπους για να αντέξει.

Β. ΝΙΚ.

Μυστικότητα 
Ελάχιστοι αντιλήφθηκαν χθες το 
μεσημέρι την αποστολή της Φε-
νερμπαχτσέ, που επισκέφθηκε το 
σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στο 
τουρκικό προξενείο και κανείς 
δεν ασχολήθηκε μαζί της. Για μια 
ακόμη φορά αποδείχτηκε ότι είναι 
υπερβολικά τα μέτρα ασφαλείας 
κάτω από τα οποία κινείται στη 
Θεσσαλονίκη η τουρκική ομάδα...

Σ. ΓΡΗΓ.

«Sold out» στη Βιέννη

Στα πολύ σοβαρά έχουν πάρει 
τον επαναληπτικό αγώνα της 
ερχόμενης Πέμπτης με τον Αρη 
οι οπαδοί της Αούστρια Βιέν-
νης. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
πληροφορίες που προέρχονται 
από την Αυστρία, έχουν που-
ληθεί 10.000 εισιτήρια, ενώ 
το γήπεδο «Φραντζ Χορ Στά-
ντιουμ» έχει χωρητικότητα 
12.000. Προκαλεί εντύπωση 
το συγκεκριμένο νούμερο, κα-
θώς σχεδόν ποτέ δεν υπάρχει 
πληρότητα στα εντός έδρας 
παιχνίδια της Αούστρια. 

Μ. ΤΣΙΡ. 

Ενδιαφέρον

Ο –μόνιμος θαμώνας του 
ΟΑΚΑ– Θανάσης Γιαννακό-
πουλος κατά τη διάρκεια του 
τουρνουά «Ακρόπολις» είχε 
την ευκαιρία για πολλά τετ-α-
τετ, μεταξύ άλλων και με τους 
«ερυθρολεύκους», Παναγιώτη 
Βασιλόπουλο και Ντούσαν Ιβ-
κοβιτς, με τους οποίους μιλούσε 
σαν να ήταν μέλη… της ομάδας 
του. Μεγάλο ενδιαφέρον πά-
ντως θα είχε ενδεχόμενο τετ-
α-τετ με τον Βασίλη Σπανούλη 
και ποια θα ήταν η αντίδραση 
των δύο ανδρών…

Κ. ΓΙΑΤ.

▶▶ΝΕΑ ΛΕΞΗ ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

Χ ρόνια ολόκληρα, από τότε 
που… η Γη γυρίζει, το πο-
δόσφαιρο ήταν ΚΑΙ μάχη 

εντυπώσεων, ειδικά τις καλοκαιρι-
νές περιόδους, τότε που οι ομάδες 
προσπαθούν να κυριαρχήσουν στα 
μεταγραφικά. Η… ντουλάπα είναι 
γεμάτη από καυτούς φακέλους. 
Από την «αρπαγή» του Κούδα από 
τους «ερυθρολεύκους» (μεταγραφή 
που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αλλά 
προκάλεσε αβυσσαλέο μίσος), τις 
περιπτώσεις Γαλάκου, Κυράστα, 
Σαργκάνη, Βαμβακούλα, Αποστο-
λάκη και την αλλαγή στρατοπέδων, 
την… απαγωγή του Κρις Καλατζή και 
τα κυνηγητά στο αεροδρόμιο, μέχρι 
την περσινή περίπτωση του Λέτο 
που επίσης άλλαξε στρατόπεδο. Η 
περίπτωση του νεαρού Ούγγρου 
Νέμεθ τον οποίο ήθελε ως δανεικό 
ο Παναθηναϊκός αλλά αγόρασε από 
τη Λίβερπουλ ο Ολυμπιακός έριξε 
κι άλλο νερό στο μύλο της αντιπα-
ράθεσης των «αιωνίων» και φυσικά 
των εντυπώσεων. 

«Για να τον θέλει ο Νιόπλιας είναι 
καλός, άρα χάσαμε», ήταν το συμπέ-
ρασμα οπαδών του Παναθηναϊκού, 
που άρχισαν να… βομβαρδίζουν τη 
διοίκηση για την… αποτυχία της!

Από την άλλη πλευρά, σε πελάγη 
ευτυχίας οι οπαδοί του Ολυμπιακού 
γι’ αυτόν τον... θρίαμβο στον τομέα 
των εντυπώσεων, τουλάχιστον σ’ 
αυτή την πρώτη φάση. Τι κι αν το 
ταλαντούχο παλικαράκι που έπαι-
ξε πέρσι στην ΑΕΚ δεν έχει ακόμα 
ακουμπήσει την μπάλα ή αν θα βρει 
θέση βασικού στους «ερυθρολεύ-
κους», που κάνουν πολλές μεταγρα-
φικές κινήσεις.

Για τον οπαδό, τουλάχιστον την 
περίοδο του καλοκαιριού, μετράνε 
οι εντυπώσεις, μέχρι βεβαίως να αρ-
χίσει να κυλάει η μπάλα στο χορτάρι.  
Αλλωστε τα… «colpo grosso», όπως 
συνηθίζουν να γράφουν οι εφημε-
ρίδες σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 
ικανά να τον θρέψουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, τουλάχιστον μέ-
χρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα 
και να αποδειχτεί αν αυτό, το… 
colpo grosso, ανταποκρίνεται και 
στην πραγματικότητα.

Υπάρχει και μια άλλη παράμε-
τρος, πάντα στο μαγγανοπήγαδο 
των εντυπώσεων. Αυτή της αμφι-
σβήτησης. Οπως προσπάθησαν να 
βγάλουν σχεδόν… άχρηστο τον Λέτο 
οι οπαδοί του Ολυμπιακού, το ίδιο 
θα επιχειρήσουν οι οπαδοί του Πα-
ναθηναϊκού για τον Νέμεθ. 

Φυσικά τα πάντα αποδεικνύονται 
στον μοναδικό καθρέφτη κάθε πο-
δοσφαιριστή: το χορτάρι. 

 Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

19:00 Novasports4 
Τουρνουά Τένις Σινσινάτι
21:30 Conn-X TV Sport1 
Μπάγερν-Βόλφσμπουργκ 
Μπουντεσλίγκα

Κρατάει χρόνια 
η… κολόνια

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ που προκάλεσε στο πρόσφατο Παγκόσμιο 
Κύπελλο ποδοσφαίρου ήταν σε μεγάλο βαθμό δικαι-
ολογημένος καθώς επρόκειτο για μια «πρωτοτυπία» 
η οποία ως τότε δεν είχε διεθνή αναγνώριση. Παρά 
τη… δημοσιότητα που τη συνοδεύει δεν είναι παρά μια 
πλαστική κόρνα η οποία χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ 
για να βοηθηθούν οι ομάδες της Αφρικής. 

Φυσικά αναφερόμαστε στη βουβουζέλα, το… παρά-
ξενο «μουσικό όργανο» που διασκεδάζει τους μικρούς 
αλλά ενοχλεί τους μεγάλους με τον παράξενο ήχο που 
βγάζει και ο οποίος είναι παρόμοιος με το βουητό των 

μελισσών. Πλέον η βουβουζέλα έχει καθιερωθεί στη συ-
νείδηση του κόσμου και πρόσφατα μάλιστα προστέθηκε 
ως λέξη στο λεξικό της Οξφόρδης, ένα από τα πλέον 
αναγνωρισμένα στην Αγγλία αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Μάλιστα το συγκεκριμένο λεξικό θεωρείται από 
τα πλέον σύγχρονα καθώς συμπεριλαμβάνει στις σελίδες 
του τις νέες λέξεις που χρησιμοποιούνται στην αγγλική 
γλώσσα, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν προέλθει 
από το Ιντερνετ.

