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ΝΕΟ

ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ: ΣΤΟ 13,5% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟ 34,6% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ!
■ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 1.000.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2011  ΣΕΛ. 22

ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

ΠΥΡΗΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ 
ΣΕΛ. 11

ΝΕΟΝΕΟΝΕΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
κατά Παπακωνσταντίνου

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 - Αριθµός φύλλου 345 - Τιµή 1,30 € 
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ΝΕΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ   ΜΟΜΦΗ ΑΠΟ 5 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

 ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ   ΜΟΜΦΗ ΑΠΟ 5 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤH ΣΚΑΝ∆ΑΛΩ∆Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ 24 ∆ΙΣ. €

ΣΤΗΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

■  Ζητούν τη λίστα µε τους 
µεγαλοοφειλέτες της εφορίας 
που θα ευνοούνταν από τη 
χαριστική ρύθµιση

■  Απαιτούν δικαστικές 
εγγυήσεις ότι δεν θα χαθούν 
οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο 
που παρ' ολίγον να… σβηστούν

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΣΑΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

«∆εν 
ψηφίσαµε αυτή 
την πολιτική… 

Οχι στα 
νεοφιλελεύθερα 

πειράµατα»

∆ΥΟ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 
Η γρίπη Η1Ν1 ξαναχτυπά
ΣΕΛ. 14

ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Απειλούν µε µπλόκα 
οι αγρότες των Σερρών
ΣΕΛ. 17

ΕΝΩ �ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ
 ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Οι τελικές προτάσεις 
της κυβέρνησης για αµοιβές 
δικηγόρων, µηχανικών 
ΣΕΛ. 8-9

ΑΠΟ 1ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ατοκα δάνεια 
& επιδοτήσεις 
για «πράσινα» σπίτια 
ΣΕΛ. 19

ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

Θρήνος στις πληµµυρισµένες 
φαβέλες της Βραζιλίας ΣΕΛ. 24-25

375 ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ ΡΙΟ 
& ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ

ΣΕΛ. 7

φαβορίφαβορίφαβορίφαβορίφαβορί
Ακλόνητο

Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΤΗΝ 
ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ
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Μοιάζει µε καµπίνα 
αεροπλάνου αλλά είναι 
καµπίνα τρένου. Πρόκει-
ται για τη νέα υπερταχεία 
σιδηροδροµική γραµµή 
που συνδέει το Πεκίνο µε 
τη Σαγκάη και προσφέρει 
υπηρεσίες business class. 
Στην επόµενη δεκαετία η 
Κίνα θα διαθέτει σιδηρο-
δροµικό δίκτυο υπερταχεί-
ας 180.000 χιλιοµέτρων. 
Εµείς θα ξεχρεώνουµε 
ακόµη το ∆ΝΤ…

Σαν σήµερα...

Σήµερα

1690
Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ οργανοποιός 
Γιόχαν Ντένερ από τη 
Νυρεµβέργη κατασκευάζει το 
πρώτο κλαρινέτο.

1822
Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ και ο 
Κολοκοτρώνης κυριεύουν την 
Ακροκόρινθο.

1858
Ο ΙΤΑΛΟΣ επαναστάτης 
Φελίτσε Ορσίνι αποπειράται 
να δολοφονήσει τον Γάλλο 
αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ’. 
Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 
σκοτώνονται πολλοί άνθρωποι.

1900
Η ΟΠΕΡΑ «Τόσκα» του Τζιάκοµο 
Πουτσίνι κάνει πρεµιέρα στη 
Ρώµη.

1951
ΠΕΘΑΙΝΕΙ ο σηµαντικός 
συγγραφέας µας Γρηγόριος 
Ξενόπουλος, δηµιουργός της 
«∆ιάπλασης των Παίδων».

1997
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Εφη Λιγούρη 
ανακαλύπτει το Αρχαίο Λύκειον, 
στο οποίο πριν από 2.500 
χρόνια δίδασκε ο φιλόσοφος 
Αριστοτέλης.

«Κλικ»

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

Ο καιρός
ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ σήµερα 
ο καιρός στο µεγαλύ-
τερο µέρος της χώρας, 
µε αρκετή ηλιοφάνεια 
και λίγες µόνο νεφώ-
σεις στα βορειοδυτικά, 
στη Στερεά Ελλάδα 
και την Πελοπόννησο. 
Βροχοπτώσεις στις Κυ-
κλάδες και την Κρήτη.

ΑΤΤΙΚΗ�
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΝΕΦΙΑ στην 
Αθήνα και ηλιοφάνεια 
στη Θεσσαλονίκη. Η 
θερµοκρασία στους 
15ο C και 14ο C 
αντίστοιχα.

ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ αρχικά 
στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, 
την οποία όµως θα 
διαδεχθούν αργότερα 
νεφώσεις, κυρίως 
στην Ανατολική και 
Βόρεια Ελλάδα. Η 
θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο.

ΑΤΤΙΚΗ�
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡΑΙΕΣ νεφώσεις 
τόσο στην Αθήνα όσο 
και στη Θεσσαλονίκη, 
µε τον υδράργυρο 
στους 18ο C και 16ο C 
αντίστοιχα.

Κλειστό θα είναι µέχρι και 
την ερχόµενη Τετάρτη 19/1 
το τµήµα Ειρήνη – Κηφισιά 
του ΗΣΑΠ. Το επιβατικό κοι-
νό θα εξυπηρετείται από τη 
λεωφορειακή γραµµή Χ5. 
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ΣΗΜΕΡΑ

Παρασκευή

14
Ιανουαρίου

Των εν Σινά 
αναιρεθέντων 
Πατέρων, Αγνής 
µάρτυρος

Ανατολή: 07.40
∆ύση: 17.28

Σελήνη 11 ηµερών

RE
U
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ΚΤΕΟ
Το 2011 καλούνται για τεχνικό έλεγχο 
τα οχήµατα που κυκλοφόρησαν
ως καινούργια το 2007.  Ο τεχνικός έλεγχος 
διενεργείται από τρεις εβδοµάδες πριν έως 
και µία εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία
της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.

∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ
Σήµερα κυκλοφορούν 
τα ζυγά και αύριο 
κυκλοφορούν όλα 
ελεύθερα.

Kλήρωση Πέµπτης

762 277 270

23 24 26 30 32

Οι αριθµοί: 4, 11, 25, 28, 44, τζόκερ: 14. 
Τα κέρδη: 5+1: τζακ ποτ, 5: 79.184,43 (4), 
4+1: 2.500 (52), 4: 50 (1.162), 3+1: 50 
(2.032), 3: 2 (39.020), 2+1: 2 (27.962), 
1+1: 1,50 ευρώ (134.840).

Ο αριθµός: 
4908597. Τα κέρ-
δη: 1η κατηγορία: 

τζακ ποτ, 2η: 25.000 (1), 
3η: 2.500 (7), 4η: 250 
(123), 5η: 25 (1.308), 6η: 2 
ευρώ (12.835).

Εως τις 31/1 µπορούν να 
υποβάλλονται αιτήσεις 
για ένταξη στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιµολόγιο (ΚΟΤ) 
της ∆ΕΗ.

Κλειστά θα παραµείνουν την προσεχή 
∆ευτέρα όλα τα αµερικανικά δηµόσια 
γραφεία στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανο-
µένης της αµερικανικής πρεσβείας και του 
προξενικού τµήµατος στην Αθήνα, καθώς 
και του γενικού προξενείου στη Θεσσαλο-
νίκη λόγω της εθνικής εορτής των ΗΠΑ.
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Aύριο 
στον 
Ελεύθερο 
Τύπο

Μαζί το 3ο DVD 
«AΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ 
ΝΑΖΙΣΜΟΥ»  & το 8ο CD 

της δεύτερης σειράς 
ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Οσα θέλετε 
να ξέρετε για
τεχνολογία
και gadgets

Ιndex
ΣΗΜΕΡΑ...

«Αυτιστικό» κράτος χωρίς 
δοµές στήριξης για ΑµεΑ

∆ιόδια µε
βούλα ΠΑΣΟΚ

Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα από 
τον υπουργό Υποδοµών για το 
θέµα των διοδίων, καθώς ακόµα 
δεν επαναδιαπραγµατεύτηκε τις 
συµβάσεις παραχώρησης, αν και 
είχε δεσµευτεί από τις πρώτες µέ-
ρες που ανέλαβε, επιρρίπτοντας 
ευθύνες στη Νέα ∆ηµοκρατία, τη 
στιγµή που το ΠΑΣΟΚ ως αντιπο-
λίτευση τις είχε υπερψηφίσει στη 
Βουλή.

■ Σελ. 17

Νεκροί στη Βραζιλία
από πληµµύρες

Σε κατάσταση εκτάκτου ανά-
γκης έχουν κηρυχθεί πόλεις στη 
Βραζιλία, µε τις καταρρακτώδεις 
βροχές να πλήττουν ασταµάτητα 
τη χώρα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 
τουλάχιστον 375 ανθρώπους, ενώ 
περισσότεροι από 800 διασώστες 
προσπαθούν να εντοπίσουν τους 
αγνοουµένους.

■ Σελ. 24-25

Γονείς cyber
bullying

Το bullying βγήκε από το… Ιντερ-
νετ, γι’ αυτό και οι Ελληνες γονείς 
επιστρέφουν στα θρανία, σε µια 
προσπάθεια να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους που γίνονται θύµατα 
εκφοβισµού, µαθαίνοντας περισ-
σότερα για την τεχνολογία και το 
∆ιαδίκτυο.

■ Σελ. 37

81 χρόνια
Μίκι Μάους

Τα 81 του χρόνια έκλεισε χθες ο 
αγαπηµένος ήρωας του Γουόλτ 
Ντίσνεϊ, Μίκι Μάους, ο οποίος 
κέρδισε τις καρδιές εκατοµµυρίων 
παιδιών από το 1930 µέχρι και σή-
µερα, καταφέρνοντας να γίνει το 
σήµα κατατεθέν της Ντίσνεϊ.

■ Σελ. 45

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
είναι µητέρα ενός 18χρονου αγο-
ριού µε αυτισµό, που ζει στη Θεσσα-
λονίκη. Αντιµετωπίζει µε γενναιότη-
τα το πρόβληµα του παιδιού της και 
αγωνίζεται για ένα καλύτερο µέλ-
λον για όλα τα άτοµα µε αναπηρία 
στη χώρα µας. Οπως τόνισε στον 
«Ε.Τ.»  η οικονοµική κρίση πλήττει 
ιδιαίτερα τις οικογένειες των ατό-
µων µε αναπηρία. «Υπάρχουν δυο 
κατηγορίες ΑµεΑ: αυτοί που έχουν 
αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία 
που αυτοεκπροσωπούνται, εργάζο-
νται ή σπουδάζουν και αυτοί που 
έχουν αυτισµό ή νοητική αναπηρία 
και εκπροσωπούνται µέσω των γο-
νιών τους», επισήµανε. «Λόγω της 
οικονοµικής κρίσης πλήττονται και 
οι δυο κατηγορίες για διαφορετι-
κούς λόγους. 

ΤΑ ΑΤΟΜΑ µε αισθητηριακή ή κι-
νητική αναπηρία έχουν πρόβληµα 
ανεργίας, πολύ µεγαλύτερο από 
του τοπικού πληθυσµού. Αυτοί που 
έχουν βαρύτερες µορφές αναπηρίας 
έχουν σοβαρά προβλήµατα µε τις 
δοµές Πρόνοιας, που είναι ο πλέ-
ον υποχρηµατοδοτούµενος τοµέας 
στην Ελλάδα». Οπως µας εξήγησε, 
σε αυτές τις ιδρυµατικές δοµές που 
απασχολούν τα άτοµα σε ηµερήσια 
ή 24ωρη βάση υπάρχει τεράστια 
έλλειψη σε προσωπικό, καθώς οι 
προσλήψεις έχουν παγώσει. Αυτές 

λειτουργούν µε την ευθύνη του συλ-
λόγου γονέων που τις ενέταξαν στο 
χρηµατικό πλαίσιο ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος ή του υπουργείου Υγεί-
ας. Σε πολλές από αυτές τις δοµές 
το προσωπικό είναι απλήρωτο, ενώ 
τα ευρωπαϊκά προγράµµα-
τα δεν έχουν απορ-
ροφητικότητα και 
συνήθως κα-
θυστερούν. 

ΠΑΡΟΛΟ 
που µέχρι 
στιγµής 
δεν υπάρ-
χει µείωση 
των επιδο-
µάτων, οι 
προνοιακές 
δοµές πάσχουν 
από υποχρηµατο-
δότηση. Σε αυτό πρέ-
πει να συνυπολογιστεί και το 
κόστος διαβίωσης των οικογενειών 
που έχουν άτοµα µε αναπηρία,  το 
οποίο είναι πολύ µεγαλύτερο από 
το κόστος ζωής της µέσης οικογέ-
νειας. 

�Η ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ κρίση πλήττει 
όλους, αλλά πολύ περισσότερο 
τις οικογένειες των ατόµων µε 
αναπηρία», τόνισε η κ. Ζαφειρο-
πούλου.  «Εγώ που έχω ένα παιδί 
µε αυτισµό, το πηγαίνω να κάνει 

εργοθεραπεία και λογοθεραπεία 
για να βελτιωθεί η λειτουργικότητά 
του. Επίσης, όσοι είναι ασφαλισµέ-
νοι στο ∆ηµόσιο υποβάλλουν ένα 
ποσό στον Οργανισµό Περίθαλψης 
Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (Ταµείο 

∆ηµοσίου) και τους επι-
στρέφεται ένα ποσό. 

Εχουν να µας 
επιστρέψουν 

αυτό  το 
ποσό 7-8 
µήνες. 
Η κρίση 
διογκώ-
νει  τα 
υπάρχο-
ντα προ-

βλήµατα. 
Εµείς που 

ε ίµαστε οι 
προστάτες τους 

έχουµε µειωµένους 
µισθούς και δώρα και δεν 

παίρνουµε χρήµατα από τα ασφα-
λιστικά ταµεία». 
 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ξεκινάει από την 
αρχή της γέννησης ενός παιδιού 
µε αναπηρία, καθώς δεν υπάρχει 
πλαίσιο πρώιµης παρέµβασης (παι-
δικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία για την 
εκπαίδευση των παιδιών). Επίσης  
υπάρχουν  προβλήµατα στην Πρω-
τοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση, όπου δεν υπάρχουν 

οι προϋποθέσεις να ενταχθούν στα 
γενικά σχολεία. ∆εν υπάρχουν οι 
κτιριακές υποδοµές και επαρκής 
στελέχωση. Στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση δεν υπάρχουν ειδικά 
εργαστήρια ούτε µόνιµο προσω-
πικό. Οι καθηγητές είναι αναπλη-
ρωτές ή ωροµίσθιοι που δεν το-
ποθετούνται στα σχολεία έγκαιρα. 
Το προσωπικό είναι ανεπαρκές και 
δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση. Πρόκειται για φύλαξη και όχι 
για εκπαίδευση. 

�∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Εργασία Προστα-
σίας Απασχόλησης από το κράτος 
και µετά τα 22 τους χρόνια τα παι-
διά αυτά είναι καταδικασµένα να 
µένουν σπίτι και να τα φροντίζουν», 
υπογράµµισε η κ. Ζαφειροπούλου. 
«Το µέγιστο πρόβληµα είναι τι θα 
γίνει µετά από µας: Υπάρχουν ελά-
χιστα ιδρύµατα στα οποία τα παιδιά 
εγκαθίστανται από µικρές ηλικίες. 
Και οι συνθήκες είναι συνήθως 
φριχτές (τα δένουν, τα κακοποιούν 
κ.λπ.). Ζητάµε να δηµιουργηθούν 
δοµές οικογενειακού τύπου µε πιο 
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, 
να θυµίζει σπίτι, και µέσα στην 
κοινότητα, όχι σε αποµονωµένο 
περιβάλλον. Φεύγοντας εµείς από 
τη ζωή να υπάρχει για τα παιδιά 
µας ένα µίνιµουµ αξιοπρεπούς δι-
αβίωσης». 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ

Η κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ είναι εκπαιδευτικός όπως και ο σύ-
ζυγός της και ιδιαίτερα δραστήριο στέλεχος πολλών φορέων 
για την αναπηρία στη χώρα µας: Πρόεδρος του παραρτήµατος 
Θεσσαλονίκης Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών 
Ατόµων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Ατόµων µε 
Αυτισµό, µέλος του Γενικού Συµβουλίου Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΑµεΑ, µέλος της 
Εκτελεστικής Γραµµατείας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας ΑµεΑ 
µε την ευθύνη των διεθνών σχέσεων, µέλος της οικονοµικής 
επιτροπής του ευρωπαϊκού φόρουµ για την αναπηρία. 

Για να εκπαιδεύσει το παιδί της σε αναπτυξιακές δεξιότητες, 
συµµετείχε µαζί µε το σύζυγό της σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
µε εξειδίκευση στον αυτισµό.

«∆ουλέψαµε πολύ πάνω στη λειτουργικότητα του παιδιού - 
και υπάρχει λειτουργικότητα», τόνισε. «Ποτέ δεν αποκλείσαµε 
το παιδί από τη ζωή, από εξόδους και ταξίδια. Θεωρούµε τους 
εαυτούς µας τυχερούς καθώς σήµερα έχουµε µια ικανοποιητική 
επικοινωνία µε το γιο µας».     

WHO IS WHO

Π
ρό

σωπα

Γεγονότα&

Οσα θέλετε 
να ξέρετε για
τεχνολογία

gadgets

το 3ο DVD 
AΓΝΩΣΤΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ 

το 8ο CD 
της δεύτερης σειράς 

ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

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

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ κάτω από τις παρούσες 
συνθήκες, έτσι όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί από την 
κυβέρνηση Παπανδρέου, να οδηγηθούµε σε εξελίξεις 
απρόβλεπτες. Η κοινωνία έχει αντιµετωπίσει µάλλον 
µε στωικότητα µέχρι σήµερα την αδιανόητη οικονοµική 
πολιτική της κυβέρνησης. Oµως, όταν καθηµερινώς 
αυξάνουν οι δείκτες της ανεργίας στη χώρα, κανείς 
δεν µπορεί να προβλέψει πώς θα ξηµερώσει η αυριανή 
µέρα, ακόµη κι αν η κοινωνία έχει αποδειχθεί όλα αυτά 
τα χρόνια κοµφορµιστική. 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΦΘΑΣΕ στο 13,5%, δείχνουν τα 
επίσηµα ποσοστά. Μέσα σε ένα χρόνο προστέθηκαν 
στους ήδη υπάρχοντες άλλοι 200.000 άνεργοι. Ο 
συνολικός αριθµός φθάνει σήµερα τους 680.000 
συµπατριώτες µας, οι οποίοι δεν έχουν εργασία και δεν 
κινδυνολογούν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο αριθµός 
ίσως να αγγίξει το ένα εκατοµµύριο µέσα στο 2011.

ΤΟ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ότι η κατάσταση, βοηθούσης 
και της κυβερνητικής πολιτικής, κόβει τα φτερά και 
στο µέλλον της χώρας, της ελληνικής νεολαίας. Ενας 
στους τρεις νέους σήµερα είναι άνεργος. Και το µέλλον 
παραµένει θολό. Αναπτυξιακά µέτρα δεν υπάρχουν, 
δουλειές κλείνουν αντί να ανοίγουν και φυσικά καµία 
προσπάθεια δεν γίνεται ώστε να δηµιουργηθούν. Οι 
ειδικοί πιστεύουν ότι τα επόµενα χρόνια οι νέοι που 
έχουν προσόντα θα αναζητήσουν την τύχη τους εκτός 
Ελλάδος, κυρίως εκείνοι που ασχολούνται µε τις νέες 
τεχνολογίες, όπου και το µέλλον. 

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ καταστροφή για τη χώρα. Μία 
χώρα η οποία πλέον δεν παράγει τίποτα και δεν δείχνει 
διατεθειµένη τουλάχιστον από τα έργα και τις ηµέρες 
της κυβέρνησης Παπανδρέου να κάνει κάτι σύντοµα 
ώστε να αλλάξει ο ρους της ιστορίας της…

Ο Γλέζος θυµάται, 
δυστυχώς για 
το ΠΑΣΟΚ!
Ο άνθρωπος που κατέβασε 
τη γερµανική σηµαία από την 
Ακρόπολη, ο Μανόλης Γλέζος, δεν 
έχει χάσει τη µνήµη του. Θύµισε 
λοιπόν χθες σε συνέντευξή του 
στον Flash κάτι που η κυβέρνηση 
πολύ θα ήθελε να ξεχάσουµε: 
«Σκεφτείτε ότι αντίµαχη µε τη 
Γερµανία δεν είναι η Ελλάδα, αλλά 
η Ιταλία, η οποία προσφέρθηκε να 
υπερασπιστεί τα συµφέροντα των 
θυµάτων της ναζιστικής κυριαρχίας 
τα οποία είχε αποποιηθεί η τότε 
κυβέρνηση Σηµίτη. ∆εν είναι 
µονάχα ότι δεν επέτρεψε στον 
υπουργό ∆ικαιοσύνης να δώσει 
την άδεια για την κατάσχεση, αλλά 
οδήγησε στο να παρθεί αντίθετη 
απόφαση από το ειδικό δικαστήριο. 
Μια ολόκληρη συµπαιγνία σε 
βάρος των θυµάτων». Ο Γλέζος 
βάζει δύσκολα στον Παπανδρέου, 
που επιχειρεί επικοινωνιακό 

αντιπερισπασµό στη δίκη 
της Χάγης για τις γερµανικές 
αποζηµιώσεις: «Για να µη φανεί, 
όπως λένε µερικοί, ότι ήταν 
µια τουφεκιά στον αέρα αυτή η 
δήλωση του πρωθυπουργού, θα 
πρέπει την ώρα που θα γίνεται 
η εκδίκαση να παρίσταται εκεί 
ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, ο 
υπουργός Εξωτερικών και ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός», προτείνει.

Ο Χατζηδάκης 
και η δηµοκρατία
Η «πρώτη» του Κωστή Χατζηδάκη 
στο βήµα της Βουλής µετά 
την επίθεση που δέχθηκε στο 
κέντρο της Αθήνας στις 15 
∆εκεµβρίου ήταν συγκινησιακά 
φορτισµένη: «∆εν αισθάνοµαι 
κανένα µίσος απέναντι σε αυτούς 
που µου επιτέθηκαν. Αυτή είναι 
η ιδιοσυγκρασία µου, αυτή είναι 
η στάση µου απέναντι στη ζωή 
και τους ανθρώπους. Ωστόσο, 
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι µε 

τη βία και το µίσος δεν µπορεί να 
προχωρήσει η πατρίδα, ιδιαίτερα 
σε αυτή την κρίσιµη στιγµή», είπε ο 
πρώην υπουργός. Οπως επίσης δεν 
µπορεί να υπάρξει ευνοµούµενη 
δηµοκρατία χωρίς την προσαγωγή 
των δραστών της επίθεσης ενώπιον 
της ∆ικαιοσύνης.

Συνοµιλώντας 
µε το λαό...
Ο Παναγιώτης Ψωµιάδης θέλει να 

ΑΡΗΣ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Η Ν.∆. πρέπει να κάνει 
τη δουλειά της σαν 
δροµέας που κοιτάει 
µπροστά. Γιατί αν την 
κάνει κοιτάζοντας 
πίσω, σκοντάφτει και 
χάνει το δρόµο», είπε. 
Αν λείψουν και οι 
τρικλοποδιές, ακόµη 
καλύτερα!

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΧΥΤΗΡΗΣ
«Οι επίορκοι θα 
βγουν στη φόρα», 
διαβεβαίωσε χθες 
µέσω του Real FM. 
Γιατί έχουµε την 
εντύπωση ότι αυτή η 
όψιµη ευαισθησία έχει 
επικοινωνιακό και µόνο 
χαρακτήρα;

↗
ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Καλή η διαφοροποίηση 
για το µνηµόνιο, 
αλλά εξακολουθούν 
να τον βαραίνουν οι 
πρόσφατοι χειρισµοί 
του, που κάνουν 
τους εργαζόµενους 
επιφυλακτικούς...

↗ ↘ ↗

ΓΙΩΡΓΟΣ KOYBAΡΑΣ
gkouvaras@e-typos.com

Οι δραµατικοί 
αριθµοί

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
Από την απάντησή του 
για τις αποκαλύψεις 
του Wikileaks για τον 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
είναι φανερό ότι η 
κυβέρνηση φοβάται 
πως έρχονται κι άλλα...
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Γνώµη

ενώσει την Κεντροδεξιά! 
«Εγώ µιλάω µε το λαό», 
δήλωσε χθες. Αυτό θεωρητικά 
είναι καλό, αν και υπάρχουν 
και παραδείγµατα, όπως του 
Γιώργου Παπανδρέου, που 
έλεγε πως τον σταµατούσε στο 
δρόµο λαός και του ζητούσε 
να δώσει ένα µισθό για το 
καλό της χώρας. Τελικά 
έδωσε δύο µισθούς... 
Πάλι καλά πάντως που εδώ οι 
πολιτικοί µας µιλάνε µόνο µε το 

λαό, γιατί στην Αµερική ο Μπους 
πριν κάνει τον πόλεµο κατά του 
Ιράκ είχε φτάσει να µιλάει µε 
τον Θεό! 

Περί 
διχόνοιας
Ο Βύρων Πολύδωρας, 
πολυγραφότατος, ανατέµνει 
τον «Περί Στεφάνου» λόγο του 
∆ηµοσθένη, προβάλλει «τα δεινά 
της διχόνοιας της δολερής» 

στο σήµερα και στο χθες και 
µοιράζεται µε τους αναγνώστες 
του τις σκέψεις και τις αγωνίες 
του «για τα επιπίπτοντα επάνω στο 
λαό µας, τον πάντοτε ευκολόπιστο 
και πάντα προδοµένο». Ο Βύρων 
επισηµαίνει στο εισαγωγικό 
του σηµείωµα ότι η διχόνοια 
εκδηλώνεται περίτεχνα και 
θεσµικά ως δίδαγµα της 
Ιστορίας προς αποφυγήν. 
Επίκαιρο οµολογουµένως!

Λαγοί και... 
πετραχήλια
Ιδιωτικές αστικές συγκοινωνίες 
προτείνει το κόµµα (κίνηµα) 
της Ντόρας Μπακογιάννη, κατά 
δήλωση του εκπροσώπου 
Γιάννη Οικονόµου. Ο πρώτος 
συνειρµός που έρχεται στο νου 
µας πάει στις ηµέρες Μητσοτάκη, 
ο δεύτερος, όµως, που είναι 
πολύ χειρότερος, µας κάνει να 
αναρωτιόµαστε µήπως η Ντόρα 
λειτουργεί σ’ αυτό το θέµα σαν... 
λαγός της κυβέρνησης! 

Αναζητώντας 
αφορµή
Βουλευτής που βρίσκεται 
σε απόσταση από την 
ηγεσία του κόµµατος έλεγε 
προχθές σε φιλική συζήτηση 
στο διάδροµο της Βουλής 
«τους βαρέθηκα και δεν θέλω 
να τους βλέπω, µια αφορµή 
περιµένω για να φύγω». ∆εν 
είναι πιο απλό και πιο υγιές να 
φύγει δίχως αφορµή αφού τους 
βαρέθηκε, αντί να προσπαθεί να 
την κατασκευάσει;

Το Ερζερούµ, το ∆ίστοµο 
και οι εκλογές

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να είναι κανείς µετρ της πολιτικής 
ανάλυσης για να αντιληφθεί, ακούγοντας τον Γιώργο 
Παπανδρέου να µιλά πότε για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο 
και πότε για το ∆ίστοµο, ότι… τον έχουν ζώσει τα φίδια. Ο 
πρωθυπουργός, αφού διήνυσε ενάµιση χρόνο στην κυβέρνηση 
ταυτιζόµενος µε την τρόικα και το µνηµόνιο, ανακαλύπτει 
τώρα ότι το πολιτικό του κεφάλαιο εντός Ελλάδος εξαντλείται 
µε ταχείς ρυθµούς και προσπαθεί να αµβλύνει το προσωπικό 
πολιτικό κόστος που πληρώνει από τις επιλογές του, 
καταφεύγοντας σε µια ρητορεία που θα ταίριαζε περισσότερο 
στον πατέρα του και λιγότερο στον ίδιον.

ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΓΙΝΕ στο Ερζερούµ όπου ο Γιώργος 
είπε δηµοσίως στον Ερντογάν τα αυτονόητα που λέει κάθε 
Ελληνας πολίτης, τα οποία όµως όταν εκφράσει ένας Ελληνας 
πολιτικός κάποιοι σπεύδουν να τον κατατάξουν στους 
«Τουρκοφάγους». Η επίθεση στην τουρκική προκλητικότητα 
ήταν η πρώτη παρέµβαση που έδειξε ότι ο πρωθυπουργός 
έχει αρχίσει να ανησυχεί για τη δηµοτικότητά του και 
προσπαθεί να ξαναβρεί την επαφή του µε το µέσα Ελληνα και 
το µέσο ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ήρθε η απόφαση της κυβέρνησης να 
παρέµβει στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης για την υπόθεση 
των αποζηµιώσεων που διεκδικούν οι συγγενείς των 
θυµάτων του ∆ιστόµου. Ο Γιώργος Παπανδρέου περνάει τον 
Ρουβίκωνα αποφασίζοντας να παρέµβει στη συγκεκριµένη 
δίκη το ελληνικό κράτος και δροµολογεί µία σύγκρουση µε 
την Ανγκελα Μέρκελ, της οποίας την έκβαση δύσκολα µπορεί 
να προβλέψει κανείς. Μια σύγκρουση πάντως µε θετική 
απήχηση στην ελληνική κοινή γνώµη. Η πολιτική, διπλωµατική 
πίεση στο γερµανικό παράγοντα θα είχε ίσως ουσιαστική 
σηµασία και ενδιαφέρον αν ο Παπανδρέου την έκανε στην 
ώρα της, τη στιγµή δηλαδή που η Ελλάδα βρέθηκε µε την 
πλάτη στον τοίχο και εκλήθη να υπογράψει ένα µνηµόνιο 
απελπισίας µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Τότε θα µπορούσε 
πράγµατι να ασκηθεί πίεση προς το Βερολίνο και µε τις 
αποζηµιώσεις και µε το θέµα της Siemens, ο Παπανδρέου 
όµως επέλεξε να µείνει σιωπηλός και να µας ανακοινώσει 
από το Καστελλόριζο την εκχώρηση µέρους της εθνικής µας 
κυριαρχίας και εν συνεχεία να συλλέγει βραβεία από τους 
Γερµανούς. Τώρα είναι πια µάλλον αργά για την προάσπιση 
των συµφερόντων µας, ο πρωθυπουργός όµως θεωρεί ότι 
δεν είναι αργά και για την προάσπιση της δικής του δηµόσιας 
εικόνας και της υστεροφηµίας του. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΑΦΝΙΚΟ ΑΓΧΟΣ αναστήλωσης της εικόνας 
του «εθνικού ηγέτη» οδηγεί κάποιους στο συµπέρασµα ότι ο 
Παπανδρέου ετοιµάζεται για πρόωρες εκλογές την άνοιξη, 
το αργότερο µέχρι την πρώτη Κυριακή του Απρίλη, έτσι ώστε 
να προλάβει τη λίστα που θα του επιτρέψει τον έλεγχο της 
Κοινοβουλευτικής του Οµάδας. Αν συµβεί αυτό, θα αποδειχθεί 
ότι Ερζερούµ και ∆ίστοµο είναι ένα ακόµη αναξιόπιστο 
επικοινωνιακό τέχνασµα µε προφανή εκλογική, κοµµατική 
σκοπιµότητα. Κάτι δηλαδή σαν το «λεφτά υπάρχουν» των 
περασµένων εκλογών...

Ποιο πολιτικό στέλεχος 
συνδυάζει την 
ανάγκη ανανέωσης 
της πολιτικής ζωής 
µε το... µπότοξ;

ΤΟ ΚΟΥΙΖ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ

1,40 ευρώ θα πάει το εισιτήριο. Τελικά σ᾽αυτή τη χώρα µόνο 
οι «κοπρίτες» πληρώνουν τα σπασµένα...

Με την Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
συναντήθηκε χθες ο καπετάνιος του «Τιτανικού».
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«Κ ύριε πρόεδρε, ο 
λαός σου πεθαί-
νει», λέει το τρα-

γούδι ενός διάσηµου Τυνήσιου 
ράπερ που «έβαλε φωτιά» στο 
∆ιαδίκτυο. «Oνειρεύοµαι τη µέρα 
που οι αστυνοµικοί θα έρθουν στο 
πλευρό µας», γράφει ένας νεαρός 
συµπατριώτης του στο twitter. Στο 
facebook -την ίδια ώρα- εκατοντά-
δες «φίλοι» ανταλλάσσουν βίντεο 
από τα πολύνεκρα επεισόδια που 
συγκλονίζουν εδώ και ένα µήνα την 
Τυνησία και συµβολικά «λερώνουν» 
µε αίµα τη σηµαία της Τυνησίας…

ΦΟΙΤΗΤΕΣ, δικηγόροι, καλλι-
τέχνες και άνεργοι που κουράστη-
καν να ελπίζουν, έχουν ξεχυθεί στις 
µεγάλες πόλεις της χώρας εδώ και 
εβδοµάδες. ∆ιεκδικούν καλύτερη 
ζωή, µε βασικό τους όπλο, εκτός 

από τις πορείες και τα συνθήµατα, 
το Ιντερνετ. Την ώρα που ο πρό-
εδρος Μπεν Αλί φυλακίζει τους 
µπλόγκερ και λογοκρίνει τη δράση 
τους, εκατοµµύρια νέοι συντονίζουν 
την επανάστασή τους ψηφιακά. 
Οργανώνονται, καταγγέλλουν το 
σύστηµα και τη διαφθορά του και 
ξορκίζουν τους φόβους τους µε 
ένα απλό «κλικ». Στο πλευρό τους 
«χακτιβιστές» από κάθε γωνιά της 
Γης, όπως η οµάδα Anonymous 

που εξαπέλυσε κυβερνοεπίθεση 
στις ιστοσελίδες που συνεργάζο-
νται µε το καθεστώς Μπεν Αλί. Από 
τον Μόλδοβα και την κινητοποίηση 
της νεολαίας κατά του ΚΚ το 2009 
µέχρι το Ιράν, µε τους υποστηρικτές 
του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χου-
σεΐν Μουσαβί, το Ιντερνετ είναι ο 
άσος στο µανίκι των αδυνάτων. 

Η ΤΕΧΕΡΑΝΗ, η Tύνιδα, ο πα-
γκόσµιος «κυβερνοπόλεµος» που 
προκάλεσε το WikiLeaks δείχνουν 
ότι οι εξεγέρσεις του µέλλοντος θα 
δοθούν και µε τη βοήθεια πληκτρο-
λογίων. Παραµείνετε online…
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Γνώµες

Τ ην εποµένη των τελευταίων 
ύβρεων του αντιπροέδρου 
Μαζιταφάγαµε, άρχισαν να 

βλέπουν το φως της δηµοσιότητας 
µικρά, υπαινικτικά σχόλια περί τέως 
υπουργών, υφυπουργών, νυν βουλευ-
τών για τους οποίους το Σ∆ΟΕ έχει 
επιδοθεί σε ενδελεχή έρευνα τόσον 
του «πόθεν» όσον και του «έσχες» 
τους. Φυσικά, η διαρροή «ειδήσεων» 
προκειµένου να περάσουν κάποιες 
άλλες, ανεπιθύµητες, εκτός επικαι-
ρότητας, είναι η συνήθης µέθοδος 
της απανταχού προπαγάνδας. Αλλά 
στην προκειµένη περίπτωση προς τι 
η δηµοσιοποίηση «παραπολιτικών» 
και άλλων µυστηριωδών σχολίων 
για οκτώ, εννιά ή δέκα πολιτικούς – 
καθότι ο αριθµός δεν είναι σαφής. 

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των επι-
φορτισµένων µε τους ελέγχους των 
φορολογικών δηλώσεων να µην 
εξαιρούν κανέναν Πολίτη. Για τους 
πολιτικούς ευθύνονται και υπηρεσί-
ες της Βουλής στις οποίες ετησίως 
καταθέτουν το «πόθεν έσχες» τους. 
Η µνεία ότι ΤΩΡΑ γίνεται έλεγχος 
πολιτικών προσώπων υπογραµµίζει 
το γεγονός ότι ως τώρα η διαδικασία 
ήταν ατελής ή και χαριστική, πράγµα 
που θέτει προ των ευθυνών εκείνους 

τους αρµόδιους που τους φοβήθηκαν! 
Οτι υπάρχουν πολιτικοί που µπήκαν 
στη Βουλή µε το ζιβάγκο και βγήκαν 
µε τις βίλες της Εκάλης αλλά και της 
Κηφισιάς, δεν υπάρχει αµφιβολία. Οτι 
υπάρχουν τέως υπουργοί, υφυπουρ-
γοί και νυν βουλευτές που δήλωσαν 
ότι έχουν εισοδήµατα πενήτων αλλά 
ζουν ως εάν να είναι εισοδηµατίες 
πάππου προς πάππου, δεν υπάρχει 
καµία αµφιβολία. Κάποιους τους ξέ-
ρουµε. Αλλους τους βλέπουµε στις 
κοσµικές στήλες να χαριεντίζονται 
µε τους έχοντες και κατέχοντες. Με-
ρικούς τους ακούµε να µιλούν για τις 
δυσχέρειες των Πολιτών και γελάµε: 
Τι σχέση έχει ένας πολιτικός που ζει 
πλουσιοπάροχα, δηλώνει ασήµαντα 
εισοδήµατα και κόπτεται υπέρ των 
πενήτων; Οτι υπάρχουν διαχειριστές 

του δηµοσίου χρήµατος που πέρασαν 
από θέσεις «κλειδιά» –µε τις ευλογίες 
των φίλων τους υπουργών, που τους 
δώρισαν τη χρυσή θέση, όπως εξο-
πλισµοί, προµήθειες, συµβάσεις ∆η-
µοσίου– και βρέθηκαν µε περιουσίες 
που θα χρειάζονταν τρεις γενεές για 
να αποκτηθούν, το ακούµε. Και µά-
λιστα κανείς δεν είναι τόσο ευήθης 
που βλέποντας τον «υποτακτικό» να 
βρίσκεται µε τεράστια περιουσία, να 
µη σκέπτεται, συνειρµικά, ότι και το 
«αφεντικό» του θα αποκόµισε, εν αγα-
στή συµπνοία, το «κατιτίς του».

Η ∆ΙΑΡΡΟΗ έγινε για να καλλι-
εργείται η συλλογική καχυποψία και 
να ξεχνιόµαστε. Να δηµοσιευθούν 
αµέσως τα στοιχεία. Να υποδειχθούν 
οι ένοχοι. Να παραπεµφθούν. Πράσι-
νοι, µπλε, πολύχρωµοι! Οταν Αγγλοι 
βουλευτές στάλθηκαν στη φυλακή για 
25.000 «ψωροχιλιάδες» λίρες –όπως 
σχολιάστηκε σε πρωινή εκποµπή– οι 
ηµέτεροι πού θα έπρεπε να σταλούν; 
Στην κόλαση του ∆άντη;

Πρώτα ο Πολίτης

Γιατί αφήνουν 
να… σέρνεται 
ότι «κάποιοι» 

πολιτικοί είναι 
στο στόχαστρο 

του Σ∆ΟΕ; 
Να δώσουν 

ονόµατα, τώρα! 

Ηυποδοχή των εισερχοµένων 
µεταναστών και η επιτάχυνση 
της διαδικασίας χορήγησης 

ασύλου -αµφότερα αντικείµενα του σχε-
τικού νόµου που ψηφίστηκε προ ηµερών- 
είναι παράγοντες που χρήζουν σηµαντικής 
βελτίωσης, πλην όµως από µόνοι τους δεν 
καλύπτουν τις σύνθετες ανάγκες διαχείρι-
σης του µεταναστευτικού ζητήµατος. Ενός 
ζητήµατος που αφορά ιδιαίτερα γυναίκες 
και ανήλικα παιδιά. Η έκρηξη της µετανά-
στευσης πρέπει να αναβιβάσει το θέµα σε 
µείζονα πολιτική προτεραιότητα. Είναι κατ’ 
αρχάς αναγκαία η συστηµατική διαπραγ-
µάτευση µε τους Ευρωπαίους εταίρους 
µας για την πλήρη αναµόρφωση του Κα-
νονισµού «∆ουβλίνο ΙΙ», τη διαµόρφωση 
κοινών πολιτικών και δράσεων διαχείρισης 
των µεταναστευτικών ροών µε στόχο τον 
επιµερισµό του βάρους που ασκείται στη 
χώρα µας αλλά και την υπογραφή συµ-
φωνίας µεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
Τουρκίας για την επανεισδοχή. 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ εργώδης διπλω-
µατική πίεση για την εφαρµογή του πρω-
τοκόλλου επανεισδοχής µε την Τουρκία 
-οι όροι του οποίου επιδεινώθηκαν για 
τη χώρα µας µε ευθύνη της κυβέρνησης 
καθώς ορίστηκε πλαφόν στον αριθµό 
των µεταναστών που επαναπροωθού-
νται- αλλά και για την υπογραφή διµε-
ρών συµφωνιών επανεισδοχής µε κύριες 
χώρες προέλευσης παράνοµων µετανα-
στών. Στόχους υψηλής προτεραιότητας 
πρέπει επίσης να αποτελέσουν η εντατι-
κοποίηση της φύλαξης των συνόρων, πέ-
ραν των αποσπασµατικών παρεµβάσεων, 
όπως ο φράχτης στον Εβρο, καθώς και η 
αναθεώρηση διατάξεων του νόµου για τη 
χορήγηση ιθαγένειας που ψήφισε το ΠΑ-
ΣΟΚ και ο οποίος καθιστά τη χώρα πόλο 
έλξης λαθροµεταναστών. Η βελτίωση των 
διαδικασιών χορήγησης ασύλου και των 
δοµών υποδοχής είναι άλλωστε απαραί-
τητη προκειµένου να καταρριφθεί ένα 
σηµαντικό σηµείο έντονης κριτικής προς 
τη χώρα µας και να δηµιουργηθούν προϋ-
ποθέσεις διεθνούς υποστήριξης των ελλη-
νικών θέσεων. ∆υστυχώς, το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση ξεκινά από µηδενική βάση, 
ειδικά στα ζητήµατα των δοµών υποδο-
χής, παραβλέποντας πρωτοβουλίες της 
προηγούµενης κυβέρνησης σχετικά µε τη 
δηµιουργία περιφερειακών διευθύνσεων, 
συνεπάγεται δαπάνη πολύτιµου χρόνου.

Ο φράχτης και 
το πρόβληµα

ΑΝΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ

apanagiotarea@e-typos.com

ΝΑΤΑΣΑ 
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

npavlopoulou@e-typos.com

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ � 
ΣΠΕΝΤΖΑ 
Βουλευτής Επικρατείας Ν.∆.

Επανάσταση online

Πράσινοι, µπλε, όλοι

Του ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ



Ο κ. Παπακωνσταντίνου 
βρέθηκε χθες για µία 
ακόµη φορά στη δίνη 

του κυκλώνα, αφού πέντε συ-
µπολιτευόµενοι βουλευτές (Πα-
ναγιώτης Κουρουµπλής, Νάντια 
Γιαννακοπούλου, Ηλίας Θεοδω-
ρίδης, Αθανάσιος Παπαγεωργίου 
και Παύλος Στασινός) κατέθεσαν 
ερώτηση σχετική µε τη διάταξη που 
«χάριζε» 24 δισ. σε µεγαλοοφειλέ-
τες του ∆ηµοσίου και η οποία είχε 
αποσυρθεί την τελευταία στιγµή, 
λόγω των σφοδρών αντιδράσεων 
που δηµιούργησε. 

Επί της ουσίας, οι πέντε βου-
λευτές ήθελαν να «υπενθυµί-
σουν» στον κ. Παπακωνσταντίνου 
τη δέσµευσή του να φέρει στη 
Βουλή τον κατάλογο των µε-
γαλοοφειλετών του ∆ηµοσίου. 
Ευρισκόµενος προ των αντιδράσε-
ων, όταν προωθούσε τη διαγραφή 
των 24 δισ. ευρώ ως τροπολογία 
στο «πολυνοµοσχέδιο», ο κ. Παπα-
κωνσταντίνου είχε αναγκαστεί να 
αποσύρει τη διάταξη. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε άσπον-
δους εσωκοµµατικούς αντιπάλους 
του, ο υπουργός Οικονοµικών είχε 
προβεί τότε σε µία «ντρίµπλα», 
αφού είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει 
τον κατάλογο όλων των οφει-
λετών του ∆ηµοσίου (συνολικά 
χρέη ύψους 32 δισ. ευρώ) ώστε 
να «χαθούν» εκεί όσοι «παραλίγο» 
να δουν τα χρέη τους να «καθαρί-
ζουν», µέσω της τροπολογίας. 

Απαιτούν εξηγήσεις
Ετσι, χθες, οι βουλευτές ζήτησαν, 
µε την ερώτησή τους, να πληροφο-
ρηθούν για τα ονόµατα των οφει-
λετών, αλλά και για το αποτέλεσµα 
της έρευνας του υπουργείου για 
το αν οι µεγαλοοφειλέτες ή µέλη 
των οικογενειών τους διαθέτουν 
µετοχές σε υπεράκτιες (off shore) 
εταιρίες. Αν, δηλαδή, όντως δεν 
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν 
τα χρέη τους προς το κράτος ή αν 
έχουν χρήµατα, αλλά... τα κρύβουν 
επιµελώς. 

Ζητούν επίσης να µάθουν αν 
εξασφαλίζονται δικαστικές εγ-
γυήσεις, µέσω του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, για τα δικαιώµατα εί-
σπραξης από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
όλων των οφειλών που... παραλίγο 
να σβηστούν και, τέλος, προτείνουν 

να εκποιηθούν από το κράτος τα 
δικαιώµατα είσπραξης των οφει-
λών από εξειδικευµένες διεθνείς 
ιδιωτικές εταιρίες. 

Αµετανόητος
∆εν είναι η πρώτη φορά που ο 
«τσάρος» της Οικονοµίας έρχεται 
αντιµέτωπος µε κύµα αµφισβήτη-
σης από το ίδιο του το κόµµα. Ηδη 
από τον περασµένο Απρίλιο αντιµε-

τώπισε τις επικρίσεις της προέδρου 
της Επιτροπής Οικονοµικών Υπο-
θέσεων, Β. Παπανδρέου, η οποία 
είχε καταθέσει µαζί µε άλλους 9 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερώτηση 
για το περίφηµο Τ3 στα ελληνικά 
οµόλογα. 

Η κ. Παπανδρέου, που επανήλθε 
για δεύτερη φορά το φθινόπωρο, 
επί της ουσίας υπονοούσε ότι η 
απόφαση της Τραπέζης της Ελλά-
δος να αυξήσει το χρόνο διαπραγ-
µάτευσης από 3 σε 10 ηµέρες είχε 
δώσει την «άνεση» στις περίφηµες 
«αγορές» να παίξουν κερδοσκοπικά 
παιχνίδια επί των ελληνικών οµο-
λόγων, αυξάνοντας τα spreads και 
οδηγώντας την Ελλάδα στο µνη-
µόνιο. Σαν να µην έφταναν αυτά, 
τον περασµένο ∆εκέµβριο, ο κ. Πα-
πακωνσταντίνου ήρθε αντιµέτωπος 
µε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τον 
Προϋπολογισµό που είχε καταρτί-
σει, µε αποκορύφωµα το χαρακτη-
ρισµό «αναξιόπιστος Προϋπολογι-
σµός», που είχε χρησιµοποιήσει η 
Β. Παπανδρέου. ■
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Στήνουν στον τοίχο
τον Παπακωνσταντίνου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
gmelingonis@e-typos.com

Ερώτηση στη 
Βουλή για τους 
µεγαλοοφειλέτες 
του ∆ηµοσίου στους 
οποίους θα χάριζε 
χρέη 24 δισ. ευρώ 
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ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Εγινε... Τούρκος
µε τον Λίµπερµαν 
ΣΕΛΙ∆Α 10

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ στιγµή, σκληρή επίθεση τόσο στον 
υπουργό Οικονοµικών όσο και στην κυβέρ-
νηση συνολικά εξαπέλυσε χθες η «πράσινη» 
ΠΑΣΚΕ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώ-
ρησε. Οι συνδικαλιστές που πρόσκεινται στο 
ΠΑΣΟΚ, προεξάρχοντος του προέδρου της 
ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, άφησαν πολύ 
σοβαρές αιχµές για τις διαπραγµατευτικές 
ικανότητες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, 
διερωτώµενοι: «Αλήθεια, τι είδους διαπραγ-
µάτευση είναι αυτή που φέρνει τη χώρα και 
τους Ελληνες κάθε φορά σε δυσχερέστερη 
θέση;». Λέγοντας «όχι στο νεοφιλελεύθερο 
πειραµατισµό της εσωτερικής υποτίµησης», 
οι «πράσινοι» συνδικαλιστές στο κείµενο 
που παρουσίασαν χθες ζήτησαν «νοµιµοποί-

ηση του κάθε επικαιροποιηµένου µνηµονίου 
από τη Βουλή», υπενθυµίζοντας ότι «η κατ’ 
εφαρµογή του µνηµονίου ασκούµενη οικο-
νοµική και κοινωνική πολιτική δεν έχει κα-
µία σχέση µε τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες 
του ΠΑΣΟΚ». «∆εν είναι η πολιτική για την 
οποία στρατευθήκαµε, αγωνιστήκαµε, ψη-
φίσαµε», είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης 
Παναγόπουλος, µιλώντας για «αδιαπραγµά-
τευτο θεσµό των συλλογικών συµβάσεων». 

Μήνυµα στο ΠΑΣΟΚ
Η ΠΑΣΚΕ, στη χθεσινή ηχηρή παρέµβασή της, 
έστειλε µήνυµα στο ΠΑΣΟΚ πως «δεν εκχω-
ρεί σε κανέναν την αυτονοµία της». «Οσο 
γρηγορότερα το αντιληφθούν ποικιλώνυµα 

“κέντρα” και “κύκλοι”, είτε κυβερνητικοί είτε 
αντιπολιτευόµενοι είτε “δηµοσιογράφοι” σε 
διατεταγµένη υπηρεσία, τόσο καλύτερα», 
σηµείωσε ο κ. Παναγόπουλος, προαναγ-
γέλλοντας ότι η συνδικαλιστική οργάνωση 
«θα εξακολουθήσει τη θεσµική λειτουργία 
της χωρίς να δέχεται παρεµβάσεις από κα-
νέναν, χωρίς χειραγώγηση από κοµµατικούς 
παράγοντες και οµαδάρχες, χωρίς υποδείξεις 
εξωθεσµικές». 

Να ρίξει τους τόνους της εσωκοµµατικής 
σύγκρουσης επιχείρησε ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, Γ. Πεταλωτής, λέγοντας ότι «η 
ΠΑΣΚΕ είναι µια συνδικαλιστική παράταξη 
εργαζοµένων και ως τέτοια έχει δικαίωµα να 
κρίνει και να έχει τις απόψεις της». 

�� ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΑΝ ΤΟΝ �ΤΣΑΡΟ , ΖΗΤΗΣΑΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Σε ρήξη µε την κυβέρνηση οι «πράσινοι» συνδικαλιστές

Π. Κουρουµπλής, Ν. 
Γιαννακοπούλου, 
Ηλ. Θεοδωρίδης, 

Αθ. Παπαγεωργίου 
και Π. Στασινός 

απαίτησαν 
διευθύνσεις και 

ονόµατα από τον υπ. 
Οικονοµικών.

Πολιτική



∆ ιάλογο και διαβούλευση 
µε τους εκπροσώπους 
των επαγγελµάτων που 

έχει βάλει στο στόχαστρο και προ-
τίθεται να… «απελευθερώσει» ξεκί-
νησε ξαφνικά η κυβέρνηση. 

Ταυτόχρονα, συµφώνησε εν κρυ-
πτώ µε την τρόικα την επίσπευση 
και την ταχεία ολοκλήρωση του 
επόµενου ελέγχου στην πρόοδο 
υλοποίησης του µνηµονίου, που 
είναι οι προαπαιτούµενες διαδι-
κασίες για την εκταµίευση της τέ-
ταρτης δόσης ύψους 15 δισ. ευρώ 
από το συνολικό δάνειο των 110 
δισ. ευρώ!

Η κατάθεση στη Βουλή του νο-
µοσχεδίου για την άρση των περι-
ορισµών που υφίστανται σήµερα 
στην άσκηση 140 επαγγελµάτων 
αναµένεται να κατατεθεί την επό-
µενη εβδοµάδα όπως δήλωσε ο 
υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπα-
κωνσταντίνου.

Συναντήσεις
Η αρχή της διαδικασίας του δια-
λόγου µε τους εκπροσώπους των 
επαγγελµάτων που θίγονται έγινε 
χθες, µε τις συναντήσεις τις οποί-
ες είχε ο υπουργός Οικονοµικών 
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου µε τους 
εκπροσώπους των µηχανικών και 
των δικηγόρων. Στις συναντήσεις 
αυτές παρέστησαν και οι συναρ-
µόδιοι υπουργοί Υποδοµών, κ. 
∆ηµ. Ρέππας, Περιβάλλοντος, κ. 
Τ. Μπιρµπίλη, και ∆ικαιοσύνης, κ. 
Χ. Καστανίδης. Κεντρικά θέµατα 
των συζητήσεων µε τους εκπρο-
σώπους του δικηγορικού επαγ-
γέλµατος ήταν οι προθέσεις της 

κυβέρνησης να καταργήσει ή να 
περιορίσει σηµαντικά το ύψος των 
ελάχιστων αµοιβών των δικηγόρων 
και να άρει τους γεωγραφικούς πε-
ριορισµούς στην άσκηση του επαγ-
γέλµατος. Με τους εκπροσώπους 
των µηχανικών συζητήθηκε η ήδη 
γνωστοποιηθείσα απόφαση της 
κυβέρνησης για κατάργηση των 
ελαχίστων αµοιβών.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι 
συναρµόδιοι υπουργοί επιχείρη-
σαν να δικαιολογήσουν µε γραπτά 
ενηµερωτικά σηµειώµατα τις προ-
θέσεις τους. Στους δικηγόρους δό-
θηκε προσχέδιο ρυθµίσεων για την 
απελευθέρωση του επαγγέλµατός 

τους, στο οποίο προβλέπεται ότι:
● Οι αµοιβές των δικηγόρων θα 
ορίζονται ελεύθερα µε γραπτές 
συµφωνίες που θα συνάπτουν µε 
τους εντολείς τους. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν 
θα υπάρχει έγγραφη συµφωνία 
για την αµοιβή, τότε θα ισχύουν 
οι κατώτερες νόµιµες αµοιβές, οι 

οποίες αντικαθιστούν τις ισχύου-
σες ελάχιστες αµοιβές. Οι νόµιµες 
αµοιβές θα αναπροσαρµόζονται µε 
Υπουργική Απόφαση κατόπιν γνώ-
µης των δικηγορικών συλλόγων. Σε 
περίπτωση που δεν ανταποκρίνο-
νται οι δικηγόροι στην πρόσκληση 
του υπουργού για αναπροσαρµογή 
των κατώτερων αµοιβών µέσα σε 
δύο µήνες, τότε οι αµοιβές θα ανα-
προσαρµόζονται χωρίς τη γνώµη 
των δικηγόρων.
● Oι δικηγόροι θα µπορούν να 
παρίστανται σε δίκες που πραγµα-
τοποιούνται και σε περιφέρειες άλ-
λων δικηγορικών συλλόγων εκτός 
από την περιφέρεια του συλλόγου 
όπου είναι εγγεγραµµένοι. 

Στους µηχανικούς δόθηκε επίσης 
γραπτό κείµενο που έχει τη µορφή 
προσχεδίου ρυθµίσεων. Βασική 

Π
ολ

ιτ
ικ

ή

Κλειστό επάγγελµα και οι εργάτες στη λαχαναγορά
�� ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, παραµένουν, πάντως 
στην πρώτη γραµµή οι µεταρρυθµίσεις που 
αφορούν:
● Στην απελευθέρωση της άσκησης 140 
επαγγελµάτων στους τοµείς των υπηρεσι-
ών και του εµπορίου, µε προτεραιότητα στα 
επαγγέλµατα των δικηγόρων, των συµβο-
λαιογράφων, των φαρµακοποιών, των αρχι-
τεκτόνων, των µηχανικών και των ορκωτών 
λογιστών. 
● Πέρα από τα παραπάνω πέντε κλειστά 
επαγγέλµατα, στη µακρά λίστα των προς απε-
λευθέρωση επαγγελµάτων περιλαµβάνονται 
µεταξύ των άλλων αρτοποιοί, κτηµατοµεσί-
τες, ιδιοκτήτες ταξί, ιδιοκτήτες υπεραστικών 
λεωφορείων και λιµουζινών, ξεναγοί, µεσί-
τες ασφαλίσεων, κοµµωτές, οδοντοτεχνίτες, 

πωλητές λαϊκών αγορών, διανοµείς Τύπου 
κ.λπ.

Μάλιστα, σύµφωνα µε κυβερνητικό στέλε-
χος, ακόµη και οι εργάτες στη λαχαναγορά 
του Ρέντη µπορούν να θεωρηθούν κλειστό 
επάγγελµα, καθώς, πέραν όλων των άλλων, 
πρέπει να γραφτούν στο σωµατείο για να 
πιάσουν δουλειά.

Λόγω µνηµονίου, η κυβέρνηση είναι υπο-
χρεωµένη να προχωρήσει και στην ενσωµά-
τωση όλων των Κοινοτικών Οδηγιών για την 
αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, η οποία έχει καθυστερήσει.

Το νοµοσχέδιο που θα προωθηθεί θα πε-
ριλαµβάνει «οριζόντια» διάταξη, η οποία θα 
προβλέπει ελεύθερη άσκηση κάθε επαγγέλ-
µατος, καταργώντας όλους τους ισχύοντες 

περιορισµούς, επί της αρχής, στην άσκηση 
οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριό-
τητας και επιτρέποντας ταυτόχρονα µέσω 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων την επιβολή περι-
ορισµών για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
Ειδικά για τα πέντε προαναφέρθεντα επαγ-
γέλµατα, που κατονοµάζονται στο µνηµόνιο, 
το νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνει συγκεκριµέ-
νες διατάξεις για την άρση των περιορισµών 
στην άσκησή τους.
● Στην αναδιάρθρωση των ελεγκτικών µη-
χανισµών του υπουργείου Οικονοµικών, στη 
λήψη νέων µέτρων κατά της φοροδιαφυγής 
και στην αυστηροποίηση του νοµοθετικού 
πλαισίου για τις ποινές που επιβάλλονται σε 
όσους διαπράττουν αδικήµατα φοροδιαφυ-
γής και λαθρεµπορίου.
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Ελεύθερες συµφωνίες µε νέες ελάχιστες αµοιβές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

Επισπεύδεται ο 
επόµενος έλεγχος 
της τρόικας για 
την πρόοδο 
υλοποίησης του 
µνηµονίου!

Τραυµατισµένο 
το προφίλ του 
Γ. Παπανδρέου

�� ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 2011

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ φόβος των 
πολιτών για κοινωνικές συ-
γκρούσεις και απεργιακές 
κινητοποιήσεις τους προσε-
χείς µήνες σε συνδυασµό µε 
τη χαµηλή αυτοπεποίθησή 
τους για τη χώρα, καθώς 
και η αποδυναµωµένη εικό-
να του πρωθυπουργού είναι 
τα κυριότερα συµπεράσµατα 
που προκύπτουν από το Βα-
ρόµετρο 2011 που πραγµα-
τοποίησε η Public Issue για 
το ραδιοτηλεοπτικό σταθµό 
ΣΚΑΪ.

Πιο αναλυτικά, από την 
έρευνα, που πραγµατοποιή-
θηκε σε δείγµα 1.005 ατό-
µων, η πλειονότητα (84%) 
των ερωτηθέντων θεωρεί 
ότι τους προσεχείς µήνες θα 
υπάρξουν αρκετές απεργίες 
και κινητοποιήσεις, ενώ το 
67% πιστεύει ότι έχει απο-
δυναµωθεί η διεθνής ισχύς 
της Ελλάδας.

Επιπλέον, µόνο το 20% 
των ερωτηθέντων δηλώνει 
ικανοποιηµένο από τις πολι-
τικές της κυβέρνησης, µε το 
79% να είναι δυσαρεστηµέ-
νο.

Κερδίζει έδαφος 
ο Σαµαράς
Εξάλλου, πεσµένη εµφανίζε-
ται και η δηµοτικότητα του 
πρωθυπουργού, Γιώργου 
Παπανδρέου. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι συγκεντρώνει 
33 θετικές γνώµες, έναντι 
47 που είχε τον ∆εκέµβριο 
2010, ενώ ο πρόεδρος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, Αντώνης 
Σαµαράς, «κερδίζει έδαφος», 
µε 37 θετικές γνώµες, ένα-
ντι 34 τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο. 

Οσον αφορά τη µορφή της 
κυβέρνησης, το 21% θέλει 
οικουµενική, το 16% πιστεύει 
στη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ 
µε τη Ν.∆., ενώ το 12% προ-
τιµά αυτοδύναµη κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά µε την εκτίµηση 
για την εκλογική επιρροή 
των πολιτικών κοµµάτων, το 
ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει πτώση 
από 44% τον Σεπτέµβριο 
του 2010 σε 38,5% τον Ια-
νουάριο του 2011. Αντίθετα, 
η Ν.∆. έχει αισθητή άνοδο, 
από 27% σε 30,5% για το 
ίδιο χρονικό διάστηµα.

ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

Η κυβέρνηση συµφώνησε µε την τρόικα την επίσπευση του ελέγχου εν όψει της τέταρτης δόσης του δανείου.



Κλειστό επάγγελµα και οι εργάτες στη λαχαναγορά
 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ

προτεινόµενη ρύθµιση η κατάργη-
ση του σηµερινού συστήµατος των 
ελαχίστων αµοιβών.

Από την πλευρά τους, οι εκπρό-
σωποι των δικηγόρων και των µη-
χανικών εξέφρασαν τη διαφωνία 
τους µε πολλές από τις προτάσεις 
της κυβέρνησης. Οι δύο πλευρές 
συµφώνησαν, πάντως, οι συναντή-
σεις να επαναληφθούν και την ερ-
χόµενη εβδοµάδα λίγο πριν δοθεί 
για διαβούλευση το νοµοσχέδιο, 
µε στόχο να «γεφυρωθούν» όσο 
γίνεται περισσότερο οι διαφορές. 
Αφησαν έτσι ανοιχτό το ενδεχόµε-
νο αµοιβαίων υποχωρήσεων, που 
µπορεί να οδηγήσουν ακόµη και σε 
συµφωνίες για µερική ή και σταδια-
κή απελευθέρωση των περιορισµών 
που ισχύουν στην άσκηση των επαγ-
γελµάτων τους. 

Την ίδια ώρα, πάντως, η κυβέρ-
νηση φέρεται να έχει συµφωνήσει 
µε την τρόικα να επισπευσθεί και να 
ολοκληρωθεί σύντοµα ο τέταρτος 
έλεγχος στην πρόοδο εφαρµογής 
του µνηµονίου! Ο έλεγχος και η 
αξιολόγηση της προόδου είναι τα 
προαπαιτούµενα για να εγκριθεί η 
-προγραµµατισµένη τον Μάρτιο- 
εκταµίευση της τέταρτης δόσης 
ύψους 15 δισ. ευρώ, από το συνο-
λικό δάνειο των 110 δισ. ευρώ.

Νωρίτερα η τρόικα
Σύµφωνα µε το νέο χρονοδιάγραµ-
µα που συµφωνήθηκε, ο επόµενος 
έλεγχος προόδου από την τρόικα 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµεί-
ου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
θα ξεκινήσει από τις 27 Ιανουαρίου 
µε την επίσκεψη της τεχνικής αντι-
προσωπίας, η οποία έχει ως απο-
στολή να ελέγξει όλα τα οικονοµικά 
στοιχεία, να ενηµερώσει την ατζέντα 
των διαρθρωτικών αλλαγών, σύµ-
φωνα µε τα όσα έχουν καθοριστεί 
στο µνηµόνιο, και να προετοιµάσει 
το σχετικό «φύλλο ελέγχου». 

Στις 4 Φεβρουαρίου θα επισκε-
φθεί την Αθήνα η πλήρης αντιπρο-
σωπία της τρόικας υπό τον κ. Πόουλ 
Τόµσεν του ∆ΝΤ, τον εκπρόσωπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σερ-
βάας Ντερούζ και τον εκπρόσωπο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας. Σκοπός της τρόικας είναι να 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος το πολύ σε 
τρεις-τέσσερις ηµέρες, δηλαδή ως 
τις 6 ή το πολύ ως τις 7 Φεβρου-
αρίου! Το αρχικό χρονοδιάγραµµα 
προέβλεπε ότι η επίσκεψη της τρό-
ικας για το νέο έλεγχο προόδου θα 
γινόταν µετά τις 20 Φεβρουαρίου 
2011. ■
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Σήµερα η «συνταγή» Λοβέρδου 
για τους φαρµακοποιούς

 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ Ο ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ τα πάντα για το άνοιγ-
µα του επαγγέλµατος των φαρµακοποιών, 
καθώς έφτασε χθες στα χέρια του υπουργού 
Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, η τελική απάντηση 
των εκπροσώπων της τρόικας αν δέχονται 
ή όχι τις διµερείς συµφωνίες που έκανε ο 
υπουργός Υγείας µε τους φαρµακοποιούς 
της χώρας. Παρότι η ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας ανοίγει σήµερα όλα «τα χαρτιά» της, 
ανακοινώνοντας τις τελικές αποφάσεις που 
θα συµπεριληφθούν στο πολυνοµοσχέδιο το 
οποίο κατατίθεται στη Βουλή την επόµενη Τε-
τάρτη, το ρεπορτάζ του «Ε.Τ.» αποκάλυψε ότι 
σε γενικές γραµµές τα όσα έχουν συµφωνηθεί 
τις προηγούµενες εβδοµάδες θα ισχύσουν. 

«Αγκάθι» των διαπραγµατεύσεων πιθανώς 
να αποτελέσει το ζήτηµα των πληθυσµιακών 
κριτηρίων για το άνοιγµα νέων φαρµακείων, 
καθώς οι µεν φαρµακοποιοί επιθυµούν να 
µείνει ως έχει, δηλαδή στους 1.500 κατοί-
κους ανά φαρµακείο, ενώ ο κ. Λοβέρδος έχει 
εκφράσει την επιθυµία να µειωθεί σε 1.000 
προς 1, παρότι δεν επιθυµεί σε καµία περίπτω-
ση να αυξηθούν κι άλλο τα 12.000 φαρµακεία 
της χώρας, καθώς η αύξησή τους πηγαίνει 
χέρι χέρι µε την αύξηση της φαρµακευτικής 
δαπάνης… Το οξύµωρο αυτό δεν εξηγήθηκε 
περαιτέρω από τον υπουργό Υγείας, αλλά 
είναι ευνόητο ότι πέραν της προσωπικής του 
άποψης για τα πράγµατα, έχει να συνυπολο-
γίσει και την αποδοχή των µέτρων από τους 
εκπροσώπους της τρόικας! 

Πάντως, στο επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, 

τις επιταγές του οποίου πρέπει να τηρήσει ο κ. 
Λοβέρδος, ζητούν µόνο δύο πράγµατα: «Την 
ελαστικοποίηση του ωραρίου λειτουργίας 
των φαρµακείων και τη µείωση του ποσο-
στού κέρδους των φαρµακοποιών». Αυτά τα 
δύο κριτήρια έχουν ήδη ικανοποιηθεί, από τη 
µία πλευρά µε την κλιµακωτή έκπτωση στα 
ασφαλιστικά ταµεία (rebate) που συµφώνη-
σαν οι φαρµακοποιοί ανάλογα µε τον τζίρο 
τους από 0% έως 8% (µεσοσταθµικά 2,5%), 
και από την άλλη πλευρά µε την εφηµέρευση 
του Σαββάτου για το 25% των φαρµακείων. 
Σε αυτό το τελευταίο βέβαια υπάρχουν ακό-
µα περιθώρια συζήτησης, καθώς ο υπουργός 
Υγείας είχε προτείνει στους φαρµακοποιούς 
τη λειτουργία Σαββάτου για το 100% των 
φαρµακείων από τις 08.00 π.µ. έως τις 14.30. 
∆εδοµένου ότι από το 25% έως το 100% 
υπάρχει µεγάλη απόσταση, και δεδοµένου ότι 
ο υπουργός Υγείας έχει προσθέσει τις τελευ-

ταίες ηµέρες στην «ατζέντα» των συζητήσεων 
και τη λειτουργία των φαρµακείων τα απο-
γεύµατα ∆ευτέρας και Τετάρτης, είναι πιθανό 
σήµερα να υπάρξουν κάποιες διαφωνίες και 
σε αυτό το θέµα… 

Σε γενικές γραµµές, πάντως, επειδή το 
επάγγελµα του φαρµακοποιού στην Ελλάδα 
είναι από πολλές απόψεις ανοιχτό εδώ και 
δεκαετίες, µε αποτέλεσµα άλλωστε να έχουµε 
τα περισσότερα σε αριθµό φαρµακεία σε σχέ-
ση µε τον πληθυσµό µας από όλες τις χώρες 
της Ε.Ε., φαίνεται ότι για το επάγγελµα του 
φαρµακοποιού η κυβέρνηση έχει καταλήξει σε 
σχετική συµφωνία χωρίς τις αντιδράσεις που 
θα αντιµετωπίσει από άλλους επαγγελµατι-
κούς κλάδους, όπως είναι οι δικηγόροι. 

Σε χθεσινή ανακοίνωση, ωστόσο, των φαρ-
µακευτικών συλλόγων Αθήνας και Πειραιά, 
τονίζεται ότι «παρακολουθούµε έκπληκτοι, 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, να τίθενται 
θέµατα από το υπουργείο Υγείας, τα οποία 
δεν είχαν ποτέ τεθεί στο τραπέζι… Τελευταίο 
κρούσµα το άνοιγµα των φαρµακείων ∆ευ-
τέρες και Τετάρτες απογεύµατα, πράγµα το 
οποίο είναι έξω από κάθε λογική και νοµιµό-
τητα, αφού καταστρατηγείται και διαλύεται 
πλήρως το σύστηµα εφηµεριών και διανυκτε-
ρεύσεων, η εργατική νοµοθεσία και οι οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης… Πέραν όµως από 
αυτό το γεγονός, υφιστάµεθα εδώ και πολύ 
καιρό τη στάση των πληρωµών µας από τα 
περισσότερα από τα ασφαλιστικά ταµεία». 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ

«Αγκάθι» των 
διαπραγµατεύσεων τα 
πληθυσµιακά κριτήρια 
για το άνοιγµα νέων 
φαρµακείων και η 
λειτουργία ∆ευτέρα, 
Τετάρτη

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
►Στη κληροδότηση του φαρµα-
κείου ως επιχείρηση.
►Στη σύµπραξη δύο ή παρα-
πάνω φαρµακοποιών στον ίδιο 
χώρο ο καθένας µε την άδειά 
του.
►Στη µείωση του ποσοστού κέρ-
δους µεσοσταθµικά κατά 2,5%.

∆ΙΧΟΓΝΩΜΙΑ 
►Στο ποσοστό ανοιχτών φαρµα-
κείων τα Σάββατα.
►Στο πληθυσµιακό κριτήριο των 
1.500 κατοίκων ανά φαρµακείο.
►Στο άνοιγµα των φαρµακείων 
τα απογεύµατα ∆ευτέρας και 
Τετάρτης.