Σ. ΑΛΕΞ.

Η βουβουζέλα εισέβαλε στην Αγγλία
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ΗΘΕΛΕ Παναθηναϊκό, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν τον χάλασε η μετακίνησή του στον Ολυμπι-
ακό. Ο λόγος για τον Κρίστιαν Νέμεθ, ο οποίος 
είχε ως προτεραιότητα να συνεχίσει την καριέρα 
του στο «τριφύλλι». Ο βασικός λόγος που ο Ούγ-
γρος επιθετικός επιδίωξε μέχρι και την τελευ-
ταία στιγμή να έρθει στην Παιανία ήταν το ότι 
θα του δινόταν η ευκαιρία να αγωνιστεί στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Μάλιστα, ακόμη 
και την ύστατη ώρα έλεγε στον εκπρόσωπό του 

να βρει τη χρυσή τομή, προκειμένου να γίνει το 
«deal» με τους πρωταθλητές, όμως τα πάντα 
κόλλησαν στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός συ-
ζητούσε μόνο για να δανεισμό και η Λίβερπουλ 
για πώληση. Ωστόσο, ο Νέμεθ σκέφτηκε και ότι 
στον Πειραιά θα εξασφαλίσει πιο εύκολα θέση 
βασικού, ενώ στον «αιώνιο» θα ήταν στη σκιά 
των Σισέ, Γκοβού.

Δ. ΚΑΝ.

ΕΞΩ από τα δόντιααπό τα δόντια

Κόλλησε 
στον δανεισμό 
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ΗΡωικΗ νίκη του ΠΑΟΚ 
(που υποχρεώθηκε να 
αγωνιστεί με 10 παίκτες 
στο τελευταίο ημίωρο) 

με 1-0 επί της Φενερμπαχτσέ δια-
τηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για 
την πρόκριση στον αγώνα ρεβάνς 
του «Σουκρού Σαράτσογλου» την 
επόμενη Πέμπτη.

Απέναντι σε μια Φενερμπαχτσέ, 
που σε καμία περίπτωση δεν έδειξε 
ότι μπορεί να αποτελεί φόβητρο, ο 
ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία να 
πάει στην Κωνσταντινούπολη με 
δύο γκολ αβαντάζ, αφού «κατάφε-
ρε» στην εκπνοή του αγώνα ο Πα-
πάζογλου να βγάλει την μπάλα άουτ 
μπροστά από την τουρκική εστία.

Το φινάλε, πάντως, ήταν συγκλο-
νιστικό, καθώς αμέσως μετά, στο 
τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο 
Ντάριο Κρέσιτς διατήρησε τη νίκη 
του ΠΑΟΚ με σωτήρια, στην κυρι-
ολεξία, απόκρουση, σε τετ α τετ με 
τον Τοπούζ...

«Δίκαιη η νίκη μας, μπορούσε 
να είναι και μεγαλύτερη», σχολία-
σε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. «Πήραμε 
το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά 
πρέπει να προσέξουμε στο δεύτε-
ρο παιχνίδι γιατί η Φενερμπαχτσέ 
είναι ικανή για το καλύτερο», είπε 
ο Βλάνταν Ιβιτς.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασιστικά στο 
παιχνίδι και ο Παύλος Δερμιτζάκης, 
που τόλμησε να παίξει με επιθετική 
τριπλέτα Μουσλίμοβιτς – Σαλπιγγί-
δη – Βιεϊρίνια, δικαιώθηκε, καθώς 
η ομάδα του πήρε από την αρχή 
την υπεροχή, πίεσε, δημιούργησε 
ευκαιρίες, χωρίς να κινδυνεύσει 
ιδιαίτερα και, φυσικά, πέτυχε το 
γκολ που ήταν και ο αντικειμενικός 
στόχος της.

Ενώ την Τούμπα δονούσε η ιαχή 
«ΠΑΟΚ ζούμε στην Πόλη να σε δού-

με», στο 18’ ο Βιεϊρίνια «εκτέλεσε» 
με μονοκόμματο εναέριο σουτ τον 
Βολκάν, ύστερα από σέντρα του 
Μπουσαϊντί και το γήπεδο πήρε 
φωτιά.

Ο ΠΑΟΚ, διατηρώντας πλήρη 
υπεροχή, είχε τρεις πολύ καλές ευ-
καιρίες να διευρύνει το σκορ, αλλά 
στο 25’ ο Βιεϊρίνια σούταρε ψηλά 
από πολύ κοντά, στο 28’ ο Σαλπιγ-
γίδης δεν πρόλαβε να σπρώξει την 
μπάλα στα δίχτυα σε υπέροχη συρτή 
σέντρα του Λίνο και στο 45’ ο Ιλ-
χάν απέκρουσε πάνω στη γραμμή 
το ωραίο γυριστό πλασέ του Μου-
σλίμοβιτς.

Αποβολή Βιτόλο
Μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη περί-
μενε τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρο-
νο. Στο 50’ ο Βιτόλο αντίκρισε κίτρι-
νη κάρτα και εννιά λεπτά αργότερα 
πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια, 
όταν με υπερβολική αυστηρότητα ο 
Γερμανός ρέφερι Μάνουελ Γκρέφε 

τού έδειξε δεύτερη επειδή σήκωσε 
ψηλά το πόδι σε διεκδίκηση, χωρίς 
καν να δει τον αντίπαλό του.

Οι Τούρκοι, που είχαν μπει στο 
δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένοι 
να αντιδράσουν, αναθάρρησαν και 
στο 59’ ο Κρέσιτς διατήρησε το 1-0 
σε εκτέλεση φάουλ του Αλεξ, ενώ 
στο 70’ μπλόκαρε σωτήρια σε κο-
ντινό σουτ του Σέλτσουκ. Τελικά, ο 
γκολκίπερ του ΠΑΟΚ αναδείχτηκε 
σε μορφή του αγώνα...

Κίτρινες κάρτες είδαν οι Κανέρ, 
Σεμίχ, Λουγκάνο, Αντρέ Σάντος, 
Ιβιτς και δύο ο Βιτόλο.
ΠΑΟΚ: Κρέσιτς, Μπουσαϊντί, Λίνο, 
Μαλεζάς, Κοντρέρας, Γκαρσία, Βι-
τόλο, Βιεϊρίνια, Σαλπιγγίδης, Ιβιτς 
(75’ Φιλομένο), Μουσλίμοβιτς (59’ 
Σορλέν).
Φενερμπαχτσέ: Βολκάν, Γκονούλ, 
Αντρέ Σάντος, Λουγκάνο, Ιλχάν, 
Μπαρόνι, Σαχίν, Τοπούζ, Κανέρ 
(69’ Οζέρ), Αλεξ, Σεντούρκ (46’ 
Νιάνγκ). 

ΣΤΕΛιΟΣ ΓΡΗΓΟΡιΑΔΗΣ 
sport@e-typos.com

▶▶ κΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Βιεϊρίνια ήταν πάλι ο «χρυσός» σκόρερ του ΠΑΟκ.

Ο ΠΑΟΚ ΠΗΡΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΣΙΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΕΝΕΡ (1-0), ΜΕ 10 ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 50’ 

H καρδιά του «αετού»

ΣΤΟν «ΑΕΡΑ» είναι οι αγώ-
νες για την πρώτη φάση του 
Κυπέλλου Ελλάδος που είναι 
προγραμματισμένοι για τις 28 
και 29/8. Χθες η ΕΠΟ έστειλε 
στους προέδρους των ομάδων 
Γ’ Εθνικής επιστολή με την 
οποία τους γνωστοποιεί πως 
σε όσα γήπεδα δεν έχει γίνει 
έλεγχος από τις περιφέρειες και 
δεν τους έχει δοθεί άδεια λει-
τουργίας δεν θα είναι σε θέση 
να φιλοξενήσουν ματς Κυπέλ-
λου. Σε αυτή την περίπτωση 
το παιχνίδι θα κατοχυρώνεται 
υπέρ του αντιπάλου, ο οποίος 
θα περνάει στην επόμενη φάση 
κατευθείαν.

Τα γήπεδα για να κρίνονται 
κατάλληλα για αγώνες βάσει 
νόμου πρέπει να ελέγχονται από 
τις περιφέρειες στις οποίες ανή-
κουν. Η ΕΠΟ ωστόσο θεωρούσε 
αναχρονιστικό τον συγκεκριμέ-
νο νόμο και οι περιφέρειες δεν 
έκαναν ελέγχους. Αντίθετα, η 
ίδια η Ομοσπονδία εξέδιδε την 
απαραίτητη άδεια!

Τον περασμένο Φεβρουάριο 
τα συνεχόμενα βίαια περιστα-
τικά στα γήπεδα είχαν σαν απο-
τέλεσμα να στείλει ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη, Μι-
χάλης Χρυσοχοΐδης, επιστολή 
στην ΕΠΟ, σύμφωνα με την 
οποία όσα γήπεδα δεν έχουν 
ελεγχτεί δεν θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιούνται για αγώνες. 
«Σε διαφορετική περίπτωση, 
το υπουργείο θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο αναβολής αγώνων, 
ώστε να προστατευθεί η σωμα-
τική ακεραιότητα και η ζωή φι-
λάθλων και αθλητών», ανέφερε 
χαρακτηριστικά η επιστολή.

Τότε ήταν που η ΕΠΟ παραδέ-
χθηκε ότι ο νόμος περί ελέγχου 
από τις περιφέρειες δεν τηρού-
νταν μέσω μιας επιστολής που 
έστειλε στον γενικό γραμματέα 
Αθλητισμού Παναγιώτη Μπιτσα-
ξή και ότι εξέδιδε άδειες καταλ-
ληλότητας λόγω του αδιεξόδου 
που είχε βρεθεί.

Μετά την επιστολή του 
υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη η ΕΠΟ έστειλε την παρα-
πάνω επιστολή στους ιδιοκτή-
τες των ομάδων της Γ’ Εθνικής 
ώστε να είναι σύννομη. 

Πετάει ωστόσο το… μπαλάκι 
στις ίδιες τις ομάδες. Ουσιαστι-
κά βέβαια πρόκειται για κίνηση 
εντυπωσιασμού, καθώς μία τέ-
τοια πρωτοβουλία για αγώνες 
πρωταθλήματος θα είχε διαφο-
ρετικό αντίκτυπο.

Γ. ΜΕΓκΟΥΛΑΣ

Εμπόδιο 
τα γήπεδα
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Ο ΝΤιΟγΟ ετοιμάζει 
βαλίτσες για τη Βραζι-
λία και τη Φλαμένγκο 
κι ο Ολυμπιακός έβαλε 

ήδη μπροστά για τον αντικατα-
στάτη του. Ο Κοβάσεβιτς μίλησε 
με τον Πάντελιτς που αποτελεί 
πλέον πρώτο στόχο. Ο 32χρονος 
Σέρβος, με θητεία παλιότερα και 
στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη 
φανέλα του Ηρακλή, έμεινε ελεύ-
θερος από τον Αγιαξ και θέλει να 
παίξει στους «ερυθρολεύκους», 
που ξεκίνησαν να διαπραγματεύ-
ονται τους οικονομικούς όρους. 
Παράλληλα ο Β. Μαρινάκης θέλει 
να εξαντλήσει κάθε περιθώριο και 
για τον Τρεζεγκέ, που ψάχνει τον 
επόμενο σταθμό της καριέρας του 
μετά τη Γιουβέντους. Οι Ιταλοί συ-
ζητούν την παραχώρησή του. Στα 
υπ’ όψιν είναι πάντα και ο Λουίς 
Γκαρσία που είναι προς πώληση 
από την Εσπανιόλ και ο Λοβ της 
ΤΣΣΚΑ Μ.

Οσο για τον Ντιόγο, πέρασε 
χθες από τα γραφεία της ΠΑΕ και 
συμφώνησε να πάει δανεικός για 
ένα χρόνο στη Φλαμένγκο. «Θα 
είναι το καλύτερο για σένα», του 
είπαν από πλευράς διοίκησης. Οι 
Βραζιλιάνοι πληρώνουν 1 εκατ. 
στους Πειραιώτες για ενοίκιο, κα-
θώς και το συμβόλαιο του παίκτη 
που μέχρι τη Δευτέρα θα είναι στο 
Ρίο. Υπάρχει και οψιόν αγοράς το 
καλοκαίρι 9 εκατ. ευρώ. Η συμφω-
νία με τη Φλαμένγκο ανακοινώθη-
κε επίσημα από την ΠΑΕ το βράδυ, 
μόλις εστάλησαν οι απαραίτητες 
εγγυήσεις. 

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε μετά τη 
Λίβερπουλ και με τον ίδιο τον Νέ-
μεθ που σήμερα θα ταξιδέψει στην 
Αθήνα και θα υπογράψει τριετές 
συμβόλαιο αντί 350.000 ευρώ 
ετησίως. Ο μάνατζέρ του συναντή-
θηκε με τον Σ. Κομινάκη και τον 

διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕ Γ. 
Βρέντζο το μεσημέρι και το βράδυ 
έδωσε θετική απάντηση στην προ-
σφορά που του έγινε. Η συμφωνία 
ανακοινώθηκε επίσημα. Οσο για 
τον Φουστέρ, έφτασε στη χώρα 
μας και δήλωσε ενθουσιασμένος: 
«Ηρθα στην καλύτερη ομάδα της 
Ελλάδας. Επαιξε σημαντικό ρόλο 
και ο Βαλβέρδε. Παίζω και στην 

κορυφή της επίθεσης, αλλά και 
δεύτερος επιθετικός. Θα αποφα-
σίσει ο προπονητής για τη θέση 
μου», ήταν τα πρώτα λόγια του 
στο αεροδρόμιο. Θα περάσει σή-
μερα από ιατρικές εξετάσεις και 
θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύ-
σεις με την Εσπανιόλ για τον Ουρ-
τάδο και κατά τους Ισπανούς η 
συμφωνία είναι κοντά. Αν πάντως 
κάτι «στραβώσει» υπάρχει η εναλ-
λακτική λύση του Γάλλου Βενκέρ 
για τη μεσαία γραμμή. Στο… περί-

μενε είναι και ο ελεύθερος Καρ-
ντόσο που ίσως πιάσει λιμάνι αν 
παραχωρηθεί ο Μαρέσκα.