Εντονο εκνευρισμό προ-
καλεί στην Αγκυρα η 
στενή συνεργασία της 

Ελλάδας με το Ισραήλ σε τομείς 
νευραλγικούς, όπως η ενέργεια 
αλλά και η στρατιωτική βιομη-
χανία. Οι κακές πλέον σχέσεις 
του Τελ Αβίβ με την Τουρκία 
δημιουργούν συχνότερες εντά-
σεις και προκλητικές εκατέρωθεν 
δηλώσεις. 

Ο πρωθυπουργός Ταγίπ Ερ-
ντογάν θυμήθηκε χθες ότι πριν 
από δέκα μέρες ο Ισραηλινός 
αντιπρόεδρος και υπουργός 
Εξωτερικών, Αβιγκντόρ Λί-
μπερμαν, τον είχε χαρακτηρίσει 
ψεύτη και έτσι αποφάσισε χθες 
να απαντήσει από το Ντουμπάι 
όπου βρισκόταν: «Ο Λίμπερμαν 
συνιστά πρόβλημα για το Ισρα-
ήλ και οι Ισραηλινοί πρέπει να 
απαλλαγούν από αυτόν, είναι 
καθήκον τους. Αν δεν το κάνουν, 
θα αντιμετωπίσουν ατέρμονα 
προβλήματα στο μέλλον», είπε 
ο Τούρκος πρωθυπουργός. Ολα 

αυτά την ώρα που ο Ισραηλινός 
αξιωματούχος και ισχυρό πρό-
σωπο της σημερινής πολιτικής 
ζωής του Ισραήλ πραγματοποιεί 
επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. 

Χθες συναντήθηκε με τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κάρολο 
Παπούλια και τον πρωθυπουργό 
Γιώργο Παπανδρέου. Κατά την 
επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέ-
γαρο, ο κ. Λίμπερμαν μιλώντας 
με τον Κάρολο Παπούλια τόνισε: 
«Απολαμβάνουμε τις εξαίρετες 
διμερείς σχέσεις ανάμεσα στις 
δύο  χώρες και με χαρά συνα-
ντήθηκα χθες με μέλη της εβρα-
ϊκής κοινότητας της Αθήνας». Ο 
Ισραηλινός αξιωματούχος σημεί-
ωσε με έμφαση στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας ότι τα αγρο-
τικά θέματα τον ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα και ότι «είναι λάτρης 
του λαδιού της Καλαμάτας». Για 

τις συναντήσεις του Ισραηλινού 
υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Γιώργος 
Πεταλωτής δήλωσε ότι τέθηκαν 
σειρά θεμάτων, κυρίως οικονομι-
κού και ενεργειακού ενδιαφέρο-
ντος, καθώς επίσης και θέματα 
καινοτομίας αλλά και αγροτικής 
παραγωγής, «μιας και το Ισραήλ 
έχει συγκεκριμένη αγροτική πα-
ραγωγή που ενδιαφέρει και τη 
χώρα μας». Επίσης, επεσήμανε 
ότι υπάρχει συνεργασία των δύο 
χωρών και στους μηχανισμούς 
πρόληψης και αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών, όπως 
αποδείχθηκε και με τις πρόσφα-
τες πυρκαγιές στη Χάιφα.

Το ενεργειακό
Το κυριότερο θέμα που προωθεί-
ται τούτη την ώρα στις σχέσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες είναι 
το ενεργειακό, όπου διατυπώνο-
νται σκέψεις για τον τρόπο που 
θα μπορούσε να μεταφερθεί το 
φυσικό αέριο που ανακαλύφθηκε 
στο κοίτασμα Λεβιάθαν, στο θα-
λάσσιο χώρο έξω από το Ισραήλ, 
προς την Ευρώπη. Οι σκέψεις που 
υπάρχουν είναι να κατασκευασθεί 
αγωγός αλλά και η μεταφορά με 
πλοία υγροποιημένου φυσικού 
αερίου σε ελληνικά λιμάνια.

Η Αγκυρα, όπως προαναφέ-
ραμε, ανησυχεί για τη σύσφιγξη 
των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων 
και σε άλλους τομείς, όπως είναι 
η στρατιωτική συνεργασία, κάτι 
που αποτυπώθηκε και κατά τη 
συνάντηση που είχε ο κ. Λίμπερ-
μαν με τον Ευάγγελο Βενιζέλο 
στο Πεντάγωνο. ■
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Εγιναν Τούρκοι… 
με τον Λίμπερμαν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
gvlavianos@e-typos.com

Βασικό θέμα 
στην ατζέντα 
η μεταφορά 
φυσικού αερίου 
από το κοίτασμα 
Λεβιάθαν 
στην Ευρώπη 

ΑΠ
Ε

ΑΠΟφΑΣη να διατηρηθεί ο δη-
μόσιος χαρακτήρας της Ελληνικής 
Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) 
έχει λάβει η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Εθνικής Αμυνας σύμ-
φωνα με τον Πάνο Μπεγλίτη. Κατά 
τη διάρκεια ενημέρωσης της Επι-
τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Αμυνας της Βουλής δεν απέκλεισε 
πάντως το ενδεχόμενο να γίνουν 
συγχωνεύσεις στην αμυντική βι-
ομηχανία, εκσυγχρονισμός αλλά 
και να αναζητηθούν στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις. 

Την ίδια στιγμή, στα Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα ανακοινώ-
θηκε χθες από το υπουργείο Οι-
κονομικών η τοποθέτηση χρημα-
τοοικονομικού συμβούλου.

Οικονομικές ζημιές
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής 
Αμυνας αναφέρθηκε στις οικονομι-
κές ζημιές που αντιμετωπίζει η ΕΑΒ 
και φθάνουν τα 700 εκατομμύρια 
ευρώ. Τα περίπου 300 εξ αυτών 
οφείλονται σε φόρο και μη επι-
στροφή ΦΠΑ που ζητεί η εφορία 
για τη σύμβαση κατασκευής του 
προγράμματος τηλεπικοινωνιών 
«Ερμής» και τα υπόλοιπα χρέη 
αφορούν στην κατάπτωση εγγυ-
ήσεων του υπουργείου Οικονομι-
κών για τα ομολογιακά δάνεια της 
ΕΑΒ και τα δάνεια από τράπεζες. 
Παρά τα οικονομικά προβλήματα 
ο κ. Μπεγλίτης υποστήριξε πως η 
ΕΑΒ αποτελεί τη «ναυαρχίδα της 
αμυντικής βιομηχανίας» και έχει 
όλες τις προϋποθέσεις να ανα-
πτυχθεί. Αυτό διαπιστώνεται και 
από το μεγάλο υπογεγραμμένο 
προς κατασκευή ή επισκευή έργο 
που φτάνει το 1 δισ. ευρώ για την 
επόμενη 5ετία χωρίς σε αυτό να 
υπολογίζονται οι υποχρεώσεις της 
Πολεμικής Αεροπορίας και η συ-
νεργασία της ΕΑΒ με το υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας.  

Βασικό πρόβλημα για τη λει-
τουργία της επιχείρησης αποτελεί 
πάντως η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού. Οπως είπε και ο κ. 
Μπεγλίτης, το 2005 οι εργαζόμε-
νοι ήταν 2.950, ενώ σήμερα μόλις 
1.909, με τη δυσοίωνη προοπτική 
να μειωθούν στους 1.450 μέχρι το 
2013. Με τον τρόπο αυτό ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυ-
νας προσπάθησε να καλύψει τις 
υπεργολαβίες που ανατίθενται για 
τη διεκπεραίωση κατασκευαστικού 
έργου με «ενοικίαση» προσωπικού. 
Κάτι για το οποίο αντιδρούν έντο-
να οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας 
ζητώντας άμεσα προσλήψεις. Ο κ. 
Μπεγλίτης άφησε ανοιχτό το εν-
δεχόμενο να προωθηθεί μετά από 
συνεννόηση με το υπουργείο Οι-
κονομικών ο διαγωνισμός για την 
πρόσληψη 247 εξειδικευμένων 
εργαζομένων που είχε «παγώσει» 
λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στο μεταξύ, η εταιρία KPMG 
Σύμβουλοι Α.Ε. ορίσθηκε ως ο 
χρηματοοικονομικός σύμβουλος 

στα ΕΑΣ. Επιχείρηση με πολλά και 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 
τα οποία η κυβέρνηση φαίνεται να 
αντιμετωπίζει με προχειρότητα. Εξ 
ου και οι καταγγελίες που δέχεται 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Εθνικής Αμυνας από το Σωματείο 
Εργαζομένων. Αυτό που μέχρι 
στιγμής προχωράει είναι η μετάτα-
ξη περίπου 400 υπαλλήλων, αλλά 
ουδείς γνωρίζει με ποια κριτήρια 
αυτό θα γίνει.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

▶▶ ΑΜΥΝΤΙΚη ΒΙΟΜηΧΑΝΙΑ

Ελλείψεις στην ΕΑΒ, 
μετατάξεις στην ΕΑΣ
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Με τον Γ. Παπανδρέου συναντήθηκε χθες ο Ισραηλινός αντιπρόεδρος και υπ. Εξωτερικών Αβιγκντόρ Λίμπερμαν.

Παραμένει στο Δημόσιο η ΕΑΒ, σύμφωνα με απόφαση του υπ. Αμυνας.Ταγίπ Ερντογάν.

Το υπουργείο 
Οικονομικών 
ανακοίνωσε χθες 
την τοποθέτηση 
συμβούλου στα 
Ελληνικά Αμυντικά 
Συστήματα (ΕΑΣ)
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�� ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Μόνο ένα τζαµί στην Αθήνα

Στο υπ. Παιδείας θα ανήκει 
το τζαµί, δήλωσε στη Βουλή η Αννα 

∆ιαµαντοπούλου.

Χτίζουν πυρηνικό εργοστάσιο 
κοντά στα σύνορα του Εβρου

ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ το ενδεχόµενο να 
κατασκευαστεί δεύτερο τέµενος, 
είτε στη Θεσσαλονίκη είτε αλλού 
στην Αθήνα, η υπουργός Παιδείας, 
Αννα ∆ιαµαντοπούλου, απαντώ-
ντας χθες στη Βουλή σε ερώτηση 
του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ., Κυριά-
κου Βελόπουλου.

Η κ. ∆ιαµαντοπούλου επανέλαβε 
την απόφαση της κυβέρνησης για 
κατασκευή ενός τεµένους που θα 
είναι «µικρότερο απ’ ό,τι είχε υπο-

λογιστεί στην αρχή, θα βρίσκεται 
σε χώρο πρασίνου, θα ανεγερθεί 
µε τρόπο που σέβεται και το εθνικό 
πλαίσιο και την εθνική κουλτούρα 
και θα ανήκει στο υπουργείο Παι-
δείας», όπως τόνισε η αρµόδια 
υπουργός. «Αυτή είναι µια ισχυρή 
πολιτική απόφαση, γιατί δεν θα θέ-
λαµε ένας τέτοιος χώρος λατρείας 
να ανήκει στην αρµοδιότητα ή ευ-
θύνη οποιουδήποτε άλλου κέντρου 
ή χώρας εκτός Ελλάδας», συνέχισε 

η Αννα ∆ιαµαντοπούλου, αναφέρο-
ντας πως «πρέπει να είµαστε προ-
σεκτικοί, γιατί ο Μουσουλµανισµός 
έχει 117 σέχτες. ∆εν µπορούν να 
κάτσουν στο ίδιο τζαµί, δεν µπο-
ρούν να συνυπάρξουν». 

Επικρίσεις
«Μπορείτε -στο πλαίσιο των 
όσων αναφέρετε για τα ανθρώ-
πινα δικαιώµατα- να ανέχεστε την 
µπούργκα, το λιθοβολισµό για µοι-

χεία, τις σφαγές ζώων έξω από τα 
τζαµιά;», διερωτήθηκε ο ερωτών 
βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ., µε την κ. 
∆ιαµαντοπούλου να απαντά πως 
«δεν µπορούµε να απορρίπτουµε 
µια από τις µεγαλύτερες θρησκείες 
στον κόσµο». Αξίζει να σηµειωθεί 
πάντως ότι πρόσφατα, µιλώντας 
στην αρµόδια Επιτροπή της Βου-
λής, η υφυπουργός Εργασίας, 
Αννα Νταλάρα, είχε ταχθεί κατά 
της κατασκευής ενός µεγάλου τε-
µένους και είχε αντιπροτείνει να 
κατασκευαστούν «πολλά και µικρά 
τζαµιά» σε διάφορες περιοχές της 
Αθήνας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ

Π υρηνικό σταθµό στη Ραιδε-
στό, σε απόσταση µόλις 100 
χιλιοµέτρων από την Eλλάδα, 

εξετάζει το ενδεχόµενο να κατασκευά-
σει η Τουρκία. Ο συγκεκριµένος πυρη-
νικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σχεδιάζεται να είναι έτοιµος 
µέχρι το 2023. Αυτό αναφέρει η φιλο-
κυβερνητική εφηµερίδα «Zaman», που 
γράφει πως η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε 
διαπραγµατεύσεις για την κατασκευή 
δύο πυρηνικών αντιδραστήρων και κά-
νει αναφορά στις δηλώσεις Ερντογάν 
πως «µέχρι το 2023 θα έχουµε ολοκλη-
ρώσει την κατασκευή τριών πυρηνικών 
αντιδραστήρων».

Η τουρκική εφηµερίδα για την τοπο-
θεσία του τρίτου εργοστασίου γράφει 
χαρακτηριστικά ότι «η αναφορά στο 
τρίτο πυρηνικό εργοστάσιο έφερε στη 
δηµοσιότητα το πού θα βρίσκεται. Οι 
πόλεις που προηγούνται στην επιλογή 
είναι η Ραιδεστός και η Αγκυρα».

Προϋποθέσεις
Οι υπεύθυνοι του υπουργείου Ενέργειας 
της Τουρκίας και του Ιδρύµατος Πυρη-
νικής Ενέργειας της Τουρκίας τονίζουν 
ότι η επιλογή της θέσης του πυρηνικού 
σταθµού παίζει σηµαντικό ρόλο να βρί-
σκεται κοντά σε θάλασσα και η περιοχή 
να µην είναι σεισµογενής. Οι ίδιες πηγές 
υποστηρίζουν ότι «για όλα τα πυρηνικά 
εργοστάσια είχαν αναφερθεί τα ονό-
µατα της Μερσίνης, της Αγκυρας, του 
Ακσαραϊ, της Ραιδεστού και του Ικονίου. 
Στη Μερσίνη ήδη θα κατασκευαστεί, για 
τη Σινώπη γίνονται διαπραγµατεύσεις. 
Το τρίτο εργοστάσιο µπορεί να είναι 
ανάµεσα στις υπόλοιπες πόλεις». Οπως 
αναφέρεται στην εφηµερίδα Zaman, «τα 
ανταλλακτικά του εργοστασίου αποτε-

λούνται από κοµµάτια 900 και 1.000 
τόνων. Είναι δύσκολη η µεταφορά τους, 
γι’ αυτό και υπάρχει προτίµηση της θα-
λάσσιας µεταφοράς. Επίσης, η θέση 
προτιµάται να είναι παραθαλάσσια για 
να µπορεί να αντλεί νερό από τη θάλασ-
σα για την ψύξη (περίπου 300 τόνους το 
δευτερόλεπτο). Επίσης θα συνεκτιµηθεί 
να µην είναι η περιοχή σεισµογενής». Η 
Ραιδεστός, πάντως, είναι παραθαλάσσια 
πόλη και δεν έχει παρουσιαστεί έντονη 
σεισµική δραστηριότητα. Η εφηµερίδα 
Ζαµάν στον τίτλο της γράφει: «Για τον 
τρίτο πυρηνικό σταθµό προφέρεται το 
όνοµα της Ραιδεστού».  Η Τουρκία ήδη 
έχει υπογράψει συµφωνία µε τη Ρωσία 
για την κατασκευή του πρώτου πυρη-
νικού σταθµού στην περιοχή Ακουγιου 
στη Μερσίνη. Για το δεύτερο πυρηνικό 
σταθµό είχαν ξεκινήσει οι διαπραγµα-
τεύσεις µε τη Νότια Κορέα αλλά δεν 
καρποφόρησαν. Η Αγκυρα στράφηκε 

προς την Ιαπωνία και ήδη υπογράφηκε 
σύµβαση επί της αρχής. Το έργο κατα-
σκευής του πυρηνικού σταθµού Ακου-
γιου αναµένεται να ξεκινήσει το 2013.

 Το δεύτερο εργοστάσιο πυρηνικής 
ενέργειας σχεδιάζεται να χτιστεί στη 
Βόρεια Τουρκία και η πιθανή τοποθεσία 
του θα είναι η Σινώπη. 

Η ιαπωνική πλευρά που θα χρηµατο-
δοτήσει το έργο καθησύχασε τους φό-
βους της Τουρκίας, λόγω της υψηλής 
σεισµικής δραστηριότητας που παρα-
τηρείται στην περιοχή, εξηγώντας πως 
κατά την κατασκευή του πυρηνικού 
σταθµού θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες 
ασφαλείας.

 Η Αγκυρα έχει ως στόχο µέχρι το 
2023, την εκατοστή επέτειο από την 
ίδρυση της τουρκικής ∆ηµοκρατίας, να 
έχει κατασκευάσει τρεις πυρηνικούς 
σταθµούς ηλεκτρικής ενέργειας δυνα-
µικότητας 5.000 ΜW. Το κόστος κατα-
σκευής των τριών εργοστασίων πυρη-
νικής ενέργειας ενδέχεται να ξεπεράσει 
τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ. ■

Αιγαίο
Πέλαγος

Θάλασσα
Μαρµαρά

Ραιδεστός

ΕΛΛΑ∆Α

Εβρος

ΤΟΥΡΚΙΑ

Απόσταση
100 χιλιόµετρα

ÑáäéåíåñãÞ áðåéëÞ óôá óýíïñá

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙ∆ΗΣ
mkostidis@e-typos.com
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Μ. ΓΛΕΖΟΣ: ΠρωθυΠουργοσ και υΠουργοι να δωσουν το Παρων στη δικη για το διστοΜο

Aντιδρούν οι Γερμανοί 
για τη «μάχη» της Χάγης

Το Δίστομο σε φωτογραφία της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

▶▶ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

«ακόμα απορώ πώς ζήσαμε, πώς δεν τρελαθήκαμε»
Η 12χΡΟΝΗ τότε κ. Ελένη (Νίτσα) 
Σφουντούρη είναι μία από τους κα-
τοίκους του Διστόμου που έζησαν 
και θυμούνται με κάθε λεπτομέρεια 
τη φρίκη της 10ης Ιουνίου 1944. Η 
ίδια αφηγείται στον «Ε.Τ.»: «Ολη η οι-
κογένεια ήταν στο σπίτι. Ο 37χρονος 
μπαμπάς μου, η 29χρονη μαμά μου, 

οι αδερφούλες μου –3 και 6 έτων– 
κι εγώ. Ακούσαμε πυροβολισμούς. 
Ενας Γερμανός άνοιξε την πόρτα και 
όρμησε σαν τίγρης στον πατέρα μου. 
Οι αδερφούλες μου έκλαιγαν κι εγώ, 
σχεδόν τρελαμένη, άνοιξα το παρά-
θυρο της κουζίνας και, παρότι δειλή, 
πήδηξα και έτρεξα σε ένα γειτονικό 

σπίτι. Ζάρωσα σε μια γωνιά, σίγουρη 
πως δεν θα βρω κανέναν ζωντανό 
στο σπίτι μας, αφού γινόταν τόσος 
χαλασμός έξω. Εμαθα τα νέα για 
τους δικούς μου από μια γειτόνισσα. 
Δεν αντίκρισα ποτέ τα σκοτωμένα 
κορμιά τους – και καλύτερα, γιατί 
τους θυμάμαι όμορφους και χαμο-

γελαστούς. Γλίτωσα επειδή έφυγα 
μαζί με άλλους μακριά και κρυφτή-
καμε σε μια σπηλιά για τρεις μέρες, 
ώσπου ήρθε ο Ερυθρός Σταυρός. 
Μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, που 
επίσης έχασε τον παππού μου στη 
σφαγή. Ακόμα απορώ πώς ζήσαμε, 
πώς δεν τρελαθήκαμε…».

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΖΑΚΟΣ
mrozakos@e-typos.com

▶▶ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

απαγορεύει συμψηφισμό του δανείου
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ των γερμανικών αποζη-
μιώσεων προς την Ελλάδα, οι οποίες 
εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 162 δισ. 
ευρώ χωρίς τους τόκους, είναι πολύ 
ευρύτερο από αυτό που θα κριθεί 
στη Χάγη τον Ιούνιο και δεν μπορεί 
να επιλυθεί μέσω συμψηφισμού, 
καθώς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
παραιτήθηκε από το δικαίωμα αυτό 
υπογράφοντας το μνημόνιο με την 

τρόικα. Η παράγραφος 1 του άρθρου 
7 του μνημονίου ορίζει ότι «όλες οι 
πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν 
από το δανειολήπτη καταβάλλονται 
στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω 
συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπαί-
τησης, απαλλαγμένες από και χωρίς 
μειώσεις ή παρακρατήσεις φόρων, 
προμηθειών και άλλων χρεώσεων 
για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης».

Ενημέρωσα και 
εξήγησα στη 
γερμανική πλευρά 
την απόφαση 
της Ελλάδας. 
Δεν εξέφρασαν 
χαρά, βεβαίως... 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

EU
RO

KI
N

IS
SI

RE
U

TE
RS

H πρώτη επίσημη αρνητι-
κή αντίδραση από την 
πλευρά της γερμανίας 

για την απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης να παρέμβει η χώρα 
μας στο διεθνές δικαστήριο της 
Χάγης αναφορικά με τις πολεμικές 
αποζημιώσεις για το ολοκαύτωμα 
του διστόμου εκφράστηκε χθες διά 
στόματος του γερμανού υπ. Εξωτε-
ρικών Γκουίντο Βεστερβέλε.

ο κ. Βεστερβέλε έκανε λόγο για 
«ακατανόητη» απόφαση και πρό-
σθεσε: «η γερμανική ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση περιμένει να γίνει σε-
βαστή η ασυλία της γερμανίας ως 
κράτους. στη γερμανία γνωρίζου-
με την ευθύνη μας για την ιστορία 
μας. Εμμένουμε, όμως, στη στάση 
μας και είμαστε πεπεισμένοι ότι η 
αντίληψή μας περί δικαίου θα επι-
βληθεί στο δικαστήριο».

η γερμανική πλευρά ήταν ενήμε-
ρη για την ελληνική πρωτοβουλία 
προτού αυτή ανακοινωθεί προχθές 
από τον πρωθυπουργό Γιώργο 
Παπανδρέου, όπως παραδέχθηκε 
χθες ο Ελληνας υπουργός Εξωτε-
ρικών Δημήτρης Δρούτσας: «Ενη-
μέρωσα και εξήγησα στη γερμανική 
πλευρά την απόφαση της Ελλάδας. 
δεν εξέφρασαν χαρά, βεβαίως, 

αλλά είναι κάτι ενταγμένο στο παι-
χνίδι σχέσεων των δύο χωρών. και 
πρόκειται για μια δικαστική διαμάχη 
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. 
δεν είναι κάτι ασυνήθιστο».

οι δηλώσεις του επικεφαλής της 
γερμανικής διπλωματίας προκάλε-
σαν την άμεση αντίδραση της ομο-
σπονδίας Ελληνικών κοινοτήτων 
γερμανίας: «η ελληνική ομογένεια 
στη γερμανία δεν μπορεί να επι-
δείξει κατανόηση για το γεγονός 
ότι ο κ. Βεστερβέλε “δεν κατανοεί” 
την απόφαση της ελληνικής κυβέρ-
νησης… θεωρούμε απαράδεκτο 
να επιχειρείται άσκηση πολιτικής 
πίεσης κατά της Ελλάδος, επειδή 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των 
υπηκόων της στη Χάγη, όπου προ-
σέφυγε η ίδια η γερμανία».

την ανάγκη να φανεί η αποφα-
σιστικότητα της ελληνικής κυβέρ-
νησης να σταθεί στο πλευρό των 
διστομιτών υπογράμμισε χθες για 
άλλη μια φορά ο πρόεδρος του 
Εθνικού συμβουλίου διεκδίκησης 
των γερμανικών οφειλών Μα-
νώλης Γλέζος, ο οποίος δήλωσε 
στον «Ε.τ.» ότι «τόσο οι υπουρ-

γοί δικαιοσύνης και Εξωτερικών 
της χώρας μας όσο και ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός οφείλουν να πα-
ραστούν αυτοπροσώπως στη Χάγη 
τον ιούνιο, δείχνοντας ότι δεν αφή-
νουν το θέμα σε δικηγόρους».

την ίδια ώρα, οι συγγενείς των 
θυμάτων του μαρτυρικού διστό-
μου εμφανίζονται ικανοποιημένοι 
για την προχθεσινή πρωτοβουλία 
του πρωθυπουργού γιώργου Πα-
πανδρέου, αλλά δεν παραλείπουν 
να τονίσουν πως η συμπαράσταση 
της Πολιτείας στον πολυετή δικα-
στικό αγώνα τους ήρθε με μεγάλη 
καθυστέρηση. «αν οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις είχαν ενεργήσει σωστά 
από την αρχή, θα είχαμε πάρει τις 
αποζημιώσεις και δεν θα φθάναμε 
ως εδώ. και δεν είναι θέμα χρημά-
των, σας διαβεβαιώ. αλλωστε, δεν 
πληρώνονται με χρήματα όλες εκεί-
νες οι σφαγές και οι καταστροφές», 
τονίζει χαρακτηριστικά στον «Ε.τ.» 
η Ελένη (Νίτσα) Σφουντούρη, εκ 
των επιζώντων του ολοκαυτώμα-
τος του διστόμου.

Οι πρωτεργάτες
«Είμαστε ευχαριστημένοι, ανεξαρ-
τήτως πολιτικής τοποθέτησης, γιατί 
τόσα χρόνια δεν είχαμε βρει αντα-
πόκριση. τώρα θα φανεί αν υπάρχει 
δικαιοσύνη», συμπληρώνει ο πρώ-
ην δήμαρχος της μαρτυρικής πόλης 
Λουκάς Παπαχρήστου, ο οποίος 
υπήρξε από τους πρωτεργάτες του 
νομικού μαραθώνιου των κατοίκων 
του διστόμου μαζί με το δικηγόρο 
Ιωάννη Σταμούλη. 

«Χρωστάμε μεγάλη ευγνωμοσύ-
νη στον ι. σταμούλη, που πέτυχε 
να φθάσει η υπόθεση στα διεθνή 
δικαστήρια. δεν μας ενδιαφέρουν 
τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίω-
ση των ανθρώπων εκείνων που 
σκοτώθηκαν για να είμαστε εμείς 
ελεύθεροι», λέει ο διστομίτης συμ-
βολαιογράφος Βασίλης Γαμβρί-
λης, ο οποίος ήταν ενός έτους στα 
τραγικά γεγονότα του 1944, αλλά 
μεγάλωσε ακούγοντας πως οι  
ναζί ξεκλήρισαν την οικογένεια του 
θείου του λίγο έξω από το μαρτυ-
ρικό χωριό. ■
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     Radar

Κάλυψη 
σε Χρυσοχοΐδη

▶▶ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ

ΠΛΗΡΗ κάλυψη προσέφερε 
και χθες η κυβέρνηση στο 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις 
αποκαλύψεις του WikiLeaks 
σχετικά με τις απαξιωτικές 
εκφράσεις που χρησιμοποίησε 
για την ΕΥΠ, μιλώντας με τον 
πρεσβευτή των ΗΠΑ, Ντάνιελ 
Σπέκχαρντ. 
«Ο κ. Χρυσοχοΐδης έχει 
αποδείξει πόσο δραστικός 
και πόσο σημαντικός ήταν 
στην υπηρέτηση της δημόσιας 
ασφάλειας», είπε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Γιώργος 
Πεταλωτής, σημειώνοντας ότι 
η κυβέρνηση «δεν μπορεί να 
σύρεται πίσω από διαρροές που 
δεν έχουν ελεγχθεί». 
«Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε 
ειλικρινέστατα ότι αυτά 
δεν ήταν ‘‘αναφορές’’ σε 
κανέναν ξένο πρέσβη, αλλά 
ήταν αυτά που έλεγε και 
στις δημόσιες συζητήσεις», 
συνέχισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, καλύπτοντας 
πλήρως το σημερινό υπουργό 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
«Η ΕΥΠ έχει ένα συγκεκριμένο 
ρόλο, πολύ ιδιαίτερο και 
πολύ ευαίσθητο, τον οποίο 
θα πρέπει να τον προασπίζει, 
ανεξάρτητα από ποια πολιτική 
εποχή διανύουμε και ποια 
είναι η κυβέρνηση της χώρας», 
κατέληξε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος. 

Οχι αυξήσεις 
στα εισιτήρια
των αστικών

Συμβολικό δώρο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Αισιόδοξος για 
τις προοπτικές
του τουρισμού

ΣκΛΗΡΗ κριτική στην κυβέρνη-
ση εξαπέλυσε το ΚΚΕ με αφορ-
μή το νομοσχέδιο για τις αστικές 
συγκοινωνίες: «Η κυβερνητική 
τρομοκρατία και τα μέτρα στις 
αστικές συγκοινωνίες πρέπει να 
συναντήσουν τώρα κοινό εργατι-
κό λαϊκό μέτωπο απόκρουσης και 
αντεπίθεσης. Καμία αύξηση στα 
εισιτήρια, δωρεάν εισιτήρια για 
όλους το πρωί και για τους ανέρ-
γους, τους φοιτητές, τους μαθητές 
όλες τις ώρες. Σύγχρονες και απο-
κλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες», 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του. 

ΤΗν ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ να δωρίσει 
στο Δήμο Δίου-Ολύμπου Πιερίας το 
άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
που φιλοτεχνήθηκε από το γλύπτη, 
καθηγητή Πανεπιστημίου κ. Κ. Πα-

λαιολόγο, γνωστοποίησε ο Γιώργος 
Καρατζαφέρης στο δήμαρχο της 
πόλης. Στην επιστολή του ο πρόε-
δρος του ΛΑ.Ο.Σ. αναφέρει ότι επι-
θυμία του είναι να τοποθετηθεί στον 

αύλειο χώρο του Διεθνούς Ιδρύμα-
τος του Μνημείου Μ. Αλεξάνδρου, 
προκειμένου «να θυμίζει σ’ όλους 
τους περαστικούς την καταγωγή του 
μεγάλου Ελληνα στρατηλάτη». 

ΘΕΤΙκΑ χαρακτήρισε τα πρώ-
τα δείγματα από τον Τουρισμό ο 
υπουργός Πολιτισμού και Του-
ρισμού Παύλος Γερουλάνος, ο 
οποίος έγινε χθες δεκτός από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο 
Παπούλια. Ο κ. Γερουλάνος έδωσε 
έμφαση στην απόφαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών να μειώσει τον 
ΦΠΑ στα καταλύματα και ανέφε-
ρε ότι πρόκειται για ένα μέτρο το 
οποίο έχει δώσει νότα αισιοδοξί-
ας για τις προοπτικές της χρονιάς. 
«Ολοι αρχίζουν να συμμερίζονται 
ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα 
αρχίσει από τον τουρισμό», δήλω-
σε χαρακτηριστικά.

▶▶ κκΕ

▶▶ Ο Γ. κΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑνΔΡΟΥ

▶▶ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑνΟΣ

Γαλλικό «ρεσάλτο»
στις ελληνικές ΔΕΚΟ
Με μυστική ατζέντα ο Παμπούκης στο Παρίσι ψάχνει μνηστήρες για ενέργεια και υποδομές

κΙνΗΣΗ για την επανένωση της Κεντροδε-
ξιάς προανήγγειλε ο Παναγιώτης Ψωμιά-
δης, απεύχεται τα κίνητρα να είναι ιδιοτελή 
ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
με χθεσινές δηλώσεις του (Bήμα fm) ανέφε-
ρε ότι ανήκει στη Ν.Δ., στηρίζει τον πρόεδρο 
Αντώνη Σαμαρά, πρόσθεσε όμως ότι «θα 
κάνω κάποια κίνηση για την επανένωση της 
Κεντροδεξιάς». 

Ο κ. Ψωμιάδης είπε ότι η κίνηση αυτή δεν 
θα είναι ενάντια στον Αντώνη Σαμαρά και 
στην πατρίδα, αλλά θα είναι για το καλό 
της Ν.Δ.

Στην ερώτηση αν θα ζητήσει τη γνώμη 
του προέδρου του κόμματος , απάντησε: «Αν 

είναι να ζητάς γνώμες… ε, με συγχωρείτε. 
Εγώ μιλάω με το λαό». Ο κ. Ψωμιάδης δεν 
προχωρά σε λεπτομέρειες όσον αφορά το 
χρόνο της ανακοίνωσης αυτής της πρωτο-
βουλίας και επισημαίνει στους συνεργάτες 
του ότι «ο καλός προπονητής βρίσκει το 
σωστό τάιμινγκ».

 Σχολιάζοντας την προαναγγελία του πε-
ριφερειάρχη, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης  
του ΛΑ.Ο.Σ., Κυριάκος Βελόπουλος, δήλω-
σε στον «Ε.Τ.»: «Ως μια κίνηση σε σχέση με 
όσα συμβαίνουν στη χώρα μας μπορεί να 
τη δει κανείς με συμπάθεια. Αν έχει όμως 
ως κίνητρο την ιδιοτέλεια, πράγμα που δεν 
θέλω και δεν μπορώ να το φανταστώ, τότε 
υπάρχει πρόβλημα».

ΜΕ κΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 15 μηνών, η κυβέρνηση 
επιχειρεί να προσελκύσει δεκάδες δισεκατομ-
μύρια ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγματος που 
εισρέουν ετησίως στη χώρα. Επενδύσεις κε-
φαλαίων στην Ελλάδα, αλλά και την ύψωση 
της ελληνικής σημαίας σε περισσότερα πλοία 
ζήτησε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέ-
ου από την αντιπροσωπία του προεδρείου της 
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στη χθε-
σινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Από την πλευρά τους, οι Ελληνες εφοπλιστές 
με επικεφαλής τον πρόεδρο Θεόδωρο Βενιά-
μη δήλωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν 
την ελληνική οικονομία όπως έκαναν και στο 
παρελθόν, αλλά ζήτησαν από τον πρωθυ-
πουργό να υπάρχει ένα σταθερό και ευνοϊκό 

φορολογικό πλαίσιο, προκειμένου όσα εφο-
πλιστικά κεφάλαια εισάγονται και επενδύονται 
στην Ελλάδα να αντιμετωπίζονται όπως και οι 
ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, συζήτησαν τα 
σχέδια της κυβέρνησης για τη μετατροπή του 
Πειραιά στο πρώτο ναυτιλιακό κέντρο της Με-
σογείου. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
εφοπλιστές έθεσαν το θέμα της διάσπασης του 
Λιμενικού, επισημαίνοντας τη σύγχυση σχετικά 
με την αρμοδιότητα ποιου υπουργείου πρέπει 
τελικά να υπάγεται το Σώμα, επιμένοντας στο 
πετυχημένο μοντέλο του one stop shop, του 
πρώην ΥΕΝ. Η αντιπροσωπία των εφοπλιστών 
συζήτησε και το θέμα με την προσέλκυση νέων 
στο ναυτικό επάγγελμα και την ποιοτική ανα-
βάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. 

Πρωτοβουλία Ψωμιάδη για
επανένωση της Κεντροδεξιάς

Κίνητρα ζήτησαν οι εφοπλιστές 
για να φέρουν κεφάλαια

▶▶ «Η κΙνΗΣΗ ΘΑ ΕΙνΑΙ ΓΙΑ ΤΟ κΑΛΟ ΤΗΣ ν.Δ.» ▶▶ Αν κΑΙ κΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕνΑ, Η κΥΒΕΡνΗΣΗ ΘΥΜΗΘΗκΕ ΤΗ νΑΥΤΙΛΙΑ

ΤΗν ΕΙΣΟΔΟ Γάλλων επιχειρηματιών σε ελληνικές 
-υπό αναδιάρθρωση- ΔΕΚΟ φαίνεται ότι προωθεί η 
κυβέρνηση. Χθες, σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, 
ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης μετέβη 
στο Παρίσι, προκειμένου, κατά πληροφορίες, να προ-
ωθήσει την ελληνογαλλική προσέγγιση για στρατηγική 
συνεργασία στην ενέργεια, αλλά και στις υποδομές. 

Επισήμως, ο κ. Παμπούκης βρέθηκε στη γαλλική 
πρωτεύουσα εκπροσωπώντας τον Κάρολο Παπούλια, 
για να απονείμει το παράσημο του Ανωτέρου Ταξιάρχη 
της Τιμής στο γ.γ. της γαλλικής προεδρίας της Δημο-
κρατίας, Κλοντ Γκεάν. 

Ο υπουργός Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, 
βρίσκεται σε στενή επαφή με τον κ. Κλοντ Γκεάν, καθώς 
ο τελευταίος είχε επισκεφθεί την Αθήνα προ ενός μη-
νός και είχε συνάντηση -εκτός του Χάρη Παμπούκη- και 
με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.  
Ετσι, πληροφορίες επιμένουν ότι το Μαξίμου προωθεί 
ήδη την είσοδο Γάλλων επενδυτών στους τομείς του 
φυσικού αερίου και των μεταφορών. 

Κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι τον 
Χάρη Παμπούκη συνόδευσαν στο Παρίσι ο γενι-
κός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων κ. Χριστο-
δουλάκης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΣΕ κ. Θεοφανόπουλος και ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ. Σαχίνης.  

Εκτός της ΔΕΠΑ, οι Γάλλοι φαίνεται ότι ενδιαφέρονται 
και για τον ΟΣΕ, κυρίως για το κομμάτι των εμπορευ-
ματικών μεταφορών. Ωστόσο, ασφαλείς πληροφορίες 
τούς θέλουν να έχουν θέσει ως απαραίτητο όρο την 
εξυγίανση του Οργανισμού, ώστε να μην έχει ελλείμ-
ματα. Μάλιστα, αξιόπιστη κυβερνητική πηγή εξηγεί 
το χαρακτήρα του «κατεπείγοντος» που έχει πάρει η 
εξυγίανση του ΟΣΕ συνδέοντάς τον με τις γαλλικές 
επενδυτικές φιλοδοξίες... 

Παμπούκης-Παπανδρέου προωθούν την είσοδο 
Γάλλων επενδυτών σε φυσικό αέριο και μεταφορές.
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ΣΕΡΡΕΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ
Τα τρακτέρ
...ξανάρχονται
ΣΕΛΙ∆Α 17Ελλάδα

Ο ιός της γρίπης Η1Ν1 µάς 
έχει κάνει τις τελευταίες 
τρεις εβδοµάδες αισθητή 

την παρουσία του και στην Ελλά-
δα, µε αποκορύφωµα τα τελευταία 
24ωρα τη νοσηλεία δύο ανθρώπων 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Καθώς οι ιοί του κρυολογήµατος 
και της γρίπης δηµιουργούν ετησί-
ως «µίνι» επιδηµίες στη µεν Βόρεια 
και Κεντρική Ευρώπη από τα τέλη 
Νοεµβρίου, στη δε Νότια Ευρώπη 
τους µήνες Ιανουάριο µε Μάρτιο, οι 
ειδικοί κρίνουν ότι είναι φυσιολογικό 
να πληθαίνουν γύρω µας τα κρού-
σµατα γρίπης... 

Περιστατικά
Μετά τα δεκάδες, ελαφρά ως επί το 
πλείστον, κρούσµατα σε νησιά του Αι-
γαίου κατά την εορταστική περίοδο, 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισµός» και του 
ΓΝΑ «Σισµανόγλειο» νοσηλεύονται τα 
τελευταία δύο 24ωρα µία 30χρονη 
µητέρα της οποίας το παιδί έχει εισα-
χθεί επίσης σε νοσοκοµείο Παίδων µε 
ελαφρά γριπώδη συνδροµή και ένας 
65χρονος άνδρας µε επιβαρηµένη 
υγεία, ενώ σύµφωνα µε ανεπιβεβαί-
ωτες πληροφορίες νοσηλεύεται και 
40χρονος άνδρας στο νοσοκοµείο 
της Λάρισας.

Η 30χρονη, της οποίας η κατάστα-
ση κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιµη, 
δεν αντιµετωπίζει χρόνια προβλή-
µατα υγείας, προσεβλήθη πριν από 
λίγες ηµέρες από τον ιό της γρίπης 
Η1Ν1 και ανέπτυξε επιπλοκές στο 
αναπνευστικό, πιθανώς επειδή δεν 
πρόσεξε τα πρώτα 24ωρα. 

Οπως έγινε γνωστό, µέλη της 
οικογένειάς της -ανάµεσά τους και 
το παιδί της- νοσηλεύονται σε άλλα 
νοσοκοµεία, κυρίως όµως για προλη-
πτικούς λόγους, καθώς δεν αντιµε-
τωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβληµα 
υγείας. 

Ο 65χρονος άνδρας, ωστόσο, που 
νοσηλεύεται στο ΓΝΑ Σισµανόγλειο 
-νοσοκοµείο που αποτελεί κέντρο 
αναφοράς για τη γρίπη- έχει επιβα-
ρηµένο ιατρικό ιστορικό και πολλα-
πλά και χρόνια προβλήµατα υγείας. Η 
κατάστασή του κρίνεται ως εκ τούτου 
πιο ασταθής και οπωσδήποτε πιο σο-

βαρή.  Οι λοιµωξιολόγοι παρακολου-
θούν στενά την πορεία της φετινής, 
ήπιας µέχρι στιγµής, επιδηµίας γρί-
πης (που αφορά, όπως είναι φυσικό, 
κυρίως το στέλεχος Η1Ν1 και υπό 
αυτήν την έννοια αποτελεί τη φετινή 
«εποχική» γρίπη) και συστήνουν να 
λαµβάνουµε χωρίς πανικό και ακρό-
τητες τα βασικά προληπτικά µέτρα: 
Τέτοια είναι το συχνό πλύσιµο των 
χεριών µας, το φτέρνισµα και ο βήχας 
στο µανίκι ή σε χαρτοµάντιλο και όχι 
ελεύθερα στον αέρα ή στην παλάµη 
µας, η αποφυγή του συνωστισµού, 
ειδικά αν ανήκουµε σε ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού ή είµαστε 
εγκυµονούσες γυναίκες και βέβαια 
να µην καταπονούµε τον οργανισµό 
µας µε στερητικές δίαιτες. 

Σε ευπαθείς οµάδες ατόµων ανή-
κουν όσοι αντιµετωπίζουν σοβαρά 
πνευµονολογικά, καρδιολογικά ή 

νεφρολογικά προβλήµατα υγείας, 
οι ανοσοκατεσταλµένοι, οι άνω των 
70 ετών, τα άτοµα µε διαβήτη, όσοι 
έχουν υποβληθεί ή περιµένουν να 
υποβληθούν σε µεταµόσχευση, οι 
εξαιρετικά παχύσαρκοι αλλά και τα 
βρέφη και νήπια µέχρι 2 ετών. 

Εµβολιασµός
Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο εµβολι-
ασµός σε αυτήν τη φάση δεν µπορεί 
να βοηθήσει πολύ, καθώς η επικίν-
δυνη περίοδος για τις επιδηµίες ιώ-
σεων είναι ειδικά για τη χώρα µας 
το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, και το 
εµβόλιο δεν προκαλεί την πολυπόθη-
τη ανοσία πριν περάσουν περίπου 20 
µε 30 ηµέρες από την ηµέρα που θα 
το κάνουµε. 

Αν λοιπόν εµβολιαστεί κάποιος 
σήµερα, θα έχει ανοσία στον ιό µετά 
τα µέσα Φεβρουαρίου. Για αυτό το 
λόγο, η ενδεδειγµένη περίοδος εµ-
βολιασµού για την εποχική γρίπη στη 
χώρα µας είναι από τα τέλη Οκτωβρί-
ου έως τις αρχές ∆εκεµβρίου. ■

Η επιστροφή του «ασώτου» ιού
ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΥΟ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΙΠΗ Η1Ν1. ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΙ

30χρονη 
χωρίς χρόνια 
προβλήµατα 
υγείας και 
65χρονος µε βαρύ 
ιστορικό τα πρώτα 
σοβαρά κρούσµατα

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ
mtsilimigaki@e-typos.com

✓ Συχνό πλύσιµο των χεριών, 
ειδικά για όσους επιδίδονται 
σε συχνές χειραψίες.
✓ Αποµάκρυνση από άτοµα 
που φτερνίζονται και βήχουν 
χωρίς να καλύπτουν το στό-
µα τους.
✓ Συχνό καθάρισµα σε πόµο-
λα, ακουστικά τηλεφώνου, 
πληκτρολόγια και άλλες επι-
φάνειες που µοιραζόµαστε 
µε άλλους.
✓ Ισορροπηµένη διατροφή 
µε φρούτα και ωµά λαχα-
νικά.
✓ Να παραµένουµε στο 
σπίτι την πρώτη µέρα που 
θα διαπιστώσουµε σοβαρή 
αδιαθεσία, ώστε να µην κολ-
λήσουµε τους συναδέλφους 
και να έχουµε πιο γρήγορη 
ανάρρωση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ο εµβολιασµός σε αυτήν τη φάση δεν µπορεί να 
βοηθήσει πολύ, καθώς η επικίνδυνη περίοδος για τις 
επιδηµίες ιώσεων είναι το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους.

ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
 
● Παιδιά κάτω των 2 
ετών και ηλικιωµένοι.
● Χρόνια πάσχοντες, 
ανοσοκατεσταλµένοι 
και µεταµοσχευθέντες.
● Εγκυες γυναίκες.
● Ιδιαίτερα παχύσαρκα 
άτοµα.



15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
Μεγάλα μπαρ, μπουζούκια, καζίνο.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ:
Μικρά μπαρ και καφέ.

AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Φαγάδικα, ουζερί και σε όλους τους
δημόσιους χώρους (ξενοδοχεία κ.λπ.). 

ΑΚΑΠΝΑ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, �ΤΣΙΓΑΡΟΣΗΜΟ� ΣΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ, �ΦΟΥΜΑΡΑ� ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΠΑΡ  ΚΑΦΕ

Τ ην Τρίτη αναµένεται να ανακοι-
νωθούν οι οριστικές αποφάσεις 
του υπουργού Υγείας Ανδρέα 

Λοβέρδου αναφορικά µε την εφαρµογή 
του αντικαπνιστικού νόµου. Αιχµή του 
δόρατος τα µικρά µπαρ και καφέ, όπου 
το τοπίο δεν έχει ξεκαθαριστεί, καθώς 
δεν έχουν διευκρινιστεί οι προθέσεις του 
υπουργού Υγείας. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, θεωρείται πιθανό να ισχύσει το µέτρο 
της αποκλειστικής επιλογής, δηλαδή να 
διαχωριστούν τα µικρά µπαρ και καφέ σε 
αυτά που επιτρέπεται το κάπνισµα και σε 
αυτά που απαγορεύεται. 

Ο κ. Λοβέρδος δεν έχει ακόµη λάβει τις 
αποφάσεις του, καθώς δέχεται πιέσεις να 
επιτρέπεται το κάπνισµα σε όλα τα µικρά 
µαγαζιά. Πάντως, στα φαγάδικα, τα ουζε-
ρί και σε όλους τους δηµόσιους χώρους 
(ξενοδοχεία κ.λπ.) θα ισχύσει σε όλες τις 
περιπτώσεις ο αντικαπνιστικός νόµος. Οι 

προθέσεις του υπουργού Υγείας είναι να 
εντατικοποιήσει τους ελέγχους και να επι-
βάλει τσουχτερά πρόστιµα σε περίπτωση 
παράβασης του νόµου που θα φτάνουν 
µέχρι «λουκέτο». 

Το κάπνισµα θα επιτρέπεται κατ’ εξαί-
ρεση στα µεγάλα µπαρ, στα µπουζούκια 
και τα καζίνο, όπου τα χρηµατικά ποσά 
επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται 
σε αυτού του είδους τη διασκέδαση θα 

πηγαίνουν στο ΕΣΥ. Με αυτό τον τρόπο 
µπορούν οι Ελληνες να καπνίζουν στις νυ-
χτερινές τους εξόδους, µε το αιτιολογικό 
ότι οι επιχειρηµατίες θα «αγοράζουν» το 
δικαίωµα να καπνίζουν ελεύθερα οι πελά-
τες τους. Ο υπουργός Υγείας καθώς δια-
πίστωσε ότι οι Ελληνες καπνίζουν παντού 
ετοιµάζεται τελικά να περάσει και στην αλ-
λαγή διατάξεων του αντικαπνιστικού νό-
µου, ανοίγοντας «παράθυρα» σε κάποιους 
από τους επιχειρηµατίες. 

Εξαιρέσεις
Καθώς η νυχτερινή διασκέδαση παρου-
σιάζει µείωση τζίρου µέχρι και 30% και 
τα καταστήµατα αυτά ανοίγουν πια µόνο 
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, πρέπει 
να βρεθεί µια λύση κοινά αποδεκτή  και 
αυτό που αναµένεται να ανακοινώσει ο 
υπουργός Υγείας, είναι να υπάρχει εξα-
γορά του δικαιώµατος «του καπνίζειν» µε 
ποσά που θα προορίζονται µάλιστα για τα 
δηµόσια νοσοκοµεία. 

Ωστόσο, το µέτρο -αν ισχύσει µε εξαι-
ρέσεις- αδικεί και βρίσκει αντίθετους 
όπως είναι φυσικό τους ιδιοκτήτες µπαρ, 
κλαµπ, εστιατορίων και καφετεριών που 

έχουν λάβει µεν την άτυπη υπόσχεση του 
υπουργού Υγείας για αναστολή ισχύος του 
αντικαπνιστικού νόµου, αλλά δεν έχουν 
ακόµα δει πρακτικά καµία αλλαγή. 

Να υπενθυµίσουµε ότι κατά την περίοδο 
της εορταστικής περιόδου, η «ανοχή» των 
Αρχών ελέγχου και καταστολής (κυρίως 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) ξεπέρασε κάθε 
προηγούµενο, µε αποτέλεσµα οι πάντες να 
καπνίζουν ελεύθερα παντού. ■

Εξετάζεται το σενάριο 
να επανέλθει 
το δικαίωµα επιλογής 
και να διαχωριστούν 
σε καπνιζόντων ή µη

Κόβει το τσιγάρο... 
στη µέση ο Λοβέρδος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ
aboboula@e-typos.com
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Την Τρίτη ανακοινώνει ο υπ. Υγείας 
τις οριστικές αποφάσεις για την 

εφαρµογή του αντικαπνιστικού νόµου.

Εβγαλαν 
«µαχαίρια» 
οι εστιάτορες
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ τις τροποποιήσεις στον αντικαπνιστικό 
νόµο, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστιατορικών και 
Συναφών Επαγγελµάτων επισηµαίνει: «Απορρίπτουµε 
εκ των προτέρων τυχόν ρυθµίσεις που θα καταργή-
σουν την απαγόρευση του καπνίσµατος κατ’ όνοµα, 
αλλά θα θέσουν ανεφάρµοστους όρους και ανέφικτες 
προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστηµάτων µας ως 
χώρων καπνιζόντων, µε σκοπό να καταλήξουµε και 
στο ίδιο αποτέλεσµα από άλλο δρόµο. Οποιοδήποτε 
µέτρο ληφθεί θα πρέπει να λάβει υπόψη τη βιωσιµό-
τητα των επιχειρήσεών µας και το δικαίωµα στην ερ-
γασία χιλιάδων ανθρώπων». Η Οµοσπονδία εµµένει 
στη θέση για το δικαίωµα επιλογής και αυτοδιάθεσης 
κάθε ενήλικα πολίτη. «Οπως αποδείχτηκε και στην 
περίπτωση του κινήµατος άρνησης πληρωµής των 
διοδίων, η εφαρµογή ενός νόµου κρίνεται από την 
αποδοχή που έχει από το λαό», σηµειώνει. 

Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία, ο µόνος τρόπος 
προκειµένου να υπάρξει ένας δίκαιος, ρεαλιστικός 
και εφαρµόσιµος νόµος είναι η δηµόσια διαβούλευση, 
ο συνυπολογισµός όλων των οικονοµικών, κοινωνι-
κών και ιδεολογικών παραµέτρων και ο σεβασµός 
όλων των απόψεων. 
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Φρένο-γκάζι… στις συγκοινωνίες
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∆ύο διαφορετικές γραµµές 
ακολουθεί η κυβέρνηση 
στην αντιµετώπιση των 

κινητοποιήσεων των εργαζοµένων 
στις αστικές συγκοινωνίες, καθώς 
από τη µια τούς απειλεί µε απολύ-
σεις και από την άλλη τούς καλεί 
να προσέλθουν σε διάλογο.

Την ίδια στιγµή τα σωµατεία 
των εργαζοµένων στις αστικές 
συγκοινωνίες βρίσκονται κυρι-
ολεκτικά σε αναβρασµό, καθώς 
οι δικαστικές προσφυγές και οι 
προαναγγελλόµενες πειθαρχικές 
διώξεις δηµιουργούν έντονες 
ανησυχίες στα συνδικάτα, αρκετά 
από τα οποία αναστέλλουν τις κι-
νητοποιήσεις τους και δηλώνουν 
συµµετοχή στο διάλογο. 

Πρόκειται για την τακτική «του 
καρότου και του µαστίγιου» που 
ακολουθεί η κυβέρνηση ώστε να 
καταστείλει τις κινητοποιήσεις, 
µε σχετικά «ανώδυνο» τρό-
πο, αποφεύγοντας δηλαδή την 
επίταξη που ενδεχοµένως να 
δηµιουργούσε µεγαλύτερες 
κοινωνικές τριβές. 

Χθες, ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος, Γιώργος Πεταλωτής κάλεσε 
τους εργαζοµένους στις αστικές 

συγκοινωνίες να τηρούν τη νο-
µιµότητα και να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους, αφήνοντας παράλ-
ληλα να εννοηθεί ότι σε έσχατη 
ανάγκη θα υπάρξει επίταξη. Σε 
σχετική ερώτηση δήλωσε ότι «οι 
νόµοι υπάρχουν και είναι για να 
εφαρµόζονται προς όλους µας. 
Συνεπώς δεν υπάρχει θέµα να 
µην εφαρµοστεί ο νόµος».

Σχετικά µε τις συνεχιζόµενες 
κινητοποιήσεις στις αστικές συ-

γκοινωνίες ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος τόνισε ότι πέρα από 
τα δικαιώµατα που έχουν ως ερ-
γαζόµενοι, υπάρχει και ο νόµος και 
όταν υπάρχει δικαστική απόφαση 
που κρίνει ως παράνοµη και κατα-
χρηστική µια απεργία θα πρέπει να 
εφαρµόζεται.

Εν τω µεταξύ, µέσω των διοική-
σεων των συγκοινωνιακών εταιρι-
ών η κυβέρνηση ασκεί πίεση στα 
συνδικάτα να αποκλιµακώσουν 
τις κινητοποιήσεις τους, προµη-
νύοντας πειθαρχικές διώξεις που 
φτάνουν µέχρι και την απόλυση 
εναντίον όλων όσοι αγνοούν τις 
δικαστικές καταδικαστικές απο-
φάσεις για τις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις.

Από την άλλη, ο υπουργός Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
∆ηµήτρης Ρέππας κάλεσε τους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων 
στους συγκοινωνιακούς φορείς, 
πέρα από την κατάθεση των από-
ψεών τους, να προσέλθουν σε 
διάλογο µε το υπουργείο και να 
συµβάλουν στην αναβάθµιση των 
αστικών συγκοινωνιών, τονίζοντας  
ότι σκοπός είναι η καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του πολίτη. ■

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ
mmygiakis@e-typos.com

Οι εργαζόµενοι 
βρίσκονται σε 
αναβρασµό µετά 
τις δικαστικές 
προσφυγές και τις 
προειδοποιήσεις 
για πειθαρχικές 
διώξεις 

Κυκλοφοριακό χάος προκάλεσαν και χθες στην Αθήνα οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στις συγκοινωνίες. 

Κατάργηση συλλογικών συµβάσεων Κόντρες για τις αυξήσεις στα εισιτήρια

Προς αναστολή 
των κινητοποιήσεων

ΠΡΕΠΕΙ να σηµειωθεί ότι το νοµοσχέδιο για 
την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινω-
νιών προβλέπει κατάργηση όλων των υφι-
στάµενων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
αλλά και οποιουδήποτε άλλου κανονισµού 
προσωπικού ή ρύθµισης εργασίας. 

Μάλιστα, εντός 20 ηµερών από την ψήφι-
ση του νόµου οι εργαζόµενοι θα κληθούν σε 
διαπραγµάτευση από µηδενική βάση προκει-
µένου να υπογραφεί νέα σύµβαση. Αµέσως 
µετά παύει η ισχύς οποιασδήποτε άλλης 
σύµβασης ή κανονισµού. 

Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται ότι σε πε-
ρίπτωση που δεν υπάρξει συµφωνία µεταξύ 
εργαζοµένων και διοικήσεων το νέο µισθο-

λόγιο θα καταρτίζεται µε νόµο! Οσον αφο-
ρά τις µετατάξεις το σχέδιο νόµου µεταξύ 
άλλων προβλέπει ότι οι διοικήσεις των νέων 
συγκοινωνιακών φορέων θα αποφασίζουν 
την τοποθέτηση κάθε εργαζοµένου σε 
νέες θέσεις, χωρίς να δεσµεύονται από 
την ειδικότητα που είχε στον παλαιό φο-
ρέα. 

Οι µετατάξεις θα γίνονται µία ή περισσό-
τερες φορές ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 
προκύπτουν, ενώ παρέχεται η δυνατότητα 
στις διοικήσεις των φορέων να αλλάζουν 
την ειδικότητα των εργαζοµένων ανάλογα 
µε τις ανάγκες τους και µετά από σχετική 
εκπαίδευση!

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ στη Βουλή προκάλεσε η 
επικείµενη αύξηση των εισιτηρίων από 1ης 
Φεβρουαρίου και το νέο νοµοσχέδιο που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τις αστικές 
συγκοινωνίες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, άσκησε 
δριµύτατη κριτική στην κυβέρνηση κατηγο-
ρώντας τη για κοινωνικά ανοσιουργήµατα 
και επίδειξη κοινωνικής αναλγησίας. 

Υποστήριξε ότι η χώρα κυβερνάται µε οιο-
νεί πραξικοπηµατικές διαδικασίες και κάλεσε 
την κυβέρνηση να αποσύρει το νοµοσχέδιο 
και τις αυξήσεις στα εισιτήρια.

«Αυτό που αποδεικνύει µε την τοποθέτησή 
του ο κ. Λαφαζάνης δείχνει ότι είναι άσχε-
τος µε το θέµα των αστικών συγκοινωνιών», 
εκτίµησε ο υφυπουργός Υποδοµών Σπύρος 
Βούγιας και σηµείωσε ότι το εισιτήριο που 
ισχύει στη χώρα µας είναι το φθηνότερο 
στην Ευρώπη προσθέτοντας ότι η κρατική 
επιδότηση των εισιτηρίων θα υπάρχει πάντα 
κατά 40%. 

Πρόσθεσε πάντως ότι το υπό κατάθεση 
νοµοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες δεν 
συρρικνώνει αλλά αναβαθµίζει τον ΟΑΣΑ και 
µόνο ένας βιώσιµος οργανισµός διασφαλίζει 
τους εργαζοµένους του.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ της ανακοίνωσης του νοµοσχεδίου για 
την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών την περα-
σµένη Τετάρτη από τον υπουργό Μεταφορών, εκατοντά-
δες εργαζόµενοι από όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
πραγµατοποίησαν χθες συγκέντρωση και πορεία διαµαρ-
τυρίας στο κέντρο της Αθήνας, προκειµένου να εκδηλώ-
σουν την αντίθεσή τους στα κυβερνητικά µέτρα. 
Η χθεσινή 24ωρη απεργία σε λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρι-
κό σιδηρόδροµο, µετρό και τραµ δηµιούργησε απίστευτη 
ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό. 
Μάλιστα, νωρίς το πρωί συνδικαλιστές κατέλαβαν το 
σταθµό του µετρό στο Σύνταγµα, προκειµένου να περι-
φρουρήσουν την απεργία, ενώ οι αντιπαραθέσεις στο 
εσωτερικό των συνδικάτων για το αν πρέπει να συνεχι-
στούν ή όχι οι κινητοποιήσεις εντείνονται. 
Το κλίµα που έχει αρχίσει να διαµορφώνεται σε βάρος 
τους οδηγεί σηµαντική µερίδα συνδικαλιστών να αποδε-
χτούν την πρόταση για διάλογο του υπουργού. 
Αρκετά συνδικάτα µάλιστα ανακοινώνουν αναστολή των 
κινητοποιήσεών τους από σήµερα Παρασκευή -όπως 
αυτό του Σωµατείου Τεχνικών ΟΑΣΑ- προκειµένου να 
συµµετάσχουν στο διάλογο. Συγκεκριµένες αποφάσεις 
αναµένεται να ληφθούν σήµερα  στη συνεδρίαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα.
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Ετοιμοι για «δυναμικές κινη-
τοποιήσεις» δηλώνουν οι 
αγρότες των Σερρών και 

προαναγγέλλουν μπλόκο στο συνο-
ριακό πέρασμα του Προμαχώνα. Στο 
μεταξύ, το Σάββατο «αδέσμευτοι» 
Σερραίοι αγρότες θα συναντηθούν 
με εκπροσώπους των αγροτών της 
Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου 
να τους πείσουν να κατέβουν σε κι-
νητοποιήσεις.

«Ο κύβος ερρίφθη. Πηγαίνουμε 
σε κινητοποιήσεις κι η συμμετοχή θα 
είναι μαζικότερη από την περυσινή», 
τόνισε ο πρόεδρος του Αδέσμευτου 
Αγροτικού Συλλόγου Νιγρίτας κ. 
Στέργιος Λίτος. 

Γενικές συνελεύσεις
Οπως πρόσθεσε, το θέμα της κα-
θόδου σε κινητοποιήσεις εγκρίθηκε 
ομόφωνα από τις γενικές συνελεύ-
σεις των Αδέσμευτων Αγροτικών 
Συλλόγων Αλιστράτης, Σκοπού, 
Σερρών και Ηράκλειας, ενώ την 
επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί 
στους συλλόγους Νιγρίτας και Μη-
τρούση, χωρίς να υπάρχει ζήτημα 
να μην εγκριθεί. 

Ο ίδιος απόφυγε να ξεκαθαρίσει 
το πότε θα στηθεί το μπλόκο στον 

Προμαχώνα, καθώς θα πρέπει να 
προηγηθούν οι συνελεύσεις σε 
Νιγρίτα και Μητρούση. Ωστόσο, 
σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πλη-
ροφορίες, η πιο πιθανή ημερομη-
νία εμφανίζεται η Παρασκευή 21 
Ιανουαρίου.

«Οι αγρότες της περιοχής μας εί-
ναι αποφασισμένοι. Το Σάββατο θα 
έχουμε συνάντηση με συναδέλφους 
από Χαλάστρα, Χαλκηδόνα, Μάλγα-
ρα, Γιαννιτσά, Χαλκιδική και Κιλκίς, 
προκειμένου να τους ενημερώσουμε 
για τα αιτήματά μας και να εξετά-
σουμε το ενδεχόμενο να συμμετά-
σχουν κι αυτοί στις κινητοποιήσεις 

που σχεδιάζουμε, στήνοντας μπλόκα 
στις περιοχές τους», πρόσθεσε ο κ. 
Λίτος. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγρότες 
διαμαρτύρονται για τους ελέγχους 
του ΕΛΓΑ, τις αυστηρές διατάξεις 
που έχουν εκδοθεί για την καλλι-
έργεια του καλαμποκιού, καθώς 
και την παύση του «κόκκινου πε-
τρελαίου» (αγροτικό πετρέλαιο), 
καθώς αναγκάζονται τα τελευταία 
τρία χρόνια να χρησιμοποιούν για 
τα αγροτικά τους μηχανήματα πε-
τρέλαιο κίνησης. 

Αντιδράσεις για ΑΤΕ
«Επίσης, βασικό αίτημά μας είναι η 
διατήρηση του δημόσιου χαρακτή-
ρα της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία 
δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, όπως 
έντονα φημολογείται. Δεν ζητούμε 
διαγραφή χρεών αλλά να παραμεί-
νει η Αγροτική Τράπεζα στο Δημό-
σιο», τόνισε. 

Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως 
από τις επερχόμενες κινητοποιή-
σεις θα απέχουν οι κτηνοτρόφοι, η 
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων 
και η Ομοσπονδία Δημοκρατικών 
Αγροτικών Συλλόγων του Νομού 
Σερρών. ■

 Διαμαρτύρονται για 
τους ελέγχους του 
ΕΛΓΑ, τις διατάξεις 
για καλλιέργεια 
καλαμποκιού 
και την παύση 
του «κόκκινου 
πετρελαίου»

Κενό γράμμα η μείωση της τιμής και των σταθμών διοδίων 
ΜΕίζΟν ΠΟΛίΤίκΟ ζήτημα δη-
μιουργείται με τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης στην υπόθεση 
των διοδίων. Κι αυτό γιατί, εδώ 
και ενάμιση χρόνο, δεν έχει κάνει 
απολύτως τίποτα για τις αυξήσεις, 
αν και διεμήνυε ότι θα επαναδια-
πραγματευτεί τις συμβάσεις παρα-
χώρησης, ενώ από την άλλη επιρ-
ρίπτει μονομερώς τις ευθύνες στην 

προηγούμενη κυβέρνηση της Ν.Δ. 
και δη στον τότε υπουργό ΠΕΧΩ-
ΔΕ, Γ. Σουφλιά, για την υπογραφή 
των συμβάσεων, τη στιγμή που το 
ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση τις έχει 
υπερψηφίσει στη Βουλή. 

Να υπενθυμίσουμε ότι από τις 
πρώτες ημέρες που ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση της χώρας το ΠΑ-
ΣΟΚ ο υπ. Υποδομών, Δημήτρης 

Ρέππας, αλλά και ο υφυπουργός 
του, Γιάννης Μαγκριώτης, ανα-
κοίνωσαν ότι θα επαναδιαπραγ-
ματευτούν τις συμβάσεις με τις 
παραχωρησιούχους εταιρίες των 
νέων οδικών αξόνων της χώρας, 
με στόχο τον περιορισμό της τιμής 
των διοδίων, η οποία θα προκύψει 
με την αφαίρεση των εισπράξεων 
υπέρ του Δημοσίου.

Περίπου επτά μήνες μετά, τον 
Μάιο του 2010, εκπρόσωποι των 
εταιριών αποκάλυπταν ότι ουδέ-
ποτε η κυβέρνηση τους κάλεσε για 
επαναδιαπραγμάτευση των συμβά-
σεων. Ο κ. Ρέππας τότε δήλωνε ότι 
η επαναδιαπραγμάτευση θα ήταν 
επιζήμια για το Ελληνικό Δημόσιο, 
εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων, με 
βάση τα οποία οι τράπεζες που χρη-
ματοδοτούν τα έργα θα μπορούσαν 
να εγείρουν υπέρμετρες αξιώσεις. 
Πριν από ένα μήνα, και υπό την 
πίεση των παραχωρησιούχων που 
δηλώνουν διαφυγόντα έσοδα 
από την άρνηση των οδηγών να 
καταβάλουν διόδια, ο κ. Μαγκριώ-
της δήλωσε ότι θα καταθέσει στη 
Βουλή τροπολογίες για τη μείωση 
για τα επόμενα 30 χρόνια τόσο της 
τιμής όσο και των σταθμών διοδί-
ων των πέντε μεγάλων αυτοκινη-
τόδρομων που κατασκευάζονται με 
συμβάσεις παραχώρησης! 

Την περασμένη Τετάρτη, ο κ. 
Ρέππας δήλωσε για το θέμα ότι 
«με βάση τις συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί επί υπουργίας Σουφλιά 
είμαστε υποχρεωμένοι ως Ελλη-
νικό Δημόσιο να διευκολύνουμε 
τους παραχωρησιούχους, ώστε να 
ασκούν έλεγχο και να εισπράττουν 
τα διόδια. Οταν μας στέλνουν αι-
τήματα και μας ζητούν στοιχεία 
για όσους οδηγούς σηκώνουν τις 
μπάρες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
τους τα δίνουμε». Εχει ιδιαίτερη ση-
μασία να τονιστεί ότι και οι πέντε 
συμβάσεις παραχώρησης των αυ-
τοκινητοδρόμων κυρώθηκαν από 
τη Βουλή, τόσο με τις ψήφους της 
Ν.Δ. όσο και του ΠΑΣΟΚ. Και το 
ερώτημα είναι: Γιατί η κυβέρνηση 
δεν καταψήφισε τότε ως αντιπολί-
τευση τις συμβάσεις παραχώρησης, 
εφόσον έκρινε ότι είναι επιζήμιες 
για τον πολίτη; 

ΜίΧΑΛΗΣ ΜΥΓίΑκΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ: ΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Επιστρέφουν στα  
μπλόκα τα τρακτέρ

▶▶ ΕΜΠΑίζΟΥν ΤΟΥΣ ΠΟΛίΤΕΣ. ΔίΓΛΩΣΣίΑ ΡΕΠΠΑ - ΜΑΓκΡίΩΤΗ

Η κυβέρνηση 
καταγγέλλει σήμερα 
τις συμβάσεις 
με τις εταιρίες 
που ψήφισε 
ως αντιπολίτευση

Την ώρα που το κίνημα κατά των διοδίων 
γιγαντώνεται, το υπ. Μεταφορών με τη στάση του 
ρίχνει λάδι στη φωτιά.

Σερραίοι αγρότες θα συναντηθούν με εκπροσώπους των αγροτών  
της κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να πείσουν και αυτούς  

να κατέβουν σε κινητοποιήσεις.
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ΓΙΟΥΛΗ ΜΑΝΩΛΗ
gmanoli@e-typos.com

ΣΠΑΤΑΛΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΚΑΛΟΠ

Το Παιδείας «παίζει» 
µε εκατοµµύρια ευρώ

«Λεφτά υπάρχουν»
για να παραγγέλνει 
το υπ. Παιδείας 
δηµοσκοπήσεις, 
όχι για τα σχολεία

Εχεις σουβλατζίδικο; Ανοιξε κι ένα φροντιστήριο...
ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ για την άλωση της δηµόσι-
ας εκπαίδευσης από ιδιωτικά συµφέροντα 
είναι, κατά την Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκ-
παιδευτικών, η τροπολογία που κατέθεσε 
το υπουργείο Παιδείας στο νοµοσχέδιο για 
το φράχτη στον Εβρο δίνοντας το δικαίω-
µα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις.

Την άµεση απόσυρση της τροπολογίας 
ζητεί η ΟΙΕΛΕ µε επιστολή που απέστειλε 

στον πρωθυπουργό και τα πολιτικά κόµµα-
τα. «Ενδεχόµενη ψήφιση της τροπολογίας 
αυτής», αναφέρει στην επιστολή της η Οµο-
σπονδία, «συνεπάγεται πως επιχειρηµατίες, 
χωρίς σχέση µε την εκπαίδευση, θα ανοίγουν 
άνευ προϋποθέσεων φροντιστήρια και Κέ-
ντρα Ξένων Γλωσσών και, παράλληλα, πως 
τα ιδιωτικά σχολεία θα µπορούν να ιδρύουν 
φροντιστήρια, γεγονός που θα αλλοιώσει 
δραµατικά τη φυσιογνωµία τους. 