Ο Ντουντού προπονήθηκε κα-
νονικά, αλλά ο Γ. Παπαδόπουλος 
έπαθε μυϊκή ρήξη δεξιάς γαστρο-
κνημικής και χάνει την πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος, αφού θα 
χρειαστεί 15 μέρες αποθεραπεία. 
Δανεικός θα δοθεί ο Σοϊλέδης.

Στις εθνικές των χωρών τους 
κλήθηκαν τον ερχόμενο μήνα οι 
Μέλμπεργκ, Ζαϊρί, Μιραλάς και 
Μέγιερι. 

ΣΤΗ ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ Ο ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ

ΒΑΣ. ΝιΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
vaniko@e-typos.com

▶▶ ΚΑΒΑΛΑ

▶▶ ΠΑΝΣΕΡΡΑϊΚΟΣ

▶▶ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡιΠΟΛΗΣ

Πρώτος στη λίστα είναι ο Πάντελιτς. 

Ο Ντιόγο φέρνει Πάντελιτς 
ΜΕΤΑ το οριστικό 
«ναυάγιο» της περίπτω-
σης Μάριο Γκαλίνοβιτς, 
ο οποίος αρνήθηκε να 

μετακομίσει στην Καβάλα, οι «Αρ-
γοναύτες» έχουν ήδη στο στό-
χαστρό τους το βασικό τερματο-
φύλακα της Ζυρίχης, Τζόνι Λεόνι. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα ελβετικής 
ιστοσελίδας, η διοίκηση του ΑΟΚ 
βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 
26χρονο γκολκίπερ, ενώ, όπως 
δήλωσε ο πρόεδρος της Ζυρίχης, 
οι Ελβετοί περιμένουν την απά-
ντηση της ελληνικής ομάδας. Στα 
υπόλοιπα μεταγραφικά, ο Οσκαρ 
Καρντόσο βρίσκεται σε συνεχείς 
συζητήσεις με την Καβάλα. Ο Αρ-
γεντινός τα έχει βρει σε όλα, αλλά 
περιμένει μήπως υπάρξει κλήση 
από την πλευρά του Ολυμπιακού.

ΣΤιΣ ΣΕΡΡΕΣ έφτα-
σε χθες το απόγευμα 
ο Σουμπίνιο, ο οποίος 
μετά την απόκτησή του 

από τον Ολυμπιακό θα παραχω-
ρηθεί δανεικός για ένα χρόνο 
στον Πανσερραϊκό. Ο 21χρονος 
Βραζιλιάνος φόρεσε τη φανέλα 
της νέας του ομάδας και προπο-
νήθηκε κανονικά. Σήμερα το πρωί 
θα περάσει από τα γραφεία για να 
υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην, 
πλέον, ποδοσφαιριστής του Εθνι-
κού παραχωρήθηκε στον Πανσερ-
ραϊκό, στο πλαίσιο της απόκτησης 
του Τάσου Παπάζογλου από τον 
Ολυμπιακό.

Ο ΕΜΑΝΟΥΕΛ Φερνά-
ντεζ Φρανκού θα είναι, 
εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου, το τελευ-

ταίο μεταγραφικό απόκτημα του 
Αστέρα Τρ., στο φετινό καλοκαίρι. 
Ο Αργεντινός επιθετικός αναμένε-
ται να φτάσει στην αρκαδική πόλη 
για να προπονηθεί μερικές ημέρες 
με την ομάδα και, αν ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις του Βαγγέλη Βλά-
χου, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο. 
Οι συστάσεις που τον συνοδεύουν, 
πάντως, είναι αρκετά καλές.

Στροφή 
σε Λεόνι 

«Πρώτη» για
τον Σουμπίνιο 

Φινάλε με 
τον Φρανκού  
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«Στάζει μέλι» για τον Βαρό
Η δΥΝΑΜΗ και η ταχύτητα είναι 
τα προτερήματα του τελευταίου 
μεταγραφικού αποκτήματος του 
Πανιωνίου, Σεντρίκ Βαρό, σύμ-

φωνα με τον πρώην συμπαίκτη του στη Σεντ 
Ετιέν, Στάθη Ταυλαρίδη. «Ανασταλτικά είναι 
πολύ καλός. Δύσκολα χάνει μονομαχίες από 
τους αντιπάλους του, ενώ μπορεί να βο-
ηθήσει και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού 
της ομάδας του. Μοναδικό μειονέκτημα 
οι σέντρες του, καθώς δεν διαθέτει την 

ακρίβεια του Τζαβέλλα», είπε στον «Ε.Τ.» ο 
30χρονος αμυντικός της Λάρισας όταν έμα-
θε ότι ο Γάλλος μπακ θα φοράει για τα επό-
μενα δύο χρόνια την κυανέρυθρη φανέλα. 
Ο 30χρονος άσος αναχώρησε χθες για τη 
Γαλλία προκειμένου να ετοιμάσει τα πράγ-
ματά του και θα επιστρέψει στην Αθήνα την 
Κυριακή. Τη Δευτέρα θα περάσει τις απαραί-
τητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια 
θα ενσωματωθεί με την ομάδα. Στο μεταξύ, 
στην απόφαση να σφραγίσει τις επιταγές 

της ΑΕΚ λόγω οφειλών ύψους 165.635 
ευρώ για την απόκτηση του Γρηγόρη Μάκου 
προχώρησε χθες η ΠΑΕ Πανιώνιος. Από την 
Ενωση δεν υπάρχει καμία ανησυχία καθώς 
δόθηκε η διαβεβαίωση πως θα καταβληθεί 
άμεσα το ποσό. Τέλος, στο χθεσινό φιλικό, 
προπονητικού χαρακτήρα, που διεξήχθη στο 
Κορωπί ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα με 
2-0 από τον Θρασύβουλο. 

γιΩΡγΟΣ ΧΑΝΑΣ

▶▶ Ο ΣΤΑΘΗΣ ΤΑΥΛΑΡιδΗΣ ΠΛΕΚΕι ΤΟ ΕγΚΩΜιΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑιΚΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝιΩΝιΟΥ
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Ο… ΠΑΝΙΚΟΣ είναι 
άγνωστη λέξη στον 
Παναθηναϊκό! Οι πρω-
ταθλητές παρότι τα 

χρονικά περιθώρια στενεύουν για 
την απόκτηση του παίκτη που θα 
κληθεί να δώσει «ανάσες» στους 
Σισέ και Γκοβού κατά τη διάρκεια 
της χρονιάς δεν δείχνουν να διακα-
τέχονται από άγχος. Οι «πράσινοι» 
έλεγαν χθες ότι «εξετάζουµε αρ-
κετές περιπτώσεις που µας έχουν 
προταθεί, προκειµένου να βρούµε 
τον παίκτη που θα έχει το πακέτο 
που θέλουµε και θα συµφωνήσει 
µε τους δικούς µας όρους». 

Αυτό σηµαίνει ότι ο ελεύθερος 
Ιλάν συγκεντρώνει ελάχιστες πι-
θανότητες να έρθει στην Παιανία, 
αφού δεν δείχνει διατεθειµένος να 
συµβιβαστεί µε την ιδέα τού να κά-
θεται στον πάγκο και το κασέ του 
είναι αρκετά υψηλό. Παράλληλα, 
τα ονόµατα των Μούσα Μααζού 
(ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Ντοµινίκ Αντί-
για (παραχωρείται δανεικός από 
τη Μίλαν) και Ούκρα (Πόρτο) 
παραµένουν ψηλά στη λίστα των 
Νιόπλια και Φρέιτας, ενώ χθεσινά 
δηµοσιεύµατα από τη Γαλλία («Le 
Monde», «Equipe») ανέφεραν ότι 
«στον Παναθηναϊκό εξετάζουν τον 
Ντάνιελ Λουµπόγια, ο οποίος θέλει 
να αποχωρήσει από την Γκρενόµπλ 
(πέρυσι σηµείωσε 10 γκολ σε 34 
µατς)». Πάντως, για τον 31χρονο 
Σέρβο 19 φορές διεθνή η ΠΑΕ δι-
έψευσε το ενδιαφέρον και επίσης 
ενηµέρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα 
θέµα µε τον Πάντελιτς. Ετσι, το εν-
δεχόµενο η τελευταία µεταγραφή 
του «τριφυλλιού» να είναι παίκτης 
- έκπληξη που δεν έχει διαρρεύσει 
αρχίζει και συγκεντρώνει πολλές 

πιθανότητες. Στο µεταξύ, χθες 
«ναυάγησε» η µετακίνηση του 
Μάριο Γκαλίνοβιτς στην Καβάλα. 
Ο Κροάτης τερµατοφύλακας λόγω 
ενός οικογενειακού προβλήµατος 
που αντιµετωπίζει θέλει να παρα-
µείνει στην Αθήνα και πλέον θα 
εξετασθούν άλλες λύσεις για την 
παραχώρησή του, την ώρα που 

κοντά στην έξοδο βρίσκονται οι 
Μάντζιος και Κλέιτον.  

Παράλληλα, χθες οι «πράσινοι» 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους 
για την κίνηση των εισιτηρίων 
διαρκείας, αφού µέχρι χθες εί-
χαν διατεθεί 21.229. Με βάση το 
συγκεκριµένο νούµερο θεωρείται 
δεδοµένο ότι µέχρι την έναρξη 
του πρωταθλήµατος ο αριθµός 
θα πλησιάσει τα περυσινά επίπεδα 
(25.000).

Σήµερα (11 π.µ.) στην µπουτίκ 

πλησίον του Mall στο Μαρούσι οι 
Σισέ, Λέτο, Τζόρβας και Νίνης θα 
κάνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας 
φανέλας του «τριφυλλιού». 
Ολοκληρώνοντας, φιλικό προπο-
νητικού χαρακτήρα µε τον Ιωνικό 
στην Παιανία για τις 4 Σεπτεµβρί-
ου έκλεισε ο Παναθηναϊκός, ώστε 
ο Νίκος Νιόπλιας να κρατήσει σε 
εγρήγορση τους µη διεθνείς ποδο-
σφαιριστές του, ενώ ο Σιµάο κλή-
θηκε για το µατς της Μοζαµβίκης 
µε τη Λιβύη (5/9). ■

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
dkanellos@e-typos.com

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕ�
ΝΗ για αύριο το βράδυ 
στις 8 συγκέντρωση των 
οπαδών του Ηρακλή εν 

όψει των εµφανίσεων του Αντώ-
νη Ρέµου σε νυχτερινό κέντρο της 
Θεσσαλονίκης θορύβησε, όπως 
ήταν λογικό, τον µεγαλοµέτοχο 
της ΠΑΕ, που προχώρησε χθες σε 
γραπτή δήλωση για να προλάβει 
έκτροπα.

«∆εν ήρθα στη Θεσσαλονίκη ούτε 
για να λύσω διαφορές για την οµά-
δα που αγαπώ ούτε για να ασκή-
σω µε έπαρση το επάγγελµά µου», 
αναφέρει ο Ρέµος. Και προσθέτει: 
«Ηρθα για να εργαστώ και να καλύ-
ψω τις επιπλέον υποχρεώσεις που 
υποσχέθηκα για τον Ηρακλή, για 
ακόµη µια φορά.

Εντός της επόµενης εβδοµάδας 
θα τοποθετηθώ εφ’ όλης της ύλης 
διότι όλο αυτό το διάστηµα επέλεξα 
τον δρόµο της σιωπής για το καλό 
του Ηρακλή, ο οποίος το µόνο που 
χρειαζόταν ήταν ηρεµία και συγκέ-
ντρωση στην προετοιµασία του».

Περισσότερο από τέσσερις ώρες 
διήρκεσε η χθεσινή συνεδρίαση 
του διοικητικού συµβουλίου της 
ΠΑΕ Ηρακλής, µε αντικείµενο όλα 
τα «ανοιχτά» θέµατα σε διοικητικό 
και αγωνιστικό επίπεδο. Μεταξύ άλ-
λων αποφασίστηκε να µη δοθούν 
εισιτήρια στον Ολυµπιακό για τον 
αγώνα της πρεµιέρας του πρωτα-
θλήµατος.

Ο Μανώλης Παπαστεριανός τα-
λαιπωρείται από κάκωση στο γό-
νατο και ακολουθεί θεραπευτική 
αγωγή. Η κατάστασή του, καθώς και 
το αν θα είναι έτοιµος εν όψει της 
πρεµιέρας, θα εκτιµηθεί σήµερα και 
αύριο. Ο Γίρι Κρέιτσι υπέστη θλάση 
στη γάµπα και θα παραµείνει εκτός 
προπονήσεων για αρκετές µέρες. 

�� ΗΡΑΚΛΗΣ

Ρίχνει τους 
τόνους ο Ρέµος 

Η ΑΠΟΥΣΙΑ του Τόνι Κάλβο στο 
πρώτο παιχνίδι του Αρη µε την 
Αούστρια Βιέννης φάνηκε κατά τη 
διάρκεια της αναµέτρησης. Οι «κί-

τρινοι» δεν µπόρεσαν να αναπτυχθούν ούτε και 
να δηµιουργήσουν ρήγµατα από την αριστερή 
πλευρά της επίθεσης, καθώς ο Τσεσνάουσκις 
ήταν µακριά από τον καλό του εαυτό. Το κενό 
αυτό όµως αναµένεται να καλυφθεί από τον 
Ισπανό µεσοεπιθετικό, ο οποίος ξεπέρασε το 
πρόβληµα τραυµατισµού που αντιµετώπιζε και 
από σήµερα θα προπονηθεί κανονικά µε τους 
συµπαίκτες του. Ο Κάλβο ήταν σε εξαιρετική κα-

τάσταση πριν υποστεί την τενοντίτιδα και ήταν 
ο παίκτης που έδωσε ουσιαστικά την πρόκριση 
στους αγώνες µε τη Γιαγκελόνια, µε τα δύο 
γκολ που σηµείωσε στην Πολωνία. Ο Κούπερ 
θα τον πάρει στην αποστολή και µάλιστα θα 
έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. ∆εν 
υπάρχουν τιµωρηµένοι, ενώ οι µικροενοχλή-
σεις που νιώθουν ορισµένοι ποδοσφαιριστές 
(Οριόλ, Τόχα, Κόκε) δεν είναι κάτι σηµαντικό. 
Για τον επαναληπτικό αγώνα της Αυστρίας µί-
λησε ο Σάκης Πρίττας. Ο 31χρονος χαφ των 
«κιτρίνων» τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει 
εφησυχασµός... «∆εν έχει τελειώσει τίποτα. 