Η ουσιαστική φροντιστηριοποίηση ολόκλη-
ρης της ιδιωτικής εκπαίδευσης θα ακυρώσει 
την έννοια της εκπαίδευσης ως κοινωνικού 
αγαθού και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ως 
λειτουργού της εκπαίδευσης, ενώ θα ανοίξει 
διάπλατα την πόρτα της εκπαίδευσης στα 
κερδοσκοπικά συµφέροντα της αγοράς».
Οπως καταγγέλλει η Οµοσπονδία, «διαβού-
λευση για την τροπολογία αυτή διεξήχθη 
αποκλειστικά µε τους µόνιµους συνοµιλητές 

της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ∆ΒΜΘ, δηλαδή 
τους εργοδότες, ενώ, ως συνήθως, αγνοήθη-
καν πλήρως και αιφνιδιάστηκαν οι θεσµικοί 
εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών». 

Σηµειώνει δε ότι «η τροπολογία αυτή εκ-
πληρώνει, τρόπον τινά, την προφητεία του 
Τζέρεµι Ρίφκιν, πως στον 21ο αιώνα ένας 
από τους κύριους στόχους του νεοφιλελευ-
θερισµού θα είναι η άλωση της Παιδείας από 
τις δυνάµεις της αγοράς».

�� ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΧΤΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
!	 ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ �ΑΣΧΕΤΟΥΣ�

Την ώρα που κλείνει σχολεία και κόβει μισθούς, 
το υπ. Παιδείας δαπανά:
✓ 200.000ευρώ για γκάλοπ! Το 
σχετικό κονδύλι που προβλέπεται να διατεθεί 
ανέρχεται σε 500.000 ευρώ.

✓ 1.150.000ευρώ για αποτύπωση, 
αξιολόγηση και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

✓ 343.150 ευρώ για αμοιβή 
αναδόχου που θα αναλάμβανε να κάνει 
«αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης 

στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση».

✓ 100.000ευρώ για ανάδοχο που 
θα κατάρτιζε ακόμη και το νομοσχέδιο για το 
νέο σύστημα προσλήψεων των εκπαιδευτικών! 
Μετά την πρωτοσέλιδη αποκάλυψη της 
προκήρυξης από τον Ελεύθερο Τύπο, το έργο 
ακυρώθηκε.
Επίσης, έχουν προκηρυχθεί τέσσερις(!) έρευνες 
κοινής γνώμης με προϋπολογισμούς 59.901, 
33.210, 40.000 και 60.000 ευρώ.

Κ ι όµως «λεφτά υπάρ-
χουν», άφθονα, όχι για 
το δηµόσιο σχολείο που 

οδηγείται σε συρρίκνωση, αλλά 
για… γκάλοπ. Κονδύλι 200.000 
ευρώ διατίθεται από το Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) για τη διεξαγωγή ερευνών 
κοινής γνώµης, κοινώς γκάλοπ, επί 
εκπαιδευτικών ζητηµάτων. Το ποσό 
αυτό αποτελεί ένα µέρος του συνο-
λικού κονδυλίου, ύψους 500.000 
ευρώ, το οποίο προβλέπεται να 
διοχετευθεί συνολικά σε «έρευνες 
για θέµατα Παιδείας». 

Σύµφωνα µε προκηρύξεις του 
τελευταίου διαστήµατος, εταιρί-
ες δηµοσκοπήσεων, όπως είναι η 
MRB και η METRON ANALYSIS, 
αναλαµβάνουν να διερευνήσουν 
τις διαθέσεις των πολιτών για θέ-
µατα εκπαιδευτικής πολιτικής, περί 
των οποίων όµως η κυβέρνηση έχει 
ήδη ανακοινώσει τις προθέσεις 

της, εφαρµόζοντας κατά γράµµα 
τις επιταγές του µνηµονίου. Τα συ-
µπεράσµατα τέτοιων ερευνών θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
µόνον ως µοχλός πίεσης προς τις 
οµάδες που αντιδρούν στις δρο-
µολογηµένες αλλαγές και σε καµία 
περίπτωση ως οδηγός αλλαγής κα-
τεύθυνσης των κυβερνητικών σχε-
δίων. Παραδείγµατος χάριν, για το 
µείζον θέµα της «µετάλλαξης των 
ΑΕΙ» το υπουργείο Παιδείας έχει 
ήδη κλείσει τον πρώτο κύκλο δια-
βούλευσης και εκκρεµεί να βγάλει 
στον αέρα δεύτερο κείµενο, αλλά 
χωρίς να προτίθεται να µετακινη-
θεί από τις βασικές του θέσεις για 
το µοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ, το 
σύστηµα χρηµατοδότησής τους και 

την επιλογή πρυτάνεως, σύµφωνα 
µε όσα η ίδια η κ. Α. ∆ιαµαντοπού-
λου δήλωσε προχθές σε οµιλία της 
στη Θεσσαλονίκη. 

Εξωφρενικό θεωρείται το ποσό 
του 1.150.000 ευρώ που «έσκασε» 
σε πολύ πρόσφατη προκήρυξη (30-
12-2010) για µια ακόµη αποτύπω-
ση-αξιολόγηση και δηµιουργία ηλε-
κτρονικής βάσης δεδοµένων, αυτή 
τη φορά για την Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση. Σάλο προκάλεσε προ 
διµήνου παρόµοια προκήρυξη του 
υπουργείου Παιδείας, το οποίο δι-
έθεσε από το ΕΣΠΑ 343.150 ευρώ 

για την αµοιβή του αναδόχου που 
θα αναλάµβανε να κάνει «αποτύ-
πωση της υπάρχουσας κατάστασης 
στη δευτεροβάθµια τεχνική εκπαί-
δευση». 

Πρόκληση
«∆εν είναι πρόκληση τα 343.150 
ευρώ για µια αποτύπωση, ενώ την 
ίδια ώρα µε πρόσχηµα την οικο-
νοµική κρίση δροµολογούνται 
περικοπές σε βασικές πλευρές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (πάγωµα 
διορισµών, µείωση µισθών εκπαι-
δευτικών, µείωση κονδυλίων σχο-
λικών επιτροπών, περικοπές στις 
µετακινήσεις των µαθητών κ.λπ.);», 
είχε καταγγείλει τότε το µέλος του 
∆.Σ. της ΟΛΜΕ, Θ. Κοτσυφάκης, 

ο οποίος επανέφερε χθες το θέµα 
των υψηλών αµοιβών σε εταιρίες 
που καλούνται να κάνουν τη δου-
λειά του υπουργείου Παιδείας. Για 
την «αποτύπωση της κατάστασης 
στην τεχνική εκπαίδευση» αρµό-
διες υπηρεσίες είναι το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκ-
παιδευτικής Ερευνας, των οποίων 
έχει ανακοινωθεί η συγχώνευση µε 
τον Οργανισµό Επιµόρφωσης των 
Εκπαιδευτικών. 

Μάλιστα, το ΚΕΕ υπό την προε-
δρία του σηµερινού γ.γ. του υπουρ-
γείου Παιδείας, Β. Κουλαϊδή, δη-
µιούργησε προ ετών τη λεγόµενη 
«ηλεκτρονική εσχάρα αποτύπωσης» 
των σχολείων, ενώ πλήρης βάση 
δεδοµένων της τεχνικής εκπαίδευ-

σης υπάρχει στο υπουργείο από την 
εποχή των ΤΕΕ. Υπενθυµίζεται πε-
ρυσινή προκήρυξη, διά της οποίας 
το υπουργείο υπερέβη τα εσκαµ-
µένα µε την αναζήτηση αναδόχου 
ιδιωτικής εταιρίας που θα κατάρτιζε 
ακόµη και το νοµοσχέδιο για το νέο 
σύστηµα προσλήψεων των εκπαι-
δευτικών έναντι αµοιβής 100.000 
ευρώ. Η πρωτοσέλιδη αποκάλυψη 
της προκήρυξης από τον Ελεύθε-
ρο Τύπο ακύρωσε τότε το έργο. Το 
πάρτυ συνεχίζεται, δήλωσε χθες ο 
κ. Κοτσυφάκης, ζητώντας «ανα-
προσανατολισµό των κονδυλίων 
του προγράµµατος, µε στόχο όλη 
η χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ να 
κατευθυνθεί στις πραγµατικές ανά-
γκες της εκπαίδευσης».■



Με καθυστέρηση τουλά-
χιστον έξι μηνών και 
αλλεπάλληλες αναβο-

λές υπεγράφη χθες η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση για την προκήρυξη 
του Προγράμματος «Εξοικονόμη-
ση κατ’ Οίκον», από την υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, 
και τον υφυπουργό Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Παναγιώτη Ρήγα.

Το πρόγραμμα που στοχεύει στην 
ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 
100.000 κατοικιών σε ολόκληρη 
τη χώρα, είχε εκπονηθεί από την 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατί-
ας, επί Κωστή Χατζηδάκη στο τότε 
υπουργείο Ανάπτυξης. 

Το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» θα 
αρχίσει να «τρέχει» από την 1η Φε-
βρουαρίου και για δύο μήνες μέχρι 
31 Μαρτίου 2011, με την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων στις τράπε-
ζες από τους δικαιούχους.

Οπως ανακοινώθηκε χθες από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, τα κίνη-
τρα του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 
αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες 
ιδιοκτητών ακινήτων με ανώτατη 
επιλέξιμη τιμή ζώνης τα 1.750 ευ-
ρώ/τ.μ.

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, 
των οποίων το ατομικό ή το οικο-
γενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν 
ξεπερνά τις 22.000 ευρώ ή τις 
40.000 ευρώ αντίστοιχα. Τα κίνητρα 
περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 
100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυα-
σμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί 
του τελικού επιλέξιμου προϋπολο-
γισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για 
προϋπολογισμό 10.000 € θα λάβει 
άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορή-
γηση 3.000 €.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, 
των οποίων το ατομικό ή το οικο-

γενειακό δηλωθέν εισόδημα βρί-
σκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 
ευρώ ή 40.000 και 60.000 ευρώ 
αντίστοιχα. 

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμη-
λότοκο δάνειο με σταθερό επιτό-
κιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό 
με επιχορήγηση ύψους 15% του 
τελικού επιλέξιμου προϋπολογι-
σμού. Δηλαδή ένας πολίτης για 
επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000 
ευρώ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 
8.500 ευρώ και επιχορήγηση 1.500 
ευρώ.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των 
οποίων το ατομικό ή το οικογενει-
ακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει 
τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι 
ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδή-
ματος 60.000 ευρώ ή οικογενειακού 
εισοδήματος 75.000 ευρώ. Το κίνη-
τρο αφορά στη χορήγηση χαμηλό-
τοκου δανείου, το οποίο ανέρχεται 
στο 100% του τελικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού, με σταθερό επι-
τόκιο 4,93% για 4 έτη. 

Οι τράπεζες που επιλέχθηκαν 
να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 
ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, 
είναι οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, 
Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι 
πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε 
συνεργασία με τις τράπεζες την 
πιστοληπτική τους ικανότητα και 

να απευθύνονται σε ενεργειακό 
επιθεωρητή για την ενεργειακή 
επιθεώρηση της κατοικίας τους 
και την έκδοση του Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την 
υποβολή αίτησης. Για τους πολίτες 

που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 
επιδοτείται 100% η διενέργεια της 
ενεργειακής επιθεώρησης (προ και 
μετά τις παρεμβάσεις).

Για την επιλογή ενεργειακού επι-
θεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μη-
τρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το 
οποίο είναι αναρτημένο στις ιστο-
σελίδες https://www.buildingcert.
gr/inspectors/startValues.view και 
www.ypeka.gr. Επίσης, είναι προ-
σβάσιμο και από τα ΚΕΠ. Για την 
υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά 
για το στάδιο υποβολής αίτησης στο 
πρόγραμμα όσο και κατά την υλο-

ποίηση του έργου, λειτουργεί γραμ-
μή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 
2109797400. Ο οδηγός εφαρμογής 
και τα έντυπα του προγράμματος 
βρίσκονται αναρτημένα στο διαδι-
κτυακό τόπο http://exoikonomisi.
ypeka.gr/.

Φταίει η γραφειοκρατία
Από τις 20 Ιουλίου 2010, όταν 
και υπογράφηκε η σύσταση του 
Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης 
«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», σημει-
ώθηκαν αλλεπάλληλες καθυστε-
ρήσεις στην προκήρυξη του προ-
γράμματος. 

Ο υφυπουργός Ενέργειας, Γιάν-
νης Μανιάτης, έχει διαμηνύσει 
πολλάκις εδώ και αρκετούς μήνες 
ότι το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί 
εντός των… επομένων εβδομάδων, 
ενώ πρόσφατα δήλωσε πως η κα-
θυστέρηση οφείλεται στην «απί-
στευτη ελληνική γραφειοκρατία».

Το ταμείο θα απορροφήσει 400 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ οι 
τράπεζες καλούνται να συμμετά-
σχουν εισφέροντας το ίδιο ποσό. ■
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ
mmygiakis@e-typos.com

Φτιάξτε το σπίτι σας 
και κάνετε... οικονομία

Το πρόγραμμα, 
που θα αρχίσει 
1η Φεβρουαρίου, 
χρηματοδοτείται 
με 800 εκατ. ευρώ 
από το ΕΣΠΑ 
και 4 τράπεζες 

ΥΠΟΧΡΕωΤΙΚΗ είναι από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρί-
ου η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 
(ΠΕΑ), για όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων και 
για τις νέες μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων. Για τις 
μισθώσεις τμημάτων κτιρίων (δηλαδή μεμονωμένων 
ιδιοκτησιών διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφεί-
ων κ.λπ.) η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ αναβάλλεται 
για ένα εξάμηνο και θα ισχύσει από 9-7-2011.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, το κόστος έκδοσης 
των ενεργειακών πιστοποιητικών διαμορφώνεται 
ως εξής:
1. Για κατοικίες:
Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση 
αφορά στο σύνολο του κτιρίου, η αμοιβή καθορίζε-

ται σε ένα 1 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη 
τα 200 ευρώ. Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν 
η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή 
ιδιοκτησία), 2 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 150 
ευρώ. Για μονοκατοικίες 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελά-
χιστη τα 200 ευρώ.
2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων άλλων χρήσεων:
Εως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ 
ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 300 ευρώ. Ανω των 1.000 
τ.μ., 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και 
1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα υπολειπόμενα τετραγω-
νικά μέτρα.

Ολες οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με 
ΦΠΑ (23%).

▶▶ ΥΠΟΧΡΕωΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΠωΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘωΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙωΝ

Ακριβά τα ενεργειακά πιστοποιητικά

ΑΡ
ΧΕ

ΙΟ
 «

Ε.
Τ.

»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 100.000 κατοικιών.
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▶▶ AEGEAN ANGEL

▶▶ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στον ανακριτή 
σύζυγος  
και κόρη

▶▶ ΥΠΟΘΕΣΗ «ΑΣΠΙΣ»

Νεωκόρος 
ασελγούσε  
σε ανηλίκους

▶▶ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΣΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ χθες η 
σύλληψη 57χρονου νεωκόρου 
της εκκλησίας Αγίου Μάρκου 
στα Κάτω Πατήσια, ο οποίος τα 
τελευταία πέντε χρόνια βίαζε 
ανήλικα αγοράκια αλβανικής 
καταγωγής στο υπόγειο διαμέρι-
σμά του. Μετά από έρευνες της 
Ασφάλειας Αττικής, διαπιστώθη-
κε ότι ο 57χρονος είχε ασελγήσει 
σε βάρος 8 αγοριών. Αρχικά 
προσέλκυε τα ανήλικα παιδιά 
προσφέροντάς τους χρήματα και 
στη συνέχεια τα καλούσε στο 
σπίτι του στα Πατήσια για να τα 
βασανίσει. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ένα από τα θύματά του 
κατέθεσε στους αστυνομικούς 
ότι επί 4 χρόνια κακοποιούνταν 
αλλά φοβόταν να το καταγγείλει 
στην Αστυνομία. Αποτροπιασμό 
προκάλεσε στους αστυνομικούς 
που ερευνούν την υπόθεση η 
ομολογία του νεωκόρου ότι 
βίασε ανήλικο τον οποίο είχε 
βαφτίσει ο ίδιος.

Φθάνουν  
σήμερα οι σοροί 
των 2 ναυτικών

Ελληνες «πειραματόζωα» στα νοσοκομεία

Αντιτρομοκρατική: Αιφνιδιαστικές συλλήψεις 4 υπόπτων για τρομοκρατία χθες σε Βύρωνα και Ταύρο

Υποπτοι «Πυρήνες» του… 
παραρτήματος Θεσσαλονίκης

13χρονος  
βίασε 78χρονη

▶▶ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΕΝΑΣ ΕφΗΒΟΣ μόλις 13 ετών 
βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις 
συλληφθέντες που ομολόγησαν 
χθες το βιασμό 78χρονης γυναί-
κας στο διαμέρισμά της στα Ανω 
Λιόσια. Η Ασφάλεια εξακολουθεί 
να αναζητά ακόμα έναν ανήλικο, 
15 ετών, ο οποίος επίσης συμμε-
τείχε στο βιασμό της ηλικιωμένης. 
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυ-
ριακής οι τέσσερις δράστες είχαν 
εισβάλει στο σπίτι της 78χρονης 
και αφού τη λήστεψαν στη συνέ-
χεια ασέλγησαν σε βάρος της.

ΑΠΟΛΟγΗΘΗΚΑΝ χθες στον 
6ο τακτικό ανακριτή η σύζυγος 
και η κόρη του προφυλακισμένου 
επιχειρηματία Παύλου Ψωμιάδη, 
οι οποίες είναι και αυτές υπόλογες 
σε βαθμό κακουργήματος για τη 
γνωστή ανά το πανελλήνιο υπό-
θεση της εταιρίας Ασπίς Κάπιταλ. 
Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια 
των απολογιών τους αρνήθηκαν 
τις εναντίον τους κατηγορίες και εν 
συνεχεία ομοφωνία του ανακριτή 
και του αρμόδιου εισαγγελέα μάνα 
και κόρη αφέθησαν ελεύθερες, 
ωστόσο με την επιβολή περιορι-
στικών όρων.

ΣΟΒΑΡΕΣ καταγγελίες που δεί-
χνουν ότι στην Ελλάδα διεξάγονται 
πειράματα χωρίς τη συγκατάθεση 
των ασθενών προκαλούν την 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, η οποία σκοπεύει να προ-
χωρήσει σε έλεγχο των κλινικών 
δοκιμών στα δημόσια και ιδιωτικά 
νοσοκομεία.

Αυτό δήλωσε ο επίτροπος Υγεί-
ας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. 

Dalli, έπειτα από σχετική ερώτη-
ση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. 
Γιώργου Παπανικολάου. 

Συγκεκριμένα, όπως επισήμα-
νε, παρότι υπάρχει Οδηγία της 
Ε.Ε. που τέθηκε σε ισχύ το 2004 
και ορίζει ένα σύνολο αυστηρών 
απαιτήσεων για την προστασία 
των δικαιωμάτων, της ασφάλειας 
και της ακεραιότητας του συμμε-
τέχοντος στις κλινικές δοκιμές, 

η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν τηρεί 
αυτές τις διατάξεις, με αποτέλε-
σμα οι ασθενείς να μετατρέπονται 
σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
εμπορευματοποίησης. 

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με 
τον κ. Dalli, η Επιτροπή σκοπεύ-
ει να επικοινωνήσει άμεσα με τις 
ελληνικές αρχές για να ερευνήσει 
περαιτέρω το θέμα και να λάβει τα 
απαιτούμενα μέτρα.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ μέχρι στιγμής ιδιαί-
τερα επιβαρυντικά στοιχεία που να πιστοποιούν 
τη συμμετοχή τους σε ένοπλη οργάνωση, η Αντι-
τρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησε σε συλλήψεις 
τεσσάρων ατόμων, μετά από συντονισμένη επιχεί-
ρηση σε περιοχές της Αθήνας.

Η αιφνιδιαστική επιχείρηση έγινε αργά χθες το 
απόγευμα σε σπίτια και διαμερίσματα στον Βύρω-
να και στον Ταύρο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε Παγκράτι και 
Εξάρχεια.

Η Αστυνομία στην πρώτη ανακοίνωσή της το 
βράδυ έκανε λόγο για «προσαγωγές υπόπτων» 
χωρίς άλλες διευκρινίσεις, με αποτέλεσμα να ορ-
γιάζει η φημολογία. Ωστόσο έγκυρες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι τέσσερις συλληφθέντες, καθώς 
επρόκειτο να τους απαγγελθούν κατηγορίες, δεν 
είναι από τα καταζητούμενα μέλη της «Συνωμοσίας 
Πυρήνων της Φωτιάς», που η Αστυνομία έδωσε 
πρόσφατα στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις 
φωτογραφίες τους.

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, είναι νέα πρόσωπα στο χώρο της τρομο-

κρατίας και η εμπλοκή τους προέκυψε τις τελευταί-
ες ημέρες από αξιοποίηση στοιχείων, πληροφοριών 
και παρακολουθήσεων. Εναντίον τους είχε εκδοθεί 
ένταλμα σύλληψης από ανακριτή της Θεσσαλο-
νίκης για συμμετοχή σε εμπρηστική επίθεση σε 
οχήματα της ΔΕΗ στις 13/10/2010.

Αντάρτικο πόλης
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Κατεχάκη υπογράμμισε 
για τους συλληφθέντες στον «Ε.Τ.» ότι οι πληρο-
φορίες και οι ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί 
σε βάρος τους τούς φέρουν αναμεμειγμένους στο 
αντάρτικο πόλης και στις γνωστές οργανώσεις της 
ένοπλης βίας. Οι υποψίες, κυρίως, πέφτουν για 
συμμετοχή στους «Πυρήνες», ιδιαίτερα στο «κλι-
μάκιο» εκείνο της οργάνωσης που έχει δράσει στη 
Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση έχει πραγματοποιήσει 
αρκετά χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη από τον Ια-
νουάριο του 2008 που πρωτοεμφανίστηκε. Μετα-
ξύ αυτών, κυριότερα είναι η εμπρηστική ενέργεια 
στο κτίριο της ΔΕΗ και στο Αστυνομικό Τμήμα της 
πλατείας Δημοκρατίας, η τοποθέτηση αυτοσχέδιου 
μηχανισμού στη Μητρόπολη της πόλης και η ισχυ-

ρή έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο, τον περασμένο 
Μάιο. Πάντως, στα διαμερίσματα και στα σπίτια 
που έγιναν οι έφοδοι και οι συλλήψεις χθες το 
απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε 
ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών και εξετάζεται αν έχει 
χρησιμοποιηθεί σε κάποια τρομοκρατική επίθεση. 
Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής οδηγήθηκαν 
στα ίχνη των συλληφθέντων μετά από αξιοποίηση 
στοιχείων που βρέθηκαν στην κατοχή των ατόμων 
που συνελήφθησαν στις αρχές του περασμένου 
Δεκεμβρίου στην υπόθεση της γιάφκας της Νέας 
Σμύρνης, όπου βρέθηκε βαρύς οπλισμός, χωρίς να 
αποδειχτεί από τη βαλλιστική εξέταση ότι τα όπλα 
είχαν χρησιμοποιηθεί από τη «Σέχτα Επαναστα-
τών» που ήλπιζαν αρχικά οι αστυνομικοί.

Η αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε από τις 
αναλύσεις κλήσεων σε τηλεκάρτες και καρτοκι-
νητά που βρέθηκαν στην κατοχή δύο εκ των έξι 
συλληφθέντων, κατά πληροφορίες του Χρήστου 
Πολίτη και Γιώργου Καραγιαννίδη. Η έρευνα και 
οι εξερευνήσεις των διαμερισμάτων συνεχίζονταν 
ως αργά τη νύχτα.

Α. ΚΑΛΑφΑΤΗΣ

ΔΥΟ βδομάδες μετά τη ναυτική 
τραγωδία στο ελληνόκτητο δεξαμε-
νόπλοιο, «Aegean Angel», αναμένε-
ται να φθάνουν σήμερα στις 9.30 
το πρωί στην Ελλάδα οι σοροί των 
δύο Ελλήνων ναυτικών που έχασαν 
τη ζωή τους, όταν ένα φονικό κύμα 
κτύπησε το πλοίο, ενώ έπλεε 800 
ναυτικά μίλια ανοικτά των Βερμού-
δων. Ο 47χρoνος πλοίαρχος Δημή-
τρης Μποζώνης θα κηδευτεί αύριο 
το μεσημέρι στο Γ’ Νεκροταφείο 
Νίκαιας και ο 33χρόνος α’ μηχα-
νικός Αθανάσιος Παπαγεωργίου 
στην Κερατέα. Στο ναυτικό δυστύ-
χημα -συνέβη στις 30 Δεκεμβρί-
ου- είχε τραυματιστεί σοβαρά και 
ο 34χρoνος Κύπριος υποπλοίαρχος 
Αντώνης Ιωάννου, ο οποίος είναι 
καλά στην υγεία του.

Σοβαρές καταγγελίες που δείχνουν ότι στην 
Ελλάδα διεξάγονται πειράματα χωρίς τη 
συγκατάθεση των ασθενών προκαλούν την 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Π ρος την κατεύθυνση μιας 
συνολικής λύσης για την 
κρίση στην ευρωζώνη, η 

οποία θα περνά μέσα από το μηχα-
νισμό χρηματοοικονομικής σταθερό-
τητας, κινούνται οι Βρυξέλλες και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τη 
σύμφωνη γνώμη της Γερμανίας. 

Μετά τις προχθεσινές δηλώσεις 
του προέδρου της Κομισιόν Ζοζέ 
Μπαρόζο ότι η Επιτροπή μελετά την 
αύξηση του πλαφόν των κεφαλαίων 
του μηχανισμού, με παράλληλη διεύ-
ρυνση των αρμοδιοτήτων του ώστε 
να μπορεί να αγοράζει και ομόλογα 
των χωρών-μελών της Ε.Ε., ήταν 
χθες η σειρά των κ.κ. Σόιμπλε και 
Τρισέ να προϊδεάσουν τις αγορές 
για τις αποφάσεις στην επόμενη 
Σύνοδο Κορυφής τον Φεβρουάριο 
ή τον Μάρτιο. Την ίδια ώρα αξιωμα-
τούχος της ελληνικής κυβέρνησης με 
δηλώσεις του στο πρακτορείο Dow 
Jones Newswires τόνισε ότι δύσκολα 
η χώρα θα βγει το 2011 στις αγο-
ρές ομολόγων: «Οποιοδήποτε σπρεντ 
πάνω από τις 400 μονάδες βάσης ή 
ένα επιτόκιο της τάξης του 6% δεν 
είναι βιώσιμο. Ετσι, έχουμε πολύ 
δρόμο να διανύσουμε», ανέφερε το 
στέλεχος που δεν κατονομάζεται. 

«Ναι» από Σόιμπλε
Από την πλευρά του ο κ. Σόιμπλε 
δήλωσε χθες ότι τα κράτη-μέλη της 
ευρωζώνης μελετούν μια συνολική 
λύση για την κρίση του ευρώ η οποία 
είναι πιθανόν θα έρθει στις επόμε-
νες συνόδους κορυφής. Πρόσθεσε 
επιπλέον ότι η Γερμανία βρίσκεται 
ήδη σε συζητήσεις με τη Γαλλία, την 
Ιταλία και το ΔΝΤ για το μηχανισμό 
στήριξης. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι 
η Γερμανία συναινεί να εξεταστεί η 
επιμήκυνση της αποπληρωμής των 

δανείων προς την Ελλάδα στο πλαί-
σιο του μνημονίου, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα τηρηθούν οι όροι του 
μνημονίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των 
«Financial Times», η Γερμανία θα δε-
χθεί υπό προϋποθέσεις τη διεύρυνση 
του ρόλου του μηχανισμού στήριξης. 
Η Γερμανία θα μπορούσε να δεχθεί, 
σύμφωνα με το δημοσίευμα, την αύ-
ξηση της χρηματοδότησης προς το 
μηχανισμό αν το Ταμείο αποκτήσει 
νέα καθήκοντα και αν επιβληθούν 
αυστηροί όροι σε όσα κράτη πωλούν 
ομόλογα στο Ταμείο. 

Σύμφωνα με το Reuters, η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή μελετά και το 
ενδεχόμενο χρηματοδότησης του 
μηχανισμού στήριξης και μέσω ενός 
τραπεζικού φόρου ύψους 0,2% του 
ενεργητικού των τραπεζών στην ευ-
ρωζώνη.

Για βελτίωση στην ποιότητα και 
στην ποσότητα του μηχανισμού 

στήριξης έκανε λόγο και ο πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ κατά τη 
διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης 
Τύπου, επισημαίνοντας επίσης ότι η 
ΕΚΤ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις για 
το ευρωομόλογο. 

Πληθωριστικές πιέσεις
Ο κ. Τρισέ επεσήμανε ότι έρχεται 
άνοδος του πληθωρισμού στην Ευ-
ρώπη λόγω της αύξησης στις τιμές 
των τροφίμων και της ενέργειας 
προβλέποντας ότι από τα μέσα του 
χρόνου και μετά οι τιμές θα σταθερο-
ποιηθούν. Ενθαρρυντική με αυξημένη 
ζήτηση ήταν η χθεσινή δημοπρασία 
ισπανικών και ιταλικών ομολόγων, αν 
και οι δύο χώρες αναγκάστηκαν να 
πληρώσουν υψηλότερο επιτόκιο. 

Η Ισπανία άντλησε 3 δισεκατομ-
μύρια ευρώ με 5ετή ομόλογα με 
επιτόκιο 4,542% από 3,576% στην 
προηγούμενη δημοπρασία κα με την 
έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 2,1 
φορές έναντι 1,6 φορές τον Νοέμ-
βριο. 

Τρία δισεκατομμύρια ευρώ άντλη-
σε και η Ιταλία με 15ετή ομόλογα, με 
το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 
5,06% από 4,81% στην προηγού-
μενη δημοπρασία. Η χώρα άντλησε 
άλλα 3 δισεκατομμύρια ευρώ με 
5ετή ομόλογα με επιτόκιο 3,67% 
από 3,24%. ■
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«Ναι» υπό όρους για 
μηχανισμό και Ελλάδα

ΣύΜΦωΝΗ Η ΓΕρΜΑΝΙΑ ΣΕ ΣύΝΟλΙΚΗ λύΣΗ ΠΟύ θΑ ΠΕρΙλΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚύΝΣΗ ΔΑΝΕΙωΝ

Oικονομία Εφιαλτικές 
διαστάσεις 
για την ανεργία
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Αξιωματούχος 
της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ δήλωσε 
ότι δύσκολα η χώρα 
θα βγει το 2011 στις 
αγορές ομολόγων

«Καμπανάκι» 
για πιθανές
υποβαθμίσεις
Για ΠιΘαΝή 
υποβάθμιση των 
ομολόγων της 
προειδοποίησε χθες 
o οίκος Moody’s 
την Κύπρο λόγω της 
επιδείνωσης των 
δημοσιονομικών της 
μεγεθών. Η υποβάθμιση 
αν γίνει μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη της 
μίας βαθμίδας αλλά η 
κατάταξη της Κύπρου 
θα παραμείνει εντός 
της κατηγορίας «Α», 
επεσήμανε ο οίκος. 
Moody’s και Standard & 
Poor’s προειδοποίησαν 
χθες όμως και τις ΗΠΑ 
για τα δημοσιονομικά 
τους μην αποκλείοντας 
την υποβάθμισή τους 
από την ανώτερη 
βαθμίδα όπου 
βρίσκονται σήμερα.

▶▶ Moody’s - s&P

ΚΩΣΤαΣ ΠΛιαΚΟΣ
kpliakos@e-typos.com

Σόιμπλε και Τρισέ έδωσαν «στίγμα» ότι συναινούν στη 
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του μηχανισμού στήριξης.
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ÊáôÜ ïµÜäåò çëéêéþí

ÊáôÜ öýëïÄéøÞöéï ðïóïóôü áíåñãßáò 
óôéò 10 áðü ôéò 13 ðåñéöÝñåéåò

25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών

Αρρενες Θήλεις Σύνολο

55-64 ετών 65-74 ετών
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Aν. Μακεδονία
& Θράκη

Θεσσαλία

Ηπειρος

Ιόνια Νησιά

∆υτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Βόρειο Αιγαίο

Nότιο Αιγαίο

Κρήτη

Πελοπόννησος

9,3% 17,2%

12,7% 13,9%

5,4% 11,3%

2,2% 7,7%

9,9% 14,3%

10,4% 14,4%

9,0% 9,5%

8,7% 9,8%

9,1% 14,5%

10,0% 12,5%

9,7% 10,6%

9,8% 15,4%

∆υτική 
Μακεδονία

10,1% 14,8%

Κεντρ. Μακεδονία

Κατά περίπου 200.000 
αυξήθηκε ο αριθµός 
των ανέργων τον Οκτώ-

βριο του 2010 σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο µήνα του αµέσως προ-
ηγούµενου έτους, σύµφωνα µε 
τα τελευταία στατιστικά στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ) τα οποία έρχονται να 
επαληθεύσουν τις πιο δυσοίωνες 
προβλέψεις για τα τραγικά απο-
τελέσµατα που έχει η οικονοµική 
ύφεση και οι πολιτικές του µνηµο-
νίου πάνω στην ελληνική αγορά 
εργασίας.

Επιβεβαιώνοντας τις εκτιµήσεις 
του «Ε.Τ.», το ποσοστό της ανερ-
γίας εκτοξεύθηκε στο 13,5%, από 
9,8% τον Οκτώβριο του 2009, µε 
τους τριαντάρηδες και σαραντά-
ρηδες να συµπεριλαµβάνονται στις 
λίστες µε τα µεγαλύτερα θύµατα 
του πογκρόµ των απολύσεων που 
έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις 
εδώ και ένα χρόνο βαίνοντας δι-
αρκώς αυξανόµενο. Ενας στους 
τρεις νέους είναι άνεργος ενώ στη 
∆υτική Μακεδονία το συνολικό 
ποσοστό θυµίζει Ισπανία. 

Σύµφωνα µε τα αναλυτικά στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των 

απασχολουµένων κατά τον Οκτώ-
βριο 2010 εκτιµάται ότι ανήλθε 
σε 4.369.543 άτοµα. Οι άνεργοι 
ανήλθαν σε 684.047 άτοµα και 
όλα δείχνουν ότι θα ξεπεράσουν 
το 1.000.000 εντός του έτους. 
Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν 
κατά 135.557 άτοµα σε σχέση µε 
τον Οκτώβριο του 2009 (µείωση 
3,0%) ενώ αυξήθηκαν κατά 3.048 
άτοµα σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο 
του 2010 (αύξηση 0,1%).

Επίσης, οι άνεργοι αυξήθηκαν 
κατά 192.908 άτοµα σε σχέση µε 
τον Οκτώβριο του ’09 (αύξηση 
39,3%) και κατά 56.332 άτοµα 
σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 
’10 (αύξηση 9,0%).

Ενα από τα πιο ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα τα οποία προκύ-
πτουν από την ανάλυση των στοι-
χείων της ΕΛΣΤΑΤ αφορά στην 
ανεργία κατά ηλικιακές οµάδες. 
Συγκεκριµένα, το µεγαλύτερο 
πλήγµα έχουν υποστεί όσοι πο-
λίτες είναι από 45 έως και 54 
ετών. Στην κατηγορία αυτή το 
ποσοστό της ανεργίας από 3,9% 

τον Οκτώβριο του 2008 αυξήθηκε 
στο 7,1% τον αντίστοιχο µήνα του 
2009 και φέτος εκτοξεύθηκε στο 
9,3% (µεταβολή 138,5% από τον 
Οκτώβριο του ’08 µέχρι και τον 
Οκτώβριο του ’10).

Ανάλογο πρόβληµα παρουσιά-
ζεται και στην ηλικιακή κατηγορία 
µεταξύ 35 και 44 ετών. Στους πο-
λίτες αυτών των ηλικιών η ανερ-
γία από 6,8% τον Οκτώβριο του 
2008 αυξήθηκε στο 8% τον αντί-
στοιχο µήνα του 2009 και έφτασε 
στον 11,5% την ίδια περίοδο του 
2010 (µεταβολή 79% κατά τη δι-
άρκεια του υπό εξέταση χρονικού 

διαστήµατος). Τραγική είναι και η 
εικόνα την οποία παρουσιάζουν τα 
στοιχεία της ανεργίας σε επίπεδο 
περιφερειών. Ειδικά στη Μακεδο-
νία η απασχόληση βρίσκεται στα 
χειρότερα επίπεδα των τελευταί-
ων 20 ετών. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται ότι στη ∆υτική Μακεδονία 
το ποσοστό ανεργίας κυµαίνεται 
στο 17,2%, στην Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη στο 15,4% και 
στην Κεντρική Μακεδονία στο 
14,8%. Συνολικά, στις 10 από τις 
13 περιφέρειες της χώρας, το πο-
σοστό της ανεργίας κυµαίνεται σε 
διπλάσιο ποσοστό. ■
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Ολοταχώς για 1 εκατ. ανέργους

ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ
nxatzitsakos@e-typos.com

«Βουτιά» στις εισφορές
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ προβλέπει ότι το 2011 η ανεργία θα ξεπερά-
σει το 15% και θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα και το 2012. Πα-
ράλληλα η έκρηξη της ανεργίας τινάζει στον αέρα τα θεµέλια 
του ασφαλιστικού συστήµατος αλλά και τις εκτιµήσεις για την 
πορεία των φορολογικών εσόδων. Εάν η ανεργία ξεπεράσει το 
15%, τότε τα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων από την κα-
ταβολή των εισφορών θα µειωθούν σηµαντικά, ενώ το ίδιο θα 
ισχύσει και για τα δηµόσια έσοδα, οδηγώντας ουσιαστικά την 
οικονοµία σε ένα νέο φαύλο κύκλο ελλειµµάτων και χρεών.

Τραγική η εικόνα 
στη ∆υτική 
Μακεδονία που 
το ποσοστό της 
ανεργίας έχει 
εκτιναχθεί
στο 17,2% 
θυµίζοντας Ισπανία

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

17,6% έφτασε το 
ποσοστό 

ανεργίας στις γυναίκες 
τον Οκτώβριο.

34,6% έφτασε το 
ποσοστό 

των ανέργων στους νέους 
έως 24 ετών (από 27,5% 
τον Οκτώβριο του 2009).
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     Radar
Με μετοχικό 
κεφάλαιο 
187 εκατ. €

Ασφαλιστικό 
πρόγραμμα

Μείωση τιμών πάλι με… ευχολόγια

Εντός εξαμήνου
νέα stress tests 

▶▶ Γενική Τράπεζά

▶▶ Τράπεζά κύπρού

▶▶ ΣύνάνΤήΣή Σκάνδάλιδή με ΤούΣ «16» Τού πάΣοκ

▶▶ ΤράπεζεΣ

ΣΤά 187 εκάΤ. ευρώ ανέρχεται 
το μετοχικό κεφάλαιο της Γενι-
κής Τράπεζας Ελλάδος μετά την 
ολοκλήρωση της ΑΜΚ του τρα-
πεζικού ιδρύματος με καταβολή 
μετρητών κατά ποσό 45 εκατ. 
ευρώ υπέρ της Société Générale. 
«Το μετοχικό κεφάλαιο της τρά-
πεζας ανέρχεται στο ποσό των 
186.999.464,00 ευρώ, διαιρού-
μενο σε 141.999.464 κοινές ονο-
μαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 1,00 ευρώ η καθεμία, και 
10.000.000 προνομιούχες ονομα-
στικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
4,50 ευρώ η καθεμία», αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της 
τράπεζας.

Το νεο ασφαλιστικό πρόγραμ-
μα ζωής «Κύπρου Μεριμνώ» 
προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου σε 
ενδιαφερόμενους 40- 55 ετών, 
χωρίς οποιαδήποτε αξιολόγηση 
της υγείας. Αφορά σε άτομα τα 
οποία βρίσκονται σε μία ώριμη 
και παραγωγική φάση της ζωής 
τους και έχουν δημιουργήσει πε-
ριουσία, αλλά και οικογενειακές 
υποχρεώσεις. Η τράπεζα μέσω 
του προγράμματος παρέχει ένα 
κεφάλαιο κάλυψης της ζωής του 
ασφαλισμένου, ύψους 50.000 
ευρώ, με στόχο τη διασφάλιση των 
παιδιών της οικογένειάς του, την 
ομαλή μεταβίβαση της περιουσίας 
του και γενικότερα τη διαφύλαξη 
ενός καλού επιπέδου ζωής.

με Τήν ομάδά των 16 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που 
κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση για τη μεγάλη «ψαλί-
δα» που χωρίζει τις τιμές από το χωράφι ως το ράφι 
συναντήθηκε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης.

Η συνάντηση δεν οδήγησε σε κάποιο συγκεκριμέ-

νο αποτέλεσμα, πέραν των γενικών εξαγγελιών που 
έχουν γίνει κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Ο υπουργός περιέγραψε το πρόβλημα 
και είπε ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση 
ελληνικών προϊόντων, να ελεγχθούν τα κυκλώματα 
των μεσαζόντων και τα καρτέλ κ.λπ.

Το πρώΤο εξάμηνο του 2011 
θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύ-
ρος stress tests στις ευρωπαϊ-
κές τράπεζες, όπως ανακοίνωσε 
η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
(European Banking Authority). 
Επιπλέον, η EBA τόνισε πως τα 
αποτελέσματα των stress tests 
θα δημοσιοποιηθούν στα μέσα 
του έτους. Το πρώτο εξάμηνο του 
2011, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπε-
ζών θα ξεκινήσει και την εξέταση 
των κινδύνων που αντιμετωπίζει 
η ρευστότητα του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού κλάδου.

Στο 40% 
η πιθανότητα 
αναδιάρθρωσης

Αδικη η φυλάκιση για οφειλές ακόμη και 100 ευρώ

πιθάνοΤήΤεΣ 40% για 
αναδιάρθρωση του ελληνικού 
χρέους δίνει αναλύτρια του 
διεθνούς οίκου αξιολόγησης 
Standard & Poor’s, που 
θεωρεί ότι το πακέτο των 110 
δισεκατομμυρίων ευρώ είναι 
μόνο μία προσωρινή λύση για την 
εγχώρια οικονομία. 
Οπως αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα www.bankingnews.
gr, μπορεί το ποσοστό του 
40% της αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους να προκαλεί 
τρόμο, ωστόσο, η Κάρολ 
Σίρου, οικονομολόγος της 
S&P France, η οποία έκανε 
και τη συγκεκριμένη πρόβλεψη 
μιλώντας σε γαλλικό συνέδριο, 
θεωρεί ότι η πιθανότητα 40% 
που δίνεται για τη χρεοκοπία 
της Ελλάδας δεν είναι υψηλή. 
Παραδέχεται ότι το ύψος 
των spreads των κρατικών 
ομολόγων της Ελλάδας,  
της Ιρλανδίας και των 
υπόλοιπων χωρών που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με 
το δημόσιο χρέος τους είναι 
δυσανάλογα υψηλό σε σχέση 
με τις πραγματικές πιθανότητες 
χρεοκοπίας τους. Ο φόβος  
και η αβεβαιότητα των αγορών 
είναι οι λόγοι που ωθούν 
υψηλότερα τα spreads. 
Υπενθυμίζεται ότι η Standard 
& Poor’s απείλησε στις 3 
Δεκεμβρίου την πιστοληπτική 
ικανότητα της ελληνικής 
οικονομίας με νέα υποβάθμιση, 
τοποθετώντας τη χώρα μας σε 
καθεστώς επιτήρησης. 

νά άποΣύρει την άδικη διάταξη 
που απειλεί με φυλάκιση ακόμη και 
οφειλέτες των 100 ευρώ καλεί την 
κυβέρνηση η Ν.Δ. 

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικο-
νομίας Γιάννης Βρούτσης εξαπολύ-
ει δριμεία επίθεση για την απόφασή 
της να εξαντλήσει την αυστηρότητά 
της με μηνυτήριες αναφορές και φυ-
λακίσεις για τη μη απόδοση ΦΠΑ, 
ακόμη και για πολύ μικρά ποσά και 
κάνει λόγο για έλλειψη σχεδίου 
και προχειρότητα. «Ενώ, η Ν.Δ. με 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
τον Σεπτέμβριο του 2009, αναγνω-
ρίζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης, 
θεσμοθέτησε μηχανισμό διευκολύν-
σεων για τις επιχειρήσεις, όπως η 
καταβολή σε τρεις δόσεις του ΦΠΑ, 
έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και αυ-
στηροποιεί ακόμη περισσότερο τις 
ποινές σε ιδιαιτέρως μικρά ποσά, 
απειλώντας με φυλάκιση ακόμη και 
οφειλέτες των 100 €», δήλωσε ο κ. 
Βρούτσης  σχετικά με την έκδοση 
εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικο-

νομικών για την αυστηροποίηση των 
ποινών μη απόδοσης μικρών ποσών 
ΦΠΑ (ΠΟΛ 1002/03-01-2011).

Ο βουλευτής Κυκλάδων κατηγο-
ρεί την κυβέρνηση για οικονομικά 
αναποτελεσματική και κοινωνικά 
άδικη πολιτική και για απόφαση 
που έρχεται σε αντίθεση όχι μόνο 
με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, 
αλλά και με όλες εκείνες τις χαρι-
στικές ρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ προς 
οφειλέτες διαφόρων κατηγοριών 
(περαίωση).

▶▶ Standard & Poor’S

▶▶ άποΣύρΣή ΤήΣ διάΤάξήΣ ζήΤει ο ΓιάννήΣ ΒρούΤΣήΣ
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Ανακωχή στο μέτωπο 
για εργασία την Κυριακή
Εμποροι και υπάλληλοι προς υπογραφή κλαδικής σύμβασης

ενά Βήμά πίσω, στις συζητή-
σεις για αλλαγές στο ωράριο των 
καταστημάτων, έγινε στη διάρκεια 
χθεσινής σύσκεψης εργοδοτικών 
και συνδικαλιστικών οργανώσεων 
με θέμα την υπογραφή νέας κλαδι-
κής σύμβασης. 

Ετσι, λίγες μέρες μετά τη διατύ-
πωση σκέψεων και προτάσεων για 
εργασία τρεις Κυριακές το χρόνο 
και αλλαγές στις ώρες λειτουργίας 
των καταστημάτων, χθες οι μεγά-
λες οργανώσεις που εκπροσωπούν 
όλους όσους ενδιαφέρονται για το 
ωράριο των καταστημάτων (έμποροι 
μικροί και μεγάλοι, πολυκαταστή-
ματα και εργαζόμενοι στο λιανικό 
εμπόριο) ανακοίνωσαν από κοινού 
ότι: «Επαναβεβαιώνεται και παρα-
μένει η παλαιότερη συμφωνία που 
αφορά τη διασφάλιση της Κυριακής 
αργίας στο εμπόριο και διατηρείται 
το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 
έναρξης και λήξης της λειτουργίας 
των καταστημάτων», αν και συμφω-
νήθηκε «η εξέταση από τις οργανώ-
σεις του πλαισίου της λειτουργίας 
της αγοράς, με στόχο την επικαιρο-
ποίησή του και την υποβολή ενιαίας 
πρότασης προς την Πολιτεία για κε-

ντρική νομοθετική ρύθμιση, που θα 
διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία 
του πλαισίου χωρίς παραβιάσεις».

Την ανακοίνωση υπογράφουν, 
εκτός της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), η Γε-
νική Συνομοσπονδία Επαγγελματι-
ών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ) αλλά και η Εθνική Συ-
νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος. 
Οι εκπρόσωποι των δύο τελευταίων 
οργανώσεων, σύμφωνα με πρόσφα-

τες δηλώσεις του προέδρου της 
ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, πρόκειται να 
συναντηθούν στα τέλη του μήνα για 
να συζητήσουν περί των αλλαγών 
στην εργασία της Κυριακής και στις 
ώρες ανοίγματος των καταστημά-
των. Στο τραπέζι των συζητήσεων 
είχε μπει πρόταση για λειτουργία 
των καταστημάτων τρεις Κυριακές 
το χρόνο αλλά και για άνοιγμα την 
Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο, 
δύο ώρες αργότερα (γύρω στις 11 
το πρωί) με συνεχές ωράριο.

μιΧάλήΣ ΒούΤΣάδάκήΣ
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δεν αλλάζει κάτι στις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

Γιάννης Βρούτσης.
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Μετά την Αυστραλία, η 
Βραζιλία… Το νότιο 
ηµισφαίριο φαίνεται 

ότι βιώνει µια πολύ υγρή εποχή. 
Οι κατολισθήσεις στη Βραζιλία, 
έπειτα από τις σφοδρές βροχο-
πτώσεις των τελευταίων ηµερών, 
έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισ-
σότερους από 375 ανθρώπους. Ο 
µεγαλύτερος αριθµός των θυµά-
των εντοπίζεται στις φτωχές ορει-
νές συνοικίες Νόβα Φριµπούργκο, 
Τερεσόπολις και Πετρόπολις, που 
βρίσκονται στα βόρεια του Ρίο ντε 
Τζανέιρο.

Οι Αρχές επισηµαίνουν ότι 
υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι 
θαµµένοι κάτω από τους τόνους 
λάσπης, έπειτα από τις κατολισθή-
σεις που παρέσυραν τις φαβέλες 
του Ρίο. 

Εκατοντάδες διασώστες προ-
σπαθούν να εντοπίσουν τους 
αγνοουµένους, ενώ έχουν επι-
στρατευθεί και ελικόπτερα του 
Ναυτικού, µε οµάδες ειδικευµένες 
στη διάσωση. 

Κακό ξεκίνηµα 
για Ρουσέφ
Τις πληγείσες περιοχές επισκέ-
φθηκε χθες η νεοεκλεγείσα 
πρόεδρος της Βραζιλίας Ντίλ-
µα Ρουσέφ, η οποία βρίσκεται 
αντιµέτωπη µε την πρώτη κρίση 
από την έναρξη της θητείας της. 
Η Ρουσέφ ανακοίνωσε την εκτα-
µίευση 350 εκατοµµυρίων ευρώ 
ως κεφάλαιο βοήθειας και ανασυ-
γκρότησης των πληγέντων.

Στις αρχές της εβδοµάδας, οι 
καταρρακτώδεις βροχές προκά-
λεσαν το θάνατο 13 ανθρώπων 
στο Σάο Πάολο και ακύρωσαν 
για µερικές ηµέρες την καθηµε-
ρινή ζωή της µεγαλούπολης. Σε 
αρκετές πόλεις της Νοτιοανατολι-
κής Βραζιλίας δεν υπάρχει πόσιµο 
νερό, έχει διακοπεί η παροχή ηλε-
κτρικού, καθώς και η τηλεφωνική 
επικοινωνία, ενώ αρκετοί δρόµοι 
είναι απροσπέλαστοι. Επιπλέον, 
έντονη είναι η ανησυχία για τυχόν 
εξάπλωση ασθενειών.

Σύµφωνα µε µαρτυρίες κατοί-
κων που µεταφέρουν τα ξένα 
ειδησεογραφικά πρακτορεία, «τα 
ποτάµια υπερχείλισαν και κατέ-
στρεψαν σπίτια, ενώ τα ορµητικά 
νερά παρέσυραν ανθρώπους και 
αυτοκίνητα. Οσοι άνθρωποι σώ-
θηκαν είχαν προλάβει να σκαρ-
φαλώσουν πάνω σε δέντρα και 
σε υψηλά σηµεία».

Τα σωστικά συνεργεία χρησι-
µοποιούν ειδικά µηχανήµατα στην 
προσπάθειά τους να ξεθάψουν 
τους διασωθέντες. ∆εν έχει γίνει 
ακόµη γνωστό πόσοι άνθρωποι 
έχουν διασωθεί, ωστόσο οι Αρχές 
αναφέρουν ότι µόνο στην παρα-
γκούπολη Τερεσόπολις, έξω από 

το Ρίο, αγνοούνται ακόµη 50 άν-
θρωποι.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που 
προκαλούν κατολισθήσεις είναι 
συχνό φαινόµενο στη Βραζιλία 
κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού. 

Φυσικά, αυτοί που πλήττονται 
περισσότερο είναι οι φτωχοί που 
έχουν τα σπίτια τους στις παρα-
γκουπόλεις. Στις ορεινές περι-
οχές, µέσα σε 24 ώρες έπεσαν 
περισσότερα από 26 εκατοστά 
βροχής, ενώ, σύµφωνα µε τους 
µετεωρολόγους, οι βροχοπτώσεις 
θα συνεχιστούν και τις επόµενες 
ηµέρες. ■

Kόσµος
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ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com

Σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης 
η χώρα, µε τα 
σωστικά συνεργεία 
να ψάχνουν 
αγνοουµένους 
και τις βροχές να 
συνεχίζονται

Äåßêôçò ôéµþí 
êáôáíáëùôÞ
Ποσοστιαία µεταβολή
από τον Ιανουάριο 2007

Ινδία

43,3

Ευρωζώνη

ΗΠΑ
7,9

Bρετανία
12,0

Kίνα
15,0

Bραζιλία
20,9

8,1

%

Οι καταιγίδες αποτέλεσµα 
της κλιµατικής αλλαγής

�� ΑΥΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΟ 2010

Ο ΚΑΙΡΟΣ… τρελάθηκε και αυτό επιβεβαιώνεται πλέον και από έρευνες. 
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες του Πανεπιστηµίου του Κολοράντο, οι τρο-
πικές καταιγίδες που πλήττουν τις τελευταίες εβδοµάδες την Αυστραλία και 
τη Ν. Αµερική προφανώς συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή. Ο καιρός 
είναι πιο ζεστός και υγρός, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται ακραία καιρικά 
φαινόµενα. Το 2010 ήταν η χρονιά µε τη µεγαλύτερη υγρασία των τελευ-
ταίων 130 ετών, οπότε ξεκίνησε η καταγραφή των καιρικών φαινοµένων. Ο 
συνδυασµός υγρασίας και ζέστης προκάλεσε ισχυρές χιονοπτώσεις στις ΗΠΑ, 
το καυτό καλοκαίρι στη Ρωσία και καταρρακτώδεις βροχές στο Πακιστάν. Οι 
ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήµατά τους αφορούν και άλλες περιοχές 
που πλήττονται από τροπικές καταιγίδες, όπως η Κίνα και η Ινδία.
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Ο ορµητικός 
χείµαρρος 
παρέσυρε ό,τι 
βρήκε µπροστά του 
στην Τερεσόπολις.

Με σχεδία 
µια σαµπρέλα 
φορτηγού και 
κουπί µία σκούπα 
παλεύουν µε τα 
λασπόνερα στην 
πόλη Φράνκο 
ντα Ρόχα.
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�� ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΜΙΛΗΣΑΝ ΣΤΟΝ �Ε.Τ.�

Οι Ελληνες που έζησαν από
κοντά τη βιβλική καταστροφή
ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ λιµνοθά-
λασσα µοιάζει το Μπρίσµπεϊν 
της Αυστραλίας, όπου η κατά-
σταση αρχίζει να οµαλοποιείται, 
καθώς η στάθµη του νερού στον 
ποταµό δεν αυξήθηκε. Αποκα-
λύπτεται, ωστόσο, το µέγεθος 
της καταστροφής. Σύµφωνα 
µε τις Αρχές της Αυστραλίας, 
η έκταση των περιοχών που 
έχουν πληµµυρίσει είναι ίση µε 
την έκταση της Γαλλίας και της 
Γερµανίας. Στην περιοχή Γουέστ 
Εντ που υπάρχει µεγάλη κοινό-
τητα οµογενών –περισσότεροι 
από 3.000 Ελληνες κατοικούν 
στη συγκεκριµένη περιοχή– ελά-
χιστοι έχασαν τα σπίτια τους. Ο 
«Ε.Τ.» επικοινώνησε µε κάποιους 
από αυτούς.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

«Ευτυχώς οι περισσότεροι 
οµογενείς κατοικούν στους 

λόφους γύρω από την πόλη 
του Μπρίσµπεϊν. Οσων τα σπί-
τια έχουν υποστεί ζηµιές ή οι 
ίδιοι έχουν προβλήµατα υγείας 
τους πηγαίνουµε σε γηροκο-
µεία ή νοσοκοµεία ώστε να 
λαµβάνουν την απαιτούµενη 
φροντίδα».

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΩΝΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ 
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ

«Θα συγκεντρώσουµε οµάδα 
εθελοντών και θα βοηθήσουµε 
όλοι µαζί να επισκευαστούν 
τα σπίτια», τόνισε, επισηµαίνο-
ντας ότι «µικρές και µεγάλες 
επιπτώσεις είχαν σε όλα τα 
σπίτια οι πληµµύρες».

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΣΙΝΤΙΚΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΟΥΕΣΤ ΕΝΤ
«Το 75% της πολιτείας έχει 
πληγεί από τις πληµµύρες. Οι 
κάτοικοι αναµένεται να αντι-

µετωπίσουν και προβλήµατα 
σίτισης, καθώς όλα τα κατα-
στήµατα είναι κλειστά, ενώ 
µεγάλη καταστροφή έχουν 
υποστεί αγροκτήµατα, φάρµες 
και εργοστάσια παρασκευής 
γαλακτοκοµικών».

ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ

«Η Αρχιεπισκοπή θα πραγ-
µατοποιήσει έρανο για να 
συγκεντρωθούν χρήµατα για 
τους πληγέντες των κατα-
στροφικών πληµµυρών. Η ίδια 
µάλιστα τόνισε ότι πολλοί φο-
βούνται αύξηση του κόστους 
ζωής επισηµαίνοντας ότι 
στη Μελβούρνη οι τιµές στις 
λαϊκές αγορές έχουν παρου-
σιάσει αύξηση της τάξεως του 
222%».

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ

ΟΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ πληµµύρες στην Αυστρα-
λία θα διαµορφώσουν τις τιµές των σιτηρών το 
επόµενο διάστηµα, οδηγώντας αναπόφευκτα 
σε έκρηξη αυξήσεων των τιµών. Ο εφιάλτης 
µιας νέας επισιτιστικής κρίσης καραδοκεί, κα-
θώς τα ακραία καιρικά φαινόµενα του τελευ-
ταίου εξαµήνου και η πτώση της παραγωγής 
στις µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου θα 
µετατρέψουν το ψωµί σε είδος πολυτελείας! 

Οι τιµές των σιτηρών και των δηµητριακών 
ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ (υψηλό 30 µηνών) 
στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου 
εµπορευµάτων του Σικάγου – το µεγαλύτερο 

στον κόσµο. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης µείωσε δραµατικά τις εκτιµήσεις για την 
παραγωγή σιτηρών, διευρύνοντας το έλλειµµα 
στην παγκόσµια παραγωγή από 17,2 µετρικούς 
τόνους που ήταν τον ∆εκέµβριο στους 20,1 
τόνους. 

Η παραγωγή των ΗΠΑ –της µεγαλύτερης 
χώρας στον κόσµο τόσο στην παραγωγή όσο 
και στις εξαγωγές σιτηρών– είναι η µικρότε-
ρη από το 1996. Με δεδοµένη τη µείωση της 
παραγωγής της Αυστραλίας, λόγω των πληµ-
µυρών, όλα συνηγορούν σε αυξήσεις τιµών 
πέραν του ανεκτού και σε κοινωνική έκρηξη, 

όπως εκείνη του 2008 που προκλήθηκε από 
την έλλειψη ρυζιού και εξαπλώθηκε από την 
Αίγυπτο έως την Αϊτή.

Η Αυστραλία, που πλήττεται από τις πρωτο-
φανείς πληµµύρες, είναι η τέταρτη εξαγωγική 
δύναµη σιτηρών παγκοσµίως. Ο Αντριου Φρέ-
ιζερ, υπουργός Οικονοµικών της πολιτείας του 
Κουίνσλαντ, µίλησε για βιβλική καταστροφή. Το 
Κουίνσλαντ επλήγη από τις χειρότερες πληµµύ-
ρες των τελευταίων 150 ετών, καταστρέφοντας 
την αγροτική παραγωγή, που, όπως εκτιµούσαν 
οι ειδικοί, θα έφθανε τα 10 εκατ. τόνους.

Οι ανατιµήσεις που αναµένεται να γίνουν 

το επόµενο διάστηµα στα σιτηρά, λόγω της 
µείωσης της παγκόσµιας παραγωγής –που 
οφείλεται και στις µεγάλες πυρκαγιές και την 
ξηρασία της Ρωσίας, το καλοκαίρι που πέρασε– 
εκτιµάται ότι θα συµπαρασύρουν και τις τιµές 
του κρέατος και του καφέ. Η Κίνα αναµένεται 
να αναστείλει τα σχέδιά της για εισαγωγές 
εκατοµµυρίων τόνων πανάκριβων δηµητρια-
κών και σιτηρών εντός του 2011 ενώ η Νότια 
Κορέα θα µειώσει τους δασµούς για ορισµένα 
προϊόντα. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εµφανίζε-
ται να το έχει η Ινδία, όπου τα προϊόντα µαζικής 
κατανάλωσης αυξήθηκαν τον προηγούµενο 
χρόνο κατά 17% και τα λαχανικά κατά 70%, 
µε αποτέλεσµα τώρα να αντιµετωπίζει αύξηση 
του πληθωρισµού.

ΑΛΙΚΗ ΚΟΤΖΙΑ

Ο… κακός καιρός οδηγεί σε παγκόσµια έκρηξη των τιµών
�� ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΤΑΝΕ ΤΑ 10 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ

 ∆ορυφορική φωτογραφία που αποτυπώνει το µέγεθος της καταστροφής.
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Απελπισµένοι κάτοικοι του 
Σάο Πάολο βλέπουν την 

πόλη τους πληµµυρισµένη.



Αυστηρούς περιορισμούς 
στην πώληση, στην κα-
τανάλωση και τη διαφή-

μιση αλκοολούχων ποτών βάζει 
η κυβέρνηση Ερντογάν, προκα-
λώντας την αντίδραση πολλών 
Τούρκων. Γίνεται φανερό ότι η 
κυβέρνηση Ερντογάν προσπαθεί 
να ικανοποιήσει τους «συντηρη-
τικούς» οπαδούς της.

Λόγω του νέου νόμου, η γνω-
στή ομάδα μπάσκετ Efes Pilsen 
θα αναγκαστεί να αλλάξει όνομα, 
επειδή έχει την ονομασία συγκε-
κριμένης μπίρας!

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, 
«απαγορεύονται η πώληση και η 
κατανάλωση αλκοολούχων ποτών 
σε δραστηριότητες και συναυλίες 
που έχουν στόχο την προσέλκυση 
παιδιών και νέων». 

Αυτό το άρθρο προκαλεί την 
οργή πολλών, καθώς ως νέοι 
θεωρούνται όσοι είναι 15-24 
ετών. Οι επικριτές τονίζουν πως 
εσκεμμένα ο νομοθέτης έβαλε 
μαζί με τους νέους και τον όρο 
παιδιά, έτσι ώστε η απαγόρευση 
να είναι καθολική.

Συντηρητική νοοτροπία
Οι επικριτές του νόμου υποστη-
ρίζουν πως, αν ο νόμος εφαρμο-
στεί κατά γράμμα, τότε σε καμία 
«ροκ» συναυλία δεν θα μπορεί να 
προσφερθεί αλκοολούχο ποτό. Tο 
τηλεοπτικό δίκτυο NTV τονίζει ότι 
στο αλκοόλ μπαίνει ως όριο ηλικί-
ας το 24ο έτος, όμως ο περιορι-
σμός αγοράς και κατοχής όπλου 
στην Τουρκία μειώθηκε πρόσφατα 
στο 21ο έτος!

Ο αρθρογράφος της «Hürriyet» 
Σεντάτ Εργκίν γράφει χαρακτηρι-
στικά: «Οι περιορισμοί στο αλκο-
όλ καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα 

δραστηριοτήτων: εκθέσεις, φεστι-
βάλ, πανηγύρια, στα οποία πολλές 
φορές θα χρειαστεί ειδική άδεια 
για να προσφερθούν αλκοολούχα 
ποτά». Οπως σχολιάζει, δε, είναι 
φανερό ότι στην προσπάθεια να 
υπάρξει μια προσπάθεια για την 
προστασία από το αλκοόλ, δεν 
τηρήθηκε η ισορροπία και ο νό-
μος αυτός επισφραγίσθηκε από 
μια συντηρητική νοοτροπία».

Θύμα του νέου νόμου είναι και 
η γνωστή ομάδα μπάσκετ Efes 
Pilsen, που χορηγός της είναι η 
ομώνυμη μπίρα. Ο νέος νόμος δί-
νει περιθώριο ενός έτους για να 
αλλάξουν την ονομασία τους οι 
ομάδες που έχουν χορηγούς αλ-
κοολούχα ποτά ή τσιγάρα. Ετσι 

η τουρκική ομάδα υποχρεώθηκε 
να υποβάλει αίτημα για αλλαγή 
ονομασίας. Επειτα από 53 χρόνια 
παρουσίας της στο τουρκικό πρω-
τάθλημα μπάσκετ, η Efes Pilsen 
θα μετονομαστεί σε Αnadolu Efes 
ή σε Efes Sport! 

Ο νόμος προβλέπει και έκδο-
ση ειδικών αδειών σε catering 
που θα προσφέρουν αλκοόλ σε 
γάμους. H τουρκική κυβέρνηση 
υποστηρίζει ότι ο νέος νόμος θα 
εφαρμοστεί για να προστατευ-
θούν οι νέοι από το αλκοόλ. 

Ομως δεν μπορεί να εξηγή-
σει ακόμη και για ποιο λόγο θα 
απαγορευθεί και στις εταιρίες να 
στέλνουν ως δώρα στους πελάτες 

τους αλκοολούχα ποτά, που συμ-
βαίνει κυρίως την Πρωτοχρονιά.

Kαι στα σίριαλ
Αλλο ένα παράδειγμα της 
«σκληρής γραμμής» και του νε-
ο-συντηρητισμού στην Τουρκία 
είναι η αντίδραση του Tουρκικού 
Οργανισμού Ραδιοτηλεοπτικού 
Ελέγχου, που προειδοποίησε με 
σκληρή ανακοίνωση το ιδιωτικό 
τηλεοπτικό δίκτυο Show TV για 
«προσβολή της ιδιωτικής ζωής» του 
Οθωμανού σουλτάνου Σουλεϊμάν 
του Μεγαλοπρεπούς.

Ο λόγος της αντίδρασης του 
Οργανισμού είναι διότι σε σχετι-
κό σίριαλ με τη ζωή του σουλτά-

νου, ο Σουλεϊμάν εμφανίζεται ως 
πότης! «Το κανάλι θα πρέπει να 
ζητήσει δημοσίως συγγνώμη γιατί 
προσέβαλε με το σίριαλ “Ο μεγα-
λοπρεπής αιώνας” την ιδιωτική 
ζωή μιας ιστορικής προσωπικότη-
τας», αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του Ανώτατου Τουρκικού Οργανι-
σμού Ραδιοτηλεοπτικού Ελέγχου. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ορ-
γανισμού Ραδιοτηλεοπτικού Ελέγ-
χου Νταβούτ Ντουρσούν, 75.000 
πολίτες διαμαρτυρήθηκαν ήδη από 
την προβολή του πρώτου επεισο-
δίου. Πάντως η τουρκική σειρά 
σπάει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και 
στο επεισόδιο της περασμένης Τε-
τάρτης ξεπέρασε το 51%. ■
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ
mkostidis@e-typos.com

Η ομάδα μπάσκετ 
Εφές Πίλσεν θα 
αναγκαστεί να 
αλλάξει όνομα, 
αφού η Pilsen 
είναι μπίρα
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«Ποτοαπαγόρευση»
επιβάλλει ο Ερντογάν

▶▶ ΑγΡΙΕψΕ Η «ΣΚΟΤΛΑΝΤ γΙΑΡΝΤ» ΠΟΥ ψΑχΝΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΤΩΝ φΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜβΡΙΟΥ

Συνελήφθη 31χρονος γιατί έριξε χιονόμπαλα σε αστυνομικό
ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ τη στάση της απέναντι στους 
ταραξίες η βρετανική αστυνομία, μετά την 
πρόσφατη εξέγερση των φοιτητών για τον 
τριπλασιασμό στα πανεπιστημιακά δίδακτρα. 
Χθες, ένας νεαρός άνδρας τέθηκε σε κατ’ οί-
κον περιορισμό επειδή… πέταξε χιονόμπαλα 
σε μία αστυνομικό, ενώ την ίδια ώρα δύο 
φοιτητές που αποπειράθηκαν να μπουν στο 
παλάτι του Μπάκιγχαμ συνελήφθησαν και 
ανακρίνονται. Ο 31χρονος Ντιν Σμιθ, πα-
τέρας ενός 5χρονου παιδιού, κλήθηκε να 
πληρώσει πρόστιμο 102 ευρώ, ενώ για τις 
επόμενες δύο εβδομάδες θα παραμείνει κλει-
σμένος στο σπίτι του και θα είναι υποχρεω-
μένος να φοράει διαρκώς μία ηλεκτρονική 
ταυτότητα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 
αστυνομικός Κλερ Νορθ τον είχε αναφέρει 
προηγουμένως για απόπειρα μικροκλοπής 
και εκείνος, έστω και ετεροχρονισμένα, την 

«εξευτέλισε δημόσια για να βγάλει το άχτι 
του». Τρεις μέρες μετά το περιστατικό -που 
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα-, αξιωματι-
κοί της αστυνομίας εμφανίστηκαν στο σπίτι 
του και τον συνέλαβαν. «Στην αρχή νόμισα 
ότι κάποιος μου έκανε πλάκα. Δεν μπορούσα 

να καταλάβω γιατί με οδηγούν στο τμήμα. 
Πόσο κόστισε άραγε όλη αυτή η διαδικασία 
στους φορολογουμένους;», δήλωσε ο Ντιν 
Σμιθ στην «Daily Telegraph».

ψάχνουν τους ταραξίες
Kαι ενώ η υπόθεση της χιονόμπαλας προκα-
λεί δημόσιο διάλογο στη χώρα, χθες οι Αρχές 
συνέλαβαν δύο  φοιτητές ηλικίας 20 και 26 
ετών, την ώρα που προσπαθούσαν να εισβά-
λουν στο παλάτι της βασίλισσας Ελισάβετ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούσαν ένα 
σεντόνι με συνθήματα, το οποίο σκόπευαν 
να αναρτήσουν.

Το επεισόδιο συνέπεσε με τη δημοσιοποί-
ηση 10 νέων φωτογραφιών με τους ύπο-
πτους που πρωταγωνίστησαν στις φοιτητικές 
διαδηλώσεις που σημάδεψαν το τέλος του 
2010. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα συνο-

δεύει και ένα βίντεο που τράβηξε κάποιος 
από τους διαδηλωτές στις 9 Δεκεμβρίου, μία 
από τις πιο βίαιες ημέρες των συμπλοκών. Το 
ειδικό τμήμα με την κωδική ονομασία «Επι-
χείρηση Malone», που έχει συγκροτήσει η 
Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου με 
σκοπό τον εντοπισμό των ταραχοποιών, «χτε-
νίζει» ήδη ένα άλλο βίντεο από την επίθεση 
στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο πρί-
γκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα. 
Ο πρώτος διαδηλωτής που καταδικάζεται 
για τα επεισόδια είναι ο φοιτητής Εντουαρντ 
Γούλαρντ. Την Τρίτη, η βρετανική Δικαιοσύνη 
τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 8 
μηνών για τη ρίψη ενός πυροσβεστήρα από 
την οροφή του αρχηγείου των Συντηρητικών, 
με κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα του 
συγκεντρωμένου πλήθους.

ΝΑΤΑΣΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η κυβέρνηση Ερντογάν, για να ικανοποιήσει τους συντηρητικούς οπαδούς της, αποφάσισε την απαγόρευση 
του αλκοόλ σε νέους κάτω των 24 ετών, καθώς και τη διαφήμιση ποτών.

EP
A

Οι φωτογραφίες των 10 φοιτητών που 
θεωρούνται ύποπτοι.



0
1     13   0

1

ΑΡΘΡΑ, ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ  ΡΙΧΝΟΥΝ 
ΦΩΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 

Το 8ο CD της δεύτερης σειράς
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     Radar

Σε μερική αναθεώρηση του 
νόμου που προσέφερε προσω-
ρινή ασυλία στον Ιταλό πρωθυ-
πουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι 
προχώρησε χθες η ιταλική Δι-
καιοσύνη. 

Σε ένα νέο πλήγμα για τον 
Καβαλιέρε -που σύμφωνα με 
αρκετούς αναλυτές επαναφέ-
ρει το σενάριο των πρόωρων 
εκλογών-, το Συνταγματικό Δι-
καστήριο αποφάσισε να προχω-
ρήσει σε άρση της προσωρινής 
ασυλίας του, υποστηρίζοντας 
ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν 
μπορεί να επικαλείται «κώλυμα» 
λόγω θεσμικών υποχρεώσεων 
για να μην παρίσταται στο δικα-
στήριο. Στο εξής οι δικαστές θα 
κρίνουν κατά περίπτωση αν τα μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου -μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός- 
θα υποχρεώνονται ή όχι σε δίκη. 

Η απόφαση «ξεπαγώνει» αυτόματα τις τρεις δίκες 
που εκκρεμούν σε βάρος του Μπερλουσκόνι και έχουν 

να κάνουν με ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν στον 
τηλεοπτικό κολοσσό του Μediaset. Πριν από την ανα-
κοίνωση της απόφασης, ο 74χρονος πρωθυπουργός 
είχε δηλώσει ότι «όποια και αν είναι η ετυμηγορία, δεν 
πρόκειται να επηρεάσει το κυβερνητικό του έργο».
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Aρση της προσωρινής ασυλίας 
για τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι
Η απόφαση «ξεπαγώνει» αυτόματα τις τρεις δίκες που εκκρεμούν σε βάρος του Καβαλιέρε 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ εΚφΟβΙΣΜΟΥ

Οι γονείς επιστρέφουν στα... ηλεκτρονικά θρανία

▶▶ μακελEιο Στήν αριζονα

▶▶ ΠοταμοΣ ρήνοΣ

▶▶ Διαγγελμα μΠεν αλι

▶▶ λιΒανοΣ

εκκλήΣή για «εθνική ομοψυχία και ενότητα» έκανε ο πρό-
εδρος Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας ενώπιον 14.000 πολιτών 
στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Προηγουμένως, μετείχε στην 
τελετή μνήμης για τα θύματα του μακελειού του Τουσόν. Ο 
Ομπάμα κάλεσε την Αμερική να κλείσει τις πληγές της. «Δεν 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τραγωδία ως αφορμή για να 
στραφούμε ο ένας ενάντια στον άλλον», υπογράμμισε ο Ομπά-
μα. εν τω μεταξύ, ο ομοσπονδιακός δικαστής της Καλιφόρνια, 
Λάρι Μπερνς, ανέλαβε τη δίκη του δράστη Τζάρεντ Λόουνερ, 
καθώς οι δικαστές της Αριζόνα ζήτησαν να εξαιρεθούν επειδή 
ανάμεσα στα θύματα βρισκόταν και ο συνάδελφός τους Τζον 
Ρολ και κάτι τέτοιο θα ήταν αντιδεοντολογικό.

ΔεξαμενοΠλοιο 
που μετέφερε 2.400 
τόνους θειικού οξέ-
ος βυθίστηκε χθες 
στον ποταμό Ρήνο. 
Δύο μέλη του πλη-
ρώματος διασώθη-
καν ενώ δύο ακόμη αγνοούνται, σύμφωνα με τις γερμανικές 
αρχές της πόλης Κόμπλεντζ. Ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος 
μόλυνσης του ποταμού επειδή το δεξαμενόπλοιο πιστεύεται 
πως είναι σύγχρονου τύπου με διπλά μεταλλικά τοιχώματα 
ικανά να  εμποδίσουν την οποιαδήποτε διαρροή του θειικού 
οξέος. Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν άγνωστα, αλλά 
στην περιοχή υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

τήν καταΠαυΣή του πυρός υποσχέθηκε ο 
πρόεδρος της Τυνησίας, Ζιν ελ Αμπινίν Μπεν 
Αλί, σε διάγγελμά του. επίσης υποσχέθηκε πε-
ρισσότερες πολιτικές ελευθερίες, αλλά και τη 
μείωση των τιμών στα τρόφιμα, ενώ επιβεβαί-
ωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες 
προεδρικές εκλογές το 2014, λέγοντας ότι θα 
διατηρηθεί το όριο των 75 ετών (ο Μπεν Αλί 
είναι σήμερα 74 ετών). Μετά τις δηλώσεις του, 
ο ηγέτης του μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού 
κόμματος της Τυνησίας, Νατζίμπ Τσέμπι, ζήτη-
σε τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού.

μενει μέχρι να… φύγει. Ο πρωθυπουργός του 
Λιβάνου Σαάντ Χαρίρι έκανε αποδεκτό το αίτη-
μα του Λιβανέζου προέδρου Μισέλ Σουλεϊμάν 
να ηγηθεί υπηρεσιακής κυβέρνησης, μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι συνομιλίες για το σχηματισμό 
νέας κυβέρνησης που ξεκινούν τη Δευτέρα. Η 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Λιβάνου κα-
τέρρευσε, καθώς 11 βουλευτές της Χεζμπολάχ 
και των συμμάχων της παραιτήθηκαν, ως απά-
ντηση στην έρευνα του δικαστηρίου του ΟΗε 
για τη δολοφονία του πρώην  πρωθυπουργού 
Ραφίκ Χαρίρι. 

εκκληση Ομπάμα  
για εθνική ομοψυχία

βυθίστηκε δεξαμενόπλοιο

Κατάπαυση πυρός 
στην Τυνησία

Ο Σαάντ Χαρίρι σε 
υπηρεσιακή κυβέρνηση
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Life
Στα… θρανία επιστρέφουν οι 

ελληνες γονείς με την ελπί-
δα ότι με αυτό τον τρόπο θα 

καταφέρουν να προστατεύσουν τα 
παιδιά τους από διάφορες «κυβερνο-
απειλές». 

Τα τελευταία χρόνια το bullying, ο 
εκφοβισμός, δηλαδή, αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους… εφιάλτες 
των γονέων, αφού δεκάδες παιδιά από 
όλη την ελλάδα γίνονται θύματα τόσο 
σωματικής όσο και ψυχολογικής βίας. 
Δυστυχώς το Διαδίκτυο, όπου υπάρ-
χει ακόμα ανωνυμία, είναι ένα από τα 
αγαπημένα μέσα που χρησιμοποιούν 
οι μικροί «βασανιστές». 

είναι λογικό, λοιπόν, οι γονείς που 
δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνο-
λογία να αισθάνονται αδύναμοι να 
βοηθήσουν τα παιδιά τους, αφού δεν 
έχουν τις γνώσεις για να καταλά-
βουν εάν τα παιδιά τους έχουν πέσει 
θύματα cyberbullying, της ηλεκτρο-
νικής δηλαδή μορφής εκφοβισμού.  
Για να παρακολουθούν τις διαδικτυ-
ακές κινήσεις των παιδιών τους στον 
κυβερνοχώρο και να έχουν τα κατάλ-
ληλα εφόδια για να αντιμετωπίσουν 
τον διαδικτυακό εκφοβισμό, αρκετοί 
από αυτούς αποφάσισαν να γραφτούν 
σε δημόσια ή ιδιωτικά προγράμματα 
εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. 

Οπως λέει στον «ε.Τ.» η κ. Μαρία 
Αμπελοπούλου, καθηγήτρια Πληρο-
φορικής: «Μπορείτε να φανταστείτε 
πόσο τρομαγμένοι είναι οι γονείς που 
δεν είναι σε θέση να ξέρουν τι συμβαί-
νει στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί 
αποφασίζουν έστω και αργά να κά-
νουν κάποια μαθήματα πληροφορικής. 
Ο αριθμός τους έχει αρχίσει να αυξά-
νεται σημαντικά τον τελευταίο καιρό, 
ιδιαίτερα μετά την έκρηξη δημοτικό-
τητας του Facebook και του Twitter. 
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για 
μια αύξηση 30% με 35% τα τελευταία 
δύο χρόνια». 

Δωρεάν προγράμματα 
εν μέσω οικονομικής κρίσης δεν είναι 
εύκολο για όλους τους ενήλικες να 
καταβάλλουν χρήματα για την ψηφι-
ακή εκπαίδευσή τους. Κατά καιρούς, 

όμως, σχολεία και δήμοι διοργανώ-
νουν τέτοιου είδους προγράμματα είτε 
με πολύ χαμηλό κόστος είτε εντελώς 
δωρεάν. «Ακόμα και μια μικρή επαφή 
με τους υπολογιστές μπορεί να είναι 
σημαντική», αναφέρει η κ. Αμπελο-
πούλου, και συνεχίζει: «Αφού έχουν 
μάθει τις βασικές αρχές, μπορούν να 
αρχίσουν να ασχολούνται και μόνοι 
τους στο σπίτι».

Η ίδια η κ. Αμπελοπούλου είναι μη-
τέρα δύο αγοριών ηλικίας οκτώ και 

δώδεκα ετών. Οπως αναφέρει, τα παι-
διά της ξέρουν να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα νέα τεχνολογικά μέσα, 
η ίδια όμως συνεχίζει να ανησυχεί: 
«ενας από τους μεγαλύτερους φόβους 
μου είναι ότι τα παιδιά θα ανεβάσουν 
αργότερα φωτογραφίες ή θα κάνουν 
σχόλια που θα τα ακολουθούν για 
όλη την υπόλοιπη ζωή τους. Μπορεί 
να ακούγεται αστείο σε ορισμένους, 
αλλά πολλοί γονείς με έχουν ρωτήσει 
πώς μπορούν να σβήσουν τα διαδικτυ-
ακά ίχνη των παιδιών τους». 

Στη χώρα μας ο… κυβερνοεκφοβι-
σμός εμφανίζει ανησυχητικά στοιχεία. 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της 
οργάνωσης ΝεΟΙ, το 16% των αγο-
ριών ηλικίας 13 έως 18 ετών πα-
ραδέχονται ότι έχουν πέσει θύμα 
cyberbullying. To αντίστοιχο ποσοστό 
για τα κορίτσια είναι αρκετά πιο αυξη-
μένο και αγγίζει το 22%. Μάλιστα, το 
42% των παιδιών και των δύο φύλων 
ανέφεραν ότι γνωρίζουν κάποιο φίλο 
ή συμμαθητή που είχε υποστεί κυβερ-
νοεκφοβισμό. 

ο 74χρονος 
πρωθυπουργός 

είχε δηλώσει ότι 
«όποια και αν είναι 

η ετυμηγορία, 
δεν πρόκειται 

να επηρεάσει το 
κυβερνητικό του 

έργο».

Eλενή Βεργου
evergou@e-typos.com

Το 16% των 
αγοριών ηλικίας 
13 έως 18 ετών 
παραδέχονται ότι 
έχουν πέσει θύματα 
cyberbullying
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ενεργειακών πιστοποιητικών: 
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Κανονισµός Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων

■ Αυτόνοµα συστήµατα 
θέρµανσης και κλιµατισµού: 
Εξοικονοµήστε ενέργεια 
µε τους σωστούς 
θερµοστάτες χώρου

■ Αυξηµένο ενδιαφέρον για 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων. Θα δοθεί 
προτεραιότητα στις αιτήσεις 
των αγροτών 

■ Με νέα τσουχτερά πρόστιµα απειλείται η χώρα µας από την Ευρωπαϊκή Ενωση
■ Χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά και µέταλλα αποτελούν το ένα τρίτο 

των στερεών αποβλήτων, φθάνοντας τους 1.300.000 τόνους το χρόνο

Ανακυκλώσιµες λύσεις για τη 
διαχείριση των απορριµµάτων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Υ ποχρεωτική είναι πλέον 
η έκδοση πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης 
(ΠΕΑ) για όλες τις αγο-

ραπωλησίες ακινήτων και για τις 
νέες µισθώσεις ολόκληρων κτιρίων. 
Για τις µισθώσεις τµηµάτων κτιρίων 
(δηλαδή µεµονωµένων ιδιοκτησιών 
διαµερισµάτων, καταστηµάτων, γρα-
φείων κ.λπ.) η υποχρέωση έκδοσης 
ΠΕΑ αναβάλλεται για ένα εξάµηνο 
και θα ισχύσει από 9-7-2011.

Αναλυτικά, το καθεστώς έκδοσης 
ενεργειακών πιστοποιητικών, όπως 
το παρουσίασε η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟ-
ΜΙ∆Α), διαµορφώνεται ως εξής:

Α. Μεταβιβάσεις ακινήτων 

Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του νέου 
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προβλέπεται ότι 
«κάθε συµβολαιογράφος για την 
κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησί-
ας ακινήτου υποχρεούται να µνη-
µονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό 
πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυ-
νάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο 
του ΠΕΑ». 

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται για 
όλες συµβολαιογραφικές µεταβιβά-
σεις κτιρίων συνολικού εµβαδού άνω 
των 50 τ.µ. οι οποίες καταρτίζονται 
από την 9η Ιανουαρίου 2011 και 
µετά, τόσο ολοκλήρων όσο και µε-
µονωµένων ιδιοκτησιών, µε εξαίρεση 
τις αποθήκες και τις θέσεις στάθµευ-
σης αυτοκινήτων. 

Από την υποχρέωση έκδοσης πι-
στοποιητικού εξαιρούνται µονίµως οι 
εξής κατηγορίες συµβάσεων µετάθε-
σης εµπραγµάτων δικαιωµάτων:
1. Μεταβιβάσεις κάθε είδους γηπέ-
δων (οικοπέδων και αγροτεµαχίων) 
χωρίς κτίσµατα. 
2. Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων 
παλαιών κτισµάτων, για τα οποία 
υπάρχει απαλλαγή από το φόρο µε-
ταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κα-
τεδάφισης εντός εξαµήνου από την 
υπογραφή του συµβολαίου. 
3. Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή 
ιστορικών κτιρίων.
4. ∆ιανοµές συνιδιόκτητων ακινήτων 
µε κτίσµατα.
5. Ανταλλαγές ακινήτων µε κτίσµα-
τα.
6. Γονικές παροχές, δωρεές, απο-
δοχές κληρονοµιάς ακινήτων µε 
κτίσµατα.
7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησί-
ας επί υφισταµένων ή µελλοντικών 
κτισµάτων.

8. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τµηµά-
των κτιρίων ή δοµικών έργων που 
στεγάζουν βιοµηχανίες, βιοτεχνί-
ες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, 
υπηρεσίες µε σηµαντικό ηλεκτρο-
µηχανολογικό εξοπλισµό. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν µεταξύ 
άλλων και τα εργοστάσια, οι βιοτε-
χνικές εγκαταστάσεις, τα συνεργεία 
συντήρησης και επισκευής αυτοκι-
νήτων, τα βαφεία, τα ξυλουργεία, 
τα παρασκευαστήρια τροφίµων, τα 
καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα 
οργανωµένα πλυντήρια ρούχων, τα 
αυτοτελή κέντρα µηχανογράφησης 
καθώς και τα εργαστήρια ερευνών 
και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και 
οι σταθµοί παραγωγής ενέργειας.

9. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τµηµά-
των κτιρίων ή δοµικών έργων που 
χρησιµοποιούνται για αποθήκευση 
αγαθών, φύλαξη αντικειµένων ή 
στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν µεταξύ άλλων και οι γενικές 
αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες, τα 
λιµενικά υπόστεγα, οι αποθήκες κα-
ταστηµάτων (αλλά και κατοικιών), 
οι αποθήκες µουσείων, οι αποθήκες 
µουσείων, στάβλοι, βουστάσια, χοι-
ροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ. 
10. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τµηµά-
των κτιρίων ή δοµικών έργων για 
στάθµευση αυτοκινήτων, δικύκλων 
ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσί-
µων και πλυντήρια αυτοκινήτων. 

Β. Μισθώσεις ακινήτων 

Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ΚΕ-
ΝΑΚ προβλέπεται επίσης ότι «…Σε 

κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός 
πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να 
αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συµβο-
λαιογραφικό µισθωτήριο έγγραφο. 
Η φορολογική αρχή δεν θεωρεί µι-
σθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκο-
µίζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΠΕΑ)». Ως «µίσθωση ακι-
νήτου» νοείται κάθε µίσθωση ακινή-
του µε κτίσµατα που καταρτίζεται για 
πρώτη φορά από την ηµέρα ισχύος 
της διάταξης, προς νέο µισθωτή που 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο 
µίσθιο. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται 
για µισθώσεις ολόκληρων κτιρίων, 
συνολικού εµβαδού άνω των 50 
τ.µ. οι οποίες καταρτίζονται από την 
9η Ιανουαρίου 2011 και µετά. Από 
την 9η Ιουλίου 2011 η υποχρέωση 
αυτή θα επεκταθεί και στις µισθώσεις 
τµηµάτων κτιρίων (π.χ. µεµονωµέ-
νων διαµερισµάτων, καταστηµάτων, 

γραφείων κ.λπ.), µε εξαίρεση και 
πάλι των αποθηκών και των θέσεων 
στάθµευσης αυτοκινήτων. Από την 
υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού 
εξαιρούνται µονίµως οι εξής κατη-
γορίες µισθωτικών συµβάσεων οι 
οποίες αφορούν ακίνητα µε ή χωρίς 
κτίσµατα και συγκεκριµένα:
1. Μισθώσεις κάθε είδους γηπέδων 
(οικοπέδων και αγροτεµαχίων) χωρίς 
κτίσµατα. 
2. Παρατάσεις - ανανεώσεις υφι-
σταµένων µισθώσεων µε τον αυτό 
υφιστάµενο µισθωτή.
3. Τροποποιήσεις όρων υφισταµέ-
νων µισθώσεων (π.χ. µειώσεις κα-
ταβαλλοµένων µισθωµάτων). 
4. Μισθώσεις κτιρίων ή τµηµάτων 
κτιρίων ή δοµικών έργων που στεγά-
ζουν βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργα-
στήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες 
µε σηµαντικό ηλεκτροµηχανολογικό 
εξοπλισµό. Στην κατηγορία αυτή ανή-
κουν µεταξύ άλλων και τα εργοστά-
σια, οι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τα 
συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων, τα βαφεία, τα ξυλουρ-
γεία, τα παρασκευαστήρια τροφίµων, 
τα καθαριστήρια, τα σιδερωτήρια, τα 
οργανωµένα πλυντήρια ρούχων, τα 
αυτοτελή κέντρα µηχανογράφησης 
καθώς και τα εργαστήρια ερευνών 
και εκπαίδευσης, διυλιστήρια και οι 
σταθµοί παραγωγής ενέργειας.
5. Μισθώσεις κτιρίων ή τµηµά-
των κτιρίων ή δοµικών έργων που 
χρησιµοποιούνται για αποθήκευ-
ση αγαθών, φύλαξη αντικειµένων 
ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν µεταξύ άλλων και 
οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές 
αποθήκες, τα λιµενικά υπόστεγα, οι 
αποθήκες καταστηµάτων (αλλά και 
κατοικιών), οι αποθήκες µουσείων, 
στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, 
ορνιθοτροφεία κ.λπ. 
6. Μισθώσεις κτιρίων ή τµηµάτων 
κτιρίων ή δοµικών έργων για στάθ-
µευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρι-
κύκλων, πρατήρια υγρών καυσίµων 
και πλυντήρια αυτοκινήτων. ■

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Οδηγίες για την έκδοση 
ενεργειακών πιστοποιητικών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ
mmygiakis@e-typos.com
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Κ ατά προτεραιότητα θα 
εξετάζονται οι αιτή-
σεις για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών από 

αγρότες που υποβλήθηκαν µέχρι τις 
11.10.2010, για µονάδες ισχύος έως 
100 κιλοβάτ σε ιδιόκτητες εκτάσεις, 
όπως προβλέπεται σε εγκύκλιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Η εγκύκλιος ρυθµίζει τη διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης των αιτηµά-
των, καθώς και τα δικαιολογητικά 
που πρέπει να προσκοµίσουν οι εν-
διαφερόµενοι. Τα βήµατα που ακο-
λουθούνται είναι, συνοπτικά, ο χα-
ρακτηρισµός της γεωργικής γης (ως 
υψηλής παραγωγικότητας ή µη), η πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση 
εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, 
η προσφορά σύνδεσης από τη ∆ΕΗ, 
η σύναψη συµβάσεων σύνδεσης και 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ∆ΕΗ εν τω µεταξύ έχει απο-
στείλει επιστολή προς τη Ρυθµιστική 
Αρχή Ενέργειας µε την οποία ζητά 
να σταµατήσει να δέχεται αιτήσεις 
επενδυτών από 16 νοµούς της χώ-
ρας, µε αιτιολογικό τον κορεσµό των 
δικτύων.

Ωστόσο, όλο και περισσότεροι 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την 
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστη-

µάτων είτε στις οροφές των σπιτιών 
τους είτε σε ελεύθερους χώρους που 
διαθέτουν.

Με βάση το πρόγραµµα που ισχύ-
ει από τον Ιούλιο του 2009, δίνονται 
κίνητρα µε τη µορφή ενίσχυσης της 
παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώ-
ρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής 
να κάνει απόσβεση του συστήµατος 
που εγκατέστησε και να έχει και ένα 
λογικό κέρδος.

Ολη η παραγόµενη από το φω-
τοβολταϊκό ηλεκτρική ενέργεια διο-
χετεύεται στο δίκτυο της ∆ΕΗ και ο 
οικιακός µικροπαραγωγός ενέργειας 
πληρώνεται γι’ αυτή µε 55 λεπτά την 
κιλοβατώρα (0,55 ευρώ/kWh), τιµή 
που είναι εγγυηµένη για 25 χρόνια. Ο 
οικιακός µικροπαραγωγός ενέργειας 
συνεχίζει να αγοράζει ρεύµα από τη 
∆ΕΗ και να το πληρώνει στην τιµή 
που το πληρώνει και σήµερα (περίπου 
10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Στην 
πράξη αυτό σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ θα 
εγκαταστήσει ένα νέο µετρητή για να 
καταγράφει την παραγόµενη ενέργεια. 
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του Συν-
δέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών αν, 
για παράδειγµα, στο δίµηνο το φωτο-

βολταϊκό παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
αξίας 300 ευρώ και στο κτίριο κατα-
ναλώνεται ενέργεια αξίας 100 ευρώ, 
θα έρθει πιστωτικός λογαριασµός 
200 ευρώ, ποσό που θα καταθέσει η 
∆ΕΗ στον τραπεζικό λογαριασµό του 
ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού.

∆ύο είναι οι προϋποθέσεις για να 
ενταχθεί κανείς στο πρόγραµµα:

1Να έχει µετρητή της ∆ΕΗ στο 
όνοµά του (ή στον κοινόχρηστο 

λογαριασµό της πολυκατοικίας αν 
επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).

2Να καλύπτει µέρος των αναγκών 
σε ζεστό νερό από ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερµο-
σίφωνα, βιοµάζα, γεωθερµική αντλία 
θερµότητας).

Μια ιδιαίτερα σηµαντική ρύθµιση 
είναι ότι ο οικιακός παραγωγός ηλι-
ακού ηλεκτρισµού δεν θεωρείται 
πια επιτηδευµατίας, µε άλλα λόγια 
απαλλάσσεται από το άνοιγµα βιβλί-
ων στην εφορία. Οπως αναφέρει η 
σχετική κοινή υπουργική απόφαση, 
«δεν υφίστανται για τον κύριο του 
φωτοβολταϊκού συστήµατος φορο-
λογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση 
της ενέργειας αυτής στο δίκτυο». Με 
άλλα λόγια, τα όποια έσοδα έχει ο 

οικιακός µικροπαραγωγός από την 
πώληση της ενέργειας δεν φορολο-
γούνται.

Για την εγκατάσταση οικιακών φω-
τοβολταϊκών, δεν απαιτείται πλέον 
καµία άδεια (µε εξαίρεση διατηρητέα 
κτίρια και παραδοσιακούς οικισµούς 
όπου απαιτείται η έγκριση της Επι-
τροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτο-

νικού Ελέγχου [ΕΠΑΕ]). Σύµφωνα µε 
την ΥΑ 36720/25-8-2010 «Εγκριση 
ειδικών όρων για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστη-
µάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός 
σχεδίου περιοχών και σε οικισµούς» 
(ΦΕΚ 376/6-9-2010) δεν χρειάζεται 
πλέον ούτε η άδεια εργασιών µικρής 
κλίµακας από την Πολεοδοµία, όπως 
ίσχυε µέχρι πρότινος. Απλώς γνωστο-
ποιεί κανείς την έναρξη εργασιών στη 
∆ΕΗ όταν καταθέτει εκεί φάκελο για 

σύνδεση του συστήµατος µε το δί-
κτυο. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για 
µικρές εφαρµογές έως 10 κιλοβάτ 
(kWp) σε στέγες επιχειρήσεων, υπό 
την προϋπόθεση ότι για να ενταχθεί 
κανείς στο πρόγραµµα δεν πρέπει 
να έχει πάρει άλλη επιδότηση για το 
φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινο-
τικά προγράµµατα. Επίσης, τα όποια 

έσοδα έχει η επιχείρηση από την πώ-
ληση της ενέργειας δεν φορολογού-
νται, µε την προϋπόθεση ότι τα κέρδη 
εµφανίζονται σε ειδικό λογαριασµό 
αφορολόγητου αποθεµατικού.

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω 
ισχύουν για εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών ισχύος µέχρι και 10 kWp. Η 
εγκατάσταση µεγαλύτερης ισχύος 
διέπεται από άλλους κανόνες και 
ισχύουν γι’ αυτά τα συστήµατα άλλα 
κίνητρα. ■

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προτεραιότητα σε αγρότες 
για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, 
τα δικαιολογητικά και τα κίνητρα που 
παρέχονται στους ενδιαφερoμένους

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ
mmygiakis@e-typos.com

 



Μ ε µεγάλες καθυ-
στερήσεις ετών η 
χώρα καλείται σε 
εθνικό επίπεδο να 

εφαρµόσει ολοκληρωµένες προτά-
σεις διαχείρισης απορριµµάτων. Και 
ενώ η συζήτηση για ΧΥΤΑ (Χώρος 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ) 
ή ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής 
Υπολειµµάτων) έχει ανάψει, εµείς 
ακόµη έχουµε µεγάλες διοικητικές 
περιφέρειες (για παράδειγµα ολόκλη-
ρη η Πελοπόννησος) στις οποίες δεν 
υπάρχει απολύτως τίποτε. Μόνο χω-
µατερές παράνοµες και ακατάλληλα 
σκουπίδια πεταµένα παντού. Αλλωστε 
κανείς δεν έχει κρύψει ότι αυτές οι 

παράνοµες χωµατερές τα καλοκαίρια 
είναι κι η αιτία ανάφλεξης και πρό-
κλησης µεγάλων πυρκαγιών. 

Ακόµη και στην εκπνοή πάντως των 
ευρωπαϊκών προθεσµιών (σε λιγότερο 
από ένα µήνα) για την επιβολή τσου-
χτερών προστίµων για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων, εξακολουθούµε 
να προχωρούµε µε µικρά ελάχιστα 
βήµατα… Πριν από µερικούς µήνες, 
ειδική επιτροπή εµπειρογνωµόνων 
της Ε.Ε. επισκέφθηκε τη χώρα µας και 
υπογράµµισε ότι η λύση των Χώρων 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(ΧΥΤΑ) είναι αναντίστοιχη µε τις αντι-
λήψεις της Ενωσης για την ορθή δι-
αχείριση των απορριµµάτων και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Με την 
άποψη αυτή φαίνεται να ταυτίζεται 
και το σύνολο του τεχνικού κόσµου. 
Η οµάδα εργασίας του Τεχνικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας, που ασχολήθηκε 
µε τη διαχείριση των σκουπιδιών, σε 
έκθεσή της υποστηρίζει ότι «ο εθνι-
κός σχεδιασµός για τη διαχείριση των 
απορριµµάτων είναι λανθασµένος, οι-
κονοµικά ασύµφορος και περιβαλλο-
ντικά απαράδεκτος, καθώς σε πολλά 
σηµεία αντιβαίνει τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται από τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε.».

Στην ίδια γραµµή πλεύσης βρίσκεται 
και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλω-
σης Α.Ε. η οποία λέει ότι «και οι φορείς 
της κεντρικής και περιφερειακής διοί-
κησης µιλάνε ακόµα για δηµιουργία 
Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορ-
ριµµάτων (ΧΥΤΑ). Στην ουσία όµως οι 
χώροι αυτοί δεν επιτρέπονται πια από 
την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθε-
σία. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
του Ταµείου Συνοχής της Ε.Ε., που 
χρηµατοδοτεί τα περισσότερα έργα 
υποδοµών στην Ελλάδα, για να χρηµα-

τοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους 
έργα ΧΥΤΑ πρέπει να ικανοποιούνται 
µια σειρά από προϋποθέσεις. Σηµαντι-
κή είναι µεταξύ άλλων η προϋπόθεση 
που τίθεται ότι οι ΧΥΤΑ θα είναι µόνο 
για τα υπολείµµατα των σκουπιδιών 
(άρα θα είναι Χώροι Υγειονοµικής Τα-
φής Υπολειµµάτων-ΧΥΤΥ) και όχι για 
όλο τον όγκο των σκουπιδιών. Επικίν-
δυνα απόβλητα που υπάρχουν ακόµα 
και στα οικιακά µας απορρίµµατα δεν 
µπορούν να καταλήγουν σε χώρους 
ταφής για µη επικίνδυνα απορρίµµα-
τα. Οι δήµοι που θα εξυπηρετούνται 
από τους χρηµατοδοτούµενους από 
ευρωπαϊκούς πόρους χώρους ταφής 
απορριµµάτων θα δέχονται µόνο 
προ-επεξεργασµένα απορρίµµατα και 
τα συστήµατα προ-επεξεργασίας (δια-
λογή, ανακύκλωση µη οργανικών υλι-
κών), καθώς και το σύστηµα συλλογής 
των ειδικών σκουπιδιών, π.χ. ηλεκτρι-
κά, ηλεκτρονικά, µπαταρίες, οχήµατα, 
ελαστικά κ.λπ., για να µειωθεί ο όγκος 
και η επικινδυνότητα, θα είναι σε λει-
τουργία στις περιοχές αυτές».

Η ελληνική πραγματικότητα 

Η διαχείριση των σκουπιδιών βασίζεται 
σε ξεπερασµένες πρακτικές που εκτός 

από όλα τα άλλα συνιστούν και σο-
βαρή απειλή για τη δηµόσια υγεία και 
το περιβάλλον, πέρα από οικονοµική 
σπατάλη που συνεπάγονται. Σε πολ-
λές περιοχές τα αδιέξοδα µε την τελι-
κή διάθεση των απορριµµάτων έχουν 
µεγιστοποιηθεί. 

Επιπλέον θα πρέπει να πούµε ότι 
καθώς η ενηµέρωση σηµειώνει ελά-
χιστα έως ανύπαρκτα βήµατα, οι πολί-
τες παράγουν πολλά περισσότερα. Και 
άρα περισσότερα υλικά συσκευασίας 
καταλήγουν να γίνονται… άχρηστα. 

Παράλληλα εκτιµάται ότι οι ποσό-
τητες πρώτων υλών που καταλήγουν 
στα σκουπίδια µας είναι τεράστιες, 
αποδεικνύοντας για µια ακόµη φορά 
την εξαιρετικά σπάταλη συµπεριφορά 
µας. 

Σήµερα έχουµε εντελώς διαφορε-

τικά σκουπίδια απ’ ό,τι πριν από 10 
και 5 χρόνια. 

Τα χαρτιά, χαρτόνια, έντυπα, πλα-
στικά, γυαλί, µέταλλα αποτελούν 
σήµερα το 30-40% των στερεών 
αποβλήτων µας, φτάνοντας και ξε-
περνώντας, ίσως, το 1.300.000 τό-
νους το χρόνο. 

Εδώ και 20 χρόνια ως χώρα δεν 
οργανώσαµε τη µείωση των σκου-
πιδιών µας και δεν έχουµε ασχολη-
θεί σοβαρά µε την ανακύκλωση και 
κοµποστοποίηση των απορριµµάτων 
µας. Η ελαχιστοποίηση των απορ-
ριµµάτων που παράγουµε και η µε-
γιστοποίηση της ανακύκλωσης είναι 
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Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης απορριµµάτων

Οι ποσότητες πρώτων υλών 
που καταλήγουν στα σκουπίδια μας 
είναι τεράστιες, αποδεικνύοντας 
για μια ακόμη φορά την εξαιρετικά 
σπάταλη συμπεριφορά μας

Το πρόβλημα με τους ΧΥΤΑ και 
τους ΧΥΤΥ, οι παράνομες χωματερές 
και τα νέα τσουχτερά πρόστιμα 
με τα οποία απειλείται η χώρα μας 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση

ΕΦΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
exatziioannidou@e-typos.com
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ακόµη εκτός της καθηµερινότητας 
του µέσου πολίτη. 

Σήµερα στη χώρα ακόµα λειτουρ-
γούν ή δεν έχουν πραγµατικά απο-
κατασταθεί πάνω από 250 Ανεξέλε-
γκτοι Χώροι ∆ιάθεσης Απορριµµάτων 
(ΧΑ∆Α).

Οι σκουπιδοσωροί και τα µπάζα 
βρίσκονται παντού, σε αγροτικές 
και αστικές περιοχές, δίπλα στους 
δρόµους και στα ορεινά µονοπάτια, 
σε χείµαρρους και ρέµατα, σε δάση 
και ξέφωτα, σε αποµακρυσµένες και 
αθέατες περιοχές φυσικού κάλλους, 
σε παραλίες και σε ακτές, δίπλα σε 
αρχαιολογικούς χώρους, έξω από 
τα µαγαζιά, τα σπίτια, στη γειτονιά 
µας. Τοξικές ουσίες, κυρίως διοξίνες, 
περνάνε στην τροφική αλυσίδα και 
στο περιβάλλον θέτοντας σε κίνδυνο 

τη δηµόσια υγεία. Ακόµα και σήµε-
ρα η κεντρική και τοπική διοίκηση 
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους 
κυρίως στο να κατασκευάσουν και 
να λειτουργήσουν Χώρους Υγειο-
νοµικής Ταφής Απορριµµάτων και 
να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη 
διάθεση των σκουπιδιών στο περι-

βάλλον. Οι χώροι όµως που σήµερα 
λειτουργούν ως ΧΥΤΑ θα µετατρα-
πούν σε ΧΥΤΥ µόνο όταν η επεξερ-
γασία των απορριµµάτων γίνει µε 
ολοκληρωµένο τρόπο. ∆ηλαδή όταν 
συνεπικουρηθεί µε εργοστάσια ανα-
κύκλωσης κοµποστοποίησης, ξήραν-
σης, καύσης κ.ά. ■

Τα χαρτιά, χαρτόνια, έντυπα, 
πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα αποτελούν 
σήμερα το 30-40% των στερεών 
αποβλήτων, φθάνοντας 
τους 1.300.000 τόνους το χρόνο

 



Ε νας από τους πλέον σηµαντικούς 
παράγοντες στην εξοικονόµηση 
ενέργειας στα αυτόνοµα συστήµα-
τα θέρµανσης αλλά και κλιµατισµού 

είναι ο θερµοστάτης χώρου. Στην ουσία των 
πραγµάτων, όσο καλά κατασκευασµένο και να 
είναι ένα σύστηµα θέρµανσης ή ψύξης, ακόµα 
και µε τα πλέον ποιοτικότερα υλικά, ο τελικός 
έλεγχος αλλά και τελικός διαχειριστής του συ-
στήµατος είναι ο θερµοστάτης χώρου. Μέσω 
του θερµοστάτη χώρου ξεκινούν οι εντολές για 
το άνοιγµα και το κλείσιµο του συστήµατος και 
ουσιαστικά µέσω του θερµοστάτη χώρου επι-
τυγχάνεται το επίπεδο άνεσης µέσα στο χώρο. 
Ετσι, αν ο θερµοστάτης µας δεν αποκρίνεται 
σωστά στις µεταβολές της θερµοκρασίας του 
χώρου, ή/και έχει απόκλιση από την επιθυµητή 
θερµοκρασία που κάθε φορά επιλέγουµε, ή/
και δεν είναι ο κατάλληλος για το σύστηµα 
στο οποίο χρησιµοποιείται, θα έχουµε σίγουρα 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κατανάλωση 
καυσίµου αλλά και πολύ κακό επίπεδο άνεσης 
στο χώρο (δηλαδή κάποιες φορές θα ζεσται-
νόµαστε και άλλοτε θα κρυώνουµε).

Για το λόγο αυτό οι εταιρίες που εξειδικεύ-
ονται στην κατασκευή θερµοστατών έχουν τα 
τελευταία χρόνια εξελίξει ψηφιακά µοντέλα 
θερµοστατών, απολύτου ακριβείας, τα οποία µε 
τη χρήση ενσωµατωµένου µικροεπεξεργαστή 
και Ειδικών Προγραµµάτων Εξοικονόµησης 
Ενέργειας επιτυγχάνουν άριστο επίπεδο άνεσης 
και µείωση στην κατανάλωση η οποία µπορεί 
να φτάσει και στο 25%. Οι θερµοστάτες αυ-
τοί ονοµάζονται θερµοστάτες εξοικονόµησης 
ενέργειας (Save Energy Thermostats) και είναι 

πιστοποιηµένοι από τον αρµόδιο Οργανισµό 
για την πιστοποίηση των Προϊόντων Εξοικο-
νόµησης Ενέργειας την ENERGY STAR .

Οι θερµοστάτες αυτοί, κατασκευασµένοι για 
το σκοπό αυτό, εκτελούν ένα ειδικό πρόγραµµά 
το οποίο πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενσω-
µατωµένου µικροεπεξεργαστή. Ο τελευταίος 
µε απόλυτη ακρίβεια πραγµατοποιεί µία σειρά 
µετρήσεων των θερµοκρασιών που επικρατούν 
στο χώρο, καθώς επίσης και του ρυθµού µετα-
βολής της θερµοκρασίας, είτε το σύστηµα της 
θέρµανσης ή της ψύξης βρίσκεται σε λειτουρ-
γία είτε όχι και αυτοπροσαρµόζει τη λειτουργία 
του θερµοστάτη, δηλαδή τις εντολές που αυτός 
θα δώσει προς το σύστηµα, ανάλογα µε τις επι-
κρατούσες κάθε φορά συνθήκες. Η διαδικασία 
αυτή της αυτοπροσαρµογής επαναλαµβάνε-
ται, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, από το 
µικροεπεξεργαστή ανά συγκεκριµένα χρονικά 
επαναλαµβανόµενα διαστήµατα χωρίς διακο-
πή, τα οποία ονοµάζονται χρονικοί κύκλοι λει-
τουργίας (από 5 έως 20 λεπτά ανάλογα µε τη 
ρύθµιση του θερµοστάτη). Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται να υπάρχουν πάντοτε και άµεσα 
διαθέσιµες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, 
που θα πρέπει να συνυπολογίσει ο µικροεπε-
ξεργαστής του θερµοστάτη, προκειµένου να 
λειτουργήσει το σύστηµα της θέρµανσης ή της 

ψύξης για όσον το δυνατό λιγότερο χρονικό 
διάστηµα, όταν και εφόσον ζητηθεί θέρµανση 
ή ψύξη στο χώρο. 

Το σηµαντικότερο είναι ότι µέσα από αυτήν 

τη διαδικασία ο θερµοστάτης υπολογίζει και 
την αδράνεια του συστήµατος και για το λόγο 
αυτό κλείνει το σύστηµα όσο νωρίτερα από 
την επιθυµητή θερµοκρασία χρειάζεται, προ-
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κειµένου µε τη συσσωρευµένη στο σύστηµα 
ενέργεια να επιτευχθεί η επιθυµητή στο χώρο 
θερµοκρασία. Με όλα τα παραπάνω και µε τη 
σχεδόν µηδενική απόκλιση λειτουργίας που 
διαθέτουν οι θερµοστάτες αυτοί, πραγµατο-
ποιείται απευθείας από το θερµοστάτη χώρου 
άµεση και ιδιαίτερα σηµαντική εξοικονόµηση 
ενέργειας (έως 25%), ενώ ταυτόχρονα επιτυγ-
χάνεται ένα εκπληκτικό επίπεδο άνεσης στο 
χώρο, διατηρώντας τη θερµοκρασία ακριβώς 
στην επιθυµητή τιµή.     

Τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι εξίσου 
δεδοµένα σε όλα τα συστήµατα θέρµανσης 
ή ψύξης είτε χρησιµοποιούνται σαν πηγή 
ενέργειας το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή 
το ηλεκτρικό ρεύµα. 

Ιδιαίτερα για τα συστήµατα κεντρικής θέρ-
µανσης µε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, εάν 
τα παραπάνω συνδυαστούν και µε Ψηφιακή 
Μονάδα Αντιστάθµισης για τη διαχείριση 
των ζεστών νερών του συστήµατος, επιτυγ-
χάνουµε τη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση 
ενέργειας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Ψηφια-
κές Μονάδες Αντιστάθµισης αποτελούν έναν 
από τους ελάχιστους δυνατούς τρόπους για 
την εξοικονόµηση ενέργειας στα παλαιά συ-
στήµατα κεντρικής θέρµανσης, τα οποία δεν 
διαθέτουν αυτονοµίες και άρα δεν µπορούν 

να συνδεθούν θερµοστάτες χώρου εξοικο-
νόµησης της ενέργειας.

Βασική αρχή λειτουργίας των θερµοστα-
τών για εξοικονόµηση ενέργειας 
Βασική αρχή λειτουργίας του θερµοστάτη 
χώρου για την εξοικονόµησης ενέργειας, 
ανεξαρτήτως είδους, εταιρίας και µοντέλου 
που χρησιµοποιούµε, είναι τις ώρες που δεν 
θέλουµε να ζεσταινόµαστε ή να ψυχόµαστε, 
όπως το βράδυ που κοιµόµαστε ή όταν λεί-
πουµε στην εργασία µας, να αφήνουµε επιλεγ-
µένη στο θερµοστάτη µας µία θερµοκρασία 
3-4 βαθµούς χαµηλότερη, αν πρόκειται για 
θέρµανση, ή 2-3 βαθµούς υψηλότερη, αν 
πρόκειται για ψύξη, από τη θερµοκρασία την 
οποία επιλέγουµε όταν θέλουµε να ζεσταθού-
µε ή να ψυχθούµε αντίστοιχα. 

Η συνολική επιβάρυνση στην κατανάλωση 
είναι πάρα πολύ µικρή και σίγουρα το σύστηµά 
µας θα µείνει συνολικά πολύ λιγότερες ώρες 
ανοικτό από ό,τι αν κλείσουµε τελείως τη θέρ-
µανση ή την ψύξη τις ώρες εκείνες και έπειτα 
χρειαστεί και πάλι ο χώρος να επανακτήσει την 
επιθυµητή θερµοκρασία.

Μητσοτάκης ∆ηµήτρης
Ηλεκτρονικός αυτοµατισµού
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Οι γονείς επιστρέφουν στα... ηλεκτρονικά θρανία
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Κίνδυνος 
από γενετικά 
τροποποιημένα 
προϊόντα
ΣΕΛΙΔΕΣ 38-39Life

με το ποσοστό των παιδιών που 
έχουν υποστεί αυτού του είδους την 
ψυχολογική κακοποίηση να αγγίζει σε 
παγκόσμιο επίπεδο το 45%, γονείς και 
κηδεμόνες δεν έχουν πλέον την πολυ-
τέλεια να είναι τεχνολογικά… αναλφά-

βητοι. «Οι ενήλικες αντιλαμβάνονται 
ότι οι εποχές έχουν αλλάξει και πρέπει 
να τις ακολουθήσουν. είναι αστείο να 
πιστεύουν ότι δεν θα έρθουν αντιμέ-
τωποι με προβλήματα στο μέλλον, για 
αυτό και οι περισσότεροι αρχίζουν να 

ασχολούνται με τους υπολογιστές, 
ακόμα και όταν τα παιδιά τους βρί-
σκονται ακόμα στη βρεφική ηλικία. 

Το Διαδίκτυο είναι ένα “παράθυ-
ρο” στον έξω κόσμο αλλά και ένας 
τρόπος για να δει κάποιος μέσα στο 

σπίτι μας. εκτός από το cyberbullying 
πολλοί φοβούνται και τους διαδικτυ-
ακούς εγκληματίες και παιδόφιλους», 
αναφέρει η κ. Αμπελοπούλου. «είναι 
πολύ δύσκολο οι γονείς να παρακο-
λουθούν τα παιδιά τους όλες τις ώρες 

της ημέρας. Ακόμα και αν υπάρχει γο-
νικός έλεγχος στο σπίτι, υπάρχουν και 
τα Ιντερνετ καφέ και τότε οι ενήλικες 
δεν μπορούν να ξέρουν τι κάνουν τα 
παιδιά τους», αναφέρει η κ. Δήμητρα 
Σφήκα, ψυχολόγος. 

Η πρόληψη είναι καλύτερη 
από την καταστολή
Σύμφωνα με την ειδικό, το πιο σημα-
ντικό είναι η πρόληψη και όχι η κατα-
στολή: «είναι πιο σημαντικό οι γονείς 
να έχουν καλή επικοινωνία με τα παι-
διά τους παρά να πρέπει να γίνονται 
ντέντεκτιβ για να τα παρακολουθή-
σουν. Οπου υπάρχει έλεγχος, υπάρχει 
και αντίδραση, οπότε είναι πολύ πιο 
σημαντικό να ενημερώνουν σωστά τα 
παιδιά τους για τους κινδύνους». 

Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν 
τον ψηφιακό κόσμο είναι και αυτοί 
που είναι πιθανότερο να πανικοβλη-
θούν μόλις αντιληφθούν ότι το παι-
δί τους αντιμετωπίζει πρόβλημα στο 
Διαδίκτυο. Τι συμβουλεύει η ειδικός; 
«Δεν πρέπει να ταράζονται. Αυτό που 
πρέπει να κάνουν από την αρχή είναι 
να είναι δίπλα στα παιδιά τους στις 
πρώτες τους επαφές με το Διαδίκτυο 
και να τους προτείνουν ιστοσελίδες 
που θεωρούν κατάλληλες. Η πρόλη-
ψη είναι το καλύτερο “όπλο”. Ολοι οι 
γονείς πρέπει να θυμούνται ότι το Δι-
αδίκτυο δεν μπορεί να είναι η νταντά 
του παιδιού».  ■

► ΣΕ ΠΕΡίΠΤωΣΗ που το παιδί έχει προφίλ σε κά-
ποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, κάντε του αίτημα 
«φιλίας» και απαιτήστε να το δεχτεί. Σε περίπτωση 
που δεν θέλει να φαίνεται ότι η μαμά ή ο μπαμπάς 
του είναι διαδικτυακοί… φίλοι του, χρησιμοποιήστε 
ένα ψευδώνυμο. 

► ΑΠΑγΟΡΕψΤΕ στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν 
εφαρμογές, όπως το Places στο Facebook, που μπορεί 
να προδώσουν την τοποθεσία τους.

► ΕγκΑΤΑΣΤΗΣΤΕ λογισμικό γονικού ελέγχου στον 
υπολογιστή και το κινητό τηλέφωνο του παιδιού σας. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαβάζετε τα email ή τα 

μηνύματά του αλλά ότι θα ξέρετε τις αναζητήσεις που 
κάνει και τις ιστοσελίδες, τις οποίες επισκέπτεται. 

► To GooGle AlerTs είναι μια υπηρεσία του κο-
λοσσού πληροφορικής, η οποία στέλνει ενημέρωση 
στο προσωπικό σας email κάθε φορά που εμφανίζε-
ται στον παγκόσμιο ιστό κάποια συγκεκριμένη λέξη ή 
όνομα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Google Alert, 
με το όνομα του παιδιού σας. Ετσι κάθε φορά που θα 
εμφανίζεται στον παγκόσμιο ιστό θα το γνωρίζετε. 

► ΕΑν ΥΠΟψίΑζΕΣΤΕ ότι κάποιος στοχοποιεί το 
παιδί σας μέσω του Διαδικτύου, ενημερώστε το σχο-
λείο και τους δασκάλους του. 

Τα βήματα της… προστασίας 

Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον ψηφιακό κόσμο είναι αυτοί που 
είναι πιθανότερο να πανικοβληθούν μόλις αντιληφθούν ότι το παιδί 
τους αντιμετωπίζει πρόβλημα στο Διαδίκτυο.
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Το τελευταίο επεισόδιο του 
«σίριαλ» µε τα διατροφικά 
σκάνδαλα, που διαδραµα-

τίζεται στη Γερµανία, µπορεί µέχρι 
στιγµής να µην έχει αγγίξει τη χώρα 
µας σίγουρα, όµως, δηµιουργεί µια 
σειρά από ερωτήµατα στο µυαλό 
των περισσότερων Ελλήνων. Παρά 
τις προσπάθειες ορισµένων να τρέ-
φονται σωστά και να αποφεύγουν 
«ύποπτες» τροφές, αυτές κάνουν 
την εµφάνισή τους στα πιάτα τους 
ως διά… µαγείας! Τα µολυσµένα µε 
διοξίνες τρόφιµα στη Γερµανία είναι 
µόνο η κορυφή του παγόβουνου, 
αφού οι πολίτες τόσο της Ελλά-

δας όσο και της υπόλοιπης Ευ-
ρώπης καλούνται καθηµερινά να 
αντιµετωπίσουν νέες διατροφικές 
προκλήσεις. 

Τελικά, µπορούµε να γνωρίζουµε 
τι τρώµε; Ο κ. Γιάννης Ζαµπετά-
κης, επίκουρος καθηγητής Χηµείας 
Τροφίµων στο Πανεπιστήµιο Αθη-
νών απαντάει:  «Ξέρουµε τι τρώµε: 
καρκίνο. Οι έρευνες και οι µελέτες 
είναι σαφείς, το θέµα είναι εάν θέ-
λουµε να τα δηµοσιοποιήσουµε». 
Το «βάρος» λοιπόν πέφτει στους 

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ, ΠΟΛΛΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα 
και διοξίνες στο... πιάτο µας!
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ΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

2000
∆ιαστάσεις… επιδηµίας έλαβε η νόσος των 
«τρελών αγελάδων» ή της σπογγώδους 
εγκεφαλοπάθειας, στην Ευρώπη. Χιλιάδες 
ζώα θανατώθηκαν, ενώ κρούσµατα της 
ασθένειας Κρόιτσφελντ - Γιάκοµπ εµφα-
νίστηκαν µεταξύ άλλων στη Γαλλία, στη 
Βρετανία, στην Ιταλία και την Ελλάδα. 

2008
Λάδι µε…
ορυκτέλαιο έκανε 
την εµφάνισή 
του στα ελληνικά 
σπίτια και 
ανησύχησε τους 
ειδικούς του ΕΦΕΤ. 
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τα μεταλλαγμενα, πολλα διατροφικα σκανδαλα προβληματιζουν τουσ καταναλωτεσ

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 
και διοξίνες στο... πιάτο μας!
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ώμους των ίδιων των καταναλωτών, 
οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν τις 
τροφές που θα καταναλώσουν τόσο 
οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. 
«είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ξε-
κοκαλίζεις κάθε ετικέτα τροφίμου. για 
παράδειγμα, τα αλλαντικά περιέχουν 
νιτρώδη. μια μητέρα δεν μπορεί να 
γνωρίζει πόσα νιτρώδη περιέχονται 
στα 15 γραμμάρια παριζάκι που θα 
φάει το παιδί της. είναι λοιπόν δύ-
σκολο να είμαστε τελείως σίγουροι 
γι’ αυτά που τρώμε, μπορούμε όμως 
να είμαστε υποψιασμένοι», αναφέρει 
ο κ. ζαμπετάκης. 

Επέμβαση του ανθρώπου
παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα 
διατροφικά σκάνδαλα των τελευ-
ταίων ετών οφείλονται στην επέμ-
βαση του ανθρώπου στη φύση, με 
τρανταχτό παράδειγμα τη νόσο των 
«τρελών αγελάδων», φαίνεται ότι ορι-
σμένοι δεν έχουν μάθει ακόμα ότι οι 
παρεμβάσεις αυτές μπορεί να έχουν 
απρόβλεπτα αποτελέσματα. γιατί 
συνεχίζουν; «από απληστία. πολλοί 
βιομήχανοι τροφίμων είναι άπληστοι 
και αναζητούν το εύκολο κέρδος», 
λέει στον «ε.τ.» ο κ. ζαμπετάκης. οι 
πρώτοι έλεγχοι του εφετ έδειξαν ότι 
τρόφιμα μολυσμένα με διοξίνες δεν 
έχουν εισαχθεί στη χώρα μας. οπως 
ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, το 
επίμαχο διάστημα δεν έχουν γίνει ει-
σαγωγές από τη γερμανία, παρ’ όλα 
αυτά ο εφετ συνεχίζει τους ελέγχους 
και τη δειγματοληψία πρώτων υλών 
που προέρχονται από εκεί. 

και μπορεί αυτή τη στιγμή να μην 
υπάρχουν ύποπτα γερμανικά τρόφιμα 
στα σούπερ μάρκετ, αυτό όμως δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλή-
ματα. επιστημονικές έρευνες έχουν 
δείξει ότι διοξίνες που παράγονται 
από τις πυρκαγιές στις παράνομες 
χωματερές… καραδοκούν. την ίδια 
ώρα, σε ορισμένες περιοχές της ελ-
λάδας υπάρχουν προβλήματα με βα-
ρέα μέταλλα σε τρόφιμα, ενώ κίνδυνο 
για την υγεία ενέχει και η κατάχρηση 
φυτοφαρμάκων.  

οι διοξίνες στα τρόφιμα κάνουν 
συχνότερα την… εμφάνισή τους σε 
γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρι 
και θαλασσινά. πρόκειται για τοξικές 
ενώσεις, οι οποίες δεν αποδομούνται 
ούτε καταστρέφονται. η εισαγωγή 
τους στην τροφική αλυσίδα, λοιπόν, 
αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα μιας 
και επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργα-

νισμό πολλά χρόνια. πιο συγκεκρι-
μένα, για να μειωθούν τα επίπεδά 
τους κατά 50% πρέπει να περάσουν 
πρώτα επτά χρόνια. «το διατροφικό 
σκάνδαλο στη γερμανία ακόμα ξε-
τυλίγεται. δυστυχώς κάθε μέρα που 
περνάει αυξάνονται και τα πιθανά 
μολυσμένα με διοξίνες τρόφιμα. Ξε-
κινήσαμε από τα αβγά και τα κοτό-
πουλα και τώρα βλέπουμε ότι υπάρ-
χει πρόβλημα και με τα γουρούνια. 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν 
περισσότεροι έλεγχοι τροφίμων», 
εξηγεί ο κ. ζαμπετάκης. τα ράφια 
των καταστημάτων βιολογικών προ-
ϊόντων στη γερμανία είναι… άδεια, 
αφού υπό το φόβο των διοξινών οι 
καταναλωτές στρέφονται προς πιο 
υγιεινούς τρόπους διατροφής.

«την τελευταία εβδομάδα πουλά-
με διπλάσιες ποσότητες κρέατος και 
αβγών. εχουμε αυξήσει τις παραγγελί-
ες μας για να καταφέρουμε να αντα-
ποκριθούμε στη ζήτηση του κόσμου», 
λέει σε ειδησεογραφικό πρακτορείο 

διεθνούς εμβέλειας ο σιλκ ουνβάτερ, 
εργαζόμενος σε κατάστημα βιολογι-
κών ειδών.

η ιστοσελίδα WikiLeaks αποκάλυ-
ψε πρόσφατα ότι το 2007 αμερικα-
νοί διπλωμάτες είχαν ζητήσει από την 
ουάσιγκτον να τιμωρήσει τις ευρω-
παϊκές χώρες που αντιτίθενται στην 
καλλιέργεια γενετικά τροποποιημέ-
νων τροφών. 

«παίζονταν, παίζονται και θα παί-
ζονται πολιτικά παιχνίδια στο πιάτο 
μας. οι ηπα και οι εταιρίες εκεί έχουν 

δηλώσει ανοιχτά ότι είναι υπέρ των 
γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 
η μόνη ήπειρος που αντιστέκεται ακό-
μα είναι η ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν 
να απαιτήσουμε να διατηρηθεί αυτή 
η απαγόρευση», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. ζαμπετάκης και συνεχίζει: 

«Ξέρουμε ότι οι γενετικά τροποποι-
ημένοι οργανισμοί βλάπτουν τη βιο-
ποικιλότητα  και προκαλούν αστάθεια 
στο οικοσύστημα. οι άνθρωποι είμα-
στε πειραματόζωα. τρώμε γενετικά 
τροποποιημένα τρόφιμα όχι γιατί είναι 

πιο νόστιμα αλλά για το κέρδος των 
διάφορων εταιριών. εγώ προσωπικά 
είμαι αντίθετος με αυτό». 

«Αφύσικοι»
το ευρωβαρόμετρο του 2010 για 
τους γενετικά τροποποιημένους ορ-
γανισμούς δείχνει ότι οι πολίτες της 
«γηραιάς ηπείρου» επικροτούν την 
απαγόρευση καλλιέργειας που υφί-
σταται σε αρκετές χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η ελλάδα. 

το 70% των ευρωπαίων πιστεύει 
ότι οι γενετικά τροποποιημένοι οργα-
νισμοί είναι αφύσικοι, το 59% πως δεν 
είναι ασφαλείς για την υγεία ενώ το 
58% θεωρεί ότι θέτει σε κίνδυνο τις 
επόμενες γενιές. 

μάλιστα, το συγκεκριμένο ευρωβα-
ρόμετρο δείχνει ότι σε ποσοστό 84% 
οι ευρωπαίοι είναι σωστά πληροφο-
ρημένοι για τα γενετικά τροποποιημέ-
να τρόφιμα, κάτι το οποίο δείχνει ότι 
αντιτίθενται στην κατανάλωση από 
επιλογή και όχι από άγνοια. ■

Είναι δύσκολο να είμαστε 
τελείως σίγουροι γι’ αυτά
που τρώμε

Γιάννης Ζάμπετάκης
επικουροσ καΘηγητησ Χημειασ 
τροφιμων στο πανεπιστημιο 
αΘηνων

Τα ράφια των καταστημάτων βιολογικών προϊόντων 
στη Γερμανία είναι… άδεια, αφού υπό το φόβο των 
διοξινών οι καταναλωτές στρέφονται προς πιο 
υγιεινούς τρόπους διατροφής.

Μετά το γενετικά τροποποιημένο σολομό, ο 
οποίος έχει ήδη κριθεί κατάλληλος για κατανά-
λωση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA), ένα… γουρούνι έρχεται να 
ταράξει για άλλη μια φορά τα νερά. 
Πριν από μερικές ημέρες, επιστήμονες από τον 
Καναδά ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να δημι-
ουργήσουν γενετικά τροποποιημένους χοίρους, οι 
οποίοι είναι «φιλικοί» προς το περιβάλλον! Οπως 

αναφέρουν οι επιστήμονες, τα οικο-γουρούνια 
είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τους αν-
θρώπους  ενώ την ίδια ώρα οι κενώσεις τους δεν 
βλάπτουν το περιβάλλον. 
Η διαφορά τους από τα… φυσικά γουρουνάκια 
είναι ότι οι επιστήμονες τοποθέτησαν στο DNA 
τους γονίδια από ποντίκια και βακτήρια e-coli 
για να τροποποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα 
ζώα διασπούν τις τροφές. 

Το οικο-γουρούνι; 

2008
Βρεφικό γάλα με μελαμίνη 
κατανάλωσαν εκατομμύρια 
νεογνά στην Κίνα. Σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία της 
κινεζικής κυβέρνησης, έξι 
έχασαν τη ζωή τους, 54.000 
νοσηλεύτηκαν, ενώ συνολικά 
300.000 αρρώστησαν. 
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ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣτΑτΙκή μέθο-
δο που καθιστά ανενεργά τα 
καρκινικά κύτταρα ισχυρίζονται 
ότι ανέπτυξαν ερευνητές. Αν και 
η θεραπεία αυτή δεν συρρικνώνει 
τους καρκινικούς όγκους, παρε-
μποδίζει την ανάπτυξή τους και 
πολύ περισσότερο εμποδίζει τα 
κακοήθη κύτταρα να διαχυθούν 
στο υπόλοιπο σώμα. Κλινικές 
δοκιμές είχαν επιτυχία 100% 
σε πειραματόζωα και πλέον η 
διαδικασία θα δοκιμαστεί και σε 
ανθρώπους, ώστε να επιβεβαιω-
θεί η συμβατότητά της. 

ΠΗΓΗ: Nottingham University

ΑΠΡΟΣΔΟκήτΑ ήταν τα ευ-
ρήματα ομάδας επιστημόνων, 
καθώς διαπίστωσαν ότι η απώ-
λεια της ικανότητας όσφρησης 
προειδοποιεί ότι καραδοκεί 
ο… Χάρος. Σε δείγμα 1.000 
ατόμων δόθηκε μια παλέτα 12 
οσμών, όπως η μυρωδιά του 
καπνού και του πιπεριού. Οσοι 
βρήκαν μόλις 6 από τις 12 
είχαν 36% περισσότερες πι-
θανότητες να αποβιώσουν σε 
βάθος τετραετίας, σε σύγκριση 
με εκείνους που ταυτοποίησαν 
11 στις 12 οσμές. 

ΠΗΓΗ: Rush University

ΑΝ ΕΙΣτΕ έφηβος, σας 
συναρπάζουν τα πειράματα 
και οι εφευρέσεις και πρότυπό 
σας είναι ο… Κύρος Γρανάζης, 
έχετε την ευκαιρία να δείξετε 
το δημιούργημά σας ή να 
μοιραστείτε την ιδέα σας με 
εκατομμύρια νέους ανθρώ-
πους από όλο τον κόσμο. 
Την ευκαιρία προσφέρει η 
Google, μέσω της ιστοσελίδας 
της, στην οποία θα βρείτε 
αναλυτικές πληροφορίες για 
το διαγωνισμό. 

ΠΗΓΗ: http://www.google.com 
events/sciencefair/ 

Ο καρκίνος 
πάει για… ύπνο

Μυρωδιά… 
θανάτου

Για νέους 
εφευρέτες

▶▶ Tv vibes

Του Γκλέτσου 
τα… φουσάτα

ΧΡΙΣτΙΝΑ  
ΛΥκΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΣΕΣ εκπομπές 
τηλεοπτικές έσωσε αυτές τις 
ημέρες ο Απόστολος 
Γκλέτσος;  Γέμισε ουκ ολίγες 
με τις πρόσφατες ηρωικές 
πράξεις του. Και βεβαίως η 
χάρη του έφτασε και μέχρι 
το «Ράδιο Αρβύλα». Ο 
Κανάκης και η παρέα του 
ασχολήθηκαν πολύ ευφυώς 
με το απόσπασμα των δηλώ-
σεών του περί Αθανασίου 
Διάκου και των άλλων 
ηρώων με τους οποίους 
παρομοίασε τον εαυτό του. 
Επένδυσαν μουσικά με «των 
εχθρών τα φουσάτα 
περάσαν» και οπτικοποίησαν 
με το σούβλισμα του ήρωα 
της Αλαμάνας το λόγο του 
ηθοποιού-δημάρχου 
Στυλίδας που πήρε το νόμο 
στα χέρια του. Για να πει ο 
Κανάκης κάτι πολύ σωστό, 
κλείνοντας το κεφάλαιο: 
Εκείνος πήρε το νόμο στα 
χέρια του για δίκαιη ιστορία. 
Σκεφτείτε όμως αν τον 
πάρει κάποιος που δεν το 
αξίζει;

ΝΕΟΣ ο δήμαρχος 
Αθηναίων, πολλά και 
φιλόδοξα όσα είπε στον  
Παύλο Τσίμα και στο φακό 
της εκπομπής «Ερευνα», την 
ώρα της οποίας γέμισαν με 
φόντο τη σαπίλα και τα 
σκουπίδια. Αν βάζαμε έναν 
τίτλο στην εκπομπή, ο πιο 
ταιριαστός θα ήταν «Απια-
στα όνειρα», κ. Καμίνη.

ΜήΠΩΣ εκεί στη Nova 
πρέπει να προσέξουν λίγο το 
θέμα των υποτιτλισμών; Δεν 
θα μιλήσω μόνο για τον 
τομέα της μετάφρασης που 
είναι κάκιστη σε πολλές 
περιπτώσεις. Εχουμε συχνά 
και το φαινόμενο να κολλάει 
ο υπότιτλος επί ώρα και να 
μη διορθώνει  κάποιος το 
πρόβλημα που ταλαιπώρησε 
όλους όσοι ήθελαν να δουν 
το ντοκιμαντέρ για τις 
«Σταυροφορίες» στο History 
Channel. Πληρώνουμε 
συνδρομή, αν το έχετε 
ξεχάσει.
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ΣΕ ΑΠΟΣτΑΣή 12,6 δισεκατομ-
μυρίων ετών φωτός, ένα σμήνος 
γαλαξιών, ο Cosmos-Aztec3, χα-
ρακτηρίστηκε ως μια «μητρόπολη 
υπό επέκταση» από τους αστρο-
νόμους. 

Η ιδιαιτερότητά του έγκειται όχι 
μόνο στην απόσταση στην οποία 
βρίσκεται, αλλά πολύ περισσότερο 
στο γεγονός ότι δίνει μια μοναδι-
κή ευκαιρία στους αστρονόμους να 
δουν τα αρχικά στάδια της δημι-
ουργίας του. 

Ο «εκκολαπτόμενος» γαλαξίας, 
ηλικίας μερικών δεκάδων ή εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ετών, 

βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, η 
οποία επιτρέπει την επαλήθευση 
θεωριών που σχετίζονται με τη 
διαδικασία αυτή. Η μάζα του σμή-
νους ξεπερνά εκείνη 400 δισεκα-
τομμυρίων Ηλιων, γεγονός που κα-
ταδεικνύει το κολοσσιαίο μέγεθός 
του και «γεννά» περίπου 4.000 νέα 
άστρα κάθε χρόνο. 

Αυτό που εντυπωσιάζει τους 
αστρονόμους είναι το ότι η συ-
στάδα αυτή των γαλαξιών είναι 
πολύ δραστήρια, καθώς επεκτεί-
νεται με ταχείς ρυθμούς και τέτοια 
φαινόμενα θεωρούνται εξαιρετικά 
σπάνια στο Σύμπαν. Οι ερευνητές 

αξιοποίησαν στοιχεία από διάφορα 
ραδιοτηλεσκόπια, τα οποία επικε-
ντρώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο του ουρανού, ώστε να με-
λετήσουν εις βάθος τα «μυστικά» 
που κρύβονται εκεί. 

Οι ίδιοι εκτιμούν ότι, δεδομέ-
νου του μεγάλου όγκου στοιχεί-
ων που συνέλεξαν, σύντομα θα 
είναι σε θέση να βρουν και άλλες 
απαντήσεις για τη δημιουργία του 
Σύμπαντος, αλλά και «αδέρφια» 
του σμήνους που βρίσκονται σε 
παρόμοια φάση. 

ΠΗΓΗ: American  
Astronomical Society

Το μακρύτερο σύνορο 
του Σύμπαντος...
Σμήνος γαλαξιών βρίσκεται σε απόσταση 12,6 δισ. ετών φωτός από τη Γη

Τελειώ     σαμε και... μείναμε «Just the 2 of us»
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«Δεν ήταν στο μυαλό 
μου εξ αρχής ο τελι-
κός. Γενικώς δεν σκε-

φτόμουνα την πρόκριση σε αυτό το 
παιχνίδι. Καλώς ήρθε!», λέει στον 
«Ε.Τ.» ο Παναγιώτης Πετράκης που 
βρίσκεται μία ανάσα πριν από τη νίκη 
στο πολυσυζητημένο «Just the 2 of 
us» αυτή την Κυριακή στις 21.00 στο 
Mega. 

Τα δύο ζευγάρια που κατάφεραν 
και έφτασαν σε αυτή τη θέση θα 
παρουσιάσουν τρία τραγούδια, δύο 
ελληνικά και ένα ξένο, ενώ «αφού 
τελειώσει το διαγωνιστικό μέρος του 
σόου θα τραγουδήσουμε μαζί στη 
σκηνή και τα δύο ζευγάρια. Μπορώ 
να σας πω ότι δεν θα είναι ιδιαιτέ-
ρως χορευτικά κομμάτια. Αλλωστε 
είναι επιλεγμένα από την παραγωγή 
τα τραγούδια και δεν μπορούμε να 
έχουμε παρέμβαση», προσθέτει ο Πα-
ναγιώτης Πετράκης που θα διαγω-
νιστεί μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. 
Τη βραδιά του τελικού πάντως την 
περιμένει με ανυπομονησία γιατί «θα 
είμαστε και πάλι όλοι μαζί κι αυτό 
μου έχει λείψει. Στο τέλος θα βρε-
θούμε όλοι επί σκηνής και αυτό είναι 
που χαίρομαι πολύ περισσότερο από 
οτιδήποτε άλλο». 

Στην πίστα 
και η επιτροπή
Εκτός από όλα τα ζευγάρια που 
πέρασαν από το σόου εδώ και 11 
εβδομάδες τα οποία θα υποδεχτούν 
ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Δού-
κισσα Νομικού στη σκηνή του σόου 
θα βρεθούν ο Στέφανος Κορκολής 
και ο Κώστας Τουρνάς οι οποίοι θα 
μας θυμίσουν γνωστές αγαπημένες 
επιτυχίες τους.

Πώς υποδέχτηκαν όμως την ανα-
κοίνωση των τελικών αποτελεσμά-
των στο τέλος του ημιτελικού οι 
υποψήφιοι; «Α, χαρήκαμε πάρα πολύ, 
αγκαλιαζόμασταν. Η Μαρία είχε συ-
γκινηθεί πολύ, δεν το πίστευε αυτό 
που της συμβαίνει. Εγώ είμαι πολύ 
χαρούμενος για εκείνη, γιατί το χαί-
ρεται πάρα πολύ όλο αυτό. Νομίζω 
ότι το χαίρεται περισσότερο από 
όλους μας, σαν μικρό παιδί. Για μένα 
αυτή ήταν μια πολύ γλυκιά στιγμή 

Ο «εκκολαπτόμενος» γαλαξίας, ηλικίας μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων 
 εκατομμυρίων ετών, βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Στο τέλος όλα τα ζευγάρια που 
συμμετείχαν θα ανεβούν στην πίστα. TV



στα παρασκήνια εκείνο το βράδυ», 
λέει ο Π. Πετράκης.

Από την άλλη η Μαρία Μπεκα-
τώρου που μπορεί εξ αρχής να θε-
ωρούνταν αουτσάιντερ, διέψευσε 
όμως τα προγνωστικά, λέει: «Να 
πω την αλήθεια είχα πολύ μεγάλη 
αγωνία για τον ημιτελικό κι έτσι μετά 
από την πολλή μου χαρά ξεαγχώ-
θηκα. Για μένα και για τον Χρήστο 
Χολίδη το να φτάσουμε μέχρι εδώ 

είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Σίγου-
ρα βέβαια έχω αγωνία, όταν φτάνεις 
και τόσο ψηλά θέλεις να πλησιάσεις 
και τη νίκη. Ξέρω ότι είναι δύσκολο 
αλλά ούτως ή άλλως νιώθουμε νι-
κητές».

Η επιτυχία είναι
και φιλανθρωπική
Η ίδια αναγνωρίζει ότι είναι πολύ 
συγκινητικό να σε στηρίζει έτσι ο 
κόσμος που με την ανταπόκρισή του, 
όπως λένε οι ιθύνοντες του κανα-
λιού, ενίσχυσε σημαντικά το φιλαν-
θρωπικό σκοπό του προγράμματος, 

τη στήριξη των αθλητών των Special 
Olympics. «Τι να σου πω, έχω τρε-
λαθεί γιατί δεν το ’χω συνειδητο-
ποιήσει. Σκέψου ότι εγώ έβαλα μια 
υπογραφή τον Σεπτέμβριο κι έλεγα 
μέσα μου το καλό είναι να μη φύγω 
από το πρώτο live». 

Οσο για το αν φοβήθηκε όλη αυτή 
την έκθεση με το τραγούδι απαντά: 
«Οχι βέβαια, καθόλου δεν τη φοβή-
θηκα. Τουλάχιστον εν μέρει έλεγα 
μπορώ να τα καταφέρω, δεν είμαι 
και τόσο άσχετη, άσχετα αν μετά 
στράβωναν όλα στο live…

Η επιτροπή για μένα δεν ήταν 

σκληρή. Τα σχόλια που έκαναν κάθε 
φορά είχαν μία βάση, είχαν μια λογι-
κή. Μετά όταν ξαναέβλεπα τον εαυ-
τό μου στο βίντεο υπήρχαν στιγμές 
που με άκουγα κι ήθελα να κλείσω 
τα αφτιά μου!

Αυτό που πιο πολύ με μπέρδευε 
ήταν ότι έπρεπε να ακούω μαζί την 
ορχήστρα, τον παρτενέρ μου και τη 
φωνή μου και κάποιες φορές όταν 
είχε κίνηση το τραγούδι κι έπρεπε 
να ελέγξω το οξυγόνο μου και τις 
αναπνοές μου να μην πνιγώ ήταν άσ’ 
τα να πάνε… Ηταν φοβερή εμπειρία. 
Τώρα έχω γίνει καλύτερη». ■

Τελειώ     σαμε και... μείναμε «Just the 2 of us»
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Οι οικοδεσπότες 
του σόου Γιώργος 
Καπουτζίδης, 
Δούκισσα Νομικού.

Οταν ξαναέβλεπα 
τον εαυτό μου 
στο βίντεο υπήρχαν 
στιγμές που με 
άκουγα κι ήθελα να 
κλείσω τα αφτιά μου
ΜΑΡΙΑ  
ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
mpapagianni@e-typos.com

Ο Παναγιώτης Πετράκης με την Ελένη Φουρέιρα (αριστερά) και η Μαρία Μπεκατώρου με τον Χρήστο Χολίδη είναι τα ζευγάρια του μεγάλου τελικού στο «Just the 2 of us».

Δεν ανακοινώθηκε 
αν η Αθ. Νέγκα και  
η Λ. Παπαϊωάννου 
θα βαθμολογήσουν  
τον Στ. Κορκολή και 
τον Κώστα Τουρνά.TV



         

07.00 Πάνω στην ώρα
Ψυχαγωγική εκπομπή, με τους 
Ελενα Παπαβασιλείου, Σπύρο 
Λάμπρου.

10.00 Καφές με την Ελένη
Ψυχαγωγική εκπομπή, με την 
Ελένη Μενεγάκη.

13.00 Ειδήσεις 
13.15 Κους κους  

το μεσημέρι
Μαγκαζίνο, με την Κατερίνα  
Καραβάτου.

16.00 Δέστε τους
Ψυχαγωγικό μαγκαζίνο, με 
τους Νίκο Μουτσινά, Μαρία 
Ηλιάκη.

17.55 Δελτίο ειδήσεων στη 
νοηματική γλώσσα 

18.00 Οικογενειακές  
ιστορίες (Ε)
Κοινωνική σειρά.

19.00 Ειδήσεις 
20.00 Κάτι ψήνεται 

Ριάλιτι μαγειρικής. 
21.00 Big Βrother

22.00 Ξένη ταινία
«Ερωτας δίχως παρόν». Κοι-
νωνική, με τους Κιάνου Ριβς, 
Σάντρα Μπούλοκ, Κρίστοφερ 
Πλάμερ.

24.00 Sex and the city
01.00 Η τελευταία παράσταση (Ε)
02.00 Η κουζίνα της μαμάς (Ε)

AlphaAlter
06.00 Βέρα στο δεξί (Ε)
07.00 Κοινωνία ώρα mega

Ενημερωτική εκπομπή, με τους 
Γιώργο Οικονομέα, Δημήτρη 
Καμπουράκη.

10.00 Πρωινό mou
Ψυχαγωγική εκπομπή, με τους 
Γιώργο Λιάγκα, Φαίη Σκορδά.

13.10 Η ζωή της άλλης (Ε)
14.00 Ειδήσεις
15.00 Ενας μήνας  

και κάτι (Ε)
Κωμική σειρά.

16.00 Μπαμπά  
μην τρέχεις (Ε)

16.50 Ειδήσεις
17.00 Δύο ξένοι (E)
18.00 Patty, η πιο όμορφη 
 ιστορία 

Νεανική σειρά.
19.00 Τα μυστικά της Εδέμ

Δραματική σειρά.
20.00 Ειδήσεις
21.00 Η ζωή της άλλης 

Δραματική σειρά.

21.50 Το νησί (Ε)
Δραματική σειρά.

22.50 Η γενιά των 592 ευρώ (E)
Κωμική σειρά.

24.00 Ειδήσεις
00.15 Ο 3ος νόμος (Ε)
01.15 World series of poker
02.15 Επιφάνεια (Ε)
03.15 Οι φρουροί της Αχαΐας (Ε)

06.00 Καλημέρα 
Ενημερωτική εκπομπή, με τον 
Γιώργο Αυτιά.

10.30 Εδώ και τώρα
Ενημερωτική εκπομπή, με 
τους Ξένια Γώγου, Δημήτρη 
Φρέσκο.

12.30 Πολύ μπλα μπλα
Ψυχαγωγική εκπομπή, με τη 
Σταματίνα Τσιμτσιλή.

16.00 Οσο υπάρχουν  
άνθρωποι

17.30 Ειδήσεις
17.45 That’s life

Με τους Νάντια Ρηγάτου, Νίκο 
Παρτσώλη.

18.45 Σήμερα
Με τον Ακη Παυλόπουλο.

20.00 Ειδήσεις
21.00 Υδρόγειος 

Με τον Χρήστο Κώνστα.
21.30 Κορίτσια  

ο Μάρκουλης (Ε)
Κωμική σειρά, με τον Μάρκο 
Σεφερλή.

23.00 Φως στο τούνελ
Με την Αγγελική Νικολούλη.

02.00 Auto Alter
02.15 Psych

Αστυνομική σειρά φαντασίας. 
03.15 Friday night lights

Νεανική σειρά.
04.15 Ζίνα

Mega ΑΝΤ1 Star
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Ασημένια φεγγάρια
ΑΝΤ1, 17.10
Η Γκιουμούς δεν διστάζει μπροστά σε καμία 
δυσκολία. Οι καλεσμένοι και τα μέλη του τύπου 
μένουν άναυδοι μπροστά στις δημιουργίες της 
Γκιουμούς. Ο Μεχμέτ δένεται όλο και πιο πολύ με 

την Γκιουμούς, αλλά αυτή 
η κατάσταση τον τρομά-
ζει. Ο Μεχμέτ μηνύει την 
Μπερίλ επειδή έκλεψε τα 
σχέδια της Γκιουμούς. Η 
Σερέφ είναι αποφασισμένη 
να βρει τη γυναίκα με την 
οποία είναι ερωτευμένος ο 
σύζυγός της. 

Η γενιά των 592 ευρώ
MEGA, 22.50
Τα μέλη της παρέας συμμετέχουν σε «ταχυρα-

ντεβού», προκειμένου 
να γνωρίσουν καινούρ-
γιους ανθρώπους και 
να δοκιμάσουν την τύχη 
τους. Η βραδιά αυτή θα 
κάνει τον Χαραλάμπη να 
βάλει σε δοκιμασία τις 
υπεράνθρωπες δυνά-
μεις του, την Ιωάννα να 
αμφιβάλλει κατά πόσο τη 

γεμίζει μια σχέση εξ αποστάσεως, ενώ η Κατερίνα 
κι ο Αλέξης... θα ξυπνήσουν μπερδεμένοι!

Απόδειξη ενοχής
STAR, 23.45
Οταν ο ιδιοφυής και αδίστακτος Τεντ Κρόφορντ 

ανακαλύπτει ότι η γυναίκα 
του τον απατά, σχεδιάζει τον 
τέλειο φόνο. Την πυροβολεί 
εν ψυχρώ και με χαρακτηρι-
στική ηρεμία περιμένει την 
αστυνομία να τον συλλάβει. 
Με το όπλο αλλά και μια 
υπογεγραμμένη από τον 
ίδιο ομολογία, ο βοηθός 
εισαγγελέα Γουίλι Μπίτσαμ 

πιστεύει ότι η καταδίκη θα είναι σίγουρη. Μέχρι που 
οι κατηγορίες αρχίζουν να καταρρέουν. 

Επιλογές

Το συγκρότημα «Las Populares» 
στην «Patty, μια όμορφη οστορία».

Σκηνή από την νεανική σειρά 
«Friday night lights».

Η Κατερίνα Καραβάτου κάνει 
«Κους κους το μεσημέρι».

tv

Τηλ. επικοινωνίας: 212-2124000Τηλ. επικοινωνίας: 210-5707000Τηλ. επικοινωνίας: 211-1891000Τηλ. επικοινωνίας: 210-6886100Τηλ. επικοινωνίας: 210-6903000

06.00 Και οι παντρεμένοι έχουν 
ψυχή (Ε)

07.00 Καλημέρα Ελλάδα
Ενημερωτική εκπομπή, με τον 
Γιώργο Παπαδάκη.

10.00 10 με 1 μαζί
Με τους Γιώργο Καραμέρο και 
Σπύρο Χαριτάτο.

12.50 Με αγάπη
Κοινωνική εκπομπή.

13.00 Ειδήσεις
13.30 Ακρως  

οικογενειακόν (Ε)
Κωμική σειρά.

14.30 Κωνσταντίνου  
και Ελένης (Ε)
Κωμική σειρά.

15.30 Το καφέ  
της Χαράς (Ε)

17.00 Ειδήσεις στη  
νοηματική γλώσσα

17.10 Ασημένια φεγγάρια
Αισθηματική σειρά.

19.00 Deal
20.00 Ειδήσεις

21.00 The X-Factor Live
Μουσικό τάλεντ σόου, με τον 
Σάκη Ρουβά.

00.50 Dirt
Κοινωνική σειρά.

01.50 Ειδήσεις
02.00 Με αγάπη (Ε)
02.10 Dirt
03.10 Top chef (Ε)

Σκληρός ανταγωνισμός στο 
τάλεντ σόου «The X-Factor Live».

Για τις τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ευθύνονται αποκλειστικά τα κανάλια.
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06.00 Το μπέρδεμα (Ε)
06.45 Παιδική ζώνη
07.30 Πρωινή Μελέτη

Μαγκαζίνο, με την Ελεονώρα 
Μελέτη.

10.15 Νηστικοί πράκτορες
11.15 Μαρία, άγγελέ μου
12.30 Ειδήσεις
13.30 Super Star

Με τη Χριστίνα Λαμπίρη.
15.45 Αξίζει να το ζεις

Με την Τατιάνα  Στεφανίδου. 
17.45 Ειδήσεις  

στη νοηματική
17.50 Φώτης - Μαρία Live

Ψυχαγωγική εκπομπή.
19.45 Ειδήσεις
21.00 Ξένη ταινία

«Χαλκ». Επιστημονικής φαντα-
σίας, με τους Ερικ Μπάνα, Τζέ-
νιφερ Κόνελι, Σαμ Ελιοτ. 

23.45 Ξένη ταινία
«Απόδειξη ενοχής». Θρίλερ, 
με τους Αντονι Χόπκινς, Ράιαν 
Γκόσλινγκ.

02.00 Ξένη ταινία
«December boys». Κοινωνική, 
με τους Ντάνιελ Ράντκλιφ, Τε-
ρέζα Πάλμερ, Λι Κόρμι.

04.00 Ξένη ταινία
«Το δίλημμα». Θρίλερ, με τους 
Λίντα Φιορεντίνο, Ντάνιελ 
Μπόλντουιν, Γκρεγκ Χένρι.

Ο Ερικ Μπάνα υποδύεται το 
σκληρό «Χαλκ».



         

Τηλ. επικοινωνίας: 210-7761000

Τηλ. επικοινωνίας: 210-3489000

ΝΕΤΣΚΑΪ

Ερωτας δίχως παρόν
ALPHA, 22.00
Η Κέιτ Φόρστερ µετακοµίζει στο Σικάγο. Προτού 
φύγει αποφασίζει να αφήσει ένα σηµείωµα για τον 
επόµενο ένοικο ζητώντας του να της προωθεί την 
αλληλογραφία της. Ο νέος ένοικος, Αλεξ Γουάιλερ, 
αρχικά αδιαφορεί για το γράµµα που βρίσκει. Μετά, 

ωστόσο, από ένα παράξενο 
περιστατικό αρχίζει να αλλη-
λογραφεί µε την Κέιτ και σύ-
ντοµα αρχίζουν να νιώθουν 
δυνατά αισθήµατα ο ένας για 
τον άλλο. Υπάρχει, όµως, ένα 
πρόβληµα: ζουν σε διαφορε-
τικό χρονικό σύµπαν…

08.30 Παιδική ζώνη
11.00 Από πέτρα και χρόνο (Ε) 

«Νάουσα».
11.30 Εδώ γεννήθηκε η Ευρώπη
12.00 Ελληνική ταινία

«Ευτυχώς τρελάθηκα». Κωµω-
δία.

13.30 Σαν σήµερα 
τον 20ό αιώνα (Ε)

13.45 Το κουτάλι
14.15 Ο παραµυθάς
14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 
15.00 Φινέας και Φερµπς
15.30 Οικογένεια Πράουντ
16.00 Οι µάγοι του 
 Γουέβερλι Πλέις
16.30 Ζικ και Λούθερ (Ε)
17.00 Ατίθασα νιάτα
18.00 Η εικόνα σου είµαι (Ε)
19.00 Οι αρχιτέκτονες της αλλαγής

Ντοκιµαντέρ.
20.00 Χρυσά κορίτσια (Ε) 
21.00 Οταν γιορτάζουν οι θεοί

«Λαϊκά φεγγάρια και αφιέρωµα 
στον Κώστα Βίρβο».

23.00 Ξένη ταινία
«Ανατολικό παλάτι, δυτικό πα-
λάτι». Κοινωνικό δράµα.

ΕΤ1
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Τηλ. επικοινωνίας: 210-4800000

Τηλ. επικοινωνίας: 210-6066000

�� �Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ�

Την εποχή που ο Ιόλας
ανακάλυψε τον Γουόρχολ

Για όλους υπάρχει ελπίδα
ΝΕΤ, 16.00
Είναι η ιστορία της έφηβης καταθλιπτικής Σο-

νόρα που έχει σκοπό της 
ζωής της να ταξιδέψει 
στην Ατλάντικ Σίτι, όπου 
πιστεύει ότι θα πραγµατο-
ποιηθούν όλα της τα όνει-
ρα. Αφού φεύγει από το 
σπίτι της, βρίσκει δουλειά 
στην οµάδα ακροβατών 
τσίρκο του Κάρβερ. Αρχί-
ζει ως βοηθός στους στά-

βλους, αλλά όνειρό της είναι να συµµετάσχει 
στα νούµερα. 

Για τις τροποποιήσεις της τελευταίας στιγµής στο τηλεοπτικό πρόγραµµα ευθύνονται αποκλειστικά τα κανάλια.
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06.00 Πρώτη γραµµή
Ενηµερωτική εκποµπή.

10.00 Σκάι τώρα
Με την Πόπη Τσαπανίδου.

13.00 Νταντά πρώτων 
βοηθειών

14.00 Τen years younger
14.30 Kim’s rude awakenings
15.00 Chef στον αέρα

Με την Ελενη Ψυχούλη.
16.00 Αmerica’s next 

top model
17.00 Top chef
17.45 Ελληνοφρένεια (Ε)
18.00 Σκάι magazino 
19.10 Fi� h gear
19.40 Μύθος 

ή πραγµατικότητα
20.45 Ελληνοφρένεια
21.00 Ειδήσεις
22.00 CSI, Νέα Υόρκη: Στον 

τόπο του εγκλήµατος
Αστυνοµική σειρά.

23.00 Battle BC: Η πτώση 
της Ιεριχούς

00.15 Planet science: 
Τι δεν πάει καλά µε τη 
βαρύτητα;

01.15 CSI, Μαϊάµι: Στον τόπο 
του εγκλήµατος

02.15 Ιστορίες από την Εντατική
03.00 Entertainment this week 
04.00 Sea rescue

06.00 Πρωινή ενηµέρωση
Με τον Κ. Αρβανίτη και τη Μ. 
Κατσίµη.

10.00 Συµβαίνει τώρα
Με τη Μ. Σαράφογλου.

12.00 Ειδήσεις
13.00 Μένουµε Ελλάδα - Βest of

Ταξιδιωτική εκποµπή.
15.00 Ειδήσεις
16.00 Ξένη ταινία

«Για όλους υπάρχει ελπίδα». 
Ροµαντικό δράµα 

18.00 Ειδήσεις
18.30 Στα µονοπάτια των θεών

«Αρτεµις».
19.15 Ελληνική ταινία 

«Αυτό το κάτι άλλο». Κωµω-
δία, µε τους Αννα Φόνσου, 
Γιώργο Κωνσταντίνου, Γιώργο 
Πάντζα.

21.00 Ειδήσεις
22.00 Η µηχανή του χρόνου

Με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
23.00 Στα άκρα (Ε)

«Μίκης Θεοδωράκης».
24.00 Ειδήσεις
00.15 Στα άκρα (Ε)

(Συνέχεια).

Οι µεγαλύτερες µάχες στο 
ντοκιµαντέρ «Battles BC».

ΕΤ3

Τηλ. επικοινωνίας: 2310-299400

08.30 Πλατύποδας: Το πιο περί-
εργο πλάσµα του κόσµου

09.30 Ο θαυµαστός κόσµος της 
φύσης

09.50 Καθηµερινά 
11.00 Shamwari: Μια άγρια ζωή
11.30 Πολιτισµοί σε κίνδυνο
12.30 Η ελληνική µου κουζίνα
13.00 Ειδήσεις
14.30 Τόλµη και γοητεία. 
15.30 Μαγικός κόσµος
16.30 Η χαρά της ζωγραφικής
17.00 Ειδήσεις
18.15 Η έκτη αίσθηση
18.35 Οι κόρες του Μακ Λέοντ
19.30 Λησµονηµένες φωνές
20.30 Ταξίδια στην άκρη του 

κόσµου µε τον Αρτ Γουλφ
21.00 Ερευνητές των τροφών
21.45 ∆ελτίο καιρού
22.00 Ειδήσεις
23.00 Λαβύρινθος
00.30 Παίζοντας µε το θάνατο: 

Σιβηρία
01.30 Αρπακτικά.

Kontra 
Channel

ΣΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ του ’80 τα-
ξιδεύει τους τηλεθεατές «Η 
µηχανή του χρόνου», απόψε 
στις 22.00 στη ΝΕΤ, που ασχο-
λείται µε τον Αλέξανδρο Ιόλα, 
αναγνωρισµένο συλλέκτη στο 
εξωτερικό. Ο Χρήστος Βασιλό-
πουλος ξετυλίγει το κουβάρι 
της ζωής του δαιµόνιου Αλε-
ξανδρινού, ο οποίος δέχθηκε 
τα πυρά του Τύπου µετά τη δή-
λωση του ότι «ο Παρθενώνας 
αξίζει µόνο επειδή είναι ερεί-
πιο», ενώ κατηγορήθηκε στη 
συνέχεια για παραβίαση του 

νόµου περί ναρκωτικών, ακο-
λασίες µε νεαρούς άντρες και 
αρχαιοκαπηλία. Ο Αλέξανδρος 
Ιόλας ήταν ένας πολίτης του 
κόσµου, µε αλάνθαστο καλ-
λιτεχνικό αισθητήριο, ο οποί-
ος το 1952 ανακαλύπτει τον 
άσηµο τότε Αντι Γουόρχολ και 
εκτοξεύει την καριέρα του στην 
ποπ αρτ. Συνεργάζεται στενά 
µε τον Ντε Κίρικο και τον Πικά-
σο, αναδεικνύει τον Μαξ Ερνστ 
και τοποθετεί τους Ελληνες 
καλλιτέχνες στο παγκόσµιο 
καλλιτεχνικό στερέωµα.

07.00 Πρωινός εξάψαλµος
08.00 Kontra ξύρισµα 
 Με τον ∆ηµήτρη Μάρκο.
10.00 Οίκο Ζην  
11.00 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις
12.00 Οίκο-νοµος 
 Με τις Σοφία και Ευδοκία 
 Μυτίλη.
13.00 Μεσηµέρι µε χαµόγελο
15.00 Telemarketing
17.00 Telemarketing
17.00 Telemarketing
18.00 Telemarketing 
19.00 Οίκο Ζην 
20.00 Telemarketing
20.15 Street magic
20.55 Green News 
21.00 Ο άλλος δρόµος
22.00 Kontra news
 Με τον Τέρενς Κουίκ. 
24.00 Πες τα όλα
02.00 Μεταφυσικά και Ανεξήγητα

Η κατάσκοπος που
έγινε παρουσιάστρια 

�� ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ TV Η ΑΝΝΑ ΤΣΑΠΜΑΝ

ΕΚΠΟΜΠΗ που θα ασχολεί-
ται µε «τα πιο µυστηριώδη 
φαινόµενα του σύγχρονου 
κόσµου» αποκτά, στη ρωσι-
κή τηλεόραση, η πρώην κα-
τάσκοπος Αννα Τσάπµαν. 
Η 28χρονη θα παρουσιάζει 
κάθε εβδοµάδα, αρχής γενο-
µένης από την 21η Ιανουαρί-
ου, την εκποµπή «Μυστικά 
του κόσµου µε την Αννα 
Τσάπµαν», η οποία θα 
προβάλλεται από το 
κανάλι RenTV, σύµφωνα 
µε την εκπρόσωπό του, 
Μαρίνα Βολοντίνα. Το 
κανάλι αρνείται να αποκα-
λύψει περισσότερα για τη 
νέα εκποµπή, υποστηρί-
ζοντας πως θα τα δούµε 
όλα στην πρεµιέρα. Μετά 
την επιστροφή της στη 
Μόσχα, η όµορφη Αννα 
άρχισε καριέρα στο χώρο 
των ΜΜΕ. Πόζαρε ηµί-
γυµνη για ένα ανδρικό 
περιοδικό και κατόπιν 
εµφανίστηκε σε µια 
τηλεοπτική εκποµπή 
µαζί µε τη µητέ-
ρα της και την 
αδελφή της, 
ενώ εντά-
χθηκε 
στο κίνη-
µα Μο-
λοντάγια 
Γκβάρντια, την οργάνωση 
νεολαίας του κυβερνώντος 
κόµµατος Ενωµένη Ρω-
σία, του πρωθυπουργού 

Βλαντιµίρ Πούτιν. Τα πρώτα 
τηλεοπτικά της βήµατα έκανε 
την παραµονή της Πρωτο-
χρονιάς, όταν εµφανίστηκε 
σε γνωστή κατασκοπική σει-
ρά της ρωσικής τηλεόρασης, 
ενσαρκώνοντας τη σύντρο-
φο ενός κατασκόπου στη 

Γερµανία κατά τη 
διάρκεια του Β’ 

Παγκοσµίου 
Πολέµου. 
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ΜΠΑΓΙΑΡ ΑΛΙΜΑΝΙ: ΤΟ ROAD MOVIE ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΑπΟ ΤΑ ΤιρΑΝΑ ΣΤΗΝ... ιΘΑΚΗ 

ΞΕΝΙΑ ΣΤΟΥΚΑ 
xstouka@e-typos.com

Δεν ανήκω σε κανένα 
σύλλογο μεταναστών. 
Τα θεωρώ γκέτο και 
φολκλόρ. Είμαι της 
άποψης ότι όλοι 
αναπνέουμε το 
ίδιο οξυγόνο

Tέχνες
Mε τα πόδια στο Αγρίνιο και 
με το σπαθί του στο Βερολίνο

Ο Αλβανός σκηνοθέτης 
Μπαγιάρ Αλιμάνι από 

την ανέχεια των Τιράνων 
βρήκε την Ιθάκη του 

στην Αθήνα.

Σκηνή από την 
ελληνοαλβανική 
συμπαραγωγή «Αμνηστία» 
του Μπαγιάρ Αλιμάνι, 
που θα συμμετάσχει στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ο ταν στα 22 του χρόνια, το 
1992, ο Μπαγιάρ Αλι-
μάνι περπατούσε οκτώ 

ολόκληρες μέρες για να φτάσει 
από την Αλβανία στην Ελλάδα, δεν 
του περνούσε καν από το μυαλό 
ότι θα είναι εκείνος ο σκηνοθέτης 
που θα κάνει την πρώτη αλβανι-
κή κινηματογραφική απόβαση στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου. «Ηρθα 
στην Ελλάδα με μοναδικό εφόδιο 
το ρομαντισμό μου για ένα καλύτε-
ρο αύριο. Οι ελλείψεις της χώρας 
μου και η φοίτησή μου στη Σχο-
λή Καλών Τεχνών στην Αλβανία 
αποτέλεσαν τα μοναδικά εφόδιά 
μου. Ωρίμασα στην Ελλάδα. Γι’ 
αυτό και δεν μπορώ να διαχωρί-
σω ποια είναι η πατρίδα μου. Δεν 
ξέρω πώς θα εξελισσόμουν αν δεν 
ερχόμουν εδώ», λέει στον «Ε.Τ.» ο 
σκηνοθέτης της ελληνοαλβανικής 
παραγωγής «Αμνηστία», που θα 
προβληθεί στο τμήμα Forum του 
61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
του Βερολίνου (10-20/2). 

Ζωγράφος
Σπούδασε ζωγραφική και σκηνο-
θεσία θεάτρου στη Σχολή Καλών 
Τεχνών των Τιράνων. Στην Ελλάδα 
δούλεψε σε διάφορα επαγγέλματα 
έως το 1998 που ξεκίνησε ως τε-
χνικός στο θέατρο «Χώρα», όπου 
εξακολουθεί να εργάζεται έως σή-
μερα. Η απάντηση στην ερώτηση αν 
υπήρξαν κι άλλα αγκάθια κατά τη 
διάρκεια των 20 χρόνων παραμο-
νής του στη χώρα μας, εκτός εκεί-
νων που βρέθηκαν στο «μονοπάτι» 
Αλβανία-Αγρίνιο, η απάντηση ήρθε 
χωρίς σκέψη. «Φυσικά. Αγκάθια δεν 
βρήκα μόνο εκείνες τις οκτώ μέρες. 
προσωπικά άφησα πίσω μου τα κό-
μπλεξ του μετανάστη, του δεύτερης 
κατηγορίας ανθρώπου. 

Γι’ αυτό άλλωστε δεν ανήκω σε 
καμιά ομάδα ή σύλλογο μετανα-
στών. Τα θεωρώ γκέτο και φολ-
κλόρ. Είμαι της άποψης ότι όλοι 

αναπνέουμε το ίδιο οξυγόνο». 
Τι ήταν όμως αυτό που έκανε τον 
Μπουγιάρ Αλιμάνι να στραφεί στον 
κινηματογράφο; «Δεν απέχει καθό-
λου αυτό που σπούδασα από τον 
κινηματογράφο. 

Στη ζωγραφική συνθέτεις εικό-
νες, χρώματα, ρομαντισμό, ρεαλι-
σμό, τα πάντα. Στον κινηματογράφο 
ζωγραφίζεις εν κινήσει. Ολα ξεκί-
νησαν όταν ήμουν βοηθός σκη-

νοθέτη δύο σπουδαίων Ελλήνων 
σκηνοθετών, των Γιώργο Κόρρα 
και Χρήστου Βούπουρα, στο “Μι-
ρουπάφσιμ”». 

Η κομβική ημερομηνία, όμως, 
που τον έκανε να προχωρήσει πιο 
αποφασιστικά ήταν η 22α Σεπτεμ-
βρίου 2002, όταν το μικρού μήκους 
«Κατώι» απέσπασε το βραβείο 
«Καλύτερης Βαλκανικής Ταινίας» 
στο Φεστιβάλ Δράμας. Ο Αλβανός 
σκηνοθέτης φτάνει στο σήμερα 
έχοντας στο ενεργητικό του τρεις 
ταινίες μικρού μήκους, το «Κατώι», 
το «Υγραέριο» και την «πυξίδα».

Ο Τύπος είναι για εκείνον σταθε-
ρή πηγή έμπνευσης. Αυτός έδωσε 
το έναυσμα για την πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία του, την «Αμνηστία», 
μια ελληνοαλβανική και γαλλική 
συμπαραγωγή. Είναι μάλιστα και η 
πρώτη αλβανική ταινία που κάνει 
την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 
Φεστιβάλ του Βερολίνου. 

Η ιδέα γεννήθηκε από ένα δη-
μοσίευμα του αλβανικού Τύπου 
πριν από δύο χρόνια. Αφορούσε 
σ’ ένα νόμο για την αναβάθμιση 
του σωφρονιστικού συστήματος 
της Αλβανίας, με βάση τους όρους 
ένταξης της χώρας στην Ευρωπα-
ϊκή Ενωση.

«Το ανήθικο»
Συγκεκριμένα, έπρεπε να δημιουρ-
γηθούν ειδικά διαμορφωμένα κελιά 
για να συνευρίσκονται μία φορά το 
μήνα οι φυλακισμένοι με τις συζύ-
γους τους. Η Ελσα (Λούλι Μπίτρι), 
40 ετών, αφήνει τα δύο παιδιά της 
και ταξιδεύει από το μακρινό πό-
γκραντετς μία φορά το μήνα για 
να συναντήσει τον άντρα της στη 
φυλακή. Ο Σπετίμ (Καραφίλ Σένα), 
ένας πενηντάρης, σχεδόν αλκοο-
λικός, επισκέπτεται και εκείνος τη 
φυλακή για να δει τη γυναίκα του. 
Αναπτύσσεται μεταξύ τους μια 
ερωτική σχέση που ενώ κι οι δυο 
τους έχουν κάθε λόγο να είναι μαζί, 
έχουν ταυτόχρονα λόγους να είναι 
χώρια. «Υποστηρίζω το “ανήθικο”, 
την ελευθερία και τον έρωτα σε 
κάθε μορφή του αντίστοιχα», εξη-
γεί ο Αλιμάνι.

Οταν τον ρωτούν να επιλέξει πα-
τρίδα απαντάει: «Αγαπώ τη χώρα 
μου, όπως αγαπώ και την Ελλάδα. 
Οι ποιητές, όταν συλλογίζονται και 
γράφουν, ανήκουν κάθε φορά και 
σε διαφορετική πατρίδα. Το σενάριο 
δεν έχει καταγωγή». Και συμπλη-
ρώνει αστειευόμενος: «Εγώ μπορεί 
να θέλω να πιστεύω ότι η πατρίδα 
μου είναι η Σιγκαπούρη». ■



A ν και έχει περάσει εδώ και 
χρόνια στην τρίτη ηλικία, 
ο Μίκι Μάους, ο πανέξυ-

πνος και συνετός ποντικός – σήµα 
κατατεθέν της Ντίσνεϊ, συνεχίζει να 
διασκεδάζει τους µικρούς αλλά και 
τους µεγάλους του φίλους σε όλο 
τον πλανήτη. Στις 13 Ιανουαρίου 
του 1930 το ευρηµατικό δηµιούρ-
γηµα του Γουόλτ Ντίσνεϊ έκανε την 
πρώτη του εµφάνιση στο χαρτί και 
χθες έσβησε 81 κεράκια στην τούρ-
τα των γενεθλίων του. 

Πριν από την πρώτη του εµφάνιση 
στις εφηµερίδες της περιοχής του 
Λος Αντζελες, είχε ήδη πρωταγωνι-
στήσει σε δεκαπέντε ταινίες µικρού 
µήκους, µε πρώτη το «Steamboat 
Willie» που έκανε πρεµιέρα στις 28 
Νοεµβρίου 1928. Η µεγάλη εµπορι-
κή επιτυχία αυτών των φιλµ προκά-
λεσε το ενδιαφέρον της εκδοτικής 
εταιρίας King Features Syndicate 
και η πρόταση για τη µεταφορά των 
περιπετειών του ανθρωπόµορφου 
ποντικού στις εφηµερίδες δεν άργη-
σε να φτάσει στα χέρια του εµπνευ-
στή του, Γουόλτ Ντίσνεϊ. 

Ο αντικαταστάτης
Ο ίδιος υπέγραψε τις πρώτες ιστο-
ρίες, ενώ στο σχέδιο συνεργάστηκε 
µε τους Ub Iwerks και Win Smith. 
Από τις 5 Μαΐου του 1930 έως τις 
15 Νοεµβρίου του 1975, ο άνθρω-
πος που έγραφε τους διαλόγους και 
σχεδίαζε τον χάρτινο ήρωα ήταν ο 
Φλόιντ Γκότφρεντσον, ένας νεαρός 
κοµίστας που είχε µόλις προσληφθεί 
στην εταιρία του Ντίσνεϊ. Ο Γκότ-
φρεντσον επιθυµούσε να ασχοληθεί 
µε τα καρτούν στη µεγάλη οθόνη 

και για να τον πείσει να αναλάβει 
τις χάρτινες περιπέτειες του Μίκι, 
ο Ντίσνεϊ τού είχε υποσχεθεί ότι η 
συγκεκριµένη απασχόληση θα ήταν 
προσωρινή… 

Η Μίνι
Κατά την πρώτη εβδοµάδα της 
χάρτινης εµφάνισης του Μίκι Μά-
ους, η πλοκή ήταν σχεδόν ίδια µε 
εκείνη της ταινίας «Plane Crazy», 
της πρώτης βουβής ταινίας µε ήρωα 
τον ποντικό που είχε προηγηθεί 
του «Steamboat Willie» κατά έξι 
µήνες. Η slapstick βία χαρακτήρι-
ζε τις πρώτες χάρτινες εµφανίσεις 
του Μίκι στις οποίες δεν άργησε να 
προστεθεί ένας ακόµη χαρακτήρας, 
η Μίνι. Ο δηµοφιλής ποντικός ερ-
χόταν στα χέρια µε µικροαπατεώ-
νες, πειρατές, τρελούς επιστήµονες, 
άγρια ζώα, κανίβαλους και άλλους 
εχθρούς που συναντούσε στο διάβα 
του. Από τον Σεπτέµβριο του 2009 
τα κόµικς του Μίκι Μάους και της 
παρέας του κυκλοφορούν από τις 
εκδόσεις Boom! Studios. Ιδιαίτερα 
το περιοδικό «Mickey Mouse and 
Friends» κυκλοφορεί κάθε φορά µε 
δύο ξεχωριστά εξώφυλλα. ■
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Στις 13 Ιανουαρίου 
1930 το 
δηµιούργηµα του 
Γουόλτ Ντίσνεϊ 
εµφανίστηκε πρώτη 
φορά στο χαρτί

Ο Μίκι Μάους µε το 
δηµιουργό του Γουόλτ Ντίσνεϊ.

Ο ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ ΓΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ 81

«Ασε τα Μίκι Μάους και
πήγαινε να διαβάσεις»

✓ Ο Μίκι Μάους σχεδιάστηκε κατά 
τη διάρκεια ενός ταξιδιού µε 

τρένο που έκανε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ µε 
τη σύζυγό του, Λίλιαν, µε προορισµό το 
Λος Αντζελες. Αρχικά ο Ντίσνεϊ ήθελε 
να τον βαφτίσει Μόρτιµερ, αλλά η 
σύζυγός του, του πρότεινε το Μίκι. 

✓ Αλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Ντίσνεϊ 
βάφτισε τον ήρωά του Μίκι µετά από 

µια επίσκεψη που είχε από τον πιτσιρικά 
τότε ηθοποιό Μίκι Ρούνεϊ (φωτογραφία). 

✓ Το πρώτο βιβλίο µε τον Μίκι Μάους 
εκδόθηκε το 1930. Το πρώτο περιοδικό 

για τον Μίκι Μάους κυκλοφόρησε τον 

Ιανουάριο του 1933 και περιείχε 
σύντοµες ιστορίες, άρθρα, 
ανέκδοτα, παιχνίδια και ποιήµατα. 

✓ «Μίκ ι  Μάους»  ήταν 
το συνθηµατικό που 

χρησιµοποιούσαν οι επιτελείς των 
συµµαχικών δυνάµεων για την επικείµενη 
απόβαση στην Ευρώπη το 1944. 

✓ Ο Μίκι Μάους είναι ο πρώτος καρτούν 
ήρωας που απέκτησε το δικό του 

αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ. 
Η τελετή αποκάλυψης του αστεριού 
πραγµατοποιήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 1978 
µε αφορµή τη συµπλήρωση πενήντα χρόνων 

από την πρώτη του εµφάνιση στη µεγάλη 
οθόνη. 

✓ Η εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα έκανε 
ξεχωριστό λήµµα τον Μίκι Μάους στις 

αρχές του 1934. 

✓ Ο ίδιος ο Ντίσνεϊ είχε πει για την 
επιτυχία του Μίκι ότι «στα παιδιά 

αρέσουν τα ζώα που είναι µικρά και 
χαριτωµένα. Οταν ο κόσµος γελάει µε τον 
Μίκι Μάους είναι γιατί έχει ανθρώπινα 
χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το µυστικό της 
επιτυχίας του. Το µόνο που εύχοµαι είναι 
να µην ξεχάσουµε ένα πράγµα: Οτι όλα 
ξεκίνησαν από έναν ποντικό». 

Ο Μίκι είναι το πρώτο καρτούν που απέκτησε 
το δικό του αστέρι στο Walk of Fame.

EP
A

RE
U

TE
RS

TRIVIA…

Kαι συνθηµατικό στα χείλη των συµµάχων 
κατά την απόβαση στην Ευρώπη 

το 1944 έγινε ο Μίκι.



Ο Γ. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ «ΒΕΡΘΕΡΟ» ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
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▶▶ ΤΣΙΡΚΟ - ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ

Eργαστήρι γλυπτικής για παιδιά στο Μέγαρο Μουσικής

Ε ίναι νέος. Αγαπά παράφορα 
τη γυναίκα του φίλου του. 
Το δράμα της απουσίας της 

τον βυθίζει σε βαθιά μελαγχολία. Μο-
ναχικός, αποκλεισμένος, τσακισμένος 
ψυχολογικά, αναζητά την ελευθερία 
στο θάνατο. Φυτεύει μια σφαίρα στο 
κεφάλι του. Αυτοκτονεί… Η τραγική 
ιστορία του Βέρθερου ταξιδεύει, ως 
ύμνος του ρομαντισμού, στην αντι-
ρομαντική εποχή μας. Ο βραβευμένος 
(για το «Graveyard Band») Γιάννης 
Σκουρλέτης δοκιμάζει τις αντοχές 
του μανιφέστου του Γκαίτε μεταφέ-
ροντάς το στη Μικρή Σκηνή της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 
Ωνάση με πρωταγωνιστές τους Δη-
μήτρη Λιγνάδη, Δημήτρη Πασσά και 
Κατερίνα Μισιχρόνη. 

«Με ενδιαφέρει ο βερθερικός πυ-
ρετός. Είναι πολύ κρίσιμο για μένα να 
δούμε πώς οι νέοι που μιλούν ανέξο-
δα για το θάνατο μπορούν σήμερα να 
συγκινηθούν από το λόγο του Γκαί-
τε», σημειώνει. Για τον Σκουρλέτη τα 
όρια του ρομαντισμού δοκιμάζονται 
σε μια κυνική εποχή σαν τη δική μας. 
«Τα χρόνια της κρίσης θα φέρουν σί-
γουρα καινούργια πράγματα από τους 
νέους και κάθε αλλαγή κουβαλάει ίχνη 
ρομαντισμού. Ακόμα κι αν δεν έχει τις 
αισθητικές θέσεις του ρομαντισμού 
του 19ου αιώνα», διευκρινίζει. 

Παραλαμβάνει, λοιπόν, το σκοτεινό 
ποπ ανάγνωσμα του 18ου αιώνα, το 
εμβληματικό μυθιστόρημα που εξέ-
φρασε τις ανησυχίες της νεολαίας 
της εποχής -θίγοντας ζητήματα γύρω 
από την ελευθερία των επιλογών του 
ατόμου και την απελευθέρωση από τις 
κοινωνικές συμβάσεις-, το απαλλάσσει 
από την πληθώρα των προβληματικών 
του και εστιάζει «στη σχέση Γκαίτε - 
Βέρθερου, στη σχέση του δημιουργού 
με το δημιούργημά του. Για το συγγρα-
φέα «“Τα πάθη του Βέρθερου” ήταν 
ένας εκρηκτικός μηχανισμός. Ταυτίστη-
κε τόσο με τον Βέρθερο που είτε θα 
έβαζε το πιστόλι στο δικό του κρόταφο 
ή στου ήρωά του». 

Hi-tech… δάνεια
Δεν θα δούμε, λοιπόν, επί σκηνής έναν 
Γκαίτε με ακρίβεια. Μα ούτε και μια 
παράσταση εποχής. Σκηνοθέτης και 
παράλληλα σκηνογράφος της πα-
ράστασης -με διαγνωσμένη εμμονή 
στις αισθητικές αποδόσεις του νεο- 
ρομαντισμού-ο Γιάννης Σκουρλέτης 
δημιουργεί ένα άχρονο περιβάλλον με 
σημειολογικές αναφορές στα χρόνια 
του Γκαίτε αλλά και… δάνεια από το 

hi-tech 21ο αιώνα. Φτιάχνει, λοιπόν, 
μια κατασκευή που παραπέμπει στις 
«Πύλες της Κολάσεως» του Ροντέν 
(γλυπτό που αναφέρεται στο ταξίδι 
του Δάντη στον Κάτω Κόσμο), ένα 
εύρημα που τον βοηθά να διαχωρίσει 
το λόγο από τη σκηνική δράση. Εκεί, 
στον τάφο, εγκλωβίζει ένα σύγχρονο 
νέο (Πασσάς), που φωτογραφίζει τον 
Γκαίτε/Βέρθερο, η δράση του οποίου 
θα προβάλλεται από live camera σε 
γιγαντοοθόνη. Την ίδια ώρα, έξω από 
την «Πύλη» ένας μυστηριώδης άνδρας 
(Λιγνάδης) ντυμένος στο γαλάζιο κο-
στούμι του Βέρθερου διαβάζει εδάφια 
από το βιβλίο του Γκαίτε. Πανταχού 
παρούσα η πέτρα του σκανδάλου, η 
αισθησιακή Λόττε, που προβάλλει ως 
το μοναδικό φυσικό πρόσωπο της πα-
ράστασης. 

Ο Γιάννης Σκουρλέτης χρησιμοποιεί 
αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στα εικαστι-
κά και το θέατρο όχι μόνο χάριν πειρα-
ματισμού, όχι μόνο «για να δούμε πώς 
μέσα από μια αυτo-αναφορική τέχνη 
περνάμε σε μια επικοινωνιακή», αλλά 
και για να υπογραμμίσει την αμφιθυ-
μία του συγγραφέα απέναντι στο έργο 
που τον ανέδειξε. Ο λόγος του Γκαίτε 
αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο 
της παράστασης, καθώς ντύνει και 
τις πρωτότυπες dance συνθέσεις του 
Κώστα Δαλακούρα. ■

«ΕΝΑ αλλιώτικο τσίρκο» φιλοξενεί από σήμερα το 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ενα τσίρκο –εικαστικό 
εργαστήρι που έρχεται κατευθείαν από το Παρίσι 
και από το Κέντρο Πομπιντού και απευθύνεται 
σε παιδιά 6-12 ετών. Το διαφορετικό αυτό τσίρ-
κο βασίζεται στο έργο του Αλεξάντερ Κάλντερ, 
εμπνευστή των «κινητών γλυπτών» και δημιουρ-
γού του περίφημου «Τσίρκου Κάλντερ». 

Πρόκειται για ένα τσίρκο μινιατούρα του οποί-
ου οι χαρακτήρες (ακροβάτες, κλόουν, ζώα κ.λπ.) 
–μικρά έργα τέχνης φτιαγμένα από σύρμα, ξύλο 
και ύφασμα– αποτελούν τους πρωταγωνιστές μιας 
πρωτότυπης θεατρικής παράστασης με σκηνοθέτη 
και αφηγητή τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

 Στο εργαστήρι αυτό το «Τσίρκο» του Κάλντερ 
ξαναζωντανεύει, επιτρέποντας στους μικρούς του 
επισκέπτες να γίνουν οι δημιουργοί της δικής τους 
παράστασης. Μέσα από το παιχνίδι με τα διάφορα 
υλικά, τις φόρμες, τα χρώματα αλλά και το φως 
και τη σκιά, τα παιδιά εξοικειώνονται με τις έννοιες 
της ισορροπίας, της φόρμας, της κίνησης και του 
χώρου. Μέσα από την ενασχόληση με χρωματι-
στές μορφές και καθημερινά υλικά, αλλά και μέσα 

από απλές μηχανικές κινήσεις όπως η αναπνοή, 
οι μικροί συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με 
τις έννοιες της ισορροπίας και της κίνησης, της 
σύνθεσης, του σχεδίου μέσα στο χώρο, του κενού 
και της πληρότητας. 

Ολα αυτά επιτρέπουν στα παιδιά να εξετάσουν 
κάποιες πλευρές του έργου του Κάλντερ και να 
πειραματιστούν με διαφορετικές προβληματικές 
της γλυπτικής του. 

Εως τις 23 Φεβρουαρίου
Με οδηγό το σύμπαν του Αλεξάντερ Κάλντερ, τα 
παιδιά σχεδιάζουν γλυπτά, δημιουργούν φιγούρες 
ζώων, οξύνουν τη φαντασία τους και γίνονται οι 
ίδιοι γλύπτες. Από σήμερα έως τις 23 Φεβρουα-
ρίου, οι μικροί φίλοι του Megaron Plus θα έχουν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα παιδικό 
εργαστήρι αλλιώτικο από τα άλλα. 

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με σειρά 
προτεραιότητας. 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 
απευθυνθείτε στο τηλ. 210-7282333 και για 
σχολεία στο 210-7282733.

ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΑΜΗ
scharami@e-typos.com

Προγραμματισμένη πρεμιέρα Σήμερα. Στέγη Γραμμάτων και Τε-
χνών, Συγγρού 107-109, Φιξ, 210 - 9005800. Ημέρες και ώρες 
παραστάσεων: 14-16/1, 18-23/1 & 25-30/1, 21.00. Τιμές εισι-
τηρίων 22 ευρώ, 12 ευρώ (φοιτητικό).

Info

Υμνος ρομαντισμού σε 
αντι-ρομαντική εποχή

Με οδηγό το σύμπαν του Αλεξάντερ Κάλντερ,
τα παιδιά σχεδιάζουν και οξύνουν τη φαντασία τους.

Ο Δημήτρης Πασσάς ισορροπεί ανάμεσα στον Γκαίτε και τον 
Βέρθερο ενώ η Κατερίνα Μισιχρόνη είναι η αισθησιακή Λόττε.



ΛΙΟΣΙΩΝ. Τρία χρόνια µετά 
την τελευταία εµφάνισή τους 
στο «Gagarin 205» (Λιοσίων 
203-205), οι Locomondo 
επιστρέφουν για µια γιορτή 
τραγουδιού και χορού που θα 
διαρκέσει δύο βράδια. (14-
15/1).  Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21.00 και το εισιτήριο κοστίζει 
12 ευρώ στην προπώληση και 
15 στο ταµείο. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα  210-8547600 
- 1  και  210-8547488.

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ. O ∆ηµήτρης 
Μητσοτάκης και οι Ευδαίµο-
νες παρουσιάζουν το σύνολο 
της οµώνυµης δισκογραφικής 
δουλειάς καθώς και µια επιλο-
γή από τα καλύτερα τραγού-
δια που έγραψε ο ∆ηµήτρης 
για τους «Ενδελέχεια». Στη 

µουσική σκηνή «Αυλαία» (Αγί-
ου Ορους 15, Βοτανικός) στις 
22.30. Είσοδος €15 µε ποτό. 

ΜΕΓΑΡΟ. O 
Lolek (κατά 
κόσµον Γιάν-
νης Ανα-
γνωστάτος) 
παρουσιάζει 
το ντεµπού-

το άλµπουµ του «Alone» µε 
νεοροµαντικές φολκ µελωδίες, 
σε χαµηλούς κι άλλοτε ηλεκτρι-
σµένους τόνους. Απόψε, στο 
Μέγαρο Μουσικής (Βασ. Σο-
φίας και Κόκκαλη). Η γενική 
είσοδος είναι 25 ευρώ και 15 
ευρώ για τους φοιτητές.

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.  Από απόψε 
Παρασκευή και κάθε Παρα-

σκευή και Σάββατο (µέχρι τις 
29/1), ο Κρητικός τραγουδο-
ποιός Μιχάλης Τζουγανάκης 
θα ερµηνεύσει κοµµάτια από 
την προσωπική του δισκογρα-
φία, καθώς και αγαπηµένων 
δηµιουργών στο «Σταυρό του 
Νότου» (Φραντζή και Θαρύ-
που, 35-37, 210-9226975). 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ. O Αντώνης ∆α-
νέζης και οι Μπακ Ράουντ πα-
ρουσιάζουν απόψε µια επιλο-
γή από τα γνωστά αλλά και τα 
λιγότερο δηµοφιλή τραγούδια 
του Παύλου Σιδηρόπουλου: 
από την «Εταιρία Καλλιτε-
χνών» και τα «Μπουρµπού-
λια» µέχρι τη «Σπυριδούλα» 
και τους «Απροσάρµοστους». 
Στο «Lazy Club» (Λ. Πεντέλης 
1). Είσοδος στα 10 ευρώ.
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Aτζέντα

Σπαϊντεργούµαν…
Ο Lolek.
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�� ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΤΕΡ ΦΟΝΤΑ

�� Η ΜΙΚΡΗ ΗΡΩΙ∆Α ΕΓΙΝΕ ΨΗΦΙΑΚΗ

Αντιµέτωπος µε ένα πτώµα

Τηλεφωνήστε… στην Τζίνα 

ΜΕ ΕΝΑ µακάβριο εύρηµα ήρθε αντιµέτωπος το 
πρωί της Τετάρτης ο Πίτερ Φόντα. Ο Αµερικανός 
ηθοποιός -διάσηµος από τη συµµετοχή του στο «Easy 
rider»- ανακάλυψε, καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό 
του στο δυτικό Λος Αντζελες, το πτώµα ενός άγνω-
στου άνδρα που κείτονταν σε διπλανό όχηµα. Αµέσως 
δήλωσε το περιστατικό στην αστυνοµία, η οποία δεν 
τον θεώρησε ύποπτο. 

Ο 	ΚΟΣΜΟΣ της Τζίνας» 
τώρα και ψηφιακός. Το παι-
δικό βιβλίο του νέου συγγρα-
φέα Γιώργου Λεµπέση, που 
κυκλοφόρησε την περασµέ-
νη άνοιξη από τις εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, γίνεται το 
πρώτο ελληνικό audio book. 
Μετατρέπεται σε ηχητικό 
παραµύθι, µε ηχογραφηµέ-
νους διαλόγους και µουσική 
επένδυση. Οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να κατεβάσουν το 
βιβλίο από το link http://www.
heedia.com/tzina στον υπο-
λογιστή τους, ενώ το επόµενο 
διάστηµα θα είναι διαθέσιµο 
και για κινητά τηλέφωνα. 

ΤΟ 2007 ήταν η Αφροδίτη. Τo 2011 θα γίνει 
η Γυναίκα – Αράχνη. Η Κάιλι Μινόγκ σχεδιά-
ζει τη νέα της παγκόσµια περιοδεία µε άκρως 
φιλόδοξα σχέδια που η ίδια χαρακτηρίζει ως 
«ένα ευφορικό ταξίδι ψυχαγωγίας, ενθουσι-
ασµού και πολυτέλειας». 

Κάτω από τον τίτλο «Les folies tour» η 
43χρονη ποπ σταρ θα σταθµεύσει σε 54 πό-
λεις του κόσµου (σε Ευρώπη, Αµερική, Ασία 
και Αυστραλία) µε ένα σόου που –τουλάχι-
στον σε επίπεδο παραγωγής– όµοιό του δεν 
έχει περιοδεύσει ξανά. Η Κάιλι θα ανέβει στην 
πιο εξελιγµένη και πολυδάπανη σκηνή που 
έχει ποτέ κατασκευαστεί για συναυλία, αξί-
ας 25 εκατοµµυρίων δολαρίων (18,9 εκατ. 
ευρώ). 

Εµπνευσµένη από το µιούζικαλ του «Σπάι-
ντερµαν» που ανεβαίνει αυτή τη στιγµή στο 
Μπρόντγουεϊ, η σκηνή θα αποτελείται από 
1.000 κοµµάτια που θα ενώνονται για να 
δώσουν το σχήµα καρδιάς, και διαθέτει επτά 
ασανσέρ, 30 σιντριβάνια και έναν υπερσύχρο-
νο µηχανισµό που θα λειτουργεί ως τεχνητός 
καταρράκτης. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που 
η προνοµιακή πρώτη σειρά έχει το όνοµα 
«Splash zone»… Οι «υγρές» κατασκευές έχουν 
σχεδιαστεί από την οµάδα που έχει εργαστεί 
σε αντίστοιχα project στο ξενοδοχείο Bellajio 
του Λας Βέγκας ενώ το σύστηµα χάρη στο 
οποίο η Κάιλι θα ίπταται (υφαίνοντας τον ιστό 
της) φέρει την υπογραφή των επαγγελµατι-
ών του θεµατικού πάρκου της Disney στην 
Καλιφόρνια. 

Στον… ιστό της
∆εµένοι στο… ιστό της Αυστραλιανής τρα-
γουδίστριας θα είναι δέκα χορευτές, οκτώ 
ιπτάµενοι ακροβάτες, πέντε µουσικοί και δύο 
τραγουδίστριες στα φωνητικά. Για όλες τους 

τις εµφανίσεις θα χρειαστούν 200 κοστούµια. 
Πίσω από τη σκηνή θα βρίσκονται άλλα 120 
άτοµα για να συναρµολογήσουν τη 45τονη 
κατασκευή, την οποία θα µεταφέρουν 10 
φορτηγά. 

Η «Les folies tour» κάνει πρεµιέρα στις 19 
Φεβρουαρίου στο Ερνινγκ της ∆ανίας και θα 
συνεχίσει ευρωπαϊκά για 35 συναυλίες µέχρι 
και τα µέσα Απριλίου. Στη συνέχεια µετακοµί-
ζει στην Ιαπωνία. 

ΕP
A

Σε Γυναίκα 
– Αράχνη θα 

µεταµορφωθεί 
η Κάιλι 

Μινόγκ. 
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Σινεμά
AΘΗΝΑ 
ΑΑΒΟΡΑ Tέρμα Ιπποκράτους  210-6423271, 210-
6462253 στάση μετρό «Αμπελόκηποι» Οι συνέπειες 
του έρωτα Παρ.: 18.30-20.30-22.30, Σάβ.: 18.30-
20.30 / Παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας Zeitgeist: 
Moving forward Σάβ.: 22.30 (εισιτ. 3 ευρώ)
AΒΑΝΑ Λυκούργου 3, Χαλάνδρι  210-6756546 
D/S Η ζωή μετά 18.00-20.20-22.50
AΕΛΛΩ Cinemax 5+1 Πατησίων 140, στάση 
Κεφαλληνίας  210-8259975, 210-8215327 www.
cinemax.gr, D/D, A/C
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια Παρ.: 17.00 μεταγλ., 
Σάβ.: 15.00-17.00-19.00 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή) / The Tourist Παρ.: 19.10 / Η ζωή μετά 
21.20 / Ασε το κακό να μπει 00.00
Αίθουσα 2: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 18.30-
20.45-23.00 / Μαλλιά κουβάρια 16.30 μεταγλ., 
Σάβ.: 14.20 μεταγλ. 
Αίθουσα 3: Η ζωή μετά 17.20-20.00-22.40 / 
Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 15.20 μεταγλ. 
Αίθουσα 4: The Tourist 18.10-20.20-22.30, Σάβ.: 
16.00 / Μεγαλοφυής Κυρ.: 12.00-14.00 μεταγλ. 
Αίθουσα 5: Ζητείται ψεύτης 18.45-21.00-23.15 / 
Εγώ, ο απαισιότατος Σάβ.: 14.45-16.45 μεταγλ. 
AΘΗΝΑΙΟΝ-3D DIGITAL Βασ. Σοφίας 124, 
Αμπελόκηποι  Κρατήσεων: 211- 2112222 DSD, A/C 
κρατήσεις - πωλήσεις: www.athinaioncinemas.com
Αίθουσα 1: The Tourist 18.40-20.40-22.40 / 
Μαλλιά κουβάρια 16.40 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 2: Η ζωή μετά 18.00-20.30-23.00 / 
Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 15.40 μεταγλ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή)
AΘΗΝΑΙΟΝ Cinepolis-3D DIGITAL Ζησιμοπούλου 
7 & Ιωάν. Μεταξά, Γλυφάδα  κρατήσεων 211-
2112222, Dolby SRD, DTS, A/C κρατήσεις-πωλήσεις-
www.athinaioncinemas.com
Αίθουσα 1: The Tourist 18.40-20.40-22.45 / 
Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 16.20 μεταγλ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Η ζωή μετά 19.00-21.40 / Μαλλιά 
κουβάρια Σάβ.: 16.40 μεταγλ. 
Αίθουσα 3: Η ζωή μετά 17.30-20.20-23.00 / Εγώ, 
ο απαισιότατος Σάβ.: 15.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 4: Ασε το κακό να μπει 19.20 / The 

Tourist 21.45 / Μαλλιά κουβάρια 17.20 μεταγλ., 
Σάβ.: 15.20 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή)
AΙΓΛΗ 3D Digital Λεωφ. Πεντέλης 98, Χαλάνδρι  
210-6841010 Dolby SRD, DTS
Αίθουσα 1: The Tourist 19.00-21.00-23.00 / 
Μαλλιά κουβάρια 17.00 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη 
προβολή)
Αίθουσα 2: Ο θαυματοποιός 18.00-20.30-22.50 
/ Ο θαυματοποιός Σάβ.: 16.30
AΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας 13, Ζωγράφου  210-
7773608 D/D The Tourist 18.00-20.00-22.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Πατησίων 79 - Λεωφ. Αλεξάνδρας 
(Μετρό «Βικτώρια»),  Κρατήσεων: 210-8219298 
210-6786000, Α/C, Πάρκινγκ Biutiful 17.05-19.50-
22.50 
AΝΔΟΡΑ Σεβαστουπόλεως 117 (πλησ. Ερ. Σταυρού) 
 210-6998631, 210-6980796 D/S, SR Attenberg 
(Ελληνικό) 22.40 / Το γράμμα που άλλαξε τη ζωή 
μου 18.30-20.40
AΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2+1 Αγων. Στρατοπέδου 49, Χαϊδάρι 
 210-5813470, 210-5813450 D/D, A/C
Αίθουσα 1: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 20.30-
22.30 / Μαλλιά κουβάρια 18.30 μεταγλ., Σάβ.: 
16.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: Ρόδα τσάντα και κοπάνα (Ελληνικό) 
20.30-22.30 / Μαλλιά κουβάρια 18.30 μεταγλ. 
APOLLON-CINEMAX class Σταδίου 19  210-
3236811, 210-3252817 D/S, A/C Η ζωή μετά 
17.20-20.00-22.40 
ATTIΚΟΝ-CINEMAX class Σταδίου 19  210-
3228821, 210-3252817 D/D, A/C The Tourist 
18.00-20.15-22.30 
AΣΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ Ασκληπιού 4 (πίσω από ΟΤΕ) Ν. Ιωνία  
210-2712640 D/S Ταξίδι στη Μυτιλήνη (Ελληνικό) 
18.30 / Attenberg 20.30-22.30
AΣΤΟP HOLLYWOOD 3D Σταδίου 28 (είσοδος 
από στοά Κοραή)  210-3310820 DDS, EX, Dolby 
3D Μαλλιά κουβάρια (κιν. σχέδια) 17.00 μεταγλ. 
(σε τρισδιάστατη προβολή) / Απνοια 18.50-20.40-
22.30
AΣΤΥ-Cinema Κοραή 4, στάση μετρό «Πανεπιστήμιο» 
 210-3221925 Ριζικά ανακαινισμένος D/D, A/C 
Κάθε ψέμα κρύβει μια αλήθεια 18.50-20.40-

22.40 / Μέλι 17.00
AΤΛΑΝΤΙΣ Classic Cinemas 3D Digital Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 245, Πλατ. Καλογήρων, στάση μετρό 
 210-9711511 D/S, EX
Αίθουσα 1: Ο λόγος του βασιλιά 17.30-20.00-
22.20
Αίθουσα 2: Biutiful 16.30-19.20-22.10
AΤΤΑΛΟΣ Κοτιαίου & Ελ. Βενιζέλου, Ν. Σμύρνη  
210-9331280, 210-9319779 D/D, A/C Η ζωή μετά 
18.00-20.30-23.00
BΑΡΚΙΖΑ-3D DIGITAL Θάσου 22, Βάρκιζα  210-
8973926 D/S, A/C
Αίθουσα 1: The Tourist 18.30-20.40-22.45 / 
Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 16.30 μεταγλ. (σε τρισ-
διάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Ζητείται ψεύτης 20.30-22.30 / 
Μαλλιά κουβάρια 18.30 μεταγλ. / Μεγαλοφυής, 
Σάβ.: 16.30 μεταγλ. 
CINE CITY Κωνσταντινουπόλεως 82 - Πλατ. 
Μπουρναζίου, Περιστέρι  210-5756243, 210-
5756244 D/D, A/C
Αίθουσα 1: Ρόδα τσάντα και κοπάνα (Ελληνικό) 
18.50-20.50-22.50 / Μαλλιά κουβάρια 17.00 
μεταγλ. 
Αίθουσα 2: Η ζωή μετά 18.00-20.30-23.00 / 
Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 16.00 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Ζητείται ψεύτης (Ελληνικό) 18.20-
20.25-22.30
Αίθουσα 4: The Tourist 18.20-20.30-22.40
CINERAMA Αγ. Κυριακής 30, Π. Φάληρο  210-
9403593, 210-9403595 Dolby SR DTS Αγάπη σαν 
ναρκωτικό 18.30-20.30-22.30 / Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα Σάβ.: 16.45 
μεταγλ.

VILLAGE 9 CINEMAS, ΦΑΛΗΡΟ Παλαιά Λεωφ. 
Ποσειδώνος 1 & Μωραϊτίνη 3, Δέλτα Παλαιού 
Φαλήρου  Πωλήσεις: 8011009191 (από στα-
θερό με αστική χρέωση), 210-8108080 www.
vilagecinemas.gr
Αίθουσα 1: The tourist Σάβ.-Κυρ.: 12.00-14.20 / Η 
ζωή μετά Παρ.-Τετ.: 16.50-19.30-22.10-00.50
Αίθουσα 2: Γονείς της συμφοράς Παρ.-Δευτ.-Τρ.-
Τετ.: 19.30-21.30-23.30, Σάβ.-Κυρ.: 00.50 / Η ζωή 
μετά Σάβ.-Κυρ.: 19.30-22.10 / Μαλλιά κουβάρια 
μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.30-17.30 μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ.: 11.30-13.30-15.30-17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 3-EUROPA: Αγάπη σαν ναρκωτικό 
Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.15-17.30-19.45-22.00-00.15, 
Σάβ.-Κυρ.: 13.00-15.15-17.30-19.45-22.00-00.15
Αίθουσα 4-ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Ρόδα, τσάντα και κοπά-
να Παρ.-Τετ.: 15.30-17.30-19.30-21.30-23.30
Αίθουσα 5: Ζητείται ψεύτης Παρ.-Τετ.: 22.00-
00.00 / Ο λόγος του βασιλιά Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 
17.00-19.30, Σάβ.-Κυρ.: 14.30-17.00-19.30
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 16.00-18.00-20.00 (3D) μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.: 12.00-14.00-16.00-18.00-20.00 (3D) μεταγλ. / 
Ο λόγος του βασιλιά Παρ.-Τετ.: 22.00-00.30
Αίθουσα 7-VMAX COSMOTE: The tourist Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.00-17.10-19.30-21.50-00.10, 
Σάβ.-Κυρ.: 19.30-21.50-00.10 / Μαλλιά κουβά-
ρια 3D μεταγλ. Σάβ.-Κυρ.: 11.00-13.00-15.00-17.10 
(3D) μεταγλ.
Αίθουσα 8-GOLD CLASS: Η ζωή μετά Παρ.-Τετ.: 
18.20-21.00-23.40
Αίθουσα 9-GOLD CLASS: The tourist Παρ.-Τετ.: 
18.30-20.45-23.00

VILLAGE @ THE MALL 15 CINEMAS, ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ανδ. Παπανδρέου 35 (Παράπλευρος Αττικής Οδού), 
θέση Ψαλίδι, Μαρούσι  Πληροφ.: 210-6104100 
 Πωλήσεις: 8011009191 (από σταθερό με αστική 
χρέωση), 210-8108080 www.vilagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Solomon Kane Παρ.-Τετ.: 19.15 / Ασε 
το κακό να μπει Παρ.-Τετ.: 21.30-00.00 / Γονείς 
της συμφοράς Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.00-16.45, 
Σάβ.: 11.45-14.00-16.45, Κυρ.: 11.00-16.45 / Το 
χρονικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυγής 
Κυρ.: 13.30
Αίθουσα 2: Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό 
πέρασμα ΜΕΤ 3D Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 13.30-15.30 
(3D) μεταγλ. Σάβ.-Κυρ.: 11.30-13.30-15.30 (3D) με-
ταγλ./ Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Παρ.-Τετ.: 17.30-
20.00-22.30-00.45
Αίθουσα 3: Ζητείται ψεύτης Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 
13.30-15.45-18.15-20.45-23.00-01.15, Σάβ.-Κυρ.: 
11.15-13.30-15.45-18.15-20.45-23.00-01.15
Αίθουσα 4-ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Tron: Legacy3D Παρ.-
Τετ.: 20.15 (3D) / Κλέφτης ψυχών 3D Παρ.-Τετ.: 
22.45-01.00 (3D) / Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. 
Παρ.-Τετ.: 13.00-15.30-18.00 (3D) μεταγλ.
Αίθουσα 5-EUROPA: Η ζωή μετά Παρ.-Κυρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 13.15-16.00-19.00-21.45-00.30, 
Σάβ.: 16.00-19.00-21.45-00.30 / Μαλλιά κουβάρια 
μεταγλ. Σάβ.: 12.00 μεταγλ.
Αίθουσα 6-EUROPA: Αγάπη σαν ναρκωτικό Παρ.-
Τετ.: 17.30-20.00-22.30-01.00 / Eγώ, ο απαισιό-
τατος μεταγλ. Κυρ.: 11.30 μεταγλ. / Μεγαλοφυής 

μεταγλ. Παρ.-Τρ.-Τετ.: 13.00-15.15 μεταγλ., Σάβ.: 
11.00-13.00-15.15 μεταγλ., Κυρ.: 13.30-15.30 με-
ταγλ., Δευτ.: 15.15 μεταγλ.
Αίθουσα 7-VMAX COSMOTE: The tourist 
Δευτ.-Τρ.: 18.45-21.15-23.45, Παρ.: 18.45-21.15-
00.00, Σάβ.: 21.15-00.00, Κυρ.: 21.15-23.45, Τετ.: 
22.00-00.30 / Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 13.45-16.15 (3D) μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 
11.15-13.45-16.15-18.45 (3D) μεταγλ.
Αίθουσα 8-LAYS: Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
Πέμ.-Παρ.-Σάβ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.30-17.00 μεταγλ. 
Κυρ.: 12.15-14.30-17.00 μεταγλ. / Ρόδα, τσάντα 
και κοπάνα Παρ.-Τετ.: 19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 9-PERONI: Eγώ, ο απαισιότατος μεταγλ. 
Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.15-16.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 
12.00-14.15-16.30 μεταγλ. / Ο λόγος του βασιλιά 
Παρ.-Τετ.: 18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 10: The tourist Παρ.-Δευτ.-Τρ.: 15.00-
17.15-19.45-22.15-00.45, Σάβ.-Κυρ.: 12.30-15.00-
17.15-19.45-22.15-00.45, Τετ.: 14.15-16.30-18.45-
21.15-23.45
Αίθουσα 11: Γονείς της συμφοράς Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 14.45-17.15-19.30-22.00-00.15, Σάβ.-Κυρ.: 
12.30-14.45-17.15-19.30-22.00-00.15
Αίθουσα 12: Η ζωή μετά Παρ.-Τετ.: 17.45-20.30-
23.15 / Το χρονικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης 
της αυγής Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.15, Σάβ.-Κυρ.: 
12.45-15.15
Αίθουσα 13-GOLD CLASS: The tourist Παρ.-
Δευτ.-Τρ.: 19.45-22.15, Σάβ.-Κυρ.: 17.15-19.45-
22.15, Τετ.: 18.45-21.15
Αίθουσα 14-GOLD CLASS: Η ζωή μετά Παρ.-Τετ.: 
20.30-23.15

VILLAGE 5 CINEMAS, ΠΑΓΚΡΑΤΙ Υμηττού 110 
& Χρεμωνίδου, εμπορικό κέντρο «Millennium», 
Παγκράτι  Πληροφ.: 210-7566240,  Πωλήσεις: 
8011009191 (από σταθερό με αστική χρέωση), 210-
8108080 www.vilagecinemas.gr
Αίθουσα 1: Η ζωή μετά Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.40-
18.20-21.10-00.00, Σάβ.-Κυρ.: 18.20-21.10-00.00 
/ Μεγαλοφυής μεταγλ. Σάβ.-Κυρ.: 12.15-14.15-
16.15 μεταγλ.
Αίθουσα 2-ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Ζητείται ψεύτης Παρ.-
Τετ.: 18.00-20.00-22.00-00.15 / Οι περιπέτειες του 
Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 16.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 12.00-14.00-16.00 
μεταγλ.
Αίθουσα 3-COSMOTE: Ασε το κακό να μπει 
Παρ.-Τετ.: 21.45-00.30 / Γονείς της συμφοράς 
Παρ.-Τετ.: 19.30 / Eγώ, ο απαισιότατος μεταγλ. 
Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.30-17.30 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 
11.30-13.30-15.30-17.30 μεταγλ.
Αίθουσα 4: Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 16.30-18.30 (3D) μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 
12.30-14.30-16.30-18.30 (3D) μεταγλ. / Ρόδα, τσά-
ντα και κοπάνα Παρ.-Τετ.: 20.30-22.40-00.50 
Αίθουσα 5: The tourist Παρ.-Τετ.: 19.00-21.10-
23.20 / Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό πέ-
ρασμα Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.00-17.00 (3D) μεταγλ., 
Σάβ.-Κυρ.: 11.00-13.00-15.00-17.00 (3D) μεταγλ.