Θα ταξιδέψουµε στη Βιέννη να πετύχουµε και 
εκεί γκολ και να πάρουµε την πρόκριση στους 
οµίλους. ∆εν υπάρχει εφησυχασµός». Στα µε-
ταγραφικά, από µέρα σε µέρα αναµένεται να 
ολοκληρωθεί η µεταγραφή του 24χρονου χαφ 
Ρικάρντο Φατί. Η Ρόµα αξίωνε κάποια χρήµατα 
για το δανεισµό του ποδοσφαιριστή, αλλά οι 
παράγοντες των «κιτρίνων» βρήκαν τη λύση 
µετά από διαπραγµατεύσεις. Στο µεταξύ, παρελ-
θόν αποτελεί από τον Αρη ο τερµατοφύλακας 
Ρενάτο Πιοβεζάν, που δεν ικανοποίησε πέρσι 
µε τις εµφανίσεις του. 

 ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΗΣ

Ετοιµάζει Κάλβο για τη Βιέννη
�� ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

Mε δικούς τους όρους 
ΟΙ �ΠΡΑΣΙΝΟΙ� ΨΑΧΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
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Η απουσία του Κάλβο ήταν εµφανής.

Στον ΠΑΟ ψάχνουν προσεκτικά για τον παίκτη που θα δίνει ανάσες στους Σισέ και Γκοβού.
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Με πρωταγωνιστή τον 
Γιώργο Σαμαρά, η 
Σέλτικ έκανε σημαντι-

κό βήμα για την πρόκριση στους 
ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, νι-
κώντας με 2-0 την Ουτρέχτη 
στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ. 
Ο Ελληνας επιθετικός έδωσε την 
ασίστ στον Χουάρες, ο οποίος 
άνοιξε το σκορ για τους «Κέλ-
τες» στο 19ο λεπτό και στο 34’ 
πέτυχε το 2-0 με δυνατό σουτ 
σηκώνοντας στο πόδι το «Σέλτικ 
Παρκ». Ο 25χρονος διεθνής φορ, 
σε δηλώσεις του πριν από τον 
αγώνα, είχε προαναγγείλει πως 
ως σέντερ φορ φέτος θα βάλει 
πολλά περισσότερα γκολ απ’ ό,τι 
πέρυσι που ο τέως προπονητής 
του Τόνι Μόουμπρεϊ τον χρησι-
μοποιούσε ως αριστερό χαφ και 
φρόντισε να κάνει τα λόγια του 

πράξη με τον καλύτερο τρόπο.
Στη Μόσχα, η Ανόρθωση γνώ-

ρισε τη συντριβή με 4-0 (13’, 20’ 
Ντούμπια, 48’ 74’ Τόσιτς) από 
την ΤΣΣΚΑ και ουσιαστικά τέθη-
κε νοκ άουτ αναφορικά με την 
πρόκριση στην επόμενη φάση. 
Η Ομόνοια υποθήκευσε εν πολ-
λοίς τις ελπίδες της χάνοντας 
με 1-0 μέσα στο «ΓΣΠ» από την 
ουκρανική Μέταλιστ Χάρκιβ. Το 
μοναδικό γκολ της αναμέτρη-
σης πέτυχε ο Ντέβιτς στο 24’. 
Ο ΑΠΟΕΛ από την πλευρά του 
ηττήθηκε με 1-0 (43’ Παρέχο) 
εκτός έδρας από τη Χετάφε 
αλλά θα παλέψει να ανατρέψει 
το σκορ αυτό στον επαναληπτικό 

την ερχόμενη Πέμπτη στη Λευ-
κωσία.

Η Λίβερπουλ, με τον Σωτήρη 
Κυργιάκο να αγωνίζεται σε όλη 
τη διάρκεια του αγώνα, νίκησε 
με 1-0 (45’ Μπάμπελ) την Τρα-
μπζονσπόρ στο «Ανφιλντ» ενώ η 
Γιουβέντους, που χθες το μεσημέ-
ρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Κράσιτς από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ, 
νίκησε με 2-1 (16’ Μπονούτσι, 
91’ Αμάουρι - 82’ Σίλντενφελντ) 
τη Στουρμ στο Γκρατς. Η Πόρτο 
«καθάρισε» την πρόκριση από 
τον πρώτο αγώνα, με το εκτός 
έδρας 3-0 (29’ πέν. Φαλκάο, 82’ 
Σόουζα, 90’ Μπελούτσι) επί της 
Γκενκ. Ντεμπούτο με γκολ για 
τον Μπαλοτέλι στο εκτός έδρας 
1-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της 
Τιμισοάρα. ■

ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗ ΣΕΛΤΙΚ ΣΤΟ 2-0 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ

ΣΤΕΦ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
sbroussalis@e-typos.com

Σόου από Σαμαρά 

Η νίκΗ με 1-0 επί της Σεβίλης 
εντός έδρας έδωσε το έναυσμα 
στην Μπράγκα να ονειρεύεται την 
πρόκριση στους ομίλους του Τσά-
μπιονς Λιγκ. «Το γκολ που πέτυχα 
είναι το πιο σημαντικό της καριέ-
ρας μου. Πρέπει να κυνηγήσουμε 
τη νίκη και στον επαναληπτικό», 
τόνισε ο σκόρερ Ματέους. Στη 
Σεβίλη επικρατεί προβληματισμός 
για την ήττα ενώ ο Σκιλατσί φέ-
ρεται να βρίσκεται σε προχωρη-
μένες επαφές με την Αρσεναλ. Σε 
κατάσταση ευφορίας βρίσκεται και 
η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τη νίκη-
έκπληξη μέσα στο Σάλτσμπουργκ, 
με τον τερματοφύλακα Ενιέμα να 
παραδέχεται πως δεν περίμενε 
τόσο καλό αποτέλεσμα όσο το 
τελικό 3-2.

Πιστεύουν 
στο όνειρο 

▶▶ ΜΠΡΑΓκΑ
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ΤΟν ΑΛΕξΑνδΡΟ Τζιόλη παρου-
σίασε με κάθε επισημότητα χθες το 
μεσημέρι η διοίκηση της Σανταντέρ. 
Ο διεθνής Ελληνας μέσος πέρασε 
επιτυχώς τις ιατρικές εξετάσεις 
και οριστικοποίησε το μονοετή 
δανεισμό με οψιόν αγοράς από 
τη Σιένα. «Είμαι πολύ χαρούμενος 
που ήρθα στη Σανταντέρ και είμαι 
πεπεισμένος ότι θα μπορέσω να 
βοηθήσω την ομάδα να πετύχει 
τους στόχους που έχει θέσει. Είναι 
σημαντικό για έναν παίκτη να αγω-
νίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο 25χρονος 
αμυντικός μέσος. 

ΤΟ δΕΥΤΕΡΟ Κόπα Λιμπερταδό-
ρες της ιστορίας της κατέκτησε η 
Ιντερνασιονάλ. Οι «κόκκινοι» επι-
κράτησαν με 3-2 της Τσίβας Γου-
αδαλαχάρα από το Μεξικό στον 
επαναληπτικό τελικό της πιο ση-
μαντικής διασυλλογικής διοργά-
νωσης στη Λατινική Αμερική μέσα 
στη Βραζιλία, μετά τη νίκη με 2-1 
στον πρώτο αγώνα. Οι φιλοξενού-
μενοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 
παίκτες λόγω της αποβολής του 
Αρεγιάνο στο 86’ ενώ μετά τη 
λήξη του αγώνα δεν συγκράτησαν 
τα νεύρα τους, με αποτέλεσμα να 
προκληθούν συμπλοκές με παίκτες 
των γηπεδούχων.