VILLAGE SHOPPING AND MORE, ΡΕΝΤΗ Θηβών 
228 & Παρνασσού, Αγ. Ι. Ρέντης  Πληροφ..210-
4278600, Τηλ. Πωλήσεις.8011009191 (από 
σταθερό με αστική χρέωση), 210-8108080 www.
vilagecinemas.gr
Αίθουσα 1-Gold Class: Η ζωή μετά Παρ.-Τετ.: 
19.45-22.30
Αίθουσα 2-Gold Class: The tourist Παρ.-Τετ.: 
19.00-21.15-23.30
Αίθουσα 3: Αγάπη σα ναρκωτικό Παρ.-Δευτ.-Τρ.-
Τετ.: 16.00-18.30-21.00-23.30, Σάβ.-Κυρ.: 13.30-
16.00-18.30-21.00-23.30
Αίθουσα 4: The tourist Παρ.-Τετ.: 19.00-21.15-
23.30 / Tron: Legacy3D Παρ.-Τετ.: 16.30 (3D) / Το 
χρονικό της Νάρνια: Ο ταξιδιώτης της αυγής 
3D Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.00 (3D), Σάβ.-Κυρ.: 11.30-
14.00 (3D)
Αίθουσα 5: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 14.45-17.15-19.30-21.45-00.15, Σάβ.-Κυρ.: 
12.30-14.45-17.15-19.30-21.45-00.15
Αίθουσα 6: Η ζωή μετά Παρ.-Τετ.: 18.30-21.15-
00.00 / Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό 
πέρασμα μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.30-16.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 12.30-14.30-16.30 μεταγλ.
Αίθουσα 7: Γονείς της συμφοράς Παρ.-Τετ.: 23.00-
01.15 / Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 14.00-16.15-18.30-20.45 (3D) μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.: 11.45-14.00-16.15-18.30-20.45 (3D) μεταγλ.
Αίθουσα 8: Κλέφτης ψυχών 3D Παρ.-Τετ.: 22.15-
00.30 (3D) / Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.15-17.30-19.45 (3D) μεταγλ., Σάβ.-
Κυρ.: 13.00-15.15-17.30-19.45 (3D) μεταγλ.
Αίθουσα 9-ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Η ζωή μετά Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 14.15-17.00-19.45-22.30-01.15, Σάβ.-Κυρ.: 
11.30-14.15-17.00-19.45-22.30-01.15
Αίθουσα 10-COSMOTE: The tourist Παρ.-Τετ.: 
20.00-22.15-00.30 / Μεγαλοφυής μεταγλ. Παρ.-

Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.00-16.00-18.00 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 
12.00-14.00-16.00-18.00 μεταγλ.
Αίθουσα 11: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.45-18.00-20.15-22.30-01.00, 
Σάβ.-Κυρ.: 13.30-15.45-18.00-20.15-22.30-01.00
Αίθουσα 12: Ζητείται ψεύτης Παρ.-Τετ.: 17.30-
19.45-22.00-00.15 / Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το 
μυστικό πέρασμα μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 15.30 
μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 11.30-13.30-15.30 μεταγλ.
Αίθουσα 13: Eγώ, ο απαισιότατος μεταγλ. Παρ.-
Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 14.45-16.45 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 12.45-
14.45-16.45 μεταγλ. / Ρόδα, τσάντα και κοπάνα 
Παρ.-Τετ.: 18.45-21.00-23.15
Αίθουσα 14: Ασε το κακό να μπει Παρ.-Τετ.: 21.30-
23.45 / Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-Τρ.-
Τετ.: 14.45-17.00-19.15 μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 12.30-
14.45-17.00-19.15 μεταγλ.
Αίθουσα 15: The tourist Παρ.-Τετ.: 18.15-20.30-
22.45-01.00 / Οι επόμενες τρεις μέρες Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 15.30, Σάβ.-Κυρ.: 12.45-15.30
Αίθουσα 16: Ζητείται ψεύτης Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 
14.15-16.30-18.45-21.00-23.15-01.30, Σάβ.-Κυρ.: 
12.00-14.15-16.30-18.45-21.00-23.15-01.30
Αίθουσα 17: Μη σπρώχνεις, έρχομαι Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 14.15-16.45-19.15-21.30-23.45, Σάβ.-Κυρ.: 
11.45-14.15-16.45-19.15-21.30-23.45
Αίθουσα 18: Solomon Kane Παρ.-Τετ.: 22.00-
00.00 / Ασε το κακό να μπει Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 
14.30-17.00-19.30, Σάβ.-Κυρ.: 12.00-14.30-17.00-
19.30
Αίθουσα 19: Γονείς της συμφοράς Παρ.-Δευτ.-
Τρ.-Τετ.: 14.30-16.45-19.15-22.00-00.15, Σάβ.-Κυρ.: 
12.15-14.30-16.45-19.15-22.00-00.15
Αίθουσα 20: The tourist Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 
15.00-17.15-19.30-21.45-00.00, Σάβ.-Κυρ.: 12.45-
15.00-17.15-19.30-21.45-00.00

VILLAGE ATHENS METRO MALL, ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. 
Δημήτριος (στάση Μετρό Αγ. Δημητρίου)  Πληρ.: 
210-9758300,  Πωλ.: 8011009191 (από στα-
θερό με αστική χρέωση), 210-8108080, www.
vilagecinemas.gr
Αίθουσα 1:. The tourist Παρ.-Τετ.: 21.30, 00.00 / 
Ζητείται ψεύτης Παρ.-Τετ.: 18.45 / Μαλλιά κου-
βάρια 3D μεταγλ. Παρ.-Τετ.: 12.10, 14.20, 16.30 
(3D) μεταγλ.
Αίθουσα 2: The tourist Παρ.-Τετ.: 16.45, 19.00, 
21.30, 00.00 / Μεγαλοφυής μεταγλ. Παρ.-Τετ.: 
11.00, 13.00, 14.50 μεταγλ.
Αίθουσα 3: Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. Παρ.-Τετ.: 
11.40, 13.45, 15.50, 18.00 μεταγλ. / Ρόδα, τσάντα 
και κοπάνα Παρ.-Τετ.: 20.00, 22.15, 00.30
Αίθουσα 4: Ασε το κακό να μπει Παρ.-Σάβ.-Κυρ.-
Δευτ.-Τετ.: 22.30, 01.00 / Η ζωή μετά Παρ.-Σάβ.-
Κυρ.-Δευτ.-Τετ.: 19.20, Τρ.: 19.20, 22.00, 00.40 / Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα με-
ταγλ. Παρ.-Τετ.: 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 μεταγλ.
Αίθουσα 5: Ασε το κακό να μπει Τρ.: 22.30, 01.00 / 
Γονείς της συμφοράς Πεμ.-Παρ.-Δευτ.-Τετ.: 19.50 / 
Η ζωή μετά Παρ.-Σάβ.-Κυρ.-Δευτ.-Τετ.: 22.00, 00.40 
/ Μαλλιά κουβάρια 3D μεταγλ. Παρ.-Δευτ.-Τρ.-Τετ.: 
11.10, 13.20, 15.30, 17.40 (3D) μεταγλ., Σάβ.-Κυρ.: 
11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50 (3D) μεταγλ. 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital Αρχή Λεωφ. Μεσογείων, 
Αμπελόκηποι  210-7773319 D/S
Αίθουσα 1: Ζητείται ψεύτης (Ελληνικό) 18.30-
20.30-22.30
Αίθουσα 2: Αγάπη σαν ναρκωτικό 18.00-20.20-
22.50
ΓΛΥΦΑΔΑ ΟDEON Ζέππου & Ξενοφώντος  210-
9650318 www.glyfada-cinemas.gr, Προπώληση: 
210-6786000 & www.i-ticket.gr D/D
Αίθουσα 1: Ο λόγος του βασιλιά 20.20-23.00, 
Σάβ.: 17.40
Αίθουσα 2: Biutiful 19.00-22.20
ΔΑΝΑΟΣ Λεωφ. Κηφισίας - Πανόρμου  210-
6922655 www.danaoscinema.gr 100 μ. από μετρό, 
τηλεφωνική αγορά εισιτ.: 210-6922609
Αίθουσα 1: Ο λόγος του βασιλιά 17.45-20.15-
22.45
Αίθουσα 2: Biutiful 16.15-19.15-22.15
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΛΥΨΩ 
Λαμπράκη - Καλυψούς, Καλλιθέα  210-9510909 
D/S, SR Στην πόλη της Σύλβια 20.30
ΔΙΑΝΑ Περικλέους 14, ηλεκτ. σταθμός Μαρούσι  
210-8028587 D/S The Tourist 18.40-20.30-22.30 
/ Ο θαυματοποιός 17.10
ΕΛΛΗ Ακαδημίας 64 (έξοδος μετρό «Πανεπιστήμιο») 
 210-3632789 D/S, SR, A/C Ο θαυματοποιός (κιν. 
σχέδια) 18.30-20.30-22.30
ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON Πατρ. Ιωακείμ 5, 
Κολωνάκι  210-7215944 (Κρατήσεις: 210-
6786000, 8011160000) D/S, SR Biutiful 19.20-
22.30, Σάβ.: 16.15
ΕΤΟΥΑΛ Πλατ. Δαβάκη, Καλλιθέα  210-9510042, 
210-9592611, 210-9536742 www.etoile-cinemas.
gr D/D, DTS, A/C Dolby digital DTS Air Condition The 
Tourist 18.45-20.45-22.45 / Μαλλιά κουβάρια 
Σάβ.: 16.50 μεταγλ.
ΕΤΟΥΑΛ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κρέμου 141, Καλλιθέα 
 210-9560306, 210-9591043, ανακαινισμένος, 
Dolby DTS
Αίθουσα 1: Η ζωή μετά 17.40-20.10-22.40
Αίθουσα 2: Οι συνέπειες του έρωτα 20.30-22.30 
/ Μαλλιά κουβάρια 18.10 μεταγλ. 
ΙΛΙΟΝ Τροίας 34 & Πατησίων 113 (στάση 
Αγγελοπούλου)  210-8810602 D/S, DTS Ο κό-
σμος είναι μεγάλος και η σωτηρία της ψυχής 
βρίσκεται στη γωνία 18.30 / Ο θαυματοποιός 
20.30-22.15
ΙΝΤΕΑΛ Πανεπιστημίου 46  210-3826720, 100 μ. 
από σταθμό μετρό «Πανεπιστήμιο» D/D Submarino 
18.10-20.20-22.30
ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax Λεωφ. Κηφισίας 245 (Zηρίνειο) 
 210-6233567, 210-6232808 Πάρκινγκ D/D, A/C, 
Parking
Αίθουσα 1: Η ζωή μετά 18.00 / The Tourist 20.30-
22.45 / Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 15.00 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: Biutiful Παρ.: 17.00-20.00-23.00, Σάβ.: 
20.00-23.00 / Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 16.00-18.00 
μεταγλ. 
ΚΗΦΙΣΙΑ Cinemax 3 Δροσίνη 16, Kηφισιά  210-
6231601, 210-6231933 D/D A/C Ο λόγος του βα-
σιλιά 17.30-20.00-22.30
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ-Filmcenter Λεωφ. Συγγρού 106, 
στάση μετρό «Φιξ»  210-9215305 D/D Ο θαυμα-
τοποιός 18.00-19.30-22.45 / Attenberg 21.00 / 
Sex & drugs & rock & roll 00.15
ΝΑΝΑ Cinemax 3D Λεωφ. Βουλιαγμένης 179 
Δάφνη (στάση μετρό Αγ. Ιωάννης)  210-9703158 
- 9706865 D/D Δωρεάν Πάρκινγκ (Βουλιαγμένης 
183)
Αίθουσα 1: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 19.30-
21.30-23.30 / Ασε το κακό να μπει Παρ.: 17.30 / 
Μαλλιά κουβάρια Σάβ.: 15.30-17.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: The Tourist 18.20-20.40-23.00 / Εγώ, 
ο απαισιότατος Σάβ.: 16.20 μεταγλ. 

Αίθουσα 3: Μαλλιά κουβάρια (κιν. σχέδια) 16.30-
18.30 μεταγλ. / The Tourist 20.40 / Ζητείται 
ψεύτης 23.10, 
Αίθουσα 4: Η ζωή μετά 22.20 / Μαλλιά κου-
βάρια 18.00-20.10 μεταγλ., Σάβ.: 16.00 μεταγλ. (σε 
τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 5: The Tourist 17.10-19.30-21.50-00.10, 
Σάβ.: 15.00
Αίθουσα 6: Η ζωή μετά 18.40-21.00-23.40 / 
Μεγαλοφυής Σάβ.: 16.40 μεταγλ. 
ΝΙΡΒΑΝΑ Cinemax Λεωφ. Αλεξάνδρας 192  
210-6469398, 210-6445221 D/S, A/C Μαλλιά 
κουβάρια (κιν. σχέδια) 17.00-19.00 μεταγλ. / Ο 
θαυματοποιός 21.00-22.40
ΟDEON KΟSMOPOLIS ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. Κηφισίας 73 
& Πουρνάρα (κόμβος Αττικής Οδού)  210-6786000, 
DTS 8011160000, www.i-ticket.gr, πάρκινγκ
Αίθουσα 1: Ασε το κακό να μπει 19.50-22.10-
00.30 / Εγώ, ο απαισιότατος 17.30 μεταγλ., Σάβ.: 
13.00-15.10 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: Γονείς της συμφοράς 20.20-22.30 / Ο 
λόγος του βασιλιά 17.50, Σάβ.: 12.40-15.20
Αίθουσα 3: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 17.40-
20.10-22.20-00.30 / Μεγαλοφυής Σάβ.: 13.20-
15.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 4: Το γράμμα που άλλαξε τη ζωή μου 
17.00-23.30 / Ζητείται ψεύτης 19.20-21.30 / Οι 
περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό πέρασμα Σάβ.: 
12.30-14.50 μεταγλ. 
Αίθουσα 5: Αγάπη σαν ναρκωτικό 18.50-21.20-
23.40, Σάβ.: 14.00-16.20 μεταγλ. 
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια 18.40 μεταγλ., Σάβ.: 
12.10-14.20-16.30 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβο-
λή) / Ζητείται ψεύτης 21.00-23.00
Αίθουσα 7: The Tourist 18.30-20.50-23.10, Σάβ.: 
11.20-13.40-16.10
Αίθουσα 8: Μαλλιά κουβάρια 18.25 μεταγλ., 
Σάβ.: 11.55-14.05-16.15 μεταγλ. / The Tourist 
20.50-23.10
Αίθουσα 9: Μαλλιά κουβάρια 17.10 μεταγλ., Σάβ.: 
12.50-15.00 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή) / 
The Tourist 19.30-21.50-00.10
Αίθουσα 10: Η ζωή μετά 19.00-21.40-00.20, Σάβ.: 
13.30-16.20
Αίθουσα 11: Μαλλιά κουβάρια 18.10 μεταγλ., 
Σάβ.: 11.40-13.50-16.00 μεταγλ. / Ο λόγος του 
βασιλιά 20.30-23.00
Αίθουσα 12: Ζητείται ψεύτης 18.00-20.00-22.00-
00.00, Σάβ.: 11.10-13.10-15.40
ΟDEON OΠΕΡΑ Ακαδημίας 57  210-3622683 
(Κρατήσεις 210-6786000, 08011160000) D/S, D/S 
www.i-ticket.gr
Αίθουσα 1: Ο λόγος του βασιλιά 17.25-20.00-
22.35
Αίθουσα 2: Μια χρονιά ακόμα 17.05-19.45-
22.25
ΟDEON STARCITY Λ. Συγγρού 111 & Λεοντίου, 
Ν. Κόσμος, DTS-ES, D/D, www.i-ticket.gr  210-
6786000, 8011160000 (από σταθερό)
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια 18.10 μεταγλ. Σάβ.: 
16.00 μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή) / Ο λόγος 
του βασιλιά 20.30-23.00
Αίθουσα 2: Αγάπη σαν ναρκωτικό 18.50-21.20-
23.40
Αίθουσα 3: Ζητείται ψεύτης (Ελληνικό) 18.00-
20.00-22.00-00.00
Αίθουσα 4: Ο λόγος του βασιλιά 17.50 / Γονείς 
της συμφοράς 20.20-22.30
Αίθουσα 5: Η ζωή μετά 19.00-21.40-00.20 / Εγώ, 
ο απαισιότατος Σάβ.: 16.50 μεταγλ. 
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια (κιν. σχέδια) 17.10 
μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή) / The Tourist 
19.30-21.50-00.10
Αίθουσα 7: Ζητείται ψεύτης 21.00-23.10 / 
Μαλλιά κουβάρια 18.40 μεταγλ., Σάβ.: 16.30 με-
ταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 8: Ρόδα τσάντα και κοπάνα (Ελληνικό) 
17.30-20.10-22.20-00.30
Αίθουσα 9: Ασε το κακό να μπει 19.50-22.10-
00.30 / Μαλλιά κουβάρια 17.40 μεταγλ. 
Αίθουσα 10: The Tourist 18.30-20.50-23.10, 
Σάβ.: 16.10 
ΟΣΚΑΡ Αχαρνών 330, Κάτω Πατήσια  210-
2234130, 210-2281563 D/S, A/C Το γράμμα που 
άλλαξε τη ζωή μου 17.00-18.30 / Γονείς της 
συμφοράς 20.20-22.40
ΠΑΛΑΣ Υμηττού 109, Παγκράτι  210-7515434 
D/S Είμαι ο έρωτας 22.30 / Η επεισοδιακή επι-
στροφή της Ταμάρα Ντρου 20.25 / Τα παιδιά 
είναι εντάξει 18.30
ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ Ριζάρη 24, στάση μετρό «Ευαγγελισμός» 
 210-7291800, 210-7243707 D/S όπισθεν κιν/
φου πάρκινγκ The Tourist 18.30-20.30-22.30 / Ο 
θαυματοποιός 17.00
ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρώην ΑΛΟΜΑ) Μεσογείων 
232 & Βεντούρη, Χολαργός (4η στάση Χολαργού) 
 210-6525122 D/S The Tourist 18.30-20.40-
22.50
ΣΟΦΙΑ Ευσταθιάδου 2, Πλατ. Αγ. Τριάδος, 
Αργυρούπολη  210-9927447, 210-9917094 D/S 
Γονείς της συμφοράς 18.30-20.30-22.30 / Εγώ, 
ο απαισιότατος Σάβ.: 17.00 μεταγλ.
ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Κων. Παλαιολόγου 18 Ν. Σμύρνη  210-9333820, 
210-9350439, D/S
Αίθουσα 1: The Tourist 19.00-21.00-23.00 / 
Μαλλιά κουβάρια 17.00 μεταγλ. 
Αίθουσα 2: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 18.30-
20.30-22.30 / Εγώ, ο απαισιότατος Σάβ.: 16.30 
μεταγλ. 
STER CINEMAS ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αχαρνών 
373-375  210-2371000, 8018017837, www.
stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό 
πέρασμα Παρ.: 17.10 μεταγλ., Σάβ.: 11.10-13.10-
15.10-17.10 μεταγλ. / Ζητείται ψεύτης 19.10-21.10 
/ Ασε το κακό να μπει 23.15
Αίθουσα 2: Μαλλιά κουβάρια Παρ.: 16.20-18.20-
20.20 μεταγλ., Σάβ.: 12.20-14.20-16.20-18.20-20.20 
μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή) / Κλέφτης ψυ-
χών 22.20-00.40 (σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 3: The Tourist Παρ.: 18.00-20.30-23.00, 
Σάβ.: 13.00-15.30-18.00-20.30-23.00
Αίθουσα 4: The Tourist Παρ.: 17.00-19.30-
22.00-00.30, Σάβ.: 11.30-14.30-17.00-19.30-
22.00-00.30 
Αίθουσα 5: The Tourist Παρ.: 16.00-18.30-
21.00-23.30, Σάβ.: 11.00-13.30-16.00-18.30-
21.00-23.30
Αίθουσα 6: Αγάπη σαν ναρκωτικό Παρ.: 17.20 
Σάβ.: 12.40-15.00-17.20 / Ρόδα τσάντα και κο-
πάνα 19.40-21.45-23.50
Αίθουσα 7: Μαλλιά κουβάρια Παρ.: 17.20-19.20 
μεταγλ., Σάβ.: 13.20-15.20-17.20-19.20 μεταγλ. / 
Αγάπη σαν ναρκωτικό 21.20-23.40
Αίθουσα 8: Εγώ, ο απαισιότατος Παρ.: 17.50 
μεταγλ., Σάβ.: 13.50-15.50-17.50 μεταγλ. / Οι επό-
μενες τρεις μέρες 19.50-22.30
Αίθουσα 9: Η ζωή μετά Παρ.: 17.30-20.10-22.50, 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι
11521 – ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ: Διοικητικό
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κακαβάς Δ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-6460050
FAX: 210-6440803
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 73/ΦΔιαγ

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης
Γνωστοποιείται ότι την 9-2-2011 και ώρα 11:00-11:30 π.μ. θα λάβει χώρα στα 
γραφεία του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.), οδός Ζαχάρωφ 1 – Αμπελόκηποι, 
Επαναληπτικός Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός δι’ ανοικτών προσφορών 
μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού διά προφορικών προσφορών για την εκμί-
σθωση ενός καταστήματος με στοιχεία Ι-2 του ισογείου 96,47 τ.μ. ιδιοκτησίας 
του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.
Το άνω κατάστημα ευρίσκεται επί πολυκατοικίας επί των οδών Καραϊσκάκη – 
Βιέννα και Λεμπέση με πρόσοψη επί της οδού Λεμπέση στη Σαλαμίνα. Ως τιμή 
εκκίνησης του ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσόν των 300,00€.
Περισσότερες πληροφορίες ως και αντίγραφο της διακήρυξης δίδονται στα γρα-
φεία του ΕΙΚ από ώρα 8:00 έως 13:00 καθημερινώς πλην Σαββάτου και Κυριακής 
(τηλ.: 210-6460050).

Αθήνα, 12-1-2011
Ο Διοικητής-Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΙΚ

Αντώνιος Τζαγκαρουλάκης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Τηλεπ. Περιφέρεια Αττικής του Ο.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι διενεργεί ανοικτή δη-
μοπρασία, με σύστημα προσφοράς «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Παραγρ. 4.2.α του Αρθρου 4 του Κανονισμού Εκτελέσεως 
Εργων Ο.Τ.Ε., σε συνδυασμό με το Αρθρο 6 των Ειδικών Διατάξεών του, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Επαναφορές και τάφροι 
Δικτύου για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών, με επίκεντρο το Γ΄ 
ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΣ) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ (ΣΠΟΛ/12/ΣΔΕ/2010/20)» προϋπολογιζόμενης Εργολαβικής Δαπάνης 
280.004,90€, [Χωματ/κές Εργασίες (1η ομάδα εργασιών): 274.947,28€ Δικτυακές 
Εργασίες (2η ομάδα εργασιών): 5.057,62€] χωρίς Φ.Π.Α. 
Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό ίσο με το 15% της 
συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες εργασίες.
Η εκτέλεση του έργου αυτού διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Εκτελέ-
σεως Εργων Ο.Τ.Ε. και τις Ειδικές Διατάξεις του Κανονισμού αυτού, όπως αυτές 
ορίζονται και  συμπληρώνονται στην παρούσα διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη του έργου αυτού.  Η αποδοχή της ισχύος όλων των ανωτέρω διατάξεων 
αποτελεί απαραίτητο όρο για το αποδεκτό της προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3-2-2011 ημέρα Πέμπτη από τις 09:30 έως τις 
10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Ο.Τ.Ε.:
α. Στην Αθήνα, Υποδ/νση Τεχνικών Θεμάτων της Τηλεπ. Περιφέρειας Αττικής 

(Πατησίων 85, 4ος  όροφος, Αίθουσα  Δημοπρατήσεων).
β. Στην Καλλιθέα, στο Συγκρότημα Δικτυακών Εργων (Δαβάκη 23 - 3ος όροφος 

- Γραφείο 305 - Καλλιθέα).
Στη δημοπρασία σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός Εκτέλεσης Εργων του Ο.Τ.Ε. 
και οι Ειδικές Διατάξεις να γίνουν δεκτές:
α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία Α2 ή 1ης ή 

2ης ή 3ης τάξεως για έργα οικοδομικά ή οδοποιίας, εφόσον στο πτυχίο του 
ΜΕΕΠ αναγράφεται ως έδρα τους ή ως δεύτερος Νομός ο Νομός Αττικής 
που θα εκτελεστεί το έργο.

β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με πτυχία Α2 ή 1ης ή 2ης 
τάξεως για έργα οικοδομικά ή οδοποιία, εφόσον έχουν έδρα σε οποιοδήποτε 
Νομό της Χώρας εκτός του Νόμου Αττικής.

γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις της αλλοδαπής, οι οποίες σύμφωνα με τη σχετική 
Νομοθεσία περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων έχουν τα νόμιμα προσόντα 
για την εκτέλεση του παρόντος έργου.

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης διανέμονται στα γραφεία του Ο.Τ.Ε., Τμήμα Δη-
μοπρατήσεων & Διαχείρισης Εργολαβιών, Υποδ/νση Τεχνικών Θεμάτων (Αθήνα, 
Πατησίων 85, 4ος όροφος, γραφείο 418, τηλέφωνο: 210-8238799) τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00 στις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους από τις 28 - 1 - 2011 
μέχρι και τις 1 - 2 - 2011 αφού καταβάλουν το ποσό των 30,00 € + 23% 
Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε. (Λογαριασμός 75.11.00.0000 για την αξία των τευχών 
και στο Λογαριασμό 54.00.40.0018 για τον Φ.Π.Α.) στα ταμεία του Ο.Τ.Ε., Τμήμα 
Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Τηλεπ. Περιφέρειας Αττικής (Αθήνα, Πατησίων 85, 
4ος  όροφος - γραφ. 416).
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολο-
γισμού της Υπηρεσίας, ήτοι 5.600,00 €. Η εγγύηση θα είναι για το συγκεκριμένο 
έργο και θα απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Ε.



Σάβ.: 12.00-14.50-17.30-20.10-22.50
Αίθουσα 10: Η ζωή μετά Παρ.: 18.50-21.30-
00.10, Σάβ.: 13.30-16.10-18.50-21.30-00.10 
STER CINEMAS Εμπορικό κέντρο ESCAPE, 
Λεωφ. Δημοκρατίας 67Α, Ιλιον  210-2371000, 
8018017837 Online αγορές εισιτηρίων: www.
stercinemas.gr
Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια Παρ.: 17.00-
19.00 μεταγλ., Σάβ.: 11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00 (σε τρισδιάστατη προβολή) / The Tourist 
21.10-23.20
Αίθουσα 2: Η ζωή μετά 21.20-23.50 / The 
Tourist 16.50-19.00 / (Γ)λυκάκια Σάβ.: 12.50-
14.50 μεταγλ. 
Αίθουσα 3: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 21.30-
23.30 / Μαλλιά κουβάρια Παρ.: 17.30-19.30 
μεταγλ., Σάβ.: 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30 
μεταγλ. 
Αίθουσα 4: Ο λόγος του βασιλιά 17.50-20.10-
22.30 / Μεγαλοφυής Σάβ.: 11.50-13.50-15.50 
μεταγλ. 
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια Παρ.: 16.00-
18.00 μεταγλ., Σάβ.: 12.00-14.00-16.00-18.00 
(σε τρισδιάστατη προβολή) / The Tourist 20.00-
22.10-00.20
Αίθουσα 6: Η ζωή μετά 18.30 / Γονείς της 
συμφοράς 16.30-21.00 / Ασε το κακό να μπει 
-:23.00 / Οι περιπέτειες του Σάμμυ: Το μυστικό 
πέρασμα Σάβ.: 12.30-14.30 μεταγλ. 
Αίθουσα 7: Ρόδα τσάντα και κοπάνα 19.20 / 
Ζητείται ψεύτης 22.00 / The Tourist 17.15 / 
Solomon Kane 00.00 / Εγώ, ο απαισιότατος 
Σάβ.: 11.15-13.15-15.15 μεταγλ. 
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΛΑΪΣ Ιερά 
Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, μετρό 
«Κεραμεικός»  210-3609695
Αίθουσα Α: Edvard Munch 20.00
Αίθουσα B: Attenberg (Ελληνικό) 20.00-22.00
ΤΙΤΑΝΙΑ Cinemax Πανεπιστημίου - Θεμιστοκλέους 
 210-3811147, 210-3841689 D/S, A/C Το 
γράμμα που άλλαξε τη ζωή μου 18.00-20.15-
22.30
ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ-3D Digital Λεωφ. Ηρακλείου 386, 
Ν. Ηράκλειο  210-2826873, 210-2825607 DSD, 
SR, A/C
Αίθουσα 1: The Tourist 19.00-21.00-23.00 / 
Μαλλιά κουβάρια 17.00 μεταγλ., Σάβ.: 15.00 
μεταγλ. (σε τρισδιάστατη προβολή)
Αίθουσα 2: Η ζωή μετά 17.45-20.15-22.45
ΤΡΙΑΝΟΝ-Filmcenter Πατησίων - Κοδριγκτώνος 
 210-8222702, 210-8215469, D/S, Digital SR 
Submarino 19.00-21.00-23.00 / Ο θαυματο-

ποιός 17.30
ΦΙΛΙΠ Πλατ. Αμερικής, Θάσου 11  210-8612476 
D/S Το γράμμα που άλλαξε τη ζωή μου 18.30-
20.20 / Ποίηση 22.10
ΦΟΙΒΟΣ Εθν. Αντιστάσεως 1, Περιστέρι  210-
5711105 DTS SR A/C The Tourist 19.00-21.00-
23.00 / Μαλλιά κουβάρια 17.20 μεταγλ., Σάβ.: 
15.40 μεταγλ.

ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
AΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 
ΜΑΚΡΗΣ (Πρώην Βάση) Λεωφ. Μαραθώνος 
196, Νέα Μάκρη  22940-69871 D/S, Πάρκινγκ 
Γονείς της συμφοράς 21.00 / Εγώ, ο απαισιό-
τατος 19.00 μεταγλ. 
AΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο  22990-23924 DSS 
Γονείς της συμφοράς 19.00-21.15
ΟDEON ΜΑΓΙΑ Αβάντων 83 & Ιατρίδου, Χαλκίδα 
 22210-25625 A/C Μαλλιά κουβάρια (κιν. 
σχέδια) 18.00 μεταγλ. / The Tourist 20.15-22.30
ΡΑΦΗΝΑ ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Λύκειο) 
Χρυσοστόμου 10, Ραφήνα  22940-25439, 26281 
D/S Γονείς της συμφοράς 20.30

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΖΕΑ Χαρ. Τρικούπη 39, Πασαλιμάνι  210-
4521388, DTS, Α/C, Υπό νέα διεύθυνση Το γράμμα 
που άλλαξε τη ζωή μου 18.30-20.30-22.30
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Αγ. Γεωργίου & Ζάππα 4, 
Κορυδαλλός  210-4960955 Γονείς της συμ-
φοράς 20.30-22.30 / Μεγαλοφυής Σάβ.: 18.00 
μεταγλ.
ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Πλατ. Δημαρχείου  210-4225653 D/S A/C The 
Tourist 17.40-20.00-22.20

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΑΚΟΥΡΑ  2310-233665, D /D, EX:
Αίθουσα 1: Ποίηση 18.30 / Η επεισοδιακή επι-
στροφή της Ταμάρα Ντρου 21.00-23.00
Αίθουσα 2: Μια χρονιά ακόμα 18.30-20.45-
23.00
VILLAGE CENTRE  2310-499999, Εμπορικό 
Κέντρο Mediterranean Cosmos D /D, DTS
Αίθουσα 1 ING (DTS Sound): Εγώ, ο απαισιότα-
τος μεταγλ. Σάβ.-Κυρ.: 12.00-14.20-16.30 / Γονείς 
της συμφοράς 18.40-23.10 / Αγάπη σαν ναρ-
κωτικό 16.30-20.50, Σάβ.-Κυρ.: 20.50
Αίθουσα 2 (D/D): The tourist 16.50, Σάβ.-Κυρ.: 
12.30-14.40-16.50 / Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
19.00 / Ζητείται ψεύτης 21.10-23.20

Αίθουσα 3-ΓΕΡΜΑΝΟΣ (D/D): Οι περιπέτειες 
του Σάμμυ: τό μυστικό πέρασμα μεταγλ. Σάβ.-
Κυρ.: 11.20-13.30-15.30-17.30 / Ο λόγος του 
βασιλιά 17.10 - 19.40-22.00-00.15, Σάβ.-Κυρ.: 
19.40-22.00-00.15
Αίθουσα 4 (D/D, Stereo): Εγώ, ο απαισιότατος 
μεταγλ. 3D Σάβ.-Κυρ.: 12.50-14.50 / Η ζωή μετά 
16.40-19.20-21.50-00.40
Αίθουσα 5 (D/D): Οι περιπέτειες του Σάμμυ: τό 
μυστικό πέρασμα μεταγλ. 3D 16.10, Σάβ.-Κυρ.: 
12.10-14.10-16.10, Τρ.: 15.20 / Ρόδα, τσάντα και 
κοπάνα 18.10-20.30-22.40-00.50, Τρίτη: 17.20-
19.30-21.40-00.00
Αίθουσα 6 (Max screen D/S DTS): Μαλλιά 
κουβάρια μεταγλ. 3D 15.40-17.50, Σάβ.-Κυρ.: 
11.40-13.40-15.40-17.50 / The tourist 20.00-
22.20-00.30
Αίθουσα 7 (D/D): Ρόδα, τσάντα και κοπάνα 
15.20-17.20-19.30-21.40-00.00, Σάβ.-Κυρ.: 11.30-
13.20-15.20-17.20-19.30-21.40-00.00 
Αίθουσα 8: Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 15.00-
17.00, Σάβ.-Κυρ.: 11.00-13.00-15.00-17.00 / The 
tourist 19.10-21.30-23.40
Αίθουσα 9 Gold Class: Η ζωή μετά 19.20-21.50, 
Σάβ.-Κυρ.: 16.40-19.20-21.50
Αίθουσα 10 (Digital DTS Sound Gold): The 
tourist 19.10-21.30, Παρ.: 19.10-21.30-23.40, 
Σάβ.-Κυρ.: 16.50-19.10-21.30-23.40
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ( 2310-261727 Φιλ. Εται-
ρίας-Δημ. Μαργαρίτη, D/S) The tourist 18.45-
21.00-23.00
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ  2310-290-290, κρατήσεις 
 801-11-60000 & 210-6786000, on-line: www.i-
ticket.gr. Τσιμισκή 43, DTS, Dolby:
Αίθουσα 1 (DTS, D/D, JBL 5000): Αγρια φύση 
Κυρ.: 11.00 / Ανθρώπινη εμπειρία Κυρ.: 13.00 / 
Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 3D Σάβ.-Κυρ.: 16.00-
18.10 / Ο λόγος του βασιλιά 18.00-20.30-23.00, 
Σάβ.-Κυρ.: 20.30-23.00
Αίθουσα 2 (Dolby): Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ.: 11.30 / Ο λόγος του βασιλιά Κυρ.: 
18.00 / Γονείς της συμφοράς 18.50, Σάβ.-Κυρ.: 
15.50 / Ασε το κακό να μπει 21.10-23.30
Αίθουσα 3 (D/D): Mαλλιά κουβάρια μεταγλ. 3D 
18.40, Σάββατο: 16.30-18.40, Κυρ.: 12.00-14.15-
16.30-18.40 / The tourist 20.50-23.10
Αίθουσα 4 (D/D): The tourist 18.30, Σάββατο: 
16.10-18.30, Κυρ.: 11.20-13.40-16.10-18.30 / 
Αγάπη σαν ναρκωτικό 21.00-23.20
Αίθουσα 5 (D/D, JBL 5000): Mαλλιά κουβάρια 
μεταγλ. 3D 17.10, Σάβ.-Κυρ.: 15.00-17.10 / The 
tourist 19.30-21.50-00.10

Αίθουσα 6 (D/D): Mαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
17.40, Σάβ.-Κυρ.: 15.30-17.40 / Ρόδα, τσάντα 
και κοπάνα 19.50-22.10-00.20
Αίθουσα 7 (D/D): Εγώ, ο απαισιότατος μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ.: 15.10 / Η ζωή μετά 17.20-20.00-22.40, 
Τρίτη: 17.20-23.20
Αίθουσα 8 (D/D): Ζητείται ψεύτης 17.30-19.40-
22.00-00.00, Σάβ.-Κυρ.: 15.20 - 17.30-19.40-
22.00-00.00
ΟΛΥΜΠΙΟΝ  2310-378404 D/S:
Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΟΝ: H ζωή μετά 18.00-20.30-
23.00 / Ο τριγωνοψαρούλης επιστρέφει Παιδι-
κή σκηνή Κυρ.: 11.30 
Αίθουσα «Παύλος Ζάννας»: Το γράμμα που 
άλλαξε τη ζωή μου 19.00-21.00-23.00 
STER CINEMAS (Μακεδονία  8018017837 
και από κινητό: 210-2371000, Εμπορικό Κέντρο 
«Μακεδονία», Πυλαία, D/D, DTS:
Αίθουσα 1 (D/D, E.X., DTS): Μαλλιά κουβάρια 
μεταγλ. 3D 17.30-19.30, Σάβ.-Κυρ.: 11.30-13.30-
15.30-17.30 - 19.30 / Η ζωή μετά 21.30, Παρ. & 
Σάβ.: 21.30-00.10
Αίθουσα 2 (D/D, DTS): Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
17.00-19.00, Σάβ.-Κυρ.: 11.00-13.00-15.00-17.00-
19.00 / The tourist 21.00-23.30
Αίθουσα 3 (D/D, DTS): The tourist 17.00-19.30, 
Σάβ.-Κυρ.: 12.00-14.30-17.00-19.30 / Αγάπη σαν 
ναρκωτικό 22.15
Αίθουσα 4 (D/D, DTS): Οι περιπέτειες του Σάμ-
μυ: τό μυστικό πέρασμα μεταγλ. 17.50, Πέμπτη 
& Σάβ.-Κυρ.: 11.50-13.50-15.50-17.50 / Οι επό-
μενες τρεις μέρες 19.50-22.30
Αίθουσα 5 (D/D, DTS): Μεγαλοφυής 17.40, Σάβ.-
Κυρ.: 11.40-13.40-15.40-17.40 / Ρόδα, τσάντα 
και κοπάνα 19.40-21.45-23.50
Αίθουσα 6 (D/D, DTS): Alpha & Omega μεταγλ. 
16.20, Σάβ.-Κυρ.: 12.20-14.20-16.20 / Ο Χάρι Πό-
τερ και οι κλήροι του θανάτου Μέρος Α΄ 18.20 
/ Ασε το κακό να μπει 21.20-23.40
Αίθουσα 7 (D/D, DTS): Ζητείται ψεύτης 17.10-
19.10-21.10-23.15, Σάβ.-Κυρ.: 11.10-13.10 - 
15.10-17.10-19.10-21.10-23.15
Αίθουσα 8 (D/D, DTS): The tourist 16.00-18.30, 
Σάβ.-Κυρ.: 13.20-16.00-18.30 / Γονείς της συμ-
φοράς 20.40-22.40, Παρ. & Σάβ.: 20.40-22.40-
00.40
Αίθουσα 9: The tourist 18.00-20.30-23.00, Σάβ.-
Κυρ.: 12.40-15.20-18.00-20.30-23.00 
Αίθουσα 10 (D/D, DTS): Μαλλιά κουβάρια με-
ταγλ. 16.00-18.00-20.00, Σάβ.-Κυρ.: 12.00-14.00-
16.00-18.00-20.00 / The tourist 22.00, Παρ. & 
Σάβ.: 22.00-00.30

Αίθουσα 11 (D/D, EX, DTS): Η ζωή μετά 17.30-
20.10-22.50, Σάβ.-Κυρ.: 12.10-14.50-17.30-20.10-
22.50
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.): Μαλλιά κουβάρια μεταγλ. 
17.30-19.30, Σάβ.-Κυρ.: 11.00-13.00-15.00-17.30-
19.30 / Γονείς της συμφοράς 21.30-23.30
Αίθουσα 2 (DDS, DTS): Alpha & Omega μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ.: 12.50-14.50 / The tourist 16.50-19.00-
21.10-23.20
Αίθουσα 3 (DDS, DTS): The tourist 17.50-
20.00-22.10, Σάβ.-Κυρ.: 13.30-15.40-17.50-
20.00-22.10
Αίθουσα 4 (DDS, DTS): Μεγαλοφυής μεταγλ. 
Σάβ.-Κυρ.: 12.30-14.30 / Η ζωή μετά 16.30-
19.20-22.00
Αίθουσα 5 (DDS, DTS): Οι περιπέτειες του Σάμ-
μυ: τό μυστικό πέρασμα μεταγλ. 17.20, Σάβ.-Κυρ.: 
11.20-13.20-15.20-17.20 / Ζητείται ψεύτης 
19.15-21.20-23.10 
Αίθουσα 6 (DDS, DTS): Εγώ, ο απαισιότατος με-
ταγλ. 16.15, Σάβ.-Κυρ.: 12.15-14.15-16.15 / Ρόδα, 
τσάντα και κοπάνα 18.30-21.00-23.00
Αίθουσα 7 (DDS, DTS): Μαλλιά κουβάρια 
μεταγλ. 3D 16.00-18.00-20.30, Σάβ.-Κυρ.: 12.00-
14.00-16.00-18.00-20.30 / Ασε το κακό να μπει 
22.30
ΦΑΡΓΚΑΝΗ ( 2310-960063 D/S, S.R.): Θαυ-
ματοποιός 18.00-19.30 / Sex & drugs & rock 
& roll 21.10-23.10 

ΠΑΤΡΑ
STER CINEMAS VESOMARE 8. ΑΚΤΗ ΔΥ-
ΜΑΙΩΝ 17, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 
από σταθερό. 801 801 7837. Τηλέφωνο κρα-
τήσεων από κινητό. 210 2371000. ONLINE 
BUY www.stercinemas.gr. 

Αίθουσα 1: Μαλλιά κουβάρια Σάβ- Κυρ.: 12.00, 
14.00, 16.10, 18.10, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 16.10, 
18.10 / Ο λόγος του βασιλιά Πέμ.-Τετ.: 20.10, 
22.30 
Αίθουσα 2: Ζητείται ψεύτης Σάβ- Κυρ.: 13.50, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00, Πέμ.-Παρ. & 
Δευτ.-Τετ.: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Αίθουσα 3: Γλυκάκια Σάβ- Κυρ.: 12.20, 14.10 / Η 
ζωή μετά Παρ. - Σάβ.: 16.00, 18.40, 21.30, 00.10, 
Πέμ. & Κυρ. & Τρ..-Τετ.: 16.00, 18.40, 21.30 
Αίθουσα 4: Τhe tourist Σάβ. 13.30, 15.40, 17.50, 
20.00, 22.10, 00.20, Κυρ. 13.30, 15.40, 17.50, 
20.00, 22.10, Παρ.: 17.50, 20.00, 22.10, 00.20, 

Πέμ. & Δευτ.-Τετ.: 17.50, 20.00, 22.10 
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια 3D Σάβ.-Κυρ.: 
13.00, 15.00, 17.00, 19.10, Πέμ.- Παρ. & Δευτ.-
Τετ.: 17.00, 19.10 / Τhe tourist Πέμ.-Τετ.: 21.10, 
23.20 
Αίθουσα 6: Εγώ, ο απαισιότατος Σάβ.-Κυρ.: 
13.20, 15.10 / Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Πέμ.-
Τετ.: 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 
Αίθουσα 7: Οι περιπέτειες του Σάμμυ Σάβ.-Κυρ.: 
13.10, 15.20, 17.10, Πέμ.-Παρ. & Τρ.-Τετ.: 17.10 / 
Τhe tourist Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ.: 19.00 / Ασε το 
κακό να μπει Πέμ.-Κυρ. & Τρ.-Τετ.: 21.20, 23.50 / 
Η ζωή μετά Δευτ.: 16.00, 18.40, 21.30 
Αίθουσα 8: Μαλλιά κουβάρια Σάβ- Κυρ.: 13.40, 
15.40, 17.40, 19.40, Πέμ.- Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 17.40, 
19.40 / Γονείς της συμφοράς Πέμ.-Τετ.: 21.40, 
23.40 

ΛΑΡΙΣΑ 
STER CINEMAS THESSALIA. 3ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ. Τηλέφωνο 
κρατήσεων από σταθερό. 801 801 7837. Τη-
λέφωνο κρατήσεων από κινητό. 210 2371000. 
ONLINE BUY www.stercinemas.gr 
 
Αίθουσα 1: Τhe tourist Σάβ- Κυρ.: 14.40, 16.50, 
19.00, 21.10, 23.20, Πέμ.- Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 16.50, 
19.00, 21.10, 23.20 
Αίθουσα 2: Εγώ, ο απαισιότατος Σάβ.-Κυρ.: 
14.00, 16.00, 18.00, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 16.00, 
18.00 / Γονείς της συμφοράς Πέμ.-Τετ.: 20.00, 
22.00, 00.00 
Αίθουσα 3: Μεγαλοφυής Σάβ- Κυρ.: 14.50, 
17.00, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 17.00 / Η ζωή 
μετά Πέμ.-Τετ.: 18.50 / Ζητείται ψεύτης Πέμ.-
Τετ.: 21.30, 23.30 
Αίθουσα 4: Κλειστή. 
Αίθουσα 5: Μαλλιά κουβάρια Σάβ.-Κυρ.: 14.20, 
16.20, 18.20, 20.20, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 16.20, 
18.20, 20.20 / Ασε το κακό να μπει Πέμ.-Τετ.: 
22.30 
Αίθουσα 6: Μαλλιά κουβάρια Σάβ- Κυρ.: 15.20, 
17.20, 19.20, Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 17.20, 19.20 
/ Η ζωή μετά Πέμ.-Τετ.: 21.20, 23.50 
Αίθουσα 7: Οι περιπέτειες του Σάμμυ Σάβ.-
Κυρ.: 15.10, 17.10 Πέμ.-Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 17.10 
/ Ρόδα, τσάντα και κοπάνα Πέμ.-Τετ.: 19.00, 
21.00, 23.00 
Αίθουσα 8: Γλυκάκια Σάβ- Κυρ.: 14.10, 16.00, 
Πέμ.- Παρ. & Δευτ.-Τετ.: 16.00 / Τhe tourist Παρ.-
Σάβ.: 17.50, 20.00, 22.10, 00.20, Πεμ & Κυρ- Τετ. 
17.50, 20.00, 22.10
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Θέατρο

ΔΑΝΕΙΑ
ΑΒΑΔΙΣΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ 
ΕΝΤΟΣ 5’’ ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. κ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΗΛ.: 6988-888850, 6983-
237155. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ «Μini», ενοικιάζουμε καινούργια 
αυτοκίνητα, άψογο service, καλές τιμές, δω-

ρεάν παραδόσεις λιμάνι - αεροδρόμιο. Αθήνα 
- Πειραιάς. Τηλ.: 210-4523777, 210-4523703.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: παλαιά 
έπιπλα, αντίκες μετρητοίς, χρυσαφικά. Τραπε-
ζαρίες. Γραφεία. Χαλιά, πίνακες, υαλικά, μι-
κροαντικείμενα, ασημικά, κεντήματα, δίσκοι, 
βιβλία, τζουκμπόξ. Αδειάζονται σπίτια, τηλ.: 
210-5718281, 6978-784667, «ΒΑΣΙΛΗΣ».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ξανθιά, καμπυλόγραμμη, 
με πλούσια εμπειρία, με κέφι για διασκέδαση, 
ζητά διακριτική γνωριμία για νέες εμπειρίες και 
όμορφη φιλία. Τηλ.: 6948-253370.

  μικρεσ αγγελιεσ

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ (Πατησίων & Δεριγνύ 10  210-8237330) 
«Σουίτα στο Πλάζα» του Νιλ Σάιμον – Παπακων-
σταντίνου, Καφετζόπουλος.
ΑΘΗΝΑΪΣ (Καστοριάς 34, Βοτανικός  210-
3477878) «The pride» του A. Κάμπελ – Λαγούτης, 
Μαντζώρος.
ΑΘΗΝΩΝ (Βουκουρεστίου 10  210-3312343) 
«Σλουθ» του Αντονι Σάφερ – Κιμούλης, Μαρκου-
λάκης.
ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ (Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλά-
τωνος  210-5125600) «Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Γράμματα από τη φυλακή».
ΑΚΑΔΗΜΟΣ (Ιπποκράτους & Ακαδημίας  210-
3625119) «Ζωή ποδήλατο» του Ντέιβ Φρίντμαν 
– Τσιβιλίκας, Τσαρούχας, Παπαδήμα.
ΑΛΙΚΗ (Αμερικής 4  210-3210021) «Τα κορίτσια 
με τα μαύρα» των Ρήγα – Αποστόλου – Κατσάνη, 
Ρώπα.
ΑΛΚΥΟΝΙΣ (Ιουλιανού 42-46  210-8815402) «Ο 
επιθεωρητής» του Ν. Γκόγκολ – Μεσσάλας, Θεμελή, 

Χατζηκουτσέλης.
ΑΛΜΑ (Αγ. Κωνσταντίνου & Ακομινάτου 15-17  
210-5220100) «Φθινοπωρινή Ιστορία» του Αλ. Αρ-
μπουζώφ – Μαραγκού, Μιχαλακόπουλος. Β’ ΣΚΗΝΗ: 
«Επικίνδυνες σχέσεις» του Κ. Χάμπτον – Ματίκα, 
Ιορδανίδης.
ΑΛΦΑ (Πατησίων 37 & Στουρνάρη 51  210-
5238742, 210-5221444) «Στοπ καρέ» του Ντ. 
Μάργκιουλις – Παρτσαλάκης, Τρικαλιώτη.
ALTERA PARS (Μ. Αλεξάνδρου 123, Κεραμεικός  
210-3410011) «Μήδεια» του Ζαν Ανουίγ – Χειμώ-
να, Νάκος.
ΑΜΙΡΑΛ (Αμερικής 10  210-3608856) «Τζόρνταν» 
των Αν. Ρέινολντς, Μ. Μπουφίνι – Ασλάνογλου.
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ (Ανδριανού 111  210-3233644) 
«Διαβολογυναίκα» του Κ. Σένχερ – Ρουμελιώτη, 
Μητρούσης, Παπαγιάννης.
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 9.84 (Πειραιώς 100  210-
3461589) «Γηραιά ηθοποιός χάνει τον έλεγχο» 
του Χ. Ρώμα – Σκούντζου, Κεφαλλογιάννης.
ΑΝΕΣΙΣ (Κηφισίας 14  210-7488881) «Το ημερο-
λόγιο της Αννας Φρανκ» των Φράνσες Γκούντριχ & 
Αλμπέρτ Χάκετ – Κυριακίδης, Γρηγοριάδου, Τότσικας.
ΑΠΛΟ (Χ. Τρικούπη 4, πίσω από το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο  210-9229605) ΚΕΝΤΡΙΚΗ: «Ο επιστάτης» 
του Χ. Πίντερ – Καταλειφός, Φραγκούλης, Βασιλείου.

ΑΠΟΘΗΚΗ (Σαρρή 40, Ψυρρή  210-3253153) 
«Σεσουάρ για δολοφόνους» των Τζόρνταν 
– Ανταμς – Νικολαΐδης, Μποσταντζόγλου, Παπα-
δημητρίου.
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ (Ακαδήμου 13  210-
5231131) «Εξόριστοι» του Τζ. Τζόις – Βλουτής, 
Σακελλαροπούλου, Παπαδόπουλος.
ΑΡΓΩ (Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο  210-
5201684) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Η γαμήλια 
ψευδαίσθηση» του Ε. Ασούς – Υψηλάντη, Θεοδω-
ρακόπουλος. STUDIO: «Η φωνή της Λουντμίλα» 
του Γκ. Μπεργκνταλ – Μουκίου.
AΡΤΙ (Ηπείρου 41 - Αχαρνών  210-8834002) 
«Infusion» της Π. Σαλ – Νικολέση, Ζώτης.
ΑΤΤΙΣ (Λεωνίδου 7, Μεταξουργείο  210-
5226260) «Αlarme» – Δήμας, Παππά.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ (Πλαταιών & Προφ. Ηλία, Κεραμεικός 
 210-3467735) «Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου» 
του Π. Ζούλια – Μεντή.
ΒΑΦΕΙΟ (Αγ. Ορους 16 & Κωνσταντινουπόλεως 
115  210-3425637) Β’ ΣΚΗΝΗ: «Ιστορίες με-
τριοπάθειας» – Κροντηρά, Μπιλαλή.
ΒΕΑΚΗ (Στουρνάρη 32  210-5223522) «Μάνα, 
μητέρα, μαμά» του Γ. Διαλεγμένου – Κώνστα, Νι-
νιός.
ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Μαγνησίας 5  Γ’ Σεπτεμβρίου 119 
 210-8233125) «50 λέξεις» του Μ. Γουέλερ – 
Τσιμά, Σαπουντζής.
ΒIOS (Πειραιώς 84 Γκάζι  210-3425335) 
«Cinemascope» – Blitz.
ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 7  210-3221579) 
«Ψηλά απ’ τη γέφυρα» του Α. Μίλερ – Βαλτινός, 
Φυσσούν.
GAZARTE (Βουτάδων 32-34 Γκάζι  210-
6918372) «Freak show» από τη θεατρική ομάδα 
«Τandem».
ΓΚΛΟΡΙΑ (Ιπποκράτους 7  210-3609400) «Ενα 
βότσαλο στη λίμνη» των Αλ. Σακελλάριου, Χρ. 
Γιαννακόπουλου – Χαϊκάλης, Σώζος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ (Αμερικής 10  210-3612500) 
«Κόκκινο» του Τζ. Λόγκαν – Φασουλής, Παπασπη-
λιόπουλος. Επίσης: «Τι είδε ο μπάτλερ» του Τζ. 
Ορτον – Φωτοπούλου, Καλαϊτζίδου.
ΔΙΑΝΑ (Ιπποκράτους 7  210-3626596) «Στο 
ψυγείο» της Μ. Λόου – Κωνσταντινίδου, Παλαι-
ολόγου, Γανωτή.
ΔΙΑΧΡΟΝΟ (Πυθέου 52, Ν. Κόσμος  210-
7233229) «Ο γλάρος» του Α. Τσέχοφ – Βιδάλη, 
Παγώνη, Σταμούλης.
ΔΙΠΥΛΟ (Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Διπύλου, Ψυρρή 
 210-3229771) ΜΑΥΡΗ ΑΙΘΟΥΣΑ: «Ολα είναι 
πόλεμος» - Καλοφωτιάς, Σούλης.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Αγ. Κωνσταντίνου 22-24  
210-5288170) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Εμίλια 
Γκαλότι» του Γκότχολντ Εφρεμ Λέσινγκ – Μπαζάκα, 
Κουρής, Καραζήσης. Σε εναλλακτικό ή παράλληλο 
ρεπερτόριο με τη «Φρεναπάτη» του Π. Κορνέιγ – 
Λούλης, Κοταμανίδου, Κολλιανδρή. ΣΚΗΝΗ ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ: «Το γλυκό πουλί της νιότης» του 

Τ. Γουίλιαμς – Σκουλά, Κωνσταντίνου, Μαλτέζου.
104-1 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (Θεμι-
στοκλέους 104 & Καλλιδρομίου  210-3826185) 
«Αισθηματικές νουβέλες δρχ. 35» των Γ. Τσαγκα-
ράκη, Α. Τσούγκου – Κακούρης, Τσαγκαράκη. Επίσης: 
«Norma L/N» - Μουμούρης.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (Λέσβου 8, στο ύψος Πα-
τησίων 212  210-8645400) «Η δημαρχίνα» του 
Γ. Σουρή – Ιγγλέση, Τσιώμου.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ (Σαρρή 11, Ψυρρή  210-3211750) 
«Αττική οδός» των Ρέππα - Παπαθανασίου – Ρουσ-
σέα, Τζώρτζης, Ζαλμάς.
ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ (Ναυπλίου 12  Λένορμαν, Κολω-
νός  210-5138067) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «La 
Chunga» του Μάριο Βάργκας Λιόσα – Καραμπέτη, 
Λάλος. BLACK BOX: «Ο καλός μαθητής» του Στ. 
Κινγκ – Γεωργιάδης, Καρανίκας.
ΖΙΝΑ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 74  210-6424414) 
«Οι νταντάδες» του Γ. Σκούρτη – Καρακατσάνης, 
Κωνσταντίνου.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (Νάξου 84, Πλατ. Κολιάτσου 
 210-2236890) «Ωχ, τα φρένα μου» του Μπ. 
Τσικληρόπουλου – Αντωνίου, Ασίκη.
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ (Κυψέλης 
54  210-7707227, 210-8827000) «Ο τυχαίος 
θάνατος ενός αναρχικού» του Ντ. Φο – Παπα-
δόπουλος.
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ (Πλατεία Ηλε-
κτρικού Σταθμού, Νέο Φάληρο  210- 4816200) 
ΠΙΣΩ ΧΩΡΟΣ: «Ανοιχτό ζευγάρι» του Ντ. Φο.
ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Αντισθένους 7 & Θα-
ρύπου, Φιξ  210-9212900) ΠΑΝΩ ΧΩΡΟΣ: «Τα 
ορφανά» του Ντ. Κέλι – Κίτσου, Οικονόμου, Πουλά-
κης. ΚΑΤΩ ΧΩΡΟΣ: «Μια τεράστια έκρηξη» του Β. 
Μαυρογεωργίου – Πυρπασόπουλος, Μαυρογεώργη. 
ΔΩΜΑ: «Δεν μιλάμε γι’ αυτά» του Κ. Γάκη – Δοκι-
μάκης, Μπούκλη, Νούλη.
ΘΕΑΤΡΟ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Κεφαλληνίας 16, 
Κυψέλη  210-8838727) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Το 
σπίτι της Μπερνάντα Αλμπα» του Φεντερίκο Γκαρ-
θία Λόρκα – Αρβανίτη, Παπαδοπούλου, Σμυρναίου, 
Μπρέμπου, Καρβούνη. Β’ ΣΚΗΝΗ: «Δακρυγόνα» 
του Αλ. Σταμάτη – Αρβανίτης, Παπουτσή.
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ (Φρυνίχου 14, Πλάκα 210 
3222464-3236732) «Η κυρία Κούλα» του Μ. 
Κουμανταρέα – Κονιόρδου, Φριτζήλας.
ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ-ΥΠΟΓΕΙΟ (Πεσμαζόγλου 5  
210-3228706) «Το δείπνο» της Μ. Μπουφίνι – Χα-
τούπη, Μυλωνάς, Αλικάκη.
ΘΕΑΤΡΟ TOY ΗΛΙΟΥ (Φρυνίχου 10, Πλάκα  
2103231591) «Ποιος σκότωσε τον Γουίλιαμ» 
της Λ. Δημητρακοπούλου – Σουξές, Λύρας.
ΘΗΣΕΙΟ (Τουρναβίτου 7  210-3255444) «Ο 
Καρυοθραύστης» – Καραχάλιος, Κοντονή, Νικο-
λαΐδης.
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Πειραιώς 
206, Ταύρος  210-3418550) BLACK BOX: «Πει-
νάει κανείς» της Αθ. Παππά – Αγγελοπούλου, Τόλια, 
Κυφωνίδης.

ΙΛΙΣΙΑ-ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ (Παπαδιαμαντοπούλου 4 
 210-7210045) ΚΕΝΤΡΙΚΗ: «Ο θαυματοποιός» 
του Μπ. Φρίελ – Λεμπεσόπουλος, Στέργιογλου.
ΚΑΠΠΑ (Κυψέλης 2  210-8831068) «Λοκαντιέ-
ρα» του Κ. Γκολντόνι – Λουιζίδου, Κόκλας.
ΚΙΒΩΤΟΣ (Πειραιώς 115  210-3427426) «Η 
γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γ. Τζαβέλλα 
– Μπέζος, Τσαλίκη.
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ (Ερεχθείου 22, Ακρόπο-
λη  210-9248328) «Handle with care» - Χο-
ροθέαμα.
CORONET (Φρύνης 11 & Υμηττού  210-7012123) 
«Caveman» του Ρ. Μπέκερ – Κυριακίδης.
LIDO MUSIC THEATER (Ζωοδ. Πηγής 3 & Ακα-
δημίας  210-3811175) «Οι πειρατές» της Μπ. 
Μάλφα – Μάλφα, Σκιαδαρέσης, Ιατρόπουλος, Πα-
πουτσάκη.
ΜΕΛΙ (Φωκαίας 4 & Αριστοτέλους 87, Πλατ. Βικτω-
ρίας  210-8221111) «Ο φιάκας» του Δ. Μισιτζή 
– Χριστοδούλου, Πιτσούλη.
METAΞΟΥΡΓΕΙΟ (Ακαδήμου 14  210-5234382) 
«To γάλα» του Γ. Κατσικονούρη – Βαγενά.
ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣ (Αμερικής 2  210-3210025 ) 
«Τυφλοσούρτης» του Θ. Αθερίδη – Φιλιππίδου, 
Αθερίδης, Μακρυπούλια.
ΜΟΥΣΟΥΡΗ (Πλατ. Καρύτση 7  210-3310936) 
«Μαύρη κωμωδία» του Π. Σάφερ – Χαλκιάς, Σι-
μαρδάνης, Δούκα, Δαδακαρίδης.
NEO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΡΜΕΝΗ 
(Σπ. Μερκούρη 34 & Κουντουριώτου, Εξάρχεια  
210-8253489) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Κομμάτια 
και θρύψαλα» του Γ. Σκούρτη – Αρμένης, Σκαρλά-
του. ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ: «Οπως η Θέλμα 
και η Λουίζ» του Τζον Φορντ Νούναν – Ανδριανού, 
Γεωργιάδου. ΣΚΗΝΗ ΝΕΩΝ: «The sunshine play» 
του Π. Στεφάν – Μπουγατιώτη, Τσινιάρος.
NUEVA TROVA (Βλαχάβα 9, Μοναστηράκι  210-
8839657) «Υπερπαραγωγή» του Δ. Δημόπουλου 
– Δημόπουλος.
ΟΡΦΕΑΣ (Πανεπιστημίου 38 & Ιπποκράτους  210-
3604618) «O εραστής της Λαίδης Τσάτερλι» του 
Ντ. Λόρενς – Διδασκάλου, Πολυζωίδης.
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ (Παραμυθίας 27 & Μυκάλης, Κε-
ραμεικός  210-3475904) «Αι δύο μονόλογοι» 
- Χατζηπαύλου, Σεραφείμ.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131 (Πειραιώς 131, Γκάζι  210-
3450922) «Ράους» των Ρέππα - Παπαθανασίου – 
Αντωνόπουλος, Γαλανοπούλου, Γερασιμίδου.
ΠΚ (Κασομούλη 30, Ν. Κόσμος  210-9011677) 
«Aller-retour» της Ν. Καβουλάκου – Ομάδα «Aller-
retour».
ΠΟΡΕΙΑ (Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, 
Πλατ. Βικτωρίας  210-8210991) «Η υπόθεση 
της οδού Λουρσίν» του Ε. Λαμπίς – Τάρλοου, 
Κουλίεβα.
ΠΟΡΤΑ (Μεσογείων 59  210-7780518) «Μαίρη 
Μαίρη» της Τζον Κερ – Πετράκης, Δρακουλάκη, 
Παπαγιάννη.
ΠΡΟΒΑ (Αχαρνών και Ηπείρου 39  210-8818326) 

«Η γιορτή» του Σπ. Σιμόνε – Ραζή, Κάπιος.
ΡΑΓΕΣ (Κωνσταντινουπόλεως 82 & Ιερά Οδός  
211-8505650) «Αυτοσχεδιάζοντας στις ράγες» 
του Ε. Τσολακίδη – Βαλάσης, Θωμάς.
ΡΟΕΣ (Ιάκχου 16, Γκάζι  210-3474312) «Ολό-
κληρος ο Σαίξπηρ σε μια ώρα» των Α. Λονγκ, Τζ. 
Ουίνφιλντ, Ντ. Σίνγκερ – Σακελλαρίου, Δραγούμη, 
Γεννατάς, Λουδάρος.
ΣΗΜΕΙΟ (Χ. Τρικούπη 10, Καλλιθέα  210-
9229579) «L’ amante Anglaise» της Μ. Ντιράς 
– Μακρή, Δεστούνης.
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ (Συγγρού 
107-109  210-9005800) «Βέρθερος» του Γκαίτε 
– Λιγνάδης, Πασσάς.
STUDIO ΚΥΨΕΛΗΣ (Κυψέλης & Σπετσοπούλας 9 
 210-8819571) «Forever yours» της Στ. Μαρή 
– Κουκουλομάτης, Λιβανός. ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΛΜΑ ΚΥ-
ΡΟΥ: «Φτου Κακά» του Γ. Τραμπίδη – Λίβα.
STUDIO ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ (Μαυρομιχάλη 134, 
Εξάρχεια  210-6453330) «Μάκμπετ» του Ε. 
Ιονέσκο – Κρούσκα, Μακρής, Πλειώνης.
ΣΤΟΑ (Μπισκίνη 55, Ζωγράφου  210-7702830) 
«Aννα είπα!» του Π. Μέντη – Πρωτοψάλτη.
SWING (Ιάκχου 8 & Ευμολπιδών, Γκάζι  210-
9430739) «Πώς να έχετε έναν άνδρα του χε-
ριού σας» του Ι. Μυλωνά – Μυλωνάς, Πομόνη.
ΣΦΕΝΔΟΝΗ (Μακρή 4  210-9246692) «Λα 
Πουπέ» του Β. Χατζηγιαννίδη – Κοκκίνου.
ΣΦΕΝΤΟΝΑ (Λ. Αλεξάνδρας 22  210-8253991) 
«Rent» του Τζ. Λάρσον – Αγγέλου, Λιβιτσάνου, 
Μουζουράκης.
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ (Κυψέλης 15  210-
8812289) «Δείπνο με το σύντροφο του Στάλιν» 
του Ιαν Ντρούτσε – Μόρτζος, Ξεκούκης.
ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ (Ακαδημίας 3  210-3636144) 
«Γίνε το μωρό μου» του Κεν Λούντβικ – Ερήμου, 
Γαλανός.
ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΡΟΥΦ (Κωνσταντινουπόλεως, μεταξύ 
Ιεράς Οδού και γέφυρας Χαμοστέρνας, Προαστια-
κός Ρουφ  210-5298922) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΒΑΓΟΝΙ: 
«Tο κολιέ της Ελένης» της Κ. Φρασέτ – Λύγαρη, 
Ρόκος.
ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ (Κεφαλληνίας 17 & Κυκλάδων 
 210-8254600) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Η Νόρα 
μετά» του Ε. Ιψεν – Αλεξίου, Σαΐτη.
ΧΩΡΑ (Αμοργού 20, Κυψέλη  210-8673945) ΜΙ-
ΚΡΗ ΧΩΡΑ: «Η πέτρα της υπομονής» του Ατίκ 
Ραχίμι – Γιαννουδάκη, Πούλης.
ΦΟΥΡΝΟΣ (Μαυρομιχάλη 168  210-6460748) 
«The phantom of the ompera» Ομάδα Splish 
– Splash.
ΧΥΤΗΡΙΟ (Ιερά Οδός 44, Γκάζι) «Tromopolis… 
αιώνες τώρα» των Β. Νάση, Ν. Ιωαννίδη – Χρυ-
σοστόμου, Ανδρούτσου.
ΧΩΡΑ (Αμοργού 20  210-8673945) «Η σεξου-
αλική ζωή του κ. και της κ. Νικολαΐδη» της Δ. 
Παπαδοπούλου – Γρηγοριάδης, Λεκάκη, Ζουγανέλης. 
ΜΙΚΡΗ ΧΩΡΑ: «ΜΑΙΡΟΥΛΑ» της Λ. Κιτσοπούλου 
– Πρωτόπαππα.
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DOW JONES INDUS. AVG ........... 11725,66 -0,25 %
S&P 500  .............................................. 1282,86 -0,24 %
NASDAQ COMPOSITE  ................... 2734,49 -0,10 %
DJ EURO STOXX 50 € ..................... 2905,04 0,90 %
FTSE 100 ............................................. 6016,17 -0,57 %
DAX ......................................................... 7051,15 -0,25 %
CAC 40  .................................................. 3960,77 0,40 %
NIKKEI 225 ....................................... 10589,76 0,73 %

ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ ..........................................1,33 1,54 %
ΕΥΡΩ/ΓΕΝ...................................................110,4 1,29 %
ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ .........................................0,84 0,95 %
ΕΥΡΩ/ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ .....................1,29 1,25 %

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ........................................3,70 2,21 %
COCA-COLA ...............................................20,18 0,15 %
MARFIN INVESTMENT GROUP ...........0,66 0,00 %
MARFIN POPULAR BANK .......................1,08 0,00 %
Α.Τ.Ε. ................................................................0,74 1,37 %
ΒΙΟΧΑΛΚΟ .....................................................3,86 2,12 %
∆ΕΗ ..................................................................10,7 -1,83 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ .....................................6,44 2,22 %
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ....................................................3,34 1,52 %
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ............................5,99 1,35 %
ΙΝΤΡΑΛΟΤ......................................................2,36 0,85 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ .................................................... 7,9 2,46 %
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ............................................... 4,5 -1,75 %
ΟΠΑΠ ............................................................13,10 0,46 %
ΟΤΕ.........................................................................7 -2,10 %
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ .............2,98 3,11 %
ΤΙΤΑΝ ............................................................15,85 0,96 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ...................... 3,7 2,21 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ .....................................2,59 -2,63 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ..................................1,70 -0,58 %

ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΠO) .......................... 0,05 -16,67 %
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ................................. 0,22 -15,38 %
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ .......................... 1,01 -11,40 %
OLYMPIC CATERING ................... 0,62 -8,82 %
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. .... 1,80 -7,69 %
ΠΕΡΣΕΥΣ .......................................... 0,24 -7,69 %
ΣΙ∆ΜΑ ............................................... 0,86 -7,53 %
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ................................ 0,52 -7,14 %
HELLAS ONLINE .......................... 0,45 -6,25 %
REDS .................................................. 0,60 -6,25 %

VIVERE  ................................................0,28 16,67 %
Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ....................0,08 14,29 %
ΑΝΕΚ .....................................................0,19 11,76 %
SPRIDER STORES ...........................0,29 11,54 %
ΚΡΕΚΑ ...................................................0,46 9,52 %
ΜΟΥΖΑΚΗΣ.........................................0,23 9,52 %
ΕΛΦΙΚΟ ................................................0,36 9,09 %
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ......................................0,12 9,09 %
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ...................................0,12 9,09 %
ΒΙΟΤΕΡ .................................................0,13 8,33 %

Ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε αυξηµένος κατά +0,31% στις 
1.442,52 µονάδες. Η ανώτερη τιµή που έπιασε η αγορά ήταν 
στις 1.461,17 µονάδες και η χαµηλότερη στις 1.428,78. Η 
καθαρή αξία συναλλαγών µειώθηκε κατά 21,35% σε σχέση 
µε τη συνεδρίαση της Τετάρτης, διαµορφούµενη στα 100,73 
εκατ. € περίπου, ενώ έγιναν 0,74 εκατ. € σε προσυµφωνηµένες 
πράξεις. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσε ο κλάδος του αερίου 
και πετρελαίου (+1,77%), ενώ τη µεγαλύτερη πτώση ο 
κλάδος των µέσων ενηµέρωσης (-4,08%).

Συνέχισε ανοδικά Ãåí. Äåßêôçò
1.442,52

XñõóÞ Ëßñá
€292,07
(ðþëçóç)
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ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,35 6,06 0,00 0,30 0,81 690
ALAPIS (ΚΟ) 0,40 0,00 -23,08 0,38 4,32 1.281.918
ALMA - ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,11 0,17 0
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 6,84 1,18 1,63 6,26 11,10 6.474
ALPHA TRUST (ΚΟ) 0,97 0,00 0,00 0,79 1,02 0
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 7,60 0,00 0,00 6,42 7,80 10
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 3,70 2,21 -2,63 3,26 8,21 2.527.140
ALSINCO (KO) 0,36 -5,26 -12,20 0,32 0,93 1.500
ALTEC (ΚΟ) 0,07 0,00 -12,50 0,05 0,20 18.430
ALTIUS ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,07 0,00 0
ATTICA  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 0,67 3,08 1,52 0,56 1,83 4.841
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,92 2,22 -2,13 0,80 1,67 75.466
AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,48 -2,04 -2,04 0,28 0,82 510
AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,67 0,60 7,05 1,25 2,06 650
AVENIR (ΚΟ) 0,23 -4,17 -11,54 0,19 1,47 218.621
AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,46 4,55 -13,21 0,38 1,40 5.900
BETANET (ΚΟ) 0,06 0,00 0,00 0,06 0
BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,45 2,27 12,50 0,35 0,92 25
CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) 0,36 0,00 -14,29 0,31 0,93 42.777
COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 20,18 0,15 4,24 15,40 21,00 179.571
COMPUCON (ΚO) 0,07 0,00 0,00 0,06 0,13 0
CPI (ΚΟ) 0,36 0,00 -7,69 0,22 0,51 0
CROWN HELLAS CAN (ΚO) 9,74 0,00 0,00 7,20 10,70 0
CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,42 2,44 10,53 0,35 0,73 2.291
DIONIC (ΚΟ) 0,38 0,00 -5,00 0,18 0,53 24.898
DIVERSA 2,86 0,00 0,00 2,60 2,86 0
ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 0,61 0,00 0,00 0,24 0,79 0
ENVITEC (ΚΟ) 1,64 0,00 0,00 1,61 3,45 0
EPSILON NET (ΚΟ) 0,54 0,00 0,00 0,49 2,17 0
EUROBANK EFG (ΚΟ) 3,70 2,21 -1,33 3,25 8,29 1.538.246
EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 5,96 -2,77 0,17 4,99 8,22 8.317
EURODRIP (ΚO) 1,01 -0,98 3,06 0,55 1,10 3.140
EUROLINE AEEX (ΚΟ) 1,41 2,92 0,00 0,48 1,59 1.800
EUROMEDICA (KO) 1,44 0,00 -5,26 1,29 4,90 2.000
EUROXX (ΚΟ) 3,00 0,00 3,81 2,88 4,03 0
F.G. EUROPE (ΚO) 0,57 0,00 14,00 0,45 1,24 0
FASHION BOX (ΚΟ) 1,50 0,00 0,00 1,04 1,57 0
FLEXOPACK (ΚΟ) 8,58 -1,15 -1,27 7,20 8,92 8.100
FORTHNET (ΚΟ) 0,58 -1,69 -1,70 0,35 1,20 134.540
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,20 -1,89 -7,31 4,52 10,21 118.975
FRIGOGLASS (KO) 10,50 0,19 5,11 6,42 10,99 1.051
HELLAS ONLINE (ΚΟ) 0,45 -6,25 0,00 0,37 1,30 260
HITECH SNT (ΚΟ) 0,62 0,00 0,00 0,62 0
INFO - QUEST (ΚΟ) 1,19 1,71 6,25 0,83 1,47 30.303
INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,02 0,00 -3,77 0,90 1,36 897
INTERFISH ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 0,30 0,00 0,00 0,23 0,45 200
INTERINVEST AEEX (KΟ) 1,10 1,85 0,00 0,61 1,18 6.754
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,41 -2,38 -4,65 0,37 1,24 330.758
INTRAKAT (KO) 0,67 1,52 1,52 0,50 3,04 17.926
J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,19 -1,65 -2,46 1,16 2,77 81.952
JUMBO (ΚΟ) 5,24 1,75 6,07 4,50 7,98 88.209
KLEEMAN HELLAS (KO) 1,18 -1,67 1,72 1,05 2,30 8.453
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,77 -2,84 -3,58 3,20 7,74 14.728
LAVIPHARM (ΚΟ) 0,41 0,00 -4,65 0,37 1,03 38.848
LOGISMOS (ΚΟ) 0,63 0,00 0,00 0,34 0,79 0
MARFIN INVESTMENT GROUP  (ΚΟ) 0,66 0,00 -5,71 0,56 1,95 1.309.473
MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) 1,08 0,00 -1,86 0,96 1,94 3.223.424
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,62 -3,13 -1,59 0,60 1,80 953
MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,96 -2,97 -1,51 1,65 3,54 435
MEDITERRA (ΚΟ) 2,00 0,00 0,00 1,85 2,20 0

ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

MERMEREN KOMB.  A.D. PR. (ΕΛΠ) 5,25 -2,60 -6,25 3,32 6,40 251
MEVACO (ΚΟ) 0,75 0,00 -9,64 0,65 1,32 0
MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) 0,64 0,00 0,00 0,64 0
MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 3,00 -3,85 -5,66 2,73 4,36 441
MINERVA (ΚΑ) 1,04 0,00 0,00 0,90 1,65 0
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,49 0,40 0,81 1,85 2,51 1.600
NBGAM ETF Γ∆ Χ.Α. 15,11 0,07 1,21 14,10 22,16 2
NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,55 -3,41 3,66 2,04 2,98 2.060
NUTRIART  (ΚΟ) 0,20 0,00 -16,67 0,13 0,45 11.162
OLYMPIC CATERING (ΚΟ) 0,62 -8,82 -8,82 0,62 1,60 750
PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ∆ΗΣ Ι. (ΚΟ) 1,00 -3,85 2,04 0,14 1,13 29.900
PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,42 -2,33 -6,67 0,38 1,31 2.100
PC SYSTEMS (ΚΟ) 0,14 7,69 0,00 0,12 0,30 3.256
PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) 2,52 0,00 0,00 2,52 0
PLIAS (ΚΑ) 0,53 0,00 -10,17 0,28 1,70 0
PROFILE (ΚΟ) 0,48 0,00 -12,73 0,40 0,99 7.500
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) 0,69 1,47 0,00 0,59 1,96 357.935
QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,58 3,57 0,00 0,40 1,04 200
REDS (ΚO) 0,60 -6,25 -3,23 0,59 1,30 32.470
RIDENCO (ΚΟ) 0,08 0,00 0,00 0,08 0,33 3.000
RILKEN (KΟ) 2,39 1,70 1,70 2,17 3,97 2
S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ  (ΚΟ) 3,74 1,08 -7,65 2,80 4,75 7.218
SATO AE (ΚΟ) 0,14 7,69 -6,67 0,12 0,43 124
SCIENS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 0,39 0,00 2,63 0,35 0,70 13.623
SPACE HELLAS (ΚΟ) 1,43 0,00 0,00 1,12 2,04 0
SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) 0,21 5,00 5,00 0,11 0,29 10.690
SPRIDER STORES (ΚΟ) 0,29 11,54 7,41 0,23 1,14 50.355
TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0,79 -1,25 -4,82 0,69 1,40 21.720
UNIBIOS (ΚΟ) 0,07 0,00 -22,22 0,07 0,21 28.710
VELL GROUP Α.Ε. (ΚΟ) 0,13 0,00 -7,14 0,12 1,22 27.500
VIDAVO 3,96 0,00 0,00 3,22 3,96 0
VIVARTIA (ΚΟ) 12,56 0,00 0,00 10,77 23,70 1.208
VIVERE (ΚΟ) 0,28 16,67 -3,45 0,22 0,71 50
YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 0,32 0,00 -3,03 0,27 0,50 570
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,74 1,37 0,00 0,64 1,92 285.883
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 0,23 4,55 0,00 0,19 1,38 9.644
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 2,11 0,48 -1,86 2,00 4,45 170.204
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0,27 0,00 -10,00 0,25 0,80 1.934
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,74 -0,57 -1,14 1,56 2,22 353
ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,57 -5,00 16,33 0,46 0,98 680
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,37 5,71 2,78 0,32 1,20 3.215
ΑΛΟΥΜΥΛ  (ΚΟ) 0,50 4,17 -10,71 0,45 1,06 360
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) 0,48 0,00 -4,00 0,45 1,29 0
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) 1,15 0,00 -1,71 0,88 1,48 419
ΑΝΕΚ  (ΚΟ) 0,19 11,76 -5,00 0,15 0,64 140.434
ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 2,96 0,00 0,00 1,60 3,36 0
ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 0,90 0,00 0,00 0,90 2,00 0
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 0,67 0,00 0,00 0,67 0
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 1,94 1,57 -0,51 1,83 3,34 3.918
ΑΤΛΑΝΤΙΚ (ΚΟ) 0,18 0,00 5,88 0,12 0,85 0
ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) 0,08 0,00 14,29 0,06 0,40 0
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,05 0,00 0,00 0,59 1,84 0
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,48 -5,88 11,63 0,32 0,99 2.158
ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 0,56 0,00 3,70 0,49 0,84 0
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) 0,16 0,00 0,00 0,10 0,20 0
ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0,34 0,00 -2,86 0,31 0,62 230
ΒΑΡ∆ΑΣ (ΚΟ) 1,10 0,00 -0,90 0,64 2,84 7.166
ΒΙΟΪΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 2,47 0,00 0,00 2,47 0
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ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ  (ΚΟ) 0,59 0,00 -13,24 0,51 1,02 0
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 0,13 8,33 -7,14 0,11 1,08 20.300
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,86 2,12 -4,69 2,89 4,80 95.178
ΒΙΣ (ΚΟ) 0,71 -4,05 -1,39 0,68 1,88 50
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1,15 0,00 -3,36 0,87 1,71 0
ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) 1,53 3,38 -4,38 1,36 4,99 423.218
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι (ΚΟ) 0,35 0,00 2,94 0,27 0,56 0
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 3,02 3,78 -7,93 2,84 6,13 115.459
ΓΕΚΕ (ΚΑ) 7,34 -1,87 -2,91 7,07 8,24 130
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,20 5,26 -9,09 0,18 0,38 800
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,91 -2,05 -9,91 1,17 8,00 54.583
ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) 0,74 0,00 0,00 0,48 1,87 0
∆ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,96 0,00 -0,17 5,17 7,80 0
∆ΕΗ (ΚΟ) 10,70 -1,83 -0,37 10,03 14,56 621.790
∆ΙΑΣ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,57 1,79 -5,00 0,51 0,83 10.440
∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) 1,60 0,00 -2,44 1,12 2,10 0
∆ΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 0,10 0,00 0,00 0,10 0
∆ΟΛ (ΚΟ) 0,40 -4,76 -6,98 0,35 2,02 17.044
∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 1,00 1,01 -6,54 0,69 1,37 5.448
∆ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) 1,16 0,00 5,46 0,75 1,30 0
∆ΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0,32 6,67 0,00 0,27 0,57 4.247
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0,42 0,00 -10,64 0,31 0,75 0
Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Χ. (ΚΟ) 0,08 14,29 0,00 0,05 0,23 541
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 6,44 2,22 6,45 5,62 16,07 4.495.390
ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,36 0,00 0,00 0,31 0,76 9.550
ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ (ΚΟ) 0,04 0,00 0,00 0,04 0,20 0
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0,62 -3,13 14,82 0,52 0,88 14.950
ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,74 1,37 10,45 0,52 1,31 880
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,67 1,52 -1,47 0,63 1,20 10.700
ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,13 0,00 10,78 0,85 1,62 17.769
ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) 0,49 0,00 -9,26 0,45 1,20 5.300
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3,70 0,00 0,00 3,70 3,70 0
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,62 3,33 -4,62 0,52 1,00 1.280
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΚΟ) 0,32 -5,88 -15,79 0,28 2,27 1.100
ΕΛΙΝΟΪΛ (ΚΟ) 1,19 0,00 -9,85 1,16 2,29 1.016
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 29,98 3,20 3,59 27,40 47,45 5.786
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 3,34 1,52 -0,30 2,56 5,08 168.390
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ (ΚΟ) 0,97 2,11 2,11 0,83 1,59 5.870
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 5,99 1,35 2,22 5,32 8,98 98.839
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 4,96 4,64 1,22 4,14 7,65 112.175
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) 0,08 0,00 0,00 0,07 0,16 1.900
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,33 0,00 10,00 0,25 0,41 152
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0,56 -1,75 -3,45 0,40 0,61 4.510
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,77 6,63 -5,85 1,63 3,01 400
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΟ) 0,36 9,09 0,00 0,28 1,99 2
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  (ΚΟ) 1,56 4,00 0,00 1,18 4,51 3.255
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ (ΚΟ) 0,08 0,00 0,00 0,08 0,11 0
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ (ΠΟ) 0,14 0,00 0,00 0,14 0
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) 1,40 0,00 0,00 1,35 1,40 0
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) 0,05 0,00 0,00 0,05 0,07 0
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,33 -2,94 -5,71 0,27 0,45 3.314
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,35 6,06 2,94 0,30 0,69 12.000
ΕΥΑΘ  (ΚΟ) 3,67 1,38 -8,02 3,33 5,04 13.280
ΕΥ∆ΑΠ  (ΚΟ) 4,56 -0,87 -1,51 4,11 6,56 8.944
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,57 1,79 -8,07 0,45 0,65 505
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3,33 -1,77 -5,13 2,20 3,52 76.640
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (ΚΟ) 0,15 0,00 -6,25 0,09 0,34 0
ΖΑΜΠΑ (ΚΑ) 6,81 -2,44 7,92 6,17 13,42 25
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,30 -3,23 -14,29 0,29 2,60 2.480
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 4,51 0,22 0,22 4,35 5,92 38.019
ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,21 0,83 0,83 1,16 3,87 21.573
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,60 1,69 0,00 0,51 1,40 62.156
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,74 2,78 -6,33 0,42 0,91 10.000
ΙΛΥ∆Α (ΚΟ) 0,29 -3,33 -17,14 0,28 2,84 8.116
ΙΜΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 0,28 3,70 -3,45 0,17 0,63 380
ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 1,01 -11,40 5,21 0,34 1,29 9.779
ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0,58 -1,69 -3,33 0,54 0,92 2.990
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2,36 0,85 -5,22 2,16 3,90 626.272
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 14,00 0,00 0,00 12,60 14,30 0
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 0,17 0,00 -5,56 0,17 0,25 0
ΚΑΕ (ΚΟ) 11,99 -0,08 9,34 8,51 15,52 26.611
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 4,80 0,00 -1,24 4,64 5,25 31
ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,58 1,94 -0,21 1,15 1,61 540
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,75 0,00 5,63 0,48 1,00 0
ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,44 -0,69 2,13 1,08 1,56 1.720
ΚΑΡ∆ΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) 0,14 0,00 0,00 0,11 0,42 0
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 65,95 0,00 1,46 54,90 86,00 0
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,70 -1,73 -10,53 1,61 4,58 1.255
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0,96 0,00 -5,88 0,61 1,11 0
ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ  (ΚΟ) 0,28 3,70 -47,17 0,26 0,80 3.000
ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,87 -1,14 -1,14 0,66 2,32 17.764
ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΚΟ) 0,04 0,00 0,00 0,04 0,09 1.500
ΚΛΩΝΑΤΕΞ  (ΠO) 0,05 -16,67 -16,67 0,05 0,11 5.010
ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,44 0,00 0,00 0,27 0,46 1.900
ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΑ) 0,34 3,03 6,25 0,20 0,53 500
ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 4,17 0,72 0,48 3,93 7,50 453
ΚΟΥΜΠΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,13 0,00 -7,14 0,12 0,36 0
ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0,46 9,52 2,22 0,40 0,97 14.330
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 3,04 1,33 -8,98 2,51 7,40 131
ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) 1,13 0,00 0,00 1,12 1,15 0
ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0,82 1,23 -1,21 0,69 1,06 9.609
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ∆Η (ΚΟ) 0,42 0,00 2,44 0,38 0,69 1
ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2,59 -2,63 0,39 2,23 3,90 1.893.835
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,51 0,00 -13,56 0,50 0,97 4.050

ΜΕΤΟΧΕΣ Τιµή Μεταβολή 
%

Απόδοση 
από 1/1

Ελάχιστη
52ε

Μέγιστη 
52ε

Oγκος

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0,41 2,50 -4,65 0,36 1,02 180
ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 17,35 0,00 -7,02 14,27 22,88 10
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0,60 -1,64 0,00 0,40 1,88 2.530
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0,52 -7,14 -7,14 0,48 0,64 764
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) 0,40 -2,44 -2,44 0,36 0,63 1.812
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚ∆ΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0,69 0,00 -8,00 0,66 2,19 0
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,59 -4,22 -4,79 1,14 1,92 5.160
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0,55 3,77 0,00 0,28 0,77 18.970
ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) 0,19 5,56 5,56 0,16 0,36 15.000
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙ∆ΗΣ (ΚΑ) 0,10 0,00 0,00 0,10 0
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,29 0,00 0,00 0,20 0,42 0
ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,12 0
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 9,95 0,51 5,63 7,75 11,77 20.051
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 0,33 3,13 0,00 0,23 1,15 56.076
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 0,23 4,55 -4,17 0,19 0,96 24.672
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 2,67 0,00 -6,64 2,29 3,72 0
ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0,58 1,75 -6,45 0,54 1,78 10
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 7,90 2,46 5,33 6,70 11,40 98.928
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,23 9,52 0,00 0,19 0,45 3.270
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 0,10 0,00 -9,09 0,09 0,20 24.698
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0,48 2,13 -2,04 0,39 1,05 1.150
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΚΑ) 0,12 9,09 0,00 0,09 0,24 1.500
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ  (ΠΑ) 0,44 0,00 -6,38 0,34 0,47 0
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 4,50 -1,75 1,81 3,53 5,49 254.143
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 0,82 0,00 -1,21 0,73 1,66 0
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,38 2,70 -5,00 0,32 0,66 260
ΝΕΛ (ΚΟ) 0,20 0,00 -23,08 0,15 4,80 23.138
ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) 0,58 1,75 -10,77 0,42 1,18 2.670
ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,75 0,00 2,74 0,48 0,90 52.448
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 1,18 0,00 -0,84 0,95 1,68 0
ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) 2,34 0,00 0,00 2,34 2,66 0
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,45 -4,26 7,14 0,27 0,82 37.030
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0,22 -15,38 -24,14 0,21 0,66 6.500
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0,56 0,00 0,00 0,45 0,69 0
ΟΛΘ (ΚΟ) 10,45 0,38 0,48 10,01 15,37 3.913
ΟΛΠ (ΚΟ) 11,36 0,80 -1,30 10,20 16,00 5.518
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 13,10 0,46 1,24 9,95 17,73 495.189
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) 1,80 -7,69 -7,69 1,80 2,70 20
ΟΤΕ  (ΚΟ) 7,00 -2,10 14,19 5,16 10,80 1.478.715
ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0,58 1,75 -9,38 0,38 0,90 2.205
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,63 -1,56 1,61 0,43 1,43 71.942
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,70 -0,58 -12,12 1,46 4,29 3.556.424
ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) 0,24 -7,69 -7,69 0,21 0,75 140
ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) 0,35 2,94 -12,50 0,27 0,57 30.949
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 2,51 0,40 -4,92 2,47 3,49 633
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) 0,60 -4,76 -7,69 0,57 2,90 360
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 4,44 0,00 -0,23 3,35 5,17 380
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,47 0,00 -6,00 0,44 1,02 6.090
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 3,18 -0,31 0,00 2,91 4,20 2.650
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) 0,39 0,00 0,00 0,37 0,53 0
ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) 0,54 0,00 0,00 0,54 0
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0,22 4,76 -12,00 0,17 0,29 3.300
ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,76 0,00 0,00 0,63 1,11 4.400
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,12 9,09 -14,29 0,11 0,27 15.628
ΣΑΟΣ (ΚΟ) 0,78 0,00 0,00 0,78 0
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 2,80 -3,45 -6,67 2,51 4,98 252.990
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,26 0,00 11,88 1,82 4,00 0
ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) 0,34 0,00 -2,86 0,30 0,69 0
ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,71 -1,39 0,00 0,41 0,80 14.180
ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,49 0,00 -0,40 1,94 4,50 19.505
ΣΙ∆ΜΑ (ΚΟ) 0,86 -7,53 7,50 0,67 1,68 1
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,51 0,00 -1,92 0,45 0,75 1.620
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,43 4,88 4,88 0,32 1,25 20
ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 0,68 0,00 3,03 0,60 1,42 184.451
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) 2,98 3,11 1,71 2,34 4,85 439.767
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) 0,35 0,00 6,06 0,24 0,88 0
ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) 0,09 0,00 0,00 0,08 0,22 0
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,93 -2,01 -3,93 2,70 6,52 38.872
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0,45 0,00 9,76 0,22 0,54 0
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,20 0,84 -1,64 1,05 2,95 36.363
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0,40 5,26 0,00 0,27 0,52 5.403
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  (ΚΟ) 1,60 0,00 -4,76 1,46 4,67 701
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 15,85 0,96 -3,47 13,16 21,68 23.371
ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 8,96 -2,50 0,11 8,61 14,45 275
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 13,00 0,00 -7,14 8,00 17,38 0
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) 4,31 0,00 0,00 3,61 10,90 0
ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,61 1,67 1,67 0,56 1,45 35.228
ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0,14 0,00 0,00 0,11 0,30 0
ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) 0,30 0,00 0,00 0,24 0,49 0
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΑ) 2,01 0,00 0,00 2,01 4,47 0
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,95 -2,06 -18,80 0,68 1,70 3.220
ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,64 4,92 3,23 0,53 1,38 16.781
ΧΑΛΥΒ∆ΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) 0,12 0,00 0,00 0,12 0
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0,09 0,00 -10,00 0,09 0,38 17.175
ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0,72 0,00 0,00 0,15 0,72 0
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ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 
Tατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά

Τηλ.: 201 6289300 
www.aplhatrust.eu

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 22.208,11 4,38 4,21 1,01% 1,32%
ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.188,68 6,97 6,81 1,36% 1,37%
ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 102.670,94 7,18 7,09 2,17% 3,25%
GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.295,65 5,98 5,82 1,29% 1,78%
ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔ.-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 294.207,17 2,73 2,73 2,24% 3,16%
ATE ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 21.821,64 7,54 7,48 0,95% 1,60%
ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 14.023,37 5,72 5,68 1,76% 2,28%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. 6.153,05 4,31 4,25 1,26% -0,41%
CITI FUND ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.505,11 6,64 6,54 1,23% 1,78%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 103.639,11 8,06 8,06 0,57% 0,49%
ΕΡΜΗΣ EIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 40.138,54 6,45 6,36 1,50% 2,11%
ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜ.ΕΣ. 4.661,98 3,27 3,03 0,01% 1,15%
EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 11.989,40 9,14 9,07 1,43% 2,10%
EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 1.880,51 9,23 9,23 1,43% 2,11%
INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 153.795,15 12,84 12,68 1,53% 1,93%
INTERNATIONAL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 8.545,37 12,65 12,27 1,57% 1,93%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. 7.956,96 4,53 4,51 1,38% 1,41%
MILLENNIUM VALUE PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 6.102,85 3,36 3,23 2,28% 3,12%
PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.243,56 3,45 3,43 0,55% 0,93%
HSBC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. 7.956,68 6,72 6,64 0,81% 1,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 24.712,77 7,88 7,73 1,56% 1,33%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. 10.031,84 1,84 1,84 0,14% 0,27%
PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.325,72 12,55 12,24 1,41% 1,89%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 81.022,78 16,61 16,12 0,01% 0,15%
ALICO EΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.314,94 12,75 12,38 -0,18% 0,29%
ΑLICO ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.837,39 10,95 10,63 -0,30% 2,49%
ΑLPHA ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 133.119,55 4,58 4,53 -0,31% -0,33%
ALPHA ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. 29.407,34 7,01 6,92 -0,27% -0,15%
ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞ. 6.418,99 7,46 7,37 0,08% 0,50%
ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.224,93 8,29 7,74 0,55% 0,72%
ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.065,46 8,34 7,94 1,46% 1,61%
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.304,75 7,40 7,04 2,95% 1,11%
ALPHA BEST OF STRATEGIES ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.513,77 7,58 7,21 0,83% 1,02%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ΟΜ.ΕΞ. 6.828,89 4,02 3,92 0,13% 0,90%
ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.571,79 7,04 6,98 -0,17% 0,29%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.875,95 3,02 2,98 -0,02% -0,01%
ΔΗΛΟΣ USD BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 38.202,92 5,44 5,44 -0,10% 3,16%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 301.023,76 5,91 5,91 0,08% 0,58%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.535,03 5,79 5,79 -0,07% -0,07%
ΔΗΛΟΣ DELTA SKY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 26.385,58 9,94 9,47 0,15% 0,44%
ΔΗΛΟΣ DELTA SMART ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 49.133,89 11,32 10,78 -0,90% -0,70%
ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 109.608,42 8,54 8,13 1,05% 0,93%
ΔΗΛΟΣ DELTA FASMA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 46.643,06 10,55 10,04 0,02% 0,10%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.523,80 11,14 11,14 0,12% 0,03%
NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 454,64 1.235,54 1.235,54 -0,06% 0,06%
NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 6.373,08 1.230,67 1.230,67 -0,06% 0,06%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 12.427,27 3,59 3,54 0,01% -0,27%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ YIELDPLUS (ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ.) 2.933,09 3,12 3,07 0,01% -0,63%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔ.(ΟΜΟΛ.ΕΞΩΤ.) 2.270,50 7,94 7,82 0,01% 0,02%
EUROBANK CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 115.547,06 3,34 3,20 0,34% 0,46%
EUROBANK DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 55.149,53 10,83 10,41 0,33% 0,48%
INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 13.201,11 10,54 10,12 0,38% 0,42%
EUROBANK ALL WEATHER ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50.178,12 9,25 9,07 0,37% 0,26%
EUROBANK GLOBAL BOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 92.995,24 3,18 3,16 -0,37% 0,58%
EUROBANK WIN-WIN ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 52.652,88 9,54 9,16 0,09% 0,13%
INTERAMERICAN ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 12.367,48 29,94 29,57 -0,24% 3,11%
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 47.217,88 1,14 1,13 0,44% 1,10%
EUROBANK EFG  I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 11.538,33 1,13 1,13 0,44% 1,11%
EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 22.292,26 10,51 10,43 0,84% 1,93%
EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR 5.673,36 10,59 10,59 0,84% 1,93%
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.065,88 3,29 3,21 -0,40% -0,16%
ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 272,80 2,93 2,92 0,01% -0,48%
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 8.030,67 4,86 4,84 0,03% 0,09%
MARFIN INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.454,73 2,63 2,58 0,23% 0,24%
MARFIN ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 25.233,44 3,40 3,20 -0,09% -0,14%
HSBC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ 3.367,06 4,10 4,05 -0,28% 2,68%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 3.949,04 203,03 202,02 -0,05% 0,06%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. 3.105,59 3,33 3,17 -0,27% -0,27%
ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 5.802,00 2,01 1,87 3,92% 1,03%
ALICO ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.256,33 6,15 5,80 3,53% -1,21%
ALICO INDEX FUND FTSE20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 20.122,15 3,74 3,52 5,97% 1,95%
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27.613,90 13,73 12,95 4,59% 0,95%
ALLIANZ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. 11.887,14 2,73 2,62 3,15% 1,39%
ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.119,30 5,99 5,73 3,29% 0,83%
ΑLPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 258.117,39 9,13 8,95 3,60% 0,66%
ALPHA ATHENS INDEX FUND ΜΕΤ.ΕΣ. 14.691,28 5,59 5,48 5,01% 1,79%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 15.928,88 10,07 9,87 3,87% 0,72%
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 41.744,19 6,82 6,73 5,89% 1,63%
ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 31.710,59 27,79 26,98 3,71% 0,34%
ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧ.ΜΕΤΟΧ.ΕΣ. 34.926,99 11,19 10,86 2,99% -0,31%
ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 24.006,30 4,62 4,49 2,59% -0,48%
CITI FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.315,73 1,54 1,49 4,63% 0,72%
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 59.907,93 4,09 4,05 3,63% 1,25%
ATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. 1.705,96 0,89 0,88 2,41% 0,51%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.127,03 0,96 0,94 4,47% 0,27%
ATTICA MARATHON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 721,46 4,82 4,70 2,80% -1,92%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 55.133,29 1,39 1,38 2,91% 0,00%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS 121.609,93 6,60 6,54 4,12% 1,48%
ΔΗΛΟΣ TOP-30 19.438,27 1,17 1,16 4,31% 0,82%
NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 4.204,28 15,04 15,04 4,79% 1,66%
NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 132,56 731,17 731,17 1,20% -4,04%
NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 10.018,72 732,37 732,37 1,20% -4,04%
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 90.625,51 12,96 12,45 4,45% 1,48%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) 6.344,30 4,70 4,51 3,97% 0,23%
EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 44.465,44 7,70 7,62 3,23% 1,30%
EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. 5.396,34 2,39 2,37 4,74% 1,26%
INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 138.054,12 18,79 18,42 3,31% 1,37%
INTERAMERICAN ANAΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 46.667,63 4,28 4,19 2,39% -0,36%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 20.291,79 0,35 0,35 3,36% 1,38%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 1.269,98 0,38 0,38 4,74% 1,22%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 4.383,42 1,21 1,19 3,24% 2,50%
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE 486,19 1,22 1,22 3,24% 2,53%
INTERNATIONAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.646,03 2,88 2,71 3,97% 0,25%
INTERNATIONAL EΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 1.628,94 1,67 1,57 4,73% 0,94%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 14.886,89 2,14 2,13 3,74% 1,05%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 7.494,74 1,51 1,50 2,89% -0,68%
MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 40.338,77 9,45 9,17 3,33% 0,34%
MARFIN ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.336,06 1,68 1,63 2,44% -0,63%
HSBC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. 51.273,12 33,39 32,50 4,09% 2,16%
ING Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 10.262,38 0,61 0,60 2,44% -0,63%
ING Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 34.535,67 7,08 6,95 3,90% 1,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 4.733,40 0,56 0,54 3,06% -1,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 24.529,18 6,51 6,27 5,03% 0,39%
PROBANK ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.109,02 2,42 2,40 3,99% 0,63%
MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. 18.886,95 1,48 1,39 5,23% 1,06%
MILLENNIUM  MID- CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.911,77 1,62 1,52 3,07% -1,04%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. 1.153,28 0,87 0,84 3,64% 0,72%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 354,85 2,13 2,02 4,14% 1,75%
PROTON ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.056,85 7,12 6,78 4,15% 1,54%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.446,60 14,85 14,00 0,59% 4,04%
ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 2.156,65 5,17 4,88 2,00% 4,53%
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.051,80 9,47 9,06 3,34% 8,28%
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.139,68 6,07 5,95 1,05% 5,52%
ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.483,02 12,75 12,50 0,91% 4,57%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 26.970,78 11,67 11,44 0,60% 2,31%
ALPHA SELECT ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 15.177,28 13,65 13,38 3,17% 5,87%
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ΜΕΤ.ΕΞ. 3.830,23 6,37 6,18 2,23% 2,80%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.896,08 2,85 2,77 0,84% 2,88%
ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.837,71 5,76 5,71 0,45% 4,96%
ΑΤΕ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.186,76 2,31 2,29 2,44% 2,78%
ATTICA REAL ESTATE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.105,76 8,64 8,43 0,90% 4,22%
ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ 19.987,47 3,54 3,50 1,62% 3,96%
ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 29.930,11 3,65 3,61 2,45% 3,19%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.213,43 8,87 8,79 1,48% 4,36%
NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.249,10 8,36 8,36 1,49% 1,65%
NBG GLOBAL EQUITY - CLASS Α (EUR) 746,46 1.260,43 1.260,43 0,72% 2,79%
NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 39.061,34 1.281,87 1.281,87 0,72% 2,79%
NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 907,43 1.044,13 1.044,13 1,29% 0,38%
NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 42.859,25 1.045,85 1.045,85 1,29% 0,38%
NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 42,96 976,57 976,57 0,85% 1,97%
NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 4.675,67 978,30 978,30 0,85% 1,97%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 4.658,26 1,67 1,61 1,43% 3,06%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ΜΕΤ.ΕΞ. 2.900,06 3,07 2,95 1,29% 3,47%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES (ΜΕΤ. ΕΞ.) 4.271,29 2,96 2,86 1,18% 4,84%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ AMERICAN OPPORTUNITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 1.650,35 3,03 2,92 0,75% 4,95%
EUROBANK GLOBAL EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 48.415,32 1,43 1,41 1,40% 4,27%
EUROBANK EMERGING EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.045,53 18,22 18,03 3,44% 7,28%
INTERAMERICAN ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. 15.452,92 14,69 14,40 1,32% 3,94%
INTERAMERICAN ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤ. ΕΞ. 51.352,76 13,57 13,30 3,39% 7,22%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 9.798,82 0,75 0,75 1,40% 4,18%
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 4.025,93 0,77 0,77 1,41% 4,22%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 14.130,43 1,10 1,09 3,36% 6,98%
EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 16.961,68 1,10 1,10 3,37% 7,03%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 5.592,46 15,11 14,96 0,90% 5,39%
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 792,44 15,37 15,37 0,90% 5,43%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 752,42 20,12 19,92 1,10% 2,32%
EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 15,79 1,30 1,30 1,45% 5,55%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 37,77 1,26 1,26 1,44% 5,52%
EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH  FUND 311,80 1,62 1,62 2,77% 3,74%
MILLENNIUM EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 6.241,25 2,19 2,05 2,72% 3,00%
MILLENNIUM AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 6.464,51 2,34 2,18 0,51% 4,09%
MILLENNIUM CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.295,20 4,17 3,89 1,60% 5,90%
MARFIN EUROPEAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.080,56 3,29 3,10 1,62% 4,29%
MARFIN GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.781,26 1,63 1,58 1,14% 4,44%
HSBC AMERICAN EQUITY ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. 17.901,48 3,15 3,06 1,36% 6,12%
HSBC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 23.676,06 6,23 6,06 1,57% 4,74%
HSBC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. 15.536,21 3,23 3,14 1,34% 2,41%
ING Α/Κ GLOBAL ΜΕΤ.ΕΞ. 32.047,56 2,40 2,36 1,05% 4,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ BALKAN FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 715,94 19,10 18,40 0,99% 3,30%
PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.636,11 300,60 294,71 0,70% 0,56%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. 1.919,38 5,78 5,50 1,35% 5,32%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 13.197,46 6,52 6,38 0,07% 0,16%
ALICO ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.310,73 12,76 12,51 0,05% 0,12%
ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. 6.373,49 5,77 5,71 -0,04% 0,11%
ΑLPHA ΔΙΑΧΕΙΡ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. 205.126,63 11,39 11,39 0,02% 0,17%
ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 8.275,29 6,98 6,98 0,05% 0,21%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.775,79 3,53 3,52 0,30% -0,38%
GENIKI ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.766,45 5,49 5,43 0,01% 0,09%
INTERAMERICAN ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΣ. 49.737,24 7,69 7,65 0,12% 0,18%
INTERNATIONAL ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. 4.311,75 6,19 6,14 -0,05% 0,28%
ΕΡΜΗΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. 52.071,76 3,30 3,30 0,02% 0,11%
MARFIN SMART CASH ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. 51.049,81 3,94 3,90 0,01% 0,15%
HSBC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 183.778,06 1,96 1,96 0,01% 0,12%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. 3.740,54 4,78 4,76 0,01% 0,09%
ING Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. 10.842,50 5,39 5,39 0,00% 0,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. 17.897,32 5,40 5,40 0,17% 0,28%
PROBANK ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. 229.168,12 3,66 3,64 0,01% 0,14%
MILLENNIUM ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤ.ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. 7.052,01 8,57 8,23 0,09% 0,26%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ ΕΣΩΤ. 238.241,17 2,41 2,41 0,01% 0,16%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. ΕΞ. 48.586,68 11,71 11,71 -0,01% 0,01%
EUROBANK DOLLAR PLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. (USD) 28.990,14 11,75 11,75 0,00% 0,05%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ 21.997,92 1,12 1,12 0,01% 0,06%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR 10.187,76 1,08 1,08 0,09% 0,17%
EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH  FUND (PLN) 1.201,68 2,72 2,72 1,26% 3,57%
ΜΙΚΤΑ Α/Κ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
AAAB ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.197,41 3,97 3,75 2,62% 1,14%
ALICO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.200,57 8,92 8,41 4,00% 2,38%
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ 1.244,05 9,99 9,69 1,72% 1,68%
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11.682,87 9,44 9,03 2,55% 1,87%
ALLIANZ MIKTO ΕΣΩΤ.(UNIT LINKED) 38.574,33 6,64 6,27 2,35% 0,94%
ΑLPHA ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 60.445,86 7,06 6,92 2,66% 2,11%
ΑLPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 21.245,41 9,63 9,44 2,49% 2,08%
ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 9.986,75 8,47 8,24 2,09% 0,42%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4.073,39 7,87 7,66 1,98% 1,03%
INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.109,22 7,88 7,71 2,07% 0,34%
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 543.646,24 3,71 3,71 2,87% 1,75%
ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 27.149,35 2,98 2,95 1,61% 1,15%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.071,79 5,07 4,94 3,57% 0,16%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ 56.928,78 11,53 11,41 3,05% 2,37%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 26.946,80 4,88 4,83 1,34% 0,77%
ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 11.882,43 9,45 9,35 1,09% 0,74%
ΔΗΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.402,08 8,85 8,85 1,32% 0,51%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 8.804,57 2,96 2,94 1,37% 0,82%
ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ 20.989,87 5,87 5,64 2,92% 1,57%
ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣ. 2.954,73 1,57 1,45 1,89% 0,79%
INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.931,51 12,84 12,59 2,36% 1,80%
INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.348,56 4,24 3,99 2,06% -0,08%
HSBC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.282,74 8,43 8,26 1,79% 1,13%
ING Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 11.875,82 2,50 2,46 2,93% 2,56%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 10.850,50 2,32 2,28 3,28% 0,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 772,42 6,50 6,37 3,19% 1,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 991,16 6,65 6,52 3,16% 2,08%
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 10.397,05 2,85 2,83 2,35% 1,19%
MARFIN GREEK VALUE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.735,31 2,74 2,58 0,88% 0,84%
PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.480,47 5,57 5,30 3,42% 2,37%
N.P. INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 784,98 1,75 1,73 3,16% 1,54%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. 13.689,11 2,03 2,02 1,67% 0,71%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ  ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡ. 1.922,21 7,62 7,62 2,22% 0,90%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ALICO MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.511,32 18,50 17,44 0,04% 1,66%
ALICO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.495,90 11,81 11,03 0,26% 0,96%
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.160,64 12,15 11,34 0,18% 0,98%
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.883,12 12,15 11,34 0,15% 2,64%
BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.820,12 5,80 5,63 0,42% 1,76%

ALPHA ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.270,97 7,31 7,16 0,95% 4,77%
ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 51.644,73 11,04 10,82 0,26% 0,94%
ATE ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 38.930,99 6,54 6,48 0,73% 2,47%
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23.407,29 2,82 2,75 1,29% 1,65%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. 37.474,62 10,72 10,67 1,14% 1,48%
INTERNATIONAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.793,23 3,85 3,67 0,85% 2,97%
MARFIN ABSOLUTE RETURN ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10.128,38 2,66 2,60 0,60% 1,00%
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 987,16 10,19 10,19 1,51% 2,38%
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 308,43 10,20 10,20 1,51% 2,40%
FUNDS OF FUNDS
ΜΕΤΟΧΙΚΑ
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 20.135,32 3,95 3,72 0,95% 2,39%
ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 4.164,79 16,41 15,47 1,12% 2,44%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ΜET. ΕΞ. 36.937,71 10,77 10,56 0,84% 3,44%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤ. ΕΞ. 32.916,50 8,68 8,51 0,51% 4,67%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤ. ΕΞ. 51.401,49 10,05 9,85 0,90% 2,66%
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤ. ΕΞ. 19.184,90 7,62 7,47 0,62% 3,62%
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.ΕΞ. 88.644,56 19,55 19,17 0,81% 2,73%
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.443,00 11,74 11,40 0,77% 3,16%
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS 5.140,03 4,02 3,98 0,76% 3,57%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FOF ΜΕΤΟΧΙΚΟ 17.666,41 9,05 8,96 0,39% 3,48%
EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 53.941,83 3,17 3,14 0,71% 3,98%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 53.541,35 0,91 0,90 0,67% 4,00%
EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR 57,72 0,94 0,94 0,68% 4,04%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 38.780,33 0,98 0,96 1,24% 3,54%
EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 18.462,68 1,01 1,01 1,25% 3,58%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR 34.213,15 0,99 0,97 1,25% 3,54%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 518,39 10,73 10,57 0,37% 2,39%
EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 1.078,31 10,78 10,78 0,37% 2,41%
EUROBANK EFG $  (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 207,21 13,94 13,73 0,56% -0,60%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE 97,33 10,84 10,63 0,37% 2,39%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS METOXIKO 1.310,68 3,55 3,53 0,08% 3,14%
MARFIN FUND OF FUNDS ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦ. METOXIKO 50.015,06 3,34 3,02 0,43% 3,93%
MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ΜΕΤΟΧΙΚΟ 4.002,42 3,31 2,99 0,69% 3,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.734,67 10,26 10,03 0,28% 3,04%
ΜΙΚΤΑ
ΑLPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞ. 15.119,51 3,82 3,75 0,24% 2,99%
ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 1.677,96 10,85 10,23 0,69% 2,19%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ΜΙΚΤΟ 71.858,42 9,31 9,22 0,32% 1,16%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ΜΙΚΤΟ 30.257,30 9,13 9,03 0,36% 1,92%
EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 44.433,33 3,33 3,30 0,19% 2,06%
EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 49.256,41 1,10 1,09 0,27% 2,39%
EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR 2.070,62 1,12 1,12 0,28% 2,41%
HSBC BALANCED STRATEGY FOF ΜΙΚΤΟ 5.601,87 9,43 9,25 0,84% 3,05%
ΚΥΠΡΟY FUND OF FUNDS MIKTO 4.140,20 3,25 3,23 0,21% 1,71%
MILLENNIUM FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 20.976,55 2,23 2,09 2,10% 1,49%
MILLENNIUM ΑΜΥΝΤ. ΣΤΡΑΤΗΓ. FUND OF FUNDS MIKTO 2.549,13 2,72 2,54 1,12% 1,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 5.506,15 10,73 10,52 0,03% 2,37%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 7.987,37 10,26 10,15 0,00% 0,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 1.916,62 10,55 10,37 -0,11% 1,19%
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(3) 6,61 1.171,74 1.171,74 2,34% 1,59%
NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(3) 1.121,97 1.168,03 1.168,03 2,34% 1,50%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 51.760,24 10,16 9,96 0,71% 0,51%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 892,82 7,92 7,84 0,41% -0,40%
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 76.980,94 7,90 7,82 0,41% -0,40%
EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 45.042,29 7,42 7,42 0,41% -0,53%
EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.371,58 8,24 8,24 0,59% -0,07%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 589,37 8,91 8,73 1,31% -0,22%
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 240,09 9,10 9,10 1,32% -0,18%
INTERAMERICAN  (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.291,20 8,91 8,73 1,32% -0,22%
EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.043,70 8,44 8,27 0,61% 0,62%
EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 643,30 8,75 8,75 0,61% 0,63%
UNIT LINKED
ALICO INVEST 1 6.824,31 4,47 4,34 0,17% 0,66%
ALICO INVEST 2 20.736,53 4,47 4,33 0,22% 0,28%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 1 2.368,68 9,55 8,83 1,79% 2,01%
ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ 2 5.581,63 9,28 8,58 1,86% 2,78%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ 20.850,54 89,00 87,25 1,03% 0,30%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2) 18.702,65 91,17 89,38 0,71% 1,72%
EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3) 26.271,82 86,13 84,44 0,24% -1,37%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦ. 3.433,90 2,45 2,31 0,27% 0,82%
HELLENIC FUTURE PLUS 1(BASIC) 131,21 5,14 5,14 0,17% 0,56%
HELLENIC FUTURE PLUS 2(BALANCED) 207,39 5,14 5,14 0,40% 0,44%
HELLENIC FUTURE PLUS 3(ADVANCED) 113,12 4,78 4,78 0,68% 0,22%
EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) 74.849,10 12,95 12,69 -0,24% 0,23%
EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) 68.081,77 10,92 10,70 -0,27% 0,42%
ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(2) 26.428,25 - 99,80 - 1,18%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) 30.175,22 - 8,80 -0,62% -0,33%
ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) 18.870,06 - 8,54 -0,61% -0,29%
EUROLAND ΙΑΝ 2011 4.558,65 - 4.096,39 0,02% 0,19%
EUROLAND 2011 PLUS 1.794,70 - 3.913,40 0,02% 0,19%
MAXIMUM INCOME 2018 I 6.797,58 - 8,05 0,26% 0,66%
MAXIMUM INCOME 2018 II 1.219,09 - 8,65 0,38% 0,68%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2013 2.404,14 9,85 9,65 0,41% 0,07%
INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ 2016 3.681,51 10,25 10,05 0,45% 0,22%
CITIFUTURE 1 3.828,80 2,52 2,52 0,80% 0,11%
CITIGOLD FUTURE 2.036,73 5,15 5,15 -0,45% 0,55%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US01 1.738,66 - 8,19 0,01% 0,16%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US02 4.659,83 - 9,60 0,01% 0,17%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03 3.651,80 - 9,01 0,01% 0,13%
MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 1.491,69 - 8,94 0,01% 0,16%
MARFIN SMART CAPITAL US04 2.896,71 - 9,12 0,02% 0,18%
MARFIN CAPITAL PLUS US05 628,56 - 7,70 2,28% 0,52%
MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US06 6.421,76 - 9,39 0,41% 0,45%
MARFIN WEALTH US07 1.614,38 - 9,04 0,93% 1,26%
MARFIN ΕΙΣΟΔΗΜΑ US08 21.163,95 - 8,99 -0,24% 0,47%
METROLIFE-STAR LIFE I,II 3.460,25 8,88 8,36 2,26% 1,73%
METROLIFE-STAR LIFE III,IV 493,38 11,79 11,26 0,99% 0,85%
JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A 563,05 9,93 9,59 -0,03% 1,69%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 121,94 90,71 89,59 -0,65% -0,08%
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 95,23 129,44 127,84 -0,34% 0,02%
GENERALI HELLAS STABLE(1) 4.914,89 3,62 3,52 - -0,77%
GENERALI HELLAS BALANCED(1) 1.369,35 2,69 2,61 - -0,82%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(1) 191,67 2,90 2,87 - 0,60%
HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(1) 1.021,05 2,80 2,77 - 0,85%
Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) 52,55 3,10 3,07 - 0,09%
HSBC EY ZHN ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 56,81 2,87 2,82 0,56% 0,63%
HSBC EY ZHN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 159,44 3,11 3,05 0,79% 1,69%
UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 242.542,19 4,47 4,22 0,69% 0,08%
UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ 21.184,69 5,32 5,07 0,17% 0,38%
UNIVERSAL HELLENIC GROWTH FUND 224,40 1,76 1,66 -0,77% -2,32%
Ημερομηνία Αποτίμησης: (1) 11/01/11, (2) 06/01/11, (3) 30/11/10
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
BLUE HORIZON 14.45 Χανιά.
SUPERFAST XII 15.00 Ηράκλειο.
ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ 17.30 Χίο, Μυτιλήνη.
BLUE STAR PAROS 17.30 Πάρο, Νάξο, Δονού-
σα, Αιγιάλη, Αστυπάλαια.
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ 18.00 Πάρο, Κω, Ρόδο.
Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 18.00 Κύθηρα, Αντικύθηρα, Κίσ-
σαμο.
BLUE STAR 1/BLUE STAR 2 19.00 Σύρο, Πά-
τμο, Λέρο, Κω, Ρόδο.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Λ. 19.00 Μήλο, Θήρα, Ηράκλειο, Ση-
τεία, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 19.00 Χίο, Μυτιλήνη.
ΕΛΥΡΟΣ/ΛΑΤΩ 21.00 Χανιά.
ΚΡΗΤΗ Ι/ ΚΡΗΤΗ ΙΙ 21.00 Ηράκλειο.
ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ/ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ 21.30 
Ηράκλειο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
BLUE STAR ITHAKI 07.25 Πάρο, Νάξο, Ιο, Θή-
ρα.
SUPERFERRY II 07.35 Σύρο, Τήνο, Μύκονο.
ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 12.00 Σύρο, Μύκονο, Αγ. Κή-

ρυκο, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ.

ΡΑΦΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ/ΕΥΒΟΙΑ STAR 14.45, 17.45, 20.30 
Μαρμάρι.
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α’ 19.00 Ανδρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α’ 07.35 Ανδρο, Τήνο, Μύκονο.
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ/ΕΥΒΟΙΑ STAR 08.15, 11.15 Μαρ-
μάρι.

Τα πλοία που φεύγουν σήμερα και αύριο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

8 π.μ.-8 μ.μ.
AΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ: Κάρ-
που 26 - Αρτέμωνος, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΧΑΡΝΩΝ: Νικοπόλεως 69 & Λεωφ. 
Ιωνίας 130, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Αργο-
λίδος 13, ΒΥΡΩΝΑΣ: Κολοκοτρώνη 4, 
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ: Φραγκοπούλου 33, 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ: Χαρ. Τρικούπη 78, ΙΛΙΣΙΑ 
ΑΝΩ: Αμμοχώστου 11, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 
Δημοσθένους 234 & Αθηνάς, ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑ: Καλυψούς 93, ΚΟΛΩΝΑΚΙ: 
Πινδάρου 4, ΚΥΨΕΛΗ: Φιλοτίμου 14, 
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Λεωφ. Αλεξάνδρας 
146Β, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Παυσανίου & Αρρια-
νού 10, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Αστυδάμαντος 45, 
ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩ: Ιαλέμου 47, ΠΑΤΗ-
ΣΙΩΝ: Πατησίων 210, ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΚΑΤΩ: Πανδώρου 18 - Αιολίδος, ΠΛ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ: Κων/πόλεως 226 - Σεπολί-
ων, ΠΛ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ: Ιουλιανού 41-43, 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ: Λέκκα 23-25.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-12 μεσάνυχτα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Βασ. Σοφίας 105-
107, ΑΧΑΡΝΩΝ: Αχαρνών 356 - Καυ-
τατζόγλου, ΓΑΛΑΤΣΙ: Πρωτοπαπαδά-
κη 61-63, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Κρέμου 122, 
ΚΑΡΕΑΣ: 28ης Οκτωβρίου 15 & Αναπ. 
Πολέμου, ΚΟΛΩΝΟΣ: Δωδώνης 19 & 
Διστόμου, ΚΟΥΚΑΚΙ: Βεΐκου 40, ΚΥ-
ΨΕΛΗ: Ι. Δροσοπούλου 47 & Κεφαλ-
ληνίας, Ν. ΚΟΣΜΟΣ: Κασομούλη 21 & 
Αμεινοκλέους, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου 
93, ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩ: Ιαλέμου 47.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Γερουλάνου 19 & 
Γεννηματά, ΒΥΡΩΝΑΣ: Ν. Ελβετίας 
52 & Καραολή - Δημητρίου, ΓΑΛΑΤ-
ΣΙ: Τράλλεων 148, ΓΟΥΔΗ: Παπαδια-
μαντοπούλου 121 & Δήλου, ΔΑΦΝΗ: 
Εθν. Μακαρίου 61, ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Γρ. 
Κουσίδου 56, ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Δημοσθέ-
νους 112, ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Μαρασλή 25 - 
Αλωπεκής, ΚΥΨΕΛΗ ΑΝΩ: Καρτερίας 
26, ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Δαμάρεως 1, ΠΟΛΥ-
ΓΩΝΟ: Μητροπέτροβα 39.

ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ

8 π.μ.-8 μ.μ.
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: Μ. Αλεξάνδρου 159, 
ΑΧΑΡΝΑΙ: Λεωφ. Θρακομακεδόνων 
154, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Σπερχειού 61 & Αι-
τωλών, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Βασ. Αλεξάνδρου 
46, ΤΕΡΨΙΘΕΑ: Β. Ηπείρου & Γεννη-
ματά 43, ΤΕΡΨΙΘΕΑ: Κυνουρίας 83 
- Μυστρά.

8 π.μ.-10 μ.μ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Λ. Ποσειδώνος 

Πλατ. Νυμφών, ΓΕΡΑΚΑΣ: Κλεισθέ-
νους 243 & Ολύμπου 35, ΜΑΡΟΥΣΙ: 
Πεντέλης 17, ΜΕΛΙΣΣΙΑ: 17ης Νοέμ-
βρη 6-10, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Κ. Βάρ-
ναλη 68, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 
126, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Θριάμβου 29, Ν. 
ΙΩΝΙΑ: Αγ. Γεωργίου 27, ΠΑΛΛΗΝΗ: 
Ελαιώνων 16, ΠΑΠΑΓΟΥ: Αργυροκά-
στρου 34, ΠΕΥΚΗ: Δωδεκανήσου 11 
- Αγ. Γεωργίου, ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Βασ. Γε-
ωργίου - Παράσχου 8.

8 π.μ.-10.30 μ.μ.
ΔΡΟΣΙΑ: Λεωφ. Μαραθώνος 5Α.

8 π.μ.-11 μ.μ.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Κωνσταντινουπόλε-
ως 107, ΑΛΙΜΟΣ: Γ. Παπανδρέου 15, 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Κρώμνης 35, ΛΙΟ-
ΣΙΑ ΑΝΩ: Φυλής 240, Ν. ΣΜΥΡΝΗ: 
Ευξ. Πόντου 137, Π. ΦΑΛΗΡΟ: Ζησι-
μοπούλου 64, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: 25ης 
Μαρτίου 50.

8 π.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Θεομήτορος 70, 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Γούναρη 42, ΑΡ-
ΤΕΜΙΣ: Λ. Καραμανλή 10, ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 
Χατζηδάκη Πάγκαλου, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 23, ΙΛΙΟΝ: Χίου 
68 & Ρήγα Φεραίου, ΚΗΦΙΣΙΑ: Λ. Κη-
φισίας 361, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Μαρκό-
πουλο Ωρωπός, ΜΕΓΑΡΑ: Γ. Μενιδι-
άτη 169, Ν. ΜΑΚΡΗ: Λ. Διονύσου 75, 
Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ: 28ης Οκτωβρίου 107, 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Μεσογείων 214.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-11 μ.μ.
ΑΙΓΑΛΕΩ: Εδέσσης 38 Ανω Λιού-
μη, Ν. ΙΩΝΙΑ: Αγγ. Σικελιανού 30 Πε-
ρισσός, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Ελ. Βενιζέλου & 
Αρκαδίου 53, ΧΑΪΔΑΡΙ: Αγων. Στρατ. 
Χαϊδαρίου 46.

8 π.μ.-2 μ.μ. & 5 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΙΓΑΛΕΩ: Αλατσατών 3, ΑΧΑΡΝΑΙ: 
Αγ. Κωνσταντίνου 16 & Οδυσσέως 8, 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: Λ. Πεντέλης 134, ΓΛΥ-
ΦΑΔΑ: Λαζαράκη 33, ΜΑΡΟΥΣΙ: Δι-
ονύσου 43, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: Θ. Σο-
φούλη 56 - Π. Μελά, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Πε-
λασγίας 104 & Λεωσθένους, ΧΑΛΑΝ-
ΔΡΙ: Ανδ. Παπανδρέου 8.

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

10 μ.μ.-8 π.μ. επομένης
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ: Σωκράτους 8, ΒΑΡΗ: 
Αρτέμιδος & Δήμητρος 16, ΠΑΛΛΗ-
ΝΗ: Λεονταρίου 74 Κάντζα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

8 π.μ.-9 μ.μ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αντωνίου Θεοχάρη 36 & 

Κρεβατά Καλλίπολη, ΔΡΑΠΕΤΣΩ-
ΝΑ: Ταξιαρχών 125 & 25ης Μαρτίου, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πραξιτέλους 144, ΝΙΚΑΙΑ: 
Μούγλων 20 & Καισαρείας, ΝΙΚΑΙΑ: 
Λαοδικείας 111, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Δεμερτζή 
45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σαχτούρη 11 Αγ. Νι-
κόλαος, Ν. ΦΑΛΗΡΟ: Καλλέργη 10 
& Ραγκαβή, ΝΙΚΑΙΑ: Π. Ράλλη & Σα-
νταρόζα 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σπάρτης 130 
& Καλλέργη.

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Εθνικής Αντιστάσεως 14, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πύλης 57 & Βούλγαρη Ευ-
αγγελίστρια, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: Αντ. Γιαν-
νουρή 4, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Ταξιαρχών 
34-36 Πλ. Ελευθερίας, ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 
Θηβών 109 Π. Κοκκινιά.
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08:00-14.30
Παθολογικά: Αλεξάνδρα, Ελπίς, Κων-
σταντοπούλειο, Αγ. Ελένη, 1ο Θεραπευ-
τήριο ΙΚΑ, Πολυκλινική, Καρδιολο-
γικά: Κωνσταντοπούλειο, Ελπίς, Αλε-
ξάνδρα (αιμοδυναμικό εργαστήριο), 
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ (αιμοδυναμικό 
εργαστήριο), Πολυκλινική, Χειρουρ-
γικά: ΚΑΤ, Ελπίς, Κωνσταντοπούλειο, 
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Πολυκλινική, Αγ-
γειοχειρουργικά: Ελπίς, 1ο Θεραπευ-
τήριο ΙΚΑ, Αιματολογικά: Ελπίες, Αγ. 
Σάββας (έως 15:00), Γαστρεντερολο-
γικά: 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Πολυκλι-
νική, Ενδοκρινολογικά: Αλεξάνδρα, 
Πολυκλινική, Θωρακοχειρουργικά: 
1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, Νευρολογικά: 
Πολυκλινική, Νευροχειρουργικά: ΚΑΤ, 
Νεφρολογικά: Γ. Γεννηματάς, Λαϊκό, 
Οδοντιατρικά: Σωτηρία, Αλεξάνδρα, 
Ελπίς, Κωνσταντοπούλειο, Ορθοπαι-
δικά: Κωνσταντοπούλειο, 1ο Θεραπευ-
τήριο ΙΚΑ, Ουρολογικά: Ελπίς, Κων-
σταντοπούλειο, 1ο Θεραπευτήριο ΙΚΑ, 
Πολυκλινική, Οφθαλμολογικά: Ελπίς, 
Οφθαλμιατρείο, Πολυκλινική, Ρευμα-
τολογικά: ΚΑΤ, ΩΡΛ: Ελπίς, Κωνστα-
ντοπούλειο, Γυναικολογικά: Ελ. Βε-
νιζέλου, Αρεταίειο, Ελπίς, Κωνσταντο-
πούλειο, Μαιευτικά: Αρεταίειο, Παι-
διατρικά: Παίδων Πεντέλης.

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

08:00-23:00
Παθολογικά: Παμμακάριστος, Καρ-
διολογικά: Παμμακάριστος, Χειρουρ-
γικά: Παμμακάριστος, Νευρολογι-
κά: Παμμακάριστος, Οφθαλμολο-

γικά: Παμμακάριστος, ΩΡΛ: Παμμα-
κάριστος.

14:30-08:00 επομένης
Παθολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Αμαλ. Φλέμινγκ, Καρ-
διολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ (αιμοδυναμικό εργαστήριο), Ιππο-
κράτειο (αιμοδυναμικό εργαστήριο), 
Αμαλ. Φλέμινγκ, Χειρουργικά: Κορ-
γιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκρά-
τειο, Αμαλ. Φλέμινγκ, Αγγειοχειρουρ-
γικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, 
Γαστρεντερολογικά: Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Ενδοκρι-
νολογικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Αμαλ. Φλέμινγκ, 
Θωρακοχειρουργικά: Κοργιαλένει-
ο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Νευρολογικά: Κορ-
γιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Νευροχει-
ρουργικά: Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
ΕΕΣ, Νεφρολογικά: Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο ΕΕΣ, Αμαλ. Φλέμινγκ, Ιπ-
ποκράτειο, Οδοντιατρικά: Κοργιαλέ-
νειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ορθοπαιδικά: 
Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Αμαλ. 
Φλέμινγκ, Ουρολογικά: Κοργιαλένει-
ο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, Αμαλ. 
Φλέμινγκ, Οφθαλμολογικά: Κοργια-
λένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο, 
Αμαλ. Φλέμινγκ, Πνευμονολογικά: 
Αμαλ. Φλέμινγκ, ΩΡΛ: Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο ΕΕΣ, Ιπποκράτειο.

08:00-08:00 επομένης
Γναθοχειρουργικά: Ιπποκράτειο, Δερ-
ματολογικά: Α. Συγγρός, Θωρακο-
χειρουργικά: ΚΑΤ, Καρδιοχειρουρ-
γικά: Ιπποκράτειο, Ορθοπαιδικά: ΚΑΤ, 
Πνευμονολογικά: Σωτηρία, Πλαστ. 
Χειρουργική: Γ. Γεννηματάς, Ψυχια-
τρικά: Δαφνί (για εκούσιες και εισαγ-
γελικές), Γυναικολογικά: Ελ. Βενιζέ-
λου, Μαιευτικά: Ελ. Βενιζέλου, Αλε-
ξάνδρα, Παιδιατρικά: Παίδων «Αγ. 
Σοφία», Παιδοψυχιατρικά: Παίδων 
«Αγ. Σοφία».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

08:00-08:00 επομένης
Παθολογικά: Τζάνειο, Καρδιολογι-
κά: Τζάνειο (αιμοδυναμικό εργαστήριο), 
Χειρουργικά: Τζάνειο, Γαστρεντερο-
λογικά: Τζάνειο, Ενδοκρινολογικά: 
Τζάνειο (Διαβητολογικό), Θωρακοχει-
ρουργικά: Μεταξά, Νευροχειρουρ-
γικά: Τζάνειο, Νεφρολογικά: Τζά-
νειο, Ογκολογικά: Μεταξά, Οδοντι-
ατρικά: Τζάνειο, Ορθοπαιδικά: Ασκλ. 
Βούλας, Τζάνειο, Ουρολογικά: Ασκλ. 
Βούλας (έως 14:30), Τζάνειο, Οφθαλ-
μολογικά: Ασκλ. Βούλας (έως 14:30), 
Τζάνειο, ΩΡΛ: Τζάνειο, Γυναικολογι-
κά: Τζάνειο, Μαιευτικά: Τζάνειο, Παι-
διατρικά: Τζάνειο, Παιδοψυχιατρι-
κά: Τζάνειο.
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Από 20.30 έως 24.00
Αϊντζή Κ. Φλέμινγκ 48 - Κων/πόλεως 
Ιπποκράτειο, Γιανουχαηλίδου Κ. Μ. 
Αλεξάνδρου 23 Αμπελόκηποι, Καλο-
γεράς Α. Μυστακίδου 33 - Πλαστήρα 
Χαριλάου, Καμπερίδης Γ. Ε. Βενιζέλου 
97 Νεάπολη, Κατή Μαρίκα Παπάγου 
100 Εύοσμος, Κιοσές Γ.-Κ. Αγ. Τριά-
δος 23 - Αμαλίας (έναντι εκκλησίας), 
Κοντουρή Π. Αγ. Δημητρίου 109, Κου-
τρομάνου-Τυρεκίδου Ρ. Ιασονίδου 48 
Ελευθέριο - Κορδελιό, Μαρίνου Μ. 
Α. Θράκης 10 Κ. Τούμπα, Νούλης Σ. 
Γ. Κολωνιάρη 33 (παραπλεύρως πρατ. 
βενζ. «Shell») Ξηροκρήνη, Παναγιω-
τόπουλος Κ. Εγνατία 40, Παπαδόπου-
λος Π. Λώρη Μαργαρίτη 7 Διαγώνιος, 
Παπακωνσταντίνου Μ. Κ. Π. Ιωακείμ 13 
- Εγνατία, Παπαφιλίππου Γ. Μ. Ψελλού 
17 - Κηφισίας, Τσιλφίδου Ε. Πόντου 65 
Καλαμαριά, Τσιοντσή-Πιερίδου Α. - 
Τσιοντσής Χ. Κανάρη 30 - Μπότσαρη - 
Παπαναστασίου, Χατζηνικολάου Δ. Β. 
Ολγας 167 - Γραβιάς.

Από 20.30 έως 08.30 επομένης
Αϊντζή Κ. Φλέμινγκ 48 - Κων/πόλεως 
Ιπποκράτειο, Καμπερίδης Γ. Ε. Βενιζέ-
λου 97 Νεάπολη, Κατή Μαρίκα Παπά-
γου 100 Εύοσμος, Χατζηνικολάου Δ. 
Β. Ολγας 167 - Γραβιάς.
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08.00-08.00 επομένης
ΑΧΕΠΑ: Παθολογικά, Καρδιολογικά, 
Αιμοδιαγνωστικά, Νευρολογικά, Χει-
ρουργικά, ΩΡΛ, Νευροχειρουργικά, Θω-
ρακοχειρουργικά, Καρδιοχειρουργικά, 
Οφθαλμολογικά, Αγγειοχειρουργικά, 
Ψυχιατρικά. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ: Παθολογι-
κά, Καρδιολογικά, Χειρουργικά, Ορθο-
παιδικά, Οδοντιατρικά. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑ-
ΤΑΣ: Παιδιατρικά, Ουρολογικά, Παιδο-
χειρουργικά, Παιδοορθοπαιδικά. ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ: Νεογνολογικά, Μαιευτικά - 
Γυναικολογικά, Παιδοψυχιατρικά. ΝΟΣ. 
ΔΕΡΜ. & ΑΦΡΟΔ. ΝΟΣΩΝ: Δερμα-
τολογικά. ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ: Ογκο-
λογικά. ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ: Πα-
θολογικά, Λοιμώδη νοσήματα.

Φαρμακεία Φαρμακεία

Νοσοκομεία

Νοσοκομεία

koinωΝικΑ

O IΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΗΣ του Αθανασίου και της Μαριάνθης το γένος Βήτου που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής και η ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΝΑΡΑ-
ΚΗ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας-Μαρίας το γένος Βανταράκη που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής πρόκειται να παντρευτούν και ο 
γάμος θα γίνει στη Γλυφάδα.

Ο VLADIMIR FLOROV του Asen και της Roumiana το γένος Rousanova που γεν-
νήθηκε στο Rousse Βουλγαρίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι Αττικής και η TEODORA 
NEDELICHEVA του Stefan και της Rosica το γένος Minkova που γεννήθηκε στο 
Rousse Βουλγαρίας και κατοικεί στο Χαϊδάρι πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος 
θα γίνει στο Χαϊδάρι.

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Ελένης το γένος Κουρτέ-
ση που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα και η ΜΑΡΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ του Ηλία και της 
Μαλαματένιας το γένος Γαβριήλ που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στη 
Σαλαμίνα Αττικής πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη Σαλαμίνα.

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΤΑΜΠΑΚΟΣ του Παναγιώτη και της Βαρβάρας το γένος Δουλ-
κέρογλου που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Αγία Παρασκευή Αττικής και 
η ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΛΑΜΟΥ του Γεωργίου και της Ελεωνόρας το γένος Κατσαμώρη 
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος θα γί-
νει στο Ψυχικό Αττικής.

Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, υιό, αδελφό, ανιψιό, εξάδελφο και θείο
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α’ Μηχανικό Εμπορικού Ναυτικού
ετών 33

θανόντα κηδεύουμε αύριο Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 10.15 π.μ. από τον 
Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Κερατέας. Η σύζυγος: Ελενα. Οι γονείς: Χρυσούλα, Σούλα και 
Παντελής. Τα αδέλφια: Ζήσης και Αμυγδαλιά, Τάσος. Οι θείοι. Οι θείες. Τα εξαδέλφια. 
Τα ανίψια. Οι συγγενείς. Οι φίλοι. Η εταιρία του και η ναυτική οικογένεια. Θα επιθυμού-
σαμε αντί για στέφανα να ενισχυθεί το έργο της Φλόγας για παιδιά με καρκίνο.

Την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010 στον Ατλαντικό ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΖΩΝΗΣ

Καπετάνιος του Aegean Angel, ετών 47
έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ολοι εμείς που χάσαμε ένα μονάκριβο γιο, ένα 
λατρεμένο σύζυγο, έναν αναντικατάστατο πατέρα, ένα μοναδικό αδελφό, ένα σπου-
δαίο συνάδελφο, θα τον ξεπροβοδίσουμε στο τελευταίο του ταξίδι την 15ην Ιανουαρί-
ου 2011 και ώρα 13.30 εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως Γ’ Κοιμητηρίου. Οι γονείς: Κώ-
στας και Κατερίνα Μποζώνη. Η σύζυγος: Μάντω Κολλάρου. Η κόρη: Σοφία Μποζώνη. Η 
αδελφή: Αργυρώ Μποζώνη και οι οικογένειες: Σοφίας Κολλάρου, Δημήτρη Κολλάρου. 
Οι συγγενείς, οι φίλοι. Η εταιρία του και όλη η ναυτική οικογένεια. Θα επιθυμούσαμε 
αντί για στέφανα να ενισχυθεί το έργο της Φλόγας για παιδιά με καρκίνο.

Toν πολυαγαπημένο μου σύζυγο
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΥΛΟ
Μηχανικό - Ναυπηγό

κηδεύουμε αύριο Σάββατο 15/1/2011 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό του Κοι-
μητηρίου Νέας Σμύρνης. Η σύζυγος: Δέσποινα. Οι λοιποί συγγενείς. Παράκληση της 
οικογένειας, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στο σύλλογο «ΦΛΟΓΑ».

Τελούμε αύριο Σάββατο 15/1/2011 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατε-
ρίνης Πετραλώνων (οδός Ηούς) 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής 
της πολυαγαπημένης μας αδελφής, εξαδέλφης και θείας

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΡΛΑΝΤΗ
Τα αδέλφια: Γεώργιος και Μαρία Αναργύρου, Ελλη και Ιωσήφ Πρίντεζη, Αθηνά Θώ-
μπσον, Ευτυχία Λίβα. Τα εξαδέλφια. Τα ανίψια. Οι λοιποί συγγενείς.

ΠΡΟΑΓΓΕΛιΕΣ ΓΑΜωΝ

κΗΔΕιΕΣ

ΜΝΗΜΟΣυΝΑ
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ΚΡΙΟΣ 
21/3-20/4 
Τα επαγγελματικά σας θέματα εξακολουθούν να «ει-
σπράττουν» την αστρολογική εύνοια. Μη δυσανασχε-
τείτε από το γεγονός της μεγάλης προσπάθειας που 
απαιτείται για να έχετε αποτελέσματα.

 ΤΑΥΡΟΣ 
21/4-20/5 
Προσέξτε την ένταση στο οικογενειακό σας περιβάλλον, 
ιδιαίτερα μάλιστα όταν τη δημιουργείτε εσείς! Παράλ-
ληλα, προστατεύστε τη δημόσια εικόνα σας από δυσμε-
νή σχόλια.

ΔΙΔΥΜΟΙ 
21/5-21/6
Μην εμπλακείτε σε άκαιρες αντιπαραθέσεις με συγγε-
νικά σας πρόσωπα και με άτομα από το επαγγελματι-
κό σας περιβάλλον. Η αστρολογική συμβουλή είναι ψυ-
χραιμία και περίσκεψη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
22/6-21/7 
Το πολύ καλό κλίμα στην οικογενειακή ζωή των πα-
ντρεμένων παραμένει. Το επικοινωνιακό σας προφίλ 
εξακολουθεί να είναι ελκυστικό.

 ΛΕΩΝ 
22/7-21/8 
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες και η καριέρα σας 
βρίσκονται σε μια αρμονική συζυγία. Ο χρόνος είναι στο 
πλευρό σας. Αξιοποιήστε τον!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ 
22/8-21/9 
Για το περιβάλλον σας εξακολουθητικά είστε το κέντρο 
του κόσμου! Η ερωτική σας ζωή και οι φιλικές σας σχέ-
σεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή σας.

ΖΥΓΟΣ 
22/9-21/10 
Αποφύγετε τις επιπολαιότητες στον οικονομικό τομέα 
και την ερωτική σας ζωή. Οι αστόχαστες κινήσεις θα 
έχουν δυσανάλογο κόστος! Κινηθείτε υπεύθυνα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ 
22/10-21/11 
Ο «συναγερμός» όσον αφορά τη δημόσια εικόνα σας 
εξακολουθεί να ισχύει. Εκτονώστε την εσωτερική σας 
ένταση σε δημιουργικές κατευθύνσεις.