Τζιόλης και 
με τη βούλα 

Η κούπα στην 
Ιντερνασιονάλ  

▶▶ ΣΑνΤΑνΤΕΡ

▶▶ ΛίΜΠΕΡΤΑδΟΡΕΣ

Ο Σαμαράς πέτυχε το 2-0 
με δυνατό σουτ.

Η Μπάγερν ανοίγει την αυλαία 
ΜΑχΗ «πρωταθλητών» στην πρεμιέρα της Μπου-
ντεσλίγκα. Η κάτοχος του τίτλου Μπάγερν υποδέ-
χεται αυτή του 2009 Βόλφσμπουργκ στον αγώνα 
που ανοίγει την αυλαία. Οι Βαυαροί ξεκινούν και 
πάλι την κούρσα με τον αέρα του φαβορί και δικαι-
ολογημένα αφού διατήρησαν τον ίδιο κορμό με την 
περσινή ομάδα που τα… πήρε όλα και έφτασε μέχρι 
τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ. Μοναδικός απών θα 
είναι ο τραυματίας Αριεν Ρόμπεν.  Από την άλλη η 
Βόλφσμπουργκ προσπαθεί να επιστρέψει στα ψηλά 
πατώματα του βαθμολογικού πίνακα. Για να το πετύ-
χει χρειάστηκε έναν πρωταθλητή να την καθοδηγή-
σει. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Στιβ Μακ Κλάρεν, 

τον Αγγλο προπονητή που οδήγησε την Τβέντε στο 
πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Ολλανδία. 
Συν τοις άλλοις έκανε και καλές μεταγραφές. Τους 
Σίτσερο και Φρίντριχ από τη Χέρτα. 

Η Σάλκε μετά τον Ραούλ θέλει να αποκτήσει και 
έναν άλλον πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρί-
της, τον Ζούλιο Μπαπτίστα που είναι στο στόχαστρο 
και του Ολυμπιακού. 

Η Ελλάδα θα έχει τέσσερις εκπροσώπους στο γερ-
μανικό πρωτάθλημα. Τους Γκέκα, Αμανατίδη, Τζαβέλ-
λα (Αϊντραχτ) και Κυριάκο Παπαδόπουλο (Σάλκε). 

Α. ΑΡΜΑΟΣ 

▶▶ Οί ΒΑΥΑΡΟί ΥΠΟδΕχΟνΤΑί ΤΗ ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓκ ΓίΑ ΤΗν 1Η ΑΓΩνίΣΤίκΗ 

Πάμε Στοίχημα

 Σκορ Η/Τ

154 ΣΙΜΠΙΡ -ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 1-0 Χ/1
155 ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ-ΜΑΡΙΤΙΜΟ 3-0 Χ/1
156 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦ. 3-0 1/1
157 ΠΑΡΙ ΣΕΝ Ζ.-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 2-0 1/1
158 ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 4-0 1/1
159 ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1-1 Χ/Χ
160 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ.-ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 0-1 Χ/2
161 ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ-ΛΕΦΣΚΙ 0-0 Χ/Χ
162 ΒΑΣΛΟΥΪ-ΛΙΛ 0-0 Χ/Χ
163 ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ-ΛΙΤΕΚΣ ΛΟΒ. 2-0 1/1
164 ΝΤΝΙΠΡΟ-ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 0-1 2/2
165 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΜΕΤΑΛΙΣΤ 0-1 2/2
166 ΑΝΓΚΕΛΧΟΛΜΣ-ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ 0-0 Χ/Χ
167 ΑΣΙΡΙΣΚΑ-ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ  0-0 Χ/Χ
168 ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 4-0 1/1
169 ΟΝΤΕΝΣΕ-ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2-1 1/1
170 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΓΑΝΔΗ 1-0 Χ/1
171 ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ-ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ 3-2 1/1
172 ΣΤΕΑΟΥΑ-ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 0-1 Χ/2
173 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΚΑΡΠΑΤΙ ΛΙΒ 2-2 2/Χ
174 ΓΚΕΝΚ-ΠΟΡΤΟ 0-3 2/2
175 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΝΤΙΝΑΜΟ Μ. 2-1 2/1
176 ΛΩΖΑΝΝΗ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. 1-1 1/Χ
177 ΠΑΛΕΡΜΟ-ΜΑΡΙΜΠΟΡ 3-0 1/1
178 ΠΑΟΚ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1-0 1/1
179 ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΝΙΟΥ ΣΑΙΝΤΣ 3-0 Χ/1
180 ΧΑΪΝΤΟΥΚ-ΟΥΝΙΡΕΑ 4-1 Χ/1
181 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 1-0 1/1
182 ΣΕΛΤΙΚ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2-0 1/1
183 ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0-1 Χ/2
184 ΑΛΚΜΑΑΡ-ΑΚΤΟΜΠΕ 2-0 1/1
185 ΓΚΙΟΡ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 0-2 2/2
186 ΝΑΠΟΛΙ-ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ 1-0 1/1
187 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ.-ΑΕΚ 0-1 2/2
188 ΧΕΤΑΦΕ-ΑΠΟΕΛ 1-0 1/1
189 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ 4-0 1/1
190 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1-2 2/2
191 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - -
192 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΝΤΝΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΒ - -
193 ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ ΑΣ.-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΙΒ. ΠΛ. - -
194 ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ-ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ - -

ΑΠ
Ε

Ο Ρόμπεν είναι ο μεγάλος απών 
της Μπάγερν. 
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1 2 3 4 5
134 148 128 136 160
6 7 8 9 10
144 148 151 131 140
11 12 13 14 15
148 144 152 140 146
16 17 18 19 20
148 145 161 143 141
21 22 23 24 25
160 146 159 142 140
26 27 28 29 30
155 153 153 157 139
31 32 33 34 35
158 160 141 162 145
36 37 38 39 40
151 173 142 155 156
41 42 43 44 45
156 131 145 136 134

1 2 3 4 5
1 2 0 1 13
6 7 8 9 10
10 8 5 15 4
11 12 13 14 15
8 20 3 1 1
16 17 18 19 20
4 9 7 59 3
21 22 23 24 25
13 4 5 7 15
26 27 28 29 30
8 0 7 1 42
31 32 33 34 35
3 0 0 7 6
36 37 38 39 40
6 0 2 9 32
41 42 43 44 45
5 8 6 3 63

1.108ος διαγωνισµός

Εµφανίσεις 45 αριθµ. Καθυστερήσεις 45 αριθµ.

1 2 3 4 5
73 68 67 59 65
6 7 8 9 10
80 51 68 72 63
11 12 13 14 15
69 59 72 69 57
16 17 18 19 20
82 57 65 65 65

1 2 3 4 5
4 38 10 23 22
6 7 8 9 10
13 11 12 1 33
11 12 13 14 15
5 17 46 0 8
16 17 18 19 20
19 7 29 10 2

Εµφανίσεις του Τζόκερ Καθυστερήσεις του Τζόκερ

Τζόκερ

 Αριθµοί Τζόκερ
1.098η κλήρωση 8, 17, 24, 31, 39 19

1.099η κλήρωση 7, 11, 26, 33, 42 15

1.100ή κλήρωση 18, 24, 28, 29, 34 17

1.101η κλήρωση 2, 13, 35, 36, 43 9

1.102η κλήρωση 8, 20, 23, 31, 41 11

1.103η κλήρωση 10, 14, 16, 22, 44 1

1.104η κλήρωση 13, 20, 31, 37, 44 20

1.105η κλήρωση 2, 15, 33, 37, 38 20

1.106η κλήρωση 1, 4, 14, 15, 29 9

1.107η κλήρωση 3, 27, 32, 33, 37 14

 Οι            τελευταίες κληρώσεις10

Το ξύλο βγήκε 
από το... ΟΑΚΑ

�� Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΙ �ΑΙΩΝΙΟΙ� ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΟΥΝ

Ανάβει φωτιές ο Ρούντι Φερνάντεθ
ΤΟ ΟΝΟΜΑ του Ρούντι Φερνάντεθ επανέρχεται 
στο προσκήνιο (και) για τους «αιωνίους»! Γι’ αυτό… 
ευθύνεται ο µάνατζερ του Ισπανού σταρ, Αντι Μί-
λερ, ο οποίος µε δηλώσεις του στο «hoopshype» 
άναψε… φωτιές στις ευρωπαϊκές οµάδες. «Αισθά-
νεται πιο άνετα στην Ευρώπη. Φαίνεται να µην 
ενδιαφέρεται να συνεχίσει στο ΝΒΑ», ανέφερε ο 
εκπρόσωπος του παίκτη των Μπλέιζερς. Σε αυτή 
την περίπτωση οι «µνηστήρες» περιµένουν… Η 
Μπαρτσελόνα σαφώς και είναι το πρώτο φαβορί 
για τον επαναπατρισµό του Ρούντι, µε τη Ρεάλ 
να ακολουθεί. Ωστόσο και στην Ελλάδα δεν 

πρόκειται να µείνουν ασυγκίνητοι. Οι «αιώνιοι» 
δεν αποκλείεται να «κυνηγήσουν» την υπόθεση, 
εφόσον ο Ισπανός άσος αποφασίσει να επιστρέψει 
στην Ευρώπη και ειδικά αν δεν συµφωνήσει µε την 
«Μπάρτσα». Ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί για 
τον Φερνάντεθ πριν καταλήξει στη λύση Σάτο και 
διαµηνύει πως «το ρόστερ έκλεισε». Οµως τίποτα 
δεν πρέπει να αποκλειστεί, στην περίπτωση που 
µπει ο Ολυµπιακός στο «παιχνίδι». Οι «ερυθρό-
λευκοι» διαψεύδουν, αλλά ψάχνουν ένα «µπαµ»… 
τύπου Ρούντι.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ

Φ ιλικό µόνο κατ’ όνοµα ήταν 
το τελευταίο παιχνίδι του 
«Ακρόπολις» ανάµεσα στην 

Εθνική µας και τη Σερβια. Ο αγώνας 
δεν τελείωσε ποτέ, καθώς δυόµισι λε-
πτά πριν τη λήξη κι ενώ το αντιπροσω-
πευτικό µας συγκρότηµα προηγείτο µε 
74-73 µία αψιµαχία µεταξύ του Αντώ-
νη Φώτση και του Μίλος Τεόντοσιτς 
εξελίχθηκε σε µια άνευ προηγουµένου 
σύρραξη και το ρινγκ του ΟΑΚΑ µετα-
τράπηκε σε ρινγκ!

Απ’ ό,τι έλεγαν οι 
άνθρωποι της ελλη-
νικής οµάδας (διότι οι 
Σέρβοι δεν µίλησαν) 
ο Τεόντοσιτς έβρισε 
στην αρχή και µετά 
χτύπησε ύπουλα τον 
Φώτση, στην προ-
σπάθεια που αυτός 
έκανε για τρίποντο, 
µε αποτέλεσµα ο Ελ-
ληνας φόργουορντ να 
αντιδράσει, να αντα-
ποδώσει και στη συνέχεια να µπουν 
οι πάγκοι των δύο οµάδων µέσα στο 
παρκέ!

Το ξύλο έπεφτε αλύπητα. Ο Σχορ-
τσιανίτης και ο Κρστιτς µαζί µε σχε-
δόν όλους τους υπόλοιπους έγιναν ένα 
κουβάρι και οι σκηνές που εκτυλίχθη-
καν ήταν άνευ προηγουµένου. Αυτός 
πάντως που ήταν απαράδεκτος ήταν 
οι Κρστιτς ο οποίος πήρε µια καρέκλα 
και την εκτόξευσε προς τον Γιάννη 
Μπουρούση! 

Ο Ελληνας σέντερ, που ήταν εκτός 
12άδας λόγω τραυµατισµού, τραυµα-
τίστηκε στο κεφάλι και ήταν τυχερός 
που απέφυγε τα χειρότερα!

Πάντως µόλις η σύρραξη έληξε στα 
αποδυτήρια (κι αφού κι εκεί έπεσαν µε-
ρικές ψιλές), ο Μπουρούσης κλήθηκε 

να δώσει κατάθεση στην Αστυνοµία 
λόγω του τραυµατισµού του. Μάλιστα 
πήγε στο ΟΑΚΑ ανακριτής προκειµέ-
νου να πάρει την κατάθεση!

Τώρα το θέµα είναι το εξής: επειδή 
το φιλικό ήταν επίσηµο και διεκόπη (µε 
σκορ 74-73 υπέρ της Εθνικής µας), κα-
νονικά θα πρέπει να επιληφθεί η FIBA. 
Κι αν επιληφθεί, τότε υπάρχει ο κίνδυ-
νος να τιµωρηθούν παίκτες και των 
δύο οµάδων και αυτές να πάνε λειψές 

στο Μουντοµπάσκετ! 
Το καλό είναι πως οι διαιτητές έκα-

ναν µια γενικόλογη αναφορά στο φύλ-
λο αγώνα γράφοντας απλώς πως το 
παιχνίδι διεκόπη λόγω γενικευµένης 
σύρραξης χωρίς να αναφέρουν ονό-
µατα. Και υπάρχει πλέον η ελπίδα πως 
επειδή και οι Σέρβοι έχουν τις διασυν-
δέσεις τους, δεν θα χρησιµοποιήσει η 
FIBA το βίντεο του αγώνα και το θέµα 
θα λήξει εδώ.

Φεύγοντας από το ΟΑΚΑ ο Κώστας 
Τσαρτσαρής δήλωσε: «Είναι κρίµα παι-
διά που έρχονται και τρώνε ψωµί στην 
Ελλάδα να προκαλούν έτσι». ■
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Τρίτο µετάλλιο 
ΤΟ ΤΡΙΤΟ της µετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων µε τη Ζωή Παρασκευο-
πούλου να κερδίζει το ασηµένιο στην τοξοβολία.
ΒΟΛΕΪ: Ο Γιώργος Παπάζογλου επέστρεψε στο 
λιµάνι µετά την ανακοίνωση του Ολυµπιακού ότι ο 
κεντρικός µπλοκέρ θα φορέσει ξανά τα «ερυθρό-
λευκα» ενισχύοντας σηµαντικά το τµήµα βόλεϊ.
ΠΟΛΟ: Η Εθνική Γυναικών κατετάγη τέταρτη χά-
νοντας 11-13 από την Ουγγαρία και θα αντιµε-
τωπίσει την Αυστραλία στο νοκ άουτ µατς για τα 
ηµιτελικά. 

�� ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
dchryssanthis@e-typos.com

Απίστευτες σκηνές µε αίµα και βία στο ΟΑΚΑ. 

ΜΠΟΥΝΙΕΣ, ΚΑΡΕΚΛΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
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