 ΤΟΞΟΤΗΣ 
22/11-21/12 
Τα επαγγελματικά σας θέματα ακολουθούν μια σταθερά 
θετική πορεία. Πολλοί θα έχετε μια ουσιαστική συμβολή 
από τους γονείς σας σε επίπεδο συμβουλών.

 ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ 
22/12-20/1 
Η ερωτική σας ζωή αποπνέει ενέργεια και δυναμισμό. 
Αξιοποιήστε την ενέργεια και… μην υπερβάλετε στο 
δυναμισμό! Στην οικογένεια οι ισορροπίες διατηρούνται.

 ΥΔΡΟΧΟΟΣ 
21/1-20/2 
Στον επαγγελματικό τομέα το κλίμα εξακολουθεί να 
παραμένει «εύκρατο». Η επικοινωνία με τους γονείς σας 
είναι καλή. Η ψυχολογική σας διάθεση είναι ανεβασμέ-
νη.

ΙΧΘΥΕΣ 
21/2-20/3 
Εξακολουθείτε να «εκπέμπετε» γοητεία. Φροντίστε μόνο 
ο αποδέκτης της να είναι ο κατάλληλος! Οι φιλικές και 
συγγενικές σας σχέσεις σας συντροφεύουν τρυφερά.
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SPORT Eχει ξεµείνει 
από βασικούς

�� ΚΑΒΑΛΑ

ΜΕ ΤΗ… ∆ΕΥ�
ΤΕΡΗ οµάδα 
θα παραταχθεί 
η Καβάλα στο 

ΟΑΚΑ, για τον αγώνα µε 
τον Παναθηναϊκό. Eξι βα-
σικές απουσίες έχει ο Χέν-
ρικ Κάσπερτσακ, οι οποίες 
δεν αποκλείεται να φτά-
σουν τις οκτώ! Στην απο-
στολή για το ταξίδι στην 
Αθήνα δεν θα βρίσκεται το 
κεντρικό αµυντικό δίδυµο, 
Ντουγκλάο και Τόµασιτς, 
αλλά και ο Σερζ Ντιέ, κα-
θώς και οι τρεις είναι τι-
µωρηµένοι. Τη θέση τους 
στους στόπερ θα πάρουν 
οι Θεοδωρέλης και Αυλω-
νίτης, ενώ ο Ντικρόκ θα 
είναι ο παρτενέρ του Καρ-
ντόσο στο κέντρο. Εκτός 
είναι και ο Γκαλίνοβιτς, 
στο πλαίσιο της συµφω-
νίας που υπάρχει για το 
δανεισµό του από τους 
«πρασίνους». Τραυµατί-
ες εδώ και καιρό είναι οι 
Νταρσβίλ και Οικονόµου, 
ενώ έντονες ενοχλήσεις 
έχουν οι Ογκµπέτσε και 
Βουτσίτσεβιτς, τους οποί-
ους όµως ο Κάσπερτσακ 
θα περιµένει µέχρι την 
τελευταία στιγµή. Χθες 
έγινε η βράβευση του Ντιέ 
για το κορυφαίο γκολ της 
προηγούµενης αγωνιστι-
κής, όπου παραβρέθηκε 
και ο Σταύρος Ψωµιάδης. 
Ο πρόεδρος του ΑΟΚ τό-
νισε ότι δεν υπάρχει θέµα 
προπονητή. Τέλος ανακοι-
νώθηκε χθες η απόκτηση 
του Μαρκ Πφέρτζελ.

ΜΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ

ες εδώ και καιρό είναι οι 
Νταρσβίλ και Οικονόµου, 
ενώ έντονες ενοχλήσεις 
έχουν οι Ογκµπέτσε και 
Βουτσίτσεβιτς, τους οποί-
ους όµως ο Κάσπερτσακ 
θα περιµένει µέχρι την 
τελευταία στιγµή. Χθες 
έγινε η βράβευση του Ντιέ 
για το κορυφαίο γκολ της 
προηγούµενης αγωνιστι-
κής, όπου παραβρέθηκε 
και ο Σταύρος Ψωµιάδης. 
Ο πρόεδρος του ΑΟΚ τό-
νισε ότι δεν υπάρχει θέµα 
προπονητή. Τέλος ανακοι-
νώθηκε χθες η απόκτηση 
του Μαρκ Πφέρτζελ.

Ατέλειωτες 
οι πληγές 

«Αν δεν υπάρχει ενότητα, 
δεν θα πάµε µπροστά», 
ήταν τα λόγια του Νίνη. 

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ και ο κόσµος του 
Παναθηναϊκού κουράστηκαν να 
βλέπουν τους µετόχους να τρώ-
γονται σαν τα… κοκόρια, όµως οι 

τελευταίοι συνεχίζουν απτόητοι! Χθες, ξεκί-
νησε νέος κύκλος επεισοδίων µεταξύ του Αν-
δρέα Βγενόπουλου και του γιου του Παύλου 
Γιαννακόπουλου, ∆ηµήτρη. Ο «Mr MIG» µε 
ανακοίνωσή του επανέλαβε ότι δεν θα πάρει 
το 25% των µετοχών που δωρίζει ο Γιάννης 
Βαρδινογιάννης και άφησε να εννοηθεί ότι ο 
λόγος είναι ο «πόλεµος» που δέχεται από τον 
∆ηµήτρη Γιαννακόπουλο, µε τον οποίο βρίσκε-
ται στα δικαστήρια. «Ο πόλεµος λάσπης από τις 
οπαδικές εφηµερίδες και άλλα ΜΜΕ ελέγχου 
του ∆. Γιαννακόπουλου συνεχίζεται, αφού η 
καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης δη-
µιουργεί την ψευδαίσθηση της ατιµωρησίας», 
αναφέρει η πλευρά του Α. Βγενόπουλου και 
συνεχίζει επαναλαµβάνοντας (υπογραµµισµένη) 
την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 20 ∆εκεµ-
βρίου («∆εν προτίθεµαι να αυξήσω το µετο-

χικό µου ποσοστό στην ΠΑΕ…»), για να µην 
κατηγορηθεί ότι άλλαξε στάση. Επίσης, ο Α. 
Βγενόπουλος διέψευσε όσους τον θέλουν να 
µη συµµετέχει «στη µελλοντική άσκηση των 
δικαιωµάτων του στην ΠΑΕ» και άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόµενο σε µελλοντικές αυξήσεις 
µετοχικών κεφαλαίων να λάβει µέρος µε το 
τωρινό ποσοστό του (10,9%). 

Η απάντηση από τον ∆. Γιαννακόπουλο ήταν 
άµεση: «Η καθυστέρηση των εισαγγελικών 
ερευνών δηµιουργεί σε κάποιους την ψευδαί-
σθηση ότι το φαινόµενο “Μπερλουσκόνι” µπο-
ρεί να εφαρµοστεί στην Ελλάδα. Η µεταφορά 
ευθυνών για την κακοδιαχείριση της ΠΑΕ και 
την αποχώρηση µερικών όψιµων Παναθηναϊ-
κών δεν µε αφορά». Πάντως, χθες εµφανίστη-
καν σηµεία επαφής µεταξύ του Νικόλα Πατέρα 
και του Γιάννη Βαρδινογιάννη! Με αφορµή την 
αγωγή του πρώτου σε εβδοµαδιαία εφηµερίδα 

για προσβλητικά δηµοσιεύµατα που αφορούσαν 
διαλόγους τους, ο «Τζίγγερ» στήριξε τον πρώην 
πρόεδρο της ΠΑΕ µε επιστολή, λέγοντας: «Η 
σχέση µου µε τον Ν. Πατέρα είναι πολύχρονη 
και σταθερή παρά τις επιµέρους διαφωνίες 
µας. Θα τοποθετηθώ στο εγγύς µέλλον για τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σύλλογος. Οι 
στιγµές απαιτούν σοβαρότητα». 

Την ίδια ώρα, η πλευρά των ποδοσφαιριστών 
διά στόµατος του Σωτήρη Νίνη ζητάει συσπεί-
ρωση: «Αν δεν υπάρχει ενότητα, δεν θα πάµε 
µπροστά. Πρέπει να µείνουµε συγκεντρωµένοι 
στους αγωνιστικούς µας στόχους και να µην 

κοιτάµε τριγύρω µας, διότι δυστυχώς συµβαί-
νουν πράγµατα που δεν είναι ωραία…».

Στο µεταξύ, χθες ο πρόεδρος της Μπορντό, 
Λουίς Τρίο, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των 
«Γιρονδίνων» για τον Σισέ, υποστηρίζοντας ότι 
«είναι µια περίπτωση που µας ενδιαφέρει και 
παρότι έχει µεγάλο συµβόλαιο µε τον Παναθη-
ναϊκό θα προσπαθήσουµε να τον προσεγγίσου-
µε». Μάλιστα, οι πληροφορίες από τη Γαλλία 
αναφέρουν ότι η Μπορντό άκουσε ήδη το «όχι» 
των «πρασίνων» για πρόταση ύψους 10 εκατ. 
ευρώ και θα καταθέσει σύντοµα βελτιωµένη 
προσφορά για να αποκτήσει τον 29χρονο το 
καλοκαίρι. Αγωνιστικά, ο Φερέιρα για το κυ-
ριακάτικο µατς µε την Καβάλα δεν υπολογί-
ζει τον τραυµατία Ζιλµπέρτο, την ώρα που ο 
Μπουµσόνγκ είναι εξαιρετικά αµφίβολος, ενώ 
ο Γκοβού, που έχει προσβληθεί από ίωση, θα 
προπονηθεί σήµερα. Επίσης στον Πλεσί δόθηκε 
τριήµερη άδεια. Τέλος, χθες η Ξάνθη κλήθηκε 
σε απολογία για τα ρατσιστικά συνθήµατα που 
ακούστηκαν εις βάρος του Σισέ. ■

Σηµείο επαφής 
«Τζίγγερ» - Πατέρα. 
«Η σχέση µας είναι 
πολύχρονη και σταθερή»

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
dkanellos@e-typos.com
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Πιο κοντά ο κόσμος 

Παίκτες, τεχνική ηγεσία και οι δι-
οικούντες τον Ολυμπιακό χάρηκαν 
για την εντυπωσιακή υποδοχή στο 
ΣΕΦ μετά το θρίαμβο στο ΟΑΚΑ, 
γνωρίζοντας πως με τέτοιες νίκες 
και επιτυχίες μπορούν να φέρουν 
πιο κοντά τον κόσμο και ιδιαιτέ-
ρως τους οργανωμένους. Ομως 
περιμένουν στην πράξη τη στήριξή 
του στη συνέχεια, στο Τop-16 που 
αρχίζει την επόμενη εβδομάδα και 
στην Α1, τώρα που τελειώνει η τι-
μωρία έδρας.

Λ. ΜΟΥΤ.

Σταθερός ο σχεδιασμός 
Τώρα που ο Παναθηναϊκός ητ-
τήθηκε στο ντέρμπι, όλοι… θυμή-
θηκαν την περιβόητη μεταγραφή, 
είτε για την περιφέρεια είτε για τη 
φροντ λάιν. Ο σχεδιασμός όμως 
δεν επηρεάζεται από μία ήττα. Ο 
Θανάσης Γιαννακόπουλος μπορεί 
να περπατούσε φανερά στενοχω-
ρημένος στα αποδυτήρια μετά την 
ήττα, όμως δεν πρόκειται να κάνει 
κίνηση, αν δεν υπάρχει το «ΟΚ» από 
τον Ομπράντοβιτς. Και κάτι τέτοιο 
δεν προκύπτει από πουθενά…

Κ. ΓΙΑΤ.

Συγχαρητήρια Μαρινάκη 
«Κάθε φορά που ο Ολυμπιακός 
κερδίζει τον Παναθηναϊκό, μας δίνει 
μεγάλη χαρά», ήταν τα λόγια του Β. 
Μαρινάκη, ο οποίος, στο περιθώριο 
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης 

πίτας των «ερυθρολεύκων», συ-
νεχάρη την ομάδα μπάσκετ για τη 
νίκη της στο ΟΑΚΑ επί του Πανα-
θηναϊκού. Παρακολούθησε από την 
τηλεόραση τον αγώνα και έζησε 
πολύ έντονα κάθε δευτερόλεπτο, 
πανηγυρίζοντας στο τέλος.

Β. ΝΙΚ.

Φλουρί φιλανθρωπίας 
Ο Αβρ. Παπαδόπουλος και ο Γκα-
λίτσιος ήταν οι τυχεροί ποδοσφαι-
ριστές που βρήκαν το φλουρί της 
πίτας του Ολυμπιακού χθες. Τα 
10.000 ευρώ που αντιστοιχούσαν 
στον καθένα συμφώνησαν με την 
ιδέα του Β. Μαρινάκη να δοθούν 
σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από 
2.000 ευρώ κέρδισαν οι Λυκουρέ-
σης, Πιτσιλίδης του τεχνικού τιμ και 
500 ευρώ ο Σακελλαρίδης, φύλα-
κας του Ρέντη. Εντύπωση έκανε η 
απουσία από την εκδήλωση του Σ. 
Κόκκαλη. 

Β. ΝΙΚ.

Εγκώμια από Ρότσα 

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα κατά τη χθε-
σινή βράβευση του Σωτήρη Νίνη 
έπλεξε το εγκώμιο του 20χρονου 
μέσου. Ο προπονητής των ακαδη-
μιών του Παναθηναϊκού ανέφερε 
ότι «ο Νίνης είναι πλέον καλύτερος 
από τα περασμένα χρόνια και αν 
συνεχίσει έτσι τον περιμένουν ακό-
μα πολλά βραβεία». Παράλληλα, ο 
Ρότσα είπε στον κόσμο ότι «πρέπει 
να βοηθήσει έμπρακτα την ομάδα, 
η οποία θα διεκδικήσει μέχρι τέλος 
το νταμπλ». 

Δ. ΚΑΝ. 

Δίνει ευκαιρίες 
Οι συνεχείς κλήσεις νέων προσώ-
πων στην εθνική ομάδα θεωρεί ο 
Δημήτρης Σαλπιγγίδης ότι είναι και 
η διαφορά των Ρεχάγκελ – Σάντος. 
«Ο Ρεχάγκελ έκανε μεγάλο έργο 
στην εθνική ομάδα. Ο Σάντος είναι 
επίσης πολλά χρόνια στην Ελλάδα, 

σε συλλογικό επίπεδο. Ο καθένας 
έχει τον τρόπο λειτουργίας του. 
Στην εποχή του Σάντος ο Ελληνας 
παίκτης παίρνει θάρρος βλέποντας 
να καλεί πολλούς παίκτες και να 
δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά». 

Γ. ΜΕΓΚ.

Πανικός στη Σουρωτή 
Ενας πυροβολισμός πανικόβαλε 
τους παίκτες του ΠΑΟΚ, την ώρα 
που έβγαιναν χθες το πρωί από τα 
αποδυτήρια για την προπόνησή 
τους, στη Σουρωτή. Κάποιος γεί-
τονας έβαλε στόχο –και τραυμάτι-
σε– ένα σκύλο που τον ενοχλούσε! 
Τρεις τέσσερις παίκτες τον κατα-
δίωξαν εξαγριωμένοι, τον «συνέ-
λαβαν» και τον παρέδωσαν στους 
αστυνομικούς, που ειδοποιήθηκαν 
και έσπευσαν μετά από λίγο, ενώ το 
άτυχο τετράποδο παραλήφθηκε και 
οδηγήθηκε για περίθαλψη από τη 
φιλοζωική εταιρία.

ΣΤ. ΓΡ.

▶▶ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ Ο ΦΕΝΤΕΡΕΡ

Αν αυτά τα πεντακοσάρικα 
(ευρώ, εννοείται) που… 
κουνήθηκαν το βράδυ της 

Τετάρτης στο κλειστό του ΟΑΚΑ 
υπήρχαν σε τόση αφθονία και στην 
αγορά, τα πράγματα θα ήταν καλύ-
τερα για όλους… Τα πεντακοσάευρα 
λοιπόν (μαζί με κάτι… ψιλά δολάρια) 
είχαν το κεφάλι του Βασίλη Σπανού-
λη, που για πρώτη φορά εμφανίστη-
κε εναντίον της ομάδας που ναι, τον 
έκανε πλούσιο και διάσημο. Εκείνος 
επέλεξε έναν άλλο δρόμο, κι όπως 
είπε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, «ο 
κύριος Σπανούλης είναι επαγγελ-
ματίας…», εννοώντας ίσως ότι έχει 
το δικαίωμα της επιλογής εργοδό-
τη και ενδεχομένως περισσότερων 
χρημάτων.

Ο κόσμος της κάθε ομάδας φυσι-
κά έχει άλλα κριτήρια και γι’ αυτό οι 
οπαδοί του Παναθηναϊκού συμπεριέ-
λαβαν τον «αθλητή Σπανούλη» –που 
λέει κι ο Παύλος Γιαννακόπουλος– 
στην κατηγορία των «προδοτών», 
όπως ακριβώς είχαν κάνει οι οπαδοί 
της ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, 
τότε που αποφάσισε να πάει στον 
Ολυμπιακό (κι επίσης του κουνού-
σαν ευρώ, όταν τον είδαν για πρώτη 
φορά με κόκκινη φόρμα). Η αλλα-
γή στρατοπέδου είναι πάντα πολύ 
δύσκολη υπόθεση και δημιουργεί 
τεράστιους τριγμούς, όπως επίσης 
και τεράστια παρεπόμενα. Κι αυτό το 
βίωσε τώρα ο Βασίλης Σπανούλης, 
που έγινε δεκτός από την καυτή εξέ-
δρα σαν… Ιούδας Ισκαριώτης, όπως 
φώναζε και το πλήθος. Γι’ αυτό –για 
τα παρεπόμενα που λέγαμε– έχει 
τεράστια σημασία η πολύ θερμή 
αγκαλιά του Δημήτρη Διαμαντίδη 
στον άλλοτε συμπαίχτη του, λίγο 
πριν ξεκινήσει το καυτό ντέρμπι. Δεν 
το έκανε οποιοσδήποτε, αλλά ο φυ-
σικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, 
μια εμβληματική φυσιογνωμία της 
ομάδας, και γι’ αυτό ακριβώς έχει 
τεράστια σημασία.

Ο Μπατίστ, ο Περπέρογλου, ο 
Νίκολας και άλλα παιδιά τον χαιρέ-
τησαν, αλλά ο Διαμαντίδης ήταν αυ-
τός που έσπευσε να τον αγκαλιάσει, 
στέλνοντας το δικό του μήνυμα προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Δεν είναι δα 
η… καταστροφή του κόσμου αν κά-
ποιος αθλητής αλλάξει στρατόπε-
δο, ανεξάρτητα με τους λόγους που 
τον έκαναν να… αποσκιρτήσει και να 
επιλέξει τον πρώην αντίπαλο ή και 
τα λεφτά του. Ο κόσμος –όλων των 
αποχρώσεων– αντιδρά πάντα το ίδιο, 
γιατί αυτό είναι στο dna του. Ομως 
οι αθλητές είναι αυτοί που κρατάνε 
το λάβαρο ψηλά, με κινήσεις όπως 
αυτή του Διαμαντίδη. Και γι’ αυτό 
του αξίζουν συγχαρητήρια…

Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

To καλωσόρισμα 
του Διαμαντίδη 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ αγώνας για τις φονικές πλημ-
μύρες στην πόλη Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας θα 
διοργανωθεί με πρωτοβουλία του Ρότζερ Φέντε-
ρερ την Κυριακή στη Μελβούρνη. Μία ημέρα πριν 
από την έναρξη του πρώτου Γκραν Σλαμ της χρονιάς 
(Αυστραλιανό Οπεν), ο Ελβετός τενίστας πρωτοστα-
τεί, για ακόμη μία φορά στην καριέρα του, σε μία 
αντίστοιχη εκδήλωση. Παρέα με το νούμερο 1 της 
παγκόσμιας κατάταξης, Ραφαέλ Ναδάλ και πολλούς 
άλλους αστέρες του αθλήματος, θα προσπαθήσουν 
να συγκεντρώσουν χρήματα προκειμένου να βοη-

θήσουν όσους επλήγησαν από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα. «Οι καταστροφές είναι τρομερές. Την 
Κυριακή θα παίξουμε έναν αγώνα στη Μελβούρνη, 
με στόχο να συνδράμουμε κι εμείς όσο μπορούμε 
στις προσπάθειες αυτών των ανθρώπων να φτιά-
ξουν και πάλι τη ζωή τους. Πολλά γνωστά ονόματα 
του τένις θα είναι μαζί μας και καλώ όλο τον κόσμο 
να έρθει», έγραψε στη σελίδα του στο Διαδίκτυο ο 
Φέντερερ. Τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φτάσουν 
το ένα εκατομμύριο ευρώ!

Χ.ΡΑΛ.

Στο πλευρό των πλημμυροπαθών
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ΕΞΩ από τα δόντιααπό τα δόντια

TVsport

19:00 Σπορ+ Νηρέας Χα-
λανδρίου-Εθνικός Α1 Πόλο 
Γυναικών
21:15 Eurosport 12η Δια-
δρομή Ράλι Ντακάρ
21:30 Conn-X TV Sport1 
Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 
Μπουντεσλίγκα
21:45 Conn-X TV Sport2 
Σιένα-Πεσκάρα Β’ Ιταλίας

ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ» του ΟΑΚΑ ο Βασίλης Σπανούλης 
άκουσε τα εξ αμάξης από τους οπαδούς για την 
αλλαγή «στρατοπέδου», αλλά το ότι φορά άλλη 
φανέλα πλέον και δη του «αιωνίου» δεν σημαί-
νει πως… διακόπηκαν οι σχέσεις με τους άλλοτε 
συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό. Κάθε άλλο, 
αφού οι παίκτες έδωσαν το καλό παράδειγμα… 
Μέσα στο παρκέ ο Δημήτρης Διαμαντίδης έσπευσε 
να αγκαλιάσει τον (μεγάλο του αντίπαλο πλέον) 

«V-Span». Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο Σπανούλης 
πέρασε μια βόλτα από τα «πράσινα» αποδυτήρια 
για να χαιρετήσει τα μέλη του Παναθηναϊκού, ενώ 
κατά την αποχώρησή του έγινε αντιληπτός από τον 
Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος τον ασπάστηκε θερ-
μά. Οσο για τους Ομπράντοβιτς – Ιβκοβιτς, έχουν 
δώσει ήδη το σχετικό ραντεβού για το κέρασμα 
που… χρωστά ο «Ντούντα» στον «Ζοτς».

Λ. ΜΟΥΤ.-Κ. ΓΙΑΤ.

Δίδαξαν πολιτισμό
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AΠανΤήΣΕιΣ σε όσα 
του καταλόγισε σε πρό-
σφατη δημόσια τοπο-
θέτησή του ο Πέτρος 

Πάππας, και όσα δημοσιεύματα εμ-
φανίστηκαν τα τελευταία δύο χρό-
νια, έδωσε μέσω γραπτής ανακοίνω-
σης ο Ντέμης Νικολαΐδης. Ο πρώην 
πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ υποστήριξε 
ότι το έλλειμμα της ομάδας αυξήθη-
κε αφότου ο ίδιος αποχώρησε από 
τη διοίκηση κι ότι οι μέτοχοι ήταν 
απόλυτα ενήμεροι για τα οικονομικά 
της ομάδας, ενώ ξεκαθάρισε ότι αν 
συνεχιστεί η λασπολογία εναντίον 
του θα ακολουθήσει το δρόμο της 
Δικαιοσύνης: «Από εδώ και πέρα, σε 
οτιδήποτε γραφεί ή ειπωθεί ή υπο-
νοηθεί για μένα και την εντιμότητά 
μου, θα αμυνθώ μόνο νομικά. Οι μέ-
τοχοι είχαν πάντα πλήρη πρόσβαση 
στα οικονομικά της ομάδας». 

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ υπο-
στηρίζει ότι έχει βάλει μάλιστα στα 
ταμεία της ΠΑΕ 2.000.000 ευρώ, 

ενώ αναφέρθηκε στους προϋπο-
λογισμούς, τονίζοντας ότι οι τρεις 
τελευταίοι ήταν οι μεγαλύτεροι, με 
τον ίδιο να έχει ουσιαστικά παρα-
χωρήσει το δικαίωμα των αποφά-
σεων στο σύνολο των μετόχων από 
το 2008: «Εχω την κύρια ευθύνη 
για όποια λάθη έγιναν ως τον Ιού-
νιο του 2008 και οι μέτοχοι ήταν 
ενήμεροι για τα πάντα. Από κει και 
μετά όμως δεν έχω πια εγώ την 
ευθύνη».

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ 
έκανε λόγο –χωρίς να αναφέρει 
ονόματα– και για παρεμβάσεις με-
τόχων στο σχεδιασμό της ομάδας, 

υποστηρίζοντας ότι το 2006 υπήρξε 
μέτοχος που ζήτησε την απόκτηση 
συγκεκριμένου παίκτη για να συνε-
χίσει να χρηματοδοτεί, δύο χρόνια 
αργότερα κάποιος έθεσε βέτο για 
μη απόκτηση ποδοσφαιριστή και ότι 
επιθυμία μετόχου ήταν να προσλη-
φθεί ως προπονητής ένας 48χρο-
νος γυμναστής. Οι δημοσιογραφικές 
πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παί-
κτης του 2006 ήταν ο Λαγός και του 
2008 ο Βενετίδης, ενώ ο γυμναστής 
ήταν ο Δανός Μπάνγκσμπο.

Η ανακοίνωση όμως είχε και mea 
culpa: «Σίγουρα, δεν ήμουν ο κα-
λύτερος πρόεδρος στην ΑΕΚ. Θα 
μπορούσα να τα είχα πάει πολύ κα-
λύτερα. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, τα 
λάθη μου θα τα διόρθωνα. Πιστεύω 
όμως τώρα ότι δεν μπορούσαμε 

(2004-2008) να πάμε την ομάδα 
ψηλότερα».

Την ίδια ώρα σε σίριαλ έχει με-
τατραπεί η μετακίνηση του Μίτσελ 
από την Μπέρμιγχαμ στην ΑΕΚ. Οι 
διαπραγματεύσεις των εκπροσώ-
πων του παίκτη με τη διοίκηση της 
αγγλικής ομάδας συνεχίζονταν και 
χθες μέχρι αργά το βράδυ. Παράλ-
ληλα όμως έκαναν την εμφάνισή 
τους… σενάρια που κάνουν λόγο για 
αναμονή πρότασης από την Ισπανία, 
ίσως μάλιστα από τη Μαγιόρκα του 
Λορέντσο Σέρα Φερέρ! 

Στο θέμα Τζεμπούρ η ΑΕΚ δια-
ψεύδει ότι έκανε αίτηση διακοπής 
συμβολαίου του παίκτη και αναζητά 
συμβιβαστική λύση, την ώρα που η 
πλευρά του Αλγερινού δείχνει έτοι-
μη για δικαστικό αγώνα. ■

Τους αρέσει 
ο Σενέ 

▶▶ ΞανΘή

«Τα ήξεραν όλα...»
Ο ΝΤΕΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τήν ΕΡχΟμΕνή 
εβδομάδα θα κριθεί το 
μέλλον του Μπανταρά 
Σενέ στην Ξάνθη. Ο 

Σενεγαλέζος μέσος, ο οποίος δο-
κιμάζεται από προχθές, έχει δείξει 
πολύ καλά στοιχεία. 

Ωστόσο, ο Νίκος Παπαδόπου-
λος θέλει να τον δει αγωνιζόμενο 
σε φιλικό την προσεχή Δευτέρα 
με τους Νέους, πριν ανάψει το 
«πράσινο φως» στους ιθύνοντες 
της ομάδας για να τον αποκτή-
σουν από τη Σοσό. 

Στο μεταξύ, η χθεσινή προπό-
νηση επιφύλαξε μια δυσάρεστη 
έκπληξη. Ο Γκλέισον ένιωσε ενο-
χλήσεις στη γάμπα και δύσκολα 
θα προλάβει το ματς με τον Ερ-
γοτέλη.

Γ. ΤΣιΛιΓΓιΡιΔήΣ
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Τή Δική ΤΟΥ σφραγίδα, στην 
πιο κρίσιμη περίοδο του Πανιώ-
νιου, θέλει να βάλει ο Κώστας 
Μήτρογλου. Ο 23χρονος διε-

θνής φορ έδειξε να αποδέχεται το… ρόλο 
του ηγέτη στην Πλατεία, ενώ παράλλη-
λα φάνηκε αποφασισμένος να συμβάλει 
στην… αναγέννηση της νέας του ομάδας. 

«Ηρθα για να βοηθήσω τον Πανιώνιο να 
πετύχει το στόχο του. Είναι ένας μεγάλος 
σύλλογος και πρέπει να μείνει στη μεγά-
λη κατηγορία», είπε χαρακτηριστικά. Οσον 
αφορά την καθυστέρηση της μεταγραφής 

του, τόνισε: «Ηθελα κάποιες μέρες για να 
αποφασίσω, επειδή είχα μια πρόταση από 
τη Γερμανία». 

Στο μεταξύ, την άμεση ενίσχυση του 
έμψυχου δυναμικού ζήτησε ο Τάκης Λε-
μονής, προκειμένου οι Νεοσμυρνιώτες να 
κερδίσουν την παραμονή τους στη Σού-
περ Λίγκα. Ο προπονητής του Πανιωνίου 
αποκάλυψε ότι οι ιθύνοντες βρίσκονται 
στο στάδιο των διαπραγματεύσεων με 4-5 
παίκτες. 

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένε-

ται τουλάχιστον οι δύο να φορέσουν τη 
φανέλα του συλλόγου. Ο πρώτος, εκτός 
απροόπτου, είναι ο Γκαλίτσιος, ο οποίος το 
Σάββατο θα αγωνιστεί για τελευταία φορά 
φέτος με τα ερυθρόλευκα χρώματα. 

Ο έμπειρος τεχνικός του Πανιωνίου 
εκτός από τα… μεταγραφικά ζητήματα 
στάθηκε και στην κρίσιμη αναμέτρηση 
την Κυριακή με τον Αρη στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης»: «Στη Θεσσαλονίκη μπορεί η 
παράδοση να είναι αρνητική, όμως αυτές 
υπάρχουν για να σπάνε και αυτό θα προ-
σπαθήσουμε να κάνουμε».

Πήγε στην Πλατεία για τη σωτηρία
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▶▶ ΠιΣΤΕΥΕι ΣΤή νΕα ΤΟΥ ΟμαΔα Ο μήΤΡΟΓΛΟΥ: «Ο ΠανιΩνιΟΣ ΠΡΕΠΕι να ΠαΡαμΕινΕι ΣΤήν καΤήΓΟΡια»

Ετοιμος να βοηθήσει δήλωσε ο μήτρογλου. 

Ο πρώην πρόεδρος της ΠαΕ 
αΕκ υποστήριξε ότι 
το έλλειμμα της ομάδας 
αυξήθηκε αφότου 
ο ίδιος αποχώρησε.

ΓιαννήΣ κΥΦΩνιΔήΣ
jkifonidis@e-typos.com

Στην αναμονή 
για επιθετικό

▶▶ αΣΤΕΡαΣ ΤΡιΠΟΛήΣ

ΘΕμα ημερών είναι 
η ανακοίνωση για την 
απόκτηση επιθετικού 
από τον Αστέρα Τρί-

πολης. Η διοίκηση έχει ξεχωρίσει 
τρεις περιπτώσεις, έχει κάνει τις 
προτάσεις της και πλέον περιμέ-
νει απαντήσεις. 

Ενας εξ αυτών των ποδο-
σφαιριστών φέρεται να είναι ο 
20χρονος Πορτογάλος επιθε-
τικός της Σοσό, Ραφαέλ Ντίας, 
αν και η ΠΑΕ διαψεύδει το εν-
διαφέρον. 

Στο μεταξύ, η εξαγωγή ταλέ-
ντων συνεχίζεται στους Αρκάδες. 
Οπως έγινε γνωστό, ο 16χρονος 
επιθετικός Γιάννης Ντινιωτάκης 
κλήθηκε στη Γερμανία για να δο-
κιμαστεί από τη Χόφενχαϊμ.
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Ο Β. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΚΟΥ ΞΕΚΑ   ΘΑΡΙΣΕ ΟΤΙ �ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ


�Η ΟΜΑ∆Α είναι πλήρης». Σαν άλλος… 
Μπάγεβιτς, ο Ερνέστο Βαλβέρδε ξεκαθά-
ρισε στον Β. Μαρινάκη ότι δεν χρειάζεται 
καµία άλλη προσθήκη παίκτη το χειµώνα. 
Κι εκείνος δεν του χαλάει χατίρι. «Οι µε-
ταγραφές τελείωσαν. Ο Βαλβέρδε είναι ο 
αγαπηµένος µας προπονητής. ∆εν θέλει να 
ξοδέψουµε πολλά», σχολίασε περιχαρής ο 
πρόεδρος του Ολυµπιακού, στο περιθώριο 
της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Επειδή όµως κάθε τέλος είναι και µια 
αρχή, οι δυο τους συµφώνησαν ότι πρέπει 
από τώρα να διαµορφώσουν το ρόστερ 
του καλοκαιριού. Τα λεφτά που θα έδινε η 
οµάδα για χειµερινές µεταγραφές θα προ-
στεθούν στο µπάτζετ του Ιουνίου, ώστε 
να αποκτηθούν δύο σηµαντικοί παίκτες 
επιπέδου Τσάµπιονς Λιγκ. Ο Μαρινάκης 
έδωσε µεγάλη σηµασία στο θέµα αυτό, 
στην κουβέντα που είχε µε τον Βαλβέρδε. 
Ζήτησε να γίνει νωρίς ο µεταγραφικός σχε-
διασµός και να φτιαχτεί µια οµάδα έτοιµη 
για το βαρύ ευρωπαϊκό φορτίο που την 
περιµένει. Θα συνεχιστούν οι επαφές για 
να «κλείσει» για το καλοκαίρι η αφρόκρεµα 
των Ελλήνων ταλαντούχων. Οι περιπτώ-
σεις Γεωργιάδη και Ανάκογλου έχουν ήδη 
προχωρήσει πολύ (χθες τα είπαν εκ νέου 
Μαρινάκης-Θεοδωρίδης). Θα ακολουθήσει 
ο Τάτος, ενώ µάχη θα γίνει µεταξύ Κων-
σταντόπουλου, Μπράβο και Καµενί για τη 
θέση του πορτιέρο. Το καλοκαίρι θα ενσω-
µατωθεί και ο Κουµορτζί, εκτός αν βρεθεί 
καλύτερη λύση. Επίσης, θα ξεκαθαρίσει και 
η παραµονή ή όχι του Ντιόγο που, εκτός 
απροόπτου, θα παίξει στη Σάντος ως τον 
Ιούνιο. Αν δεν επιστρέψει, θα γίνει κίνηση 
για σέντερ φορ.

Ο Μαρινάκης, φυσικά, µίλησε για το 
µεγάλο φετινό στόχο, που είναι το πρω-
τάθληµα. «Ο προπονητής µας δουλεύει 
σκληρά µε το υλικό που έχει και θα δουλέ-
ψει ακόµα σκληρότερα, για να εκπληρώσει 
το στόχο µας. Εχουµε εµπιστοσύνη στους 
παίκτες µας». Νωρίτερα, προλογίζοντας 
την κοπή της πίτας, ο «ερυθρόλευκος» 

πρόεδρος έδωσε το σύνθηµα: «Πάµε όλοι 
µαζί δυνατά, Ολυµπιακά, για να πάρουµε 
το νταµπλ. Μου άρεσε που στα δύο τελευ-
ταία παιχνίδια όλοι οι παίκτες ήταν ενωµέ-
νοι». Ο Μαρινάκης έδωσε µεγάλη έµφαση 
στο καλό κλίµα της οµάδας, προφανώς 
θέλοντας να κάνει αντιδιαστολή µε τα όσα 
συµβαίνουν στον Παναθηναϊκό. «Είµαστε 
όλοι ενωµένοι σαν µια οικογένεια, χωρίς 
την παραµικρή διαφορά κι αυτό φαίνεται 
στο γήπεδο», ήταν τα λόγια του.

Αριστο χαρακτήρισε το κλίµα ο Αβρ. 
Παπαδόπουλος, που τόνισε ότι όλοι πρέ-
πει τώρα να συγκεντρωθούν στα δύσκο-
λα παιχνίδια που έρχονται. Ο Γκαλίτσιος, 
από την πλευρά του, ευχήθηκε να συνεχι-
στούν οι επιτυχίες το 2011, όπως έκλεισε 
το 2010. Ο Βαλβέρδε ποντάρει στον Μο-
ντέστο για τη θέση του αµυντικού µέσου 
αύριο κόντρα στον Πανσερραϊκό. Ο άρρω-
στος Νέµεθ δεν υπολογίζεται, όπως και οι 
Ντουντού, Ουρτάδο, Τοροσίδης, Ιµπαγάσα, 
Μανιάτης. Ο Βάσκος τεχνικός ζήτησε από 
τους παίκτες ένταση, πάθος και απόλυτη 
συγκέντρωση αφού ξεκινά σειρά κρίσιµων 
αγώνων. ■

�� Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑ  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΣ ΜΠΑ

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ της Λάρισας 
φέρεται αποφασισµένη να 
κάνει ό,τι χρειαστεί για να 
ενισχύσει το έµψυχο δυ-

ναµικό, στην προσπάθεια που γίνεται 
στην οµάδα του Νίκου Κωστένογλου 
(φωτό) για την παραµονή στην κατη-
γορία. Τα οικονοµικά δεδοµένα δεν 
επιτρέπουν µεγαλεπήβολες κινήσεις 
ενθουσιασµού, αλλά επιβάλλουν ου-
σιαστικές προσθήκες και πάνω από 

όλα προσιτές. Σε αυτό το πλάνο, η 
ΑΕΛ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση 
µε τη µορφή δανεισµού του Πάπα 
Μαλίκ Μπα. Ο Σενεγαλέζος αµυντι-
κός µέσος ανήκει στη Ναντ, όπου έχει 
συµβόλαιο µέχρι το 2012, αλλά βρέ-
θηκε η χρυσή τοµή για να µετακοµίσει 
στο θεσσαλικό κάµπο, τουλάχιστον 
µέχρι το καλοκαίρι. Με ύψος 1,76 µ. 
µπορεί να παίξει µε την ίδια ευκολία 
τόσο στο κέντρο όσο και στην άµυνα. 

«Ψωνίζει» από τα κάτω      ράφια η Λάρισα
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Εκοψε µε...  Βαλβέρδε

Μαρινάκης και Βαλβέρδε σε τετ α τετ στη χθεσινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
vaniko@e-typos.com

Τα λεφτά που θα 
έδινε η οµάδα για 
χειµερινές µεταγραφές 
θα προστεθούν στο 
µπάτζετ του Ιουνίου, 
ώστε να αποκτηθούν 
δύο παίκτες επιπέδου 
Τσάµπιονς Λιγκ
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«Τρίτωσε το κακό» 
στο... παζάρι

ΜΕΤΑ τις αποτυχίες 
στις µεταγραφές των 
Καλίνσκι και Εντού, 
το κακό, όπως όλα 

δείχνουν τα πράγµατα, θα τριτώ-
σει στον Αρη. Μπορεί οι «κίτρι-
νοι» να συµφώνησαν προφορικά 
µε τον ∆ηµήτρη Παπαδόπουλο, 
αλλά η Θέλτα δεν έχει καµία 
διάθεση να προσφέρει τζάµπα 
τον Ελληνα επιθετικό. Η οµάδα 
της Ισπανίας δεν αλλάζει στάση, 
συνεχίζει να ζητάει χρήµατα για 
να ολοκληρωθεί ο δανεισµός, 
τα οποία όµως η διοίκηση δεν 
µπορεί να προσφέρει λόγω του 
χαµηλού µπάτζετ. Ο Αρης θα 
αποσύρει το ενδιαφέρον του για 
τον πρώην άσο του Παναθηνα-
ϊκού και ψάχνει ήδη άλ-
λες περιπτώσεις επι-
θετικών. Τα χρονικά 
όρια άρχισαν να 
στενεύουν, έµειναν 
µόλις δύο εβδοµάδες 
για το τέλος της µετα-
γραφικής περιόδου 
και οι παρά-
γοντες θα 
«τρέξουν» 

όλα τα ανοικτά ζητήµατα. Σήµε-
ρα θα ξεκαθαρίσει οριστικά και 
η µεταγραφή του Νέρι Καστίγιο. 
Ο ποδοσφαιριστής όπως και οι 
Σικάγο Φάιερς τα έχουν βρει µε 
τη διοίκηση του Αρη και απλά 
αναµένεται η απάντηση από την 
αµερικανική οµοσπονδία στο αί-
τηµα που υπέβαλε το Σικάγο για 
την εκπρόθεσµη έκδοση δελτίου 
του Καστίγιο, µετά την ολοκλή-
ρωση των υποχρεώσεών του 
στον Αρη. Η οµάδα της Αµερικής 
περιµένει σήµερα την απάντηση 
της οµοσπονδίας που λογικά θα 
είναι θετική. Στα αγωνιστικά, ο 
Κούπερ για άλλο ένα παιχνίδι 
πονοκεφαλιάζει µε την επιθετι-
κή γραµµή. Ο µοναδικός διαθέ-
σιµος σέντερ φορ είναι ο Ντά-

νιελ Τσέζαρεκ, ο οποίος όµως 
προέρχεται από αγωνιστική 
απραξία ενός µήνα λόγω 
του τραυµατισµού του. ∆εν 
πρέπει να αποκλειστεί κα-

νένα ενδεχόµενο 
όσον αφορά τον 
Κριστιάν Πορτί-
για. Η µπλε κάρ-
τα του Ισπανού 
µεσοεπιθετικού 
ήρθε χτες και 
σήµερα θα εκδο-
θεί το δελτίο του 
οπότε υπολογίζε-
ται από τον Αρ-
γεντινό τεχνικό 
για το παιχνίδι 
µε τον Πανιώ-
νιο. Μπορεί να 
πάρει χρόνο 
συµµετοχής 
ως αλλαγή ή 

ακόµα να χρη-
σιµοποιηθεί ως 

βασικός για να κα-
λύψει τα κενά στην 

επίθεση. «Ο Πανιώνιος 
γίνεται πιο επικίνδυνος 

τώρα, καθώς ενισχύθηκε 
µε τον Μήτρογλου. Εχει µε-

γάλο κίνητρο για τη νίκη λόγω 
της βαθµολογικής του θέσης 
και θα την ψάξει µε κάθε τρόπο. 
Πρέπει να είµαστε προσεκτικοί 
αν θέλουµε τη νίκη», δήλωσε ο 
Ρικάρντο Φατί για τον αγώνα µε 
τους «κυανέρυθρους».

ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΗΣ

�� �ΧΑΝΕΤΑΙ� ΚΑΙ Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

«Πρέπει να είµαστε 
προσεκτικοί αν θέλουµε 
τη νίκη», τόνισε για το µατς 
µε τον Πανιώνιο ο Φατί.
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Ο Β. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΚΟΥ ΞΕΚΑ   ΘΑΡΙΣΕ ΟΤΙ «ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ»

Στους επτά ουρανούς!

▶▶ ΗΡΑΚΛΗΣ▶▶ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑ  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΣ ΜΠΑ

▶▶ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ «ΦΑΙΑΚΕΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

▶▶ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Τα δύο τελευταία χρόνια φορούσε τη 
φανέλα της Ναντ, ενώ έχει περάσει 
επίσης από την Ντιναμό Βουκουρεστί-
ου, τη Βασιλεία και τη Σφαξ (ομάδα 
της Τυνησίας). Ο 30χρονος έφτασε 
χθες το βράδυ στη Λάρισα για συ-
ζητήσεις και αν δεν υπάρξει κάποια 
συγκλονιστική ανατροπή, σήμερα θα 
ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτη-
σή του. Πάντως, θα πρέπει πρώτα να 
αδειάσει θέση ξένου, καθώς δεν έχει 

κοινοτικό διαβατήριο και ο πρώτος 
υποψήφιος για αποχώρηση είναι ο 
Αμπουχατζίρα.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Τουμέρ 
Μετίν τραυματίστηκε και είναι εξαι-
ρετικά αμφίβολος για το ματς με τον 
Ηρακλή. Ο Τούρκος μέσος υπέστη κά-
κωση στην ποδοκνημική και υποβλή-
θηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα 
των οποίων αναμένονται σήμερα.

Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

«Ψωνίζει» από τα κάτω      ράφια η Λάρισα «Κάλυψε» 
τους παίκτες 
ο Ουζουνίδης

ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ κλί-
μα κυλούν οι τελευταίες 
μέρες στην Κέρκυρα, με 
τον ΑΟΚ να προκρίνεται 

για δεύτερη φορά στην ιστορία του 
στην προημιτελική φάση του Κυπέλ-
λου. Η συγκεκριμένη διάκριση δεν 
ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, αλλά 
υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να 
ακολουθήσει ακόμη καλύτερη πο-
ρεία, με δεδομένο ότι αντίπαλος 
στους «8» είναι ο Ολυμπιακός Βό-
λου και όχι κάποιος από τα μεγα-
θήρια του κέντρου. Ο Μπόζινταρ 
Μπάντοβιτς βλέπει τους κόπους των 
ποδοσφαιριστών του να δικαιώνο-
νται. Σε δηλώσεις του στον «Ε.Τ.» 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαι 
πολύ χαρούμενος που προκριθή-
καμε και ακόμη περισσότερο για τα 
παιδιά. Δουλεύουν πολύ σκληρά 
στις προπονήσεις και η πρόκριση 
ήταν μεγάλη ανταμοιβή. Παίξαμε 

αρκετά καλά σε όλο το ματς, εκτός 
από το πρώτο 20λεπτο, όπου κά-
ναμε αρκετά λάθη τακτικής και δεν 
λειτουργήσαμε επιθετικά. Ωστόσο 
βγάλαμε θέληση και πάθος στο 
γήπεδο». Ο Σέρβος τεχνικός μίλη-
σε και για τη συνέχεια του θεσμού: 
«Κάποιοι θεωρούν ότι ο Ολυμπια-
κός Βόλου είναι το φαβορί. Εμείς 
θα κάνουμε το παιχνίδι μας και θα 
παλέψουμε για την πρόκριση».

Σε μεταγραφικό επίπεδο, οι «Φαί-
ακες» βρίσκονται μία ανάσα από 
δύο πολύ σημαντικές προσθήκες. 
Ο λόγος γίνεται για τους Ζοέλ Επα-
λέ και Μανώλη Μονιάκη. Ο πρώτος 
έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση και 
απομένει το τυπικό μέρος, ενώ ο 
Κρητικός μπακ αναμένεται να απο-
κτηθεί δανεικός, μόλις ολοκληρωθεί 
η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Τ. ΤΣΟΛΚΑΣ
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ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ 
επικρατεί στον 
Ηρακλή μετά τον 
αποκλεισμό στο 

Κύπελλο από την Κέρκυρα 
και έντονη δυσαρέσκεια στις 
τάξεις των οπαδών, που δεν 
μπορούν να δικαιολογήσουν 
στους παίκτες την έλλειψη πά-
θους στον προχθεσινό αγώνα. 
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, αφού 
φρόντισε με τις δηλώσεις του 
να «καλύψει» τους ποδοσφαι-
ριστές, λέγοντας ότι δεν μπο-
ρεί να έχει παράπονο από την 
προσπάθειά τους, επιχειρεί να 
κρατήσει ψηλά το ηθικό τους 
εν όψει της συνέχειας του 
πρωταθλήματος.

«Πρέπει», τους είπε στη χθε-
σινή απογευματινή προπόνη-
ση, «να σηκώσουμε ψηλά το 
κεφάλι και να αποζημιώσουμε 
τους πικραμένους φιλάθλους 
μας με καλές εμφανίσεις και 
θετικά αποτελέσματα. Σας 
πιστεύω, ξέρω ότι μπορείτε, 
αλλά πρέπει όλοι μαζί να προ-
σπαθήσουμε περισσότερο».

Για το ματς της Κυριακής 
στη Λάρισα ο προπονητής του 
Ηρακλή δεν υπολογίζει τον 
τιμωρημένο Γιάκομπ, που θα 
εκτίσει τη δεύτερη και τελευ-
ταία αγωνιστική της ποινής 
του. Ο Ηλιάδης έχει ένα κτύ-
πημα στον αχίλλειο τένοντα, 
αλλά φαίνεται ότι θα είναι στη 
διάθεσή του.

Ο Μονσέφ Ζερκά πρόκειται 
να έρθει σήμερα στη Θεσσα-
λονίκη, ενώ η άφιξη του Αμέρ 
Μπουαζά αναβλήθηκε... επ’ 
αόριστον. Αιτία το γεγονός ότι 
δεν έχει στείλει ακόμη ορισμέ-
να ιατρικά έγγραφα σχετικά 
με την επέμβαση στην οποία 
υποβλήθηκε παλιότερα στο 
γόνατο. Ο Σάνι Καϊτά είναι 
προγραμματισμένο να «πε-
τάξει» σήμερα το πρωί για τη 
Θεσσαλονίκη από το Κάιρο, 
μέσω Λάρνακας και Αθήνας.

Με δηλώσεις του σε ρου-
μανική ιστοσελίδα, ο Ρικάρντο 
Ντάνι εμφανίζεται απόλυ-
τα ικανοποιημένος από την 
παρουσία του στον Ηρακλή. 
«Προσαρμόστηκα πολύ γρή-
γορα και οι άνθρωποι της 
ομάδας με σέβονται», λέει. 
«Εκανα την καλύτερη επιλογή 
για την καριέρα μου. Στόχος 
μας είναι να μην επιτρέψουμε 
να έχει η ομάδα περιπέτειες 
όπως τα προηγούμενα χρό-
νια». 

Εκοψε με...  Βαλβέρδε

ΣΤΙΣ 19 Ιανουαρίου θα γίνουν τα 
δύο σημαντικά παιχνίδια για την 
προημιτελική φάση του Κυπέλλου. 
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθη-
ναϊκός - ΑΕΚ (οι νικητές των δύο 
ζευγαριών θα κοντραριστούν στα 
ημιτελικά) θα παίξουν για πρώτη 
φορά στη φάση των «8» την ερχό-
μενη Τετάρτη στις 18.00 και 21.00 
αντίστοιχα. 

Μία ημέρα νωρίτερα θα γίνει το 
Κέρκυρα - Ολυμπιακός Βόλου και 
μία ημέρα αργότερα το Ατρόμητος 
- Διαγόρας. Στις 2 Φεβρουαρίου 

θα γίνουν οι επαναληπτικοί των 
δύο ντέρμπι. 

Πρώτοι αγώνες
18/1 Κέρκυρα-Ολυμπ. Βόλου 17.00
19/1 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 18.00
19/1 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21.00
20/1 Ατρόμητος-Διαγόρας 19.00 

Επαναληπτικοί
2/2 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 18.00
2/2 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 21.00
3/2 Διαγόρας-Ατρόμητος 16.00
3/2 Ολυμπ. Βόλου-Κέρκυρα 17.00

Την Τετάρτη τα ντέρμπι

«Είμαι πολύ χαρούμενος που προκριθήκαμε», τόνισε ο Μπάντοβιτς.

Μαρινάκης και Βαλβέρδε σε τετ α τετ στη χθεσινή κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
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1 2 3 4 5
137 157 132 140 163
6 7 8 9 10
149 152 157 135 146
11 12 13 14 15
156 154 156 147 151
16 17 18 19 20
152 152 166 148 144
21 22 23 24 25
162 151 163 149 146
26 27 28 29 30
161 157 156 160 143
31 32 33 34 35
162 163 145 167 148
36 37 38 39 40
157 178 145 159 157
41 42 43 44 45
160 134 148 142 139

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

1.150ός διαγωνισμός

Εμφανίσεις 45 αριθμ. Καθυστερήσεις 45 αριθμ.

1 2 3 4 5
75 73 70 60 67
6 7 8 9 10
80 58 71 75 63
11 12 13 14 15
69 65 76 72 58
16 17 18 19 20
83 58 67 66 67

1 2 3 4 5
22 1 8 29 5
6 7 8 9 10
55 9 14 4 75
11 12 13 14 15
47 3 16 0 2
16 17 18 19 20
11 49 21 22 19

Εμφανίσεις του Τζόκερ Καθυστερήσεις του Τζόκερ

Τζόκερ

 Αριθμοί Τζόκερ
1.140ή κλήρωση 1, 4, 9, 36, 42 7

1.141η κλήρωση 2, 16, 18, 22, 24 3

1.142η κλήρωση 11, 15, 22, 36, 45 2

1.143η κλήρωση 19, 25, 31, 37, 38 14

1.144η κλήρωση 7, 10, 12, 19, 39 5

1.145η κλήρωση 2, 4, 6, 12, 40 9

1.146η κλήρωση 5, 10, 14, 17, 26 12

1.147η κλήρωση 13, 24, 26, 36, 43 15

1.148η κλήρωση 2, 23, 29, 42, 44 2

1.149η κλήρωση 4, 11, 25, 28, 44 14

 Οι            τελευταίες κληρώσεις10

Την ΟΛΟκΛηΡωΣη της 
συμφωνίας με την Μπε-
ϊτάρ Ιερουσαλήμ περιμέ-
νουν στον ΠΑΟΚ για να 

αποκτήσουν ως δανεικό τον Ντάριο 
Φερνάντεζ, ενώ ταυτόχρονα επιχει-
ρούν να ξεδιαλύνουν το θολό τοπίο 
με τους πολλούς ατζέντηδες που εμ-
φανίστηκαν στο προσκήνιο. «Είχα κι 
εγώ τον Ντάριο στη μεταγραφική μας 
λίστα, αλλά απέσυρα το ενδιαφέρον 
μου όταν διαπίστωσα ότι εμπλέκονται 
διάφοροι που θέλουν να πάρουν τη... 
μίζα τους», δήλωσε χθες ο μεγαλομέ-
τοχος του Ολυμπιακού Βόλου, Αχιλ-
λέας Μπέος. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι 
έδωσε κάποιες σχετικές συμβουλές για 
το χειρισμό του θέματος στον πρόεδρο 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Θόδωρο Ζαγοράκη.

Ενας από τους εκπροσώπους του 
παίκτη, ο Λιράν Ατία, δηλώνει ότι εί-
ναι ιδανική η επιλογή του ΠΑΟΚ για 
τη συνέχεια της καριέρας του παίκτη. 
«Πιστεύω, λέει, ότι είναι θέμα ωρών 
ή, στη χειρότερη περίπτωση, ημερών 
η επισημοποίηση της συνεργασίας με 
τον ΠΑΟΚ. Τίποτε δεν έχει τελειώσει, 

αλλά το σημαντικό είναι πως υπάρχει 
θετικό πνεύμα για τη συνεργασία και 
από τις δύο πλευρές. Είμαστε ευχα-
ριστημένοι από την προσέγγιση του 
ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μεγάλη ομάδα, 
με πολύ κόσμο και ο Ντάριο θέλει πολύ 
να φορέσει τη φανέλα της».

Η προετοιμασία της ομάδας για τον 
αγώνα του Σαββάτου στον Βόλο συ-
νεχίζεται στη σκιά της αναμονής της 
επίσημης εμφάνισης των Αράβων επι-
χειρηματιών, οι οποίοι ωστόσο ούτε 
χθες έκαναν κάποια κίνηση για να με-

τουσιώσουν σε πράξη το ενδιαφέρον 
τους για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Μάκης Χά-
βος ζήτησε από τους παίκτες να μην 
ασχολούνται μ’ αυτό το θέμα και να 
αφοσιωθούν μόνο στις υποχρεώσεις 
τους, ζητώντας τη νίκη στο Πανθεσ-
σαλικό, ώστε, όπως τόνισε, η ομάδα 
να μπει με υψηλό ηθικό στη διπλή 
αναμέτρηση για το Κύπελλο κόντρα 
στον Ολυμπιακό. Ο Σαλπιγγίδης δεν 
προπονήθηκε χθες προληπτικά, λόγω 
ενός κρυολογήματος, αλλά επανήλθε 
σε κανονικό ρυθμό ο Αθανασιάδης. 
Οπως φάνηκε, ο Χάβος θα παρατάξει 
την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1, 
ενώ υπολογίζει για την ενδεκάδα τον 
Ιβιτς και τον Κουτσιανικούλη. ■

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΡηΓΟΡΙΑΔηΣ
sport@e-typos.com
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Στο... δρόμο 
ο Φερνάντεζ!

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

κΑΘΕ μΕΡΑ και μία μεταγραφή για τον 
Ολυμπιακό Βόλου. Οι «ερυθρόλευκοι» 
ήρθαν σε συμφωνία με τη Φορταλέζα για 
την απόκτηση του Κάρλος Αουγκούστο 

Μπερλόντι ή αλλιώς Τικάο. Ο Βραζιλιάνος αμυντι-
κός μέσος είναι 26 ετών και αναμένεται να δώσει 
πολύτιμες βοήθειες στο χώρο του κέντρου. Ηδη από 
χθες βρίσκεται στην Ελλάδα και μάλιστα πέρασε 
και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αυτή είναι 
η τρίτη κατά σειρά μεταγραφή που ολοκληρώνουν 

οι Βολιώτες. Η αρχή έγινε την Τρίτη με τον Νόε 
Ακόστα, ακολούθησε την Τετάρτη ο Απόστολος 
Αναστασίου και χθες ήρθε η πληροφόρηση για τον 
Βραζιλιάνο. Βέβαια, η ενίσχυση δεν σταματάει εδώ, 
καθώς αναμένεται να αποκτηθεί ένας επιθετικός για 
να καλύψει το κενό στη γραμμή κρούσης.

Στο μεταξύ, η προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι 
με τον ΠΑΟΚ συνεχίστηκε χθες, με τον Σάκη Τσιώλη 
(φωτό) να αναζητά τους αντικαταστάτες των Ουμπί-
ντες και Αλβαρεζ στο αρχικό σχήμα. Ο πρώτος είναι 

τραυματίας και δεν υπολογίζεται, ενώ ο δεύτερος 
είναι τιμωρημένος. Είναι πολύ πιθανό, ανάλογα με 
την εξέλιξη της αναμέτρησης, να πάρει χρόνο συμ-
μετοχής ο Ακόστα. Ο Ισπανός είναι σε αρκετά καλή 
κατάσταση, κάτι που έδειξε και στις πρώτες προπο-
νήσεις. Τέλος, ιδιαίτερη κινητοποίηση υπάρχει στις 
τάξεις των φιλάθλων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
διοίκησης περίπου 10.000 οπαδοί του Ολυμπιακού 
θα βρεθούν στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού.

Β. ΖηνΕΛηΣ

▶▶ ΑνΑκΟΙνωΘηκΕ η μΕΤΑΓΡΑΦη ΤΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑνΟΥ ΑμΥνΤΙκΟΥ μΕΣΟΥ ΤΙκΑΟ

Σε ρυθμούς… σάμπα «χορεύουν» στον Βόλο
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Ο Φερνάντεζ (εδώ με 
τη φανέλα του Αρη) 

προβάρει τα ασπρόμαυρα.
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Ο νειρεµένη ήταν η προχθε-
σινή βραδιά για τον Λιο-
νέλ Μέσι. Ο νικητής της 

«Χρυσής Μπάλας» παρουσίασε το 
βαρύτιµο τρόπαιο στο «Καµπ Νου», 
έχοντας δίπλα του τους συµπαίκτες 
και φιναλίστ του βραβείου, Τσάβι 
και Αντρές Ινιέστα, και γνώρισε την 
αποθέωση από τους οπαδούς των 
«µπλαουγκράνα». 

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ φάνη-
κε πως είχε πάρει επί… προσωπικού 
τις κριτικές που ακούστηκαν για την 
ανάδειξή του ως κορυφαίου της χρο-
νιάς και πέτυχε τα τρία πρώτα γκολ 
των Καταλανών, στο θρίαµβο 5-0 επί 
της Μπέτις στον πρώτο προηµιτελικό 
του Κυπέλλου Ισπανίας, δίνοντας τις 
δικές του απαντήσεις σε όσους τον 

αµφισβήτησαν. «∆εν µε ενδιαφέρει 
τι λένε διάφοροι για το βραβείο 
αυτό. Αυτό που µε απασχολεί είναι 
η γνώµη των συµπαικτών µου και 
των δικών µου ανθρώπων. Αυτοί 
µου απένειµαν συγχαρητήρια και 
αυτό είναι το σηµαντικό για µένα. Ο 
Ινιέστα, ο Τσάβι και εγώ γνωρίζουµε 
το πόσο καλές είναι οι σχέσεις µας 
και δεν έχουµε να δώσουµε εξηγή-
σεις σε κανέναν», υπογράµµισε µετά 
το µατς ο Μέσι, ο οποίος πρόσθεσε 
πως θέλει να ανακοινωθεί όσο πιο 
γρήγορα γίνεται η ανανέωση του 
συµβολαίου του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Μπαρτσελόνα, µε αυτή τη νίκη, 
εκτός του ότι εξασφάλισε ουσιαστι-
κά την πρόκριση στα ηµιτελικά του 
Κυπέλλου, ισοφάρισε και το ρεκόρ 
των 27 συνεχόµενων αγώνων δί-
χως ήττα που κατέχει η οµάδα του 
Ρίνους Μίχελς από το µακρινό 1974 
και, σε περίπτωση που δεν ηττηθεί 
από τη Μάλαγα στο επόµενο µατς 
πρωταθλήµατος, θα πιάσει άλλη 
µία κορυφή στην ιστορία του συλ-
λόγου. 

Μοναδική σκιά στη µαγική προ-
χθεσινή βραδιά ήταν η λογοµαχία 
των Πικέ και Αλβες στη διάρκεια της 
αναµέτρησης. Ο Βραζιλιάνος έκλεισε 
την κακή παρένθεση λέγοντας πως 
«αυτά συµβαίνουν λόγω της έντασης 
που υπάρχει την ώρα του µατς». ■

∆ύσκολη 
αποστολή για 
Ντόρτµουντ 

Πρόκριση 
µε σούπερ 
Ντελ Πιέρο

�� ΓΕΡΜΑΝΙΑ�� ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Εκρυψε την 
(χρυσή) µπάλα

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στα βαθιά πέφτει 
η πρωταθλήτρια χειµώνα στη Γερ-
µανία, Ντόρτµουντ. Η αρµάδα του 
Γιούργκεν Κλοπ δοκιµάζεται απόψε 
στη δύσκολη έδρα της Λεβερκούζεν, 
στο άνοιγµα της αυλαίας του δεύ-
τερου γύρου της Μπουντεσλίγκα. 
Ο 43χρονος τεχνικός προσπάθησε 
να µην αφήσει τους ποδοσφαιρι-
στές του να επηρεαστούν από τα 
δηµοσιεύµατα που τους θέλουν 
ήδη αγκαλιά µε τον τίτλο. «Εχουν 
ειπωθεί και γραφτεί πολλά, όµως 
όλα εξαρτώνται µόνο από εµάς. Αν 
φανούµε τόσο δυνατοί στη συνέ-
χεια του πρωταθλήµατος όσο και 
στις πρώτες 17 αγωνιστικές, τότε 
θα µπορούµε να γιορτάσουµε». Την 
ίδια στιγµή στην Μπάγερν, ο Λουίς 
Φαν Χάαλ φρόντισε να βάλει τέλος 
στα όνειρα όσων ήλπιζαν πως θα 
εντάξουν τον Ολλανδό χαφ, Μαρκ 
Φαν Μπόµελ, στο δυναµικό τους: 
«Ο Φαν Μπόµελ θα παραµείνει ο 
αρχηγός µας, αρχής γενοµένης του 
αγώνα µε τη Βόλφσµπουργκ».

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ήταν ο Αλε-
σάντρο ντελ Πιέρο στη νίκη της 
Γιουβέντους 2-0 επί της Κατάνια, 
που χάρισε στη «Βέκια Σινιόρα» 
το εισιτήριο για τους «8» του Κυ-
πέλλου Ιταλίας. 

Στο 18ο λεπτό τραυµατίστηκε ο 
Λούκα Τόνι και µε δεδοµένες τις 
απουσίες των άλλων επιθετικών 
Φάµπιο Κουαλιαρέλα και Αµάου-
ρι το βάρος έπεσε στον αειθαλή 
αρχηγό. Ο 36χρονος απέδειξε ότι 
παραµένει ηγέτης, δηµιουργώντας 
τα γκολ που πέτυχαν οι Μίλος 
Κράσιτς (34’) και Σιµόνε Πέπε 
(54’). Ωστόσο, δεν ήταν µόνο η 
βραδιά του Ντελ Πιέρο. Ο Τζιαν-
λουίτζι Μπουφόν γνώρισε την 
αποθέωση στην επιστροφή του 
κάτω από τα δοκάρια, µετά την 
επτάµηνη απουσία του. 

Στα προηµιτελικά η Γιουβέντους 
θα αντιµετωπίσει τη νικήτρια του 
ντέρµπι ανάµεσα σε Λάτσιο και 
Ρόµα (19/1).
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ΣΤΕΦ. ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
sbroussalis@e-typos.com

ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ Ο ΜΕΣΙ 

Πάµε Στοίχηµα

Ποδόσφαιρο
 Σκορ Η/Τ
137. ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ-ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1-0 1/1
138. ΣΥΡΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 1-2 2/2
139. ΑΛΜΕΡΙΑ-ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1-0 1/1
140. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΚΑΤΑΝΙΑ 2-0 1/1

Μπάσκετ
720. ΙΝΤ. ΠΕΪΣΕΡΣ-ΝΤ. ΜΑΒΕΡΙΚΣ 102-89 1
721. ΣΑΡΛ. ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ-ΣΙΚ. ΜΠΟΥΛΣ 96-91 1
722. ΤΟΡ. ΡΑΠΤΟΡΣ-ΑΤΛ. ΧΟΚΣ 101-104 1
723. ΜΠ. ΣΕΛΤΙΚΣ-ΣΑΚΡ. ΚΙΝΓΚΣ 119-95 1
724. ΝΤ. ΠΙΣΤΟΝΣ-ΜΕΜΦ. ΓΚΡΙΖΛΙΣ 99-107 2
725. ΜΙΛΓ. ΜΠΑΚΣ-ΣΑΝ ΑΝΤ. ΣΠΕΡΣ 84-91 2
726. ΝΙΟΥ ΟΡΛ. ΧΟΡΝΕΤΣ-ΟΡΛ. ΜΑΤΖΙΚ 81-81 1
727. ΧΙΟΥΣΤ. ΡΟΚΕΤΣ-ΟΚΛ. ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ 112-118 2
728. ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ-Ν.Γ. ΝΙΚΣ 131-125 2
729. ΦΟΙΝ. ΣΑΝΣ-ΝΙΟΥ ΤΖ. ΝΕΤΣ 103-103 2
730. ΓΚ. ΣΤ. ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ-Λ.Α. ΛΕΪΚΕΡΣ 110-115 1
731. Λ.Α. ΚΛΙΠΕΡΣ-ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ 111-105 1
732. ΕΣΤΟΥ∆ΙΑΝΤΕΣ-ΜΑΝΡΕΣΑ 67-77 2
733. ΣΕΒΙΛΛΗ-ΡΕΑΛ Μ. 75-89 2
734. ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ 81-77 2
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Ο Μέσι παρουσίασε τη 
«Χρυσή Μπάλα» µαζί µε 
τους Τσάβι και Ινιέστα.

Η ΩΡΑ της κρίσης έφτασε νωρίς για τον Κένι Νταλ-
γκλίς. Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, µετά την ήττα µε 
2-1 από την Μπλάκπουλ την περασµένη Τετάρτη, 
καλείται να αποδείξει ότι µπορεί να αλλάξει την 
κακή εικόνα της οµάδας. Το πρώτο του τεστ στο 
«Ανφιλντ», στη νέα θητεία του στον πάγκο των 
«ρεντς», είναι κοµβικό. Κόντρα στη µισητή συµπο-
λίτισσα Εβερτον και υπό το βλέµµα όχι µόνο των 
απαιτητικών οπαδών, αλλά και του ιδιοκτήτη, Τζον 
Χένρι. Ο Αµερικανός επιχειρηµατίας στον πρώτο 

γύρο δεν είχε φέρει… γούρι στην οµάδα του καθώς 
η Εβερτον είχε επικρατήσει µε 2-0. «Εχω αναλάβει 
µία τεράστια πρόκληση. Το θετικό είναι ότι βλέπω 
πως υπάρχει θέληση και πίστη για βελτίωση», τό-
νισε ο Νταλγκλίς, που είδε τουλάχιστον τον Φερ-
νάντο Τόρες να πετυχαίνει το γκολ της Λίβερπουλ 
προχθές, επιβεβαιώνοντας πως θα προσπαθήσει 
να κάνει τον Ισπανό επιθετικό και πάλι «φονικό 
όπλο». Κάτι σαν τον Λουίς Σουάρες (φωτό) του 
Αγιαξ, τον οποίο οι «ρεντς» έχουν βάλει στο µάτι, 

προκειµένου να δώσουν (ανα)πνοή στην επιθετική 
τους γραµµή, που αγκοµαχά.

Βαθιά ανάσα πήρε και ο προπονητής της Αρσε-
ναλ, Αρσέν Βενγκέρ, σκεπτόµενος πως οι «κανο-
νιέρηδες» θα έχουν δεύτερη ευκαιρία κόντρα στην 
Ιπσουιτς για το Λιγκ Καπ. «Ευτυχώς που έχουµε και 
τον επαναληπτικό, ώστε να ανατρέψουµε το εις 
βάρος µας 1-0», τόνισε ο Αλσατός τεχνικός.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Στόχος η ανάκαµψη και… ο Σουάρες
�� ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΑΛΓΚΛΙΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΞ

�� ∆ΟΕ

«Καµπάνα» 
στην Γκάνα
�ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ� από τη ∆ΟΕ 
δέχτηκε η Ολυµπιακή Eπιτροπή 
της Γκάνας, µε αποτέλεσµα η συµ-
µετοχή της αφρικανικής χώρας 
στους Αγώνες του Λονδίνου το 
2012 να είναι αµφίβολη. Ο λόγος 
ήταν οι κυβερνητικές παρεµβάσεις 
στα αθλητικά δρώµενά της. 

«Οι Γκανέζοι δεν έκαναν τα 
απαραίτητα βήµατα για να δια-
σφαλίσουν την προστασία της 
Ολυµπιακής Επιτροπής της χώ-
ρας από πολιτικές παρεµβάσεις. 
Ετσι τους επιβλήθηκε η τιµωρία», 
δήλωσε στο πρακτορείο Reuters 
στέλεχος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ∆ΟΕ.

RE
U

TE
RS



Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ62

   
 Τ

Ο ΓΕΓΟΝΟΣ

   
 Τ

Ο ΓΕΓΟΝΟΣ

   
 Τ

Ο ΓΕΓΟΝΟΣ

   
 Τ

Ο ΓΕΓΟΝΟΣ

   
 Τ

Ο ΓΕΓΟΝΟΣ

S
p
o
rt

ΣΤΑ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ του ΟΑΚΑ, λίγο µετά 
τον αγώνα επί του Παναθηναϊκού, οι παίκτες 
και το προπονητικό επιτελείο του Ολυµπι-
ακού πανηγύρισαν για τη νίκη, αλλά πολύ 
γρήγορα τα επινίκια κόπασαν. Το γλέντι που 
έστησαν περίπου χίλιοι οπαδοί και σύσσω-
µη η διοίκηση των Πειραιωτών στο ΣΕΦ 
µία ώρα µετά τα µεσάνυχτα της Τετάρτης 
δεν τους άφησε ασυγκίνητους, αλλά οι καθ’ 
ύλην αρµόδιοι φρόντισαν να κρατήσουν χα-
µηλούς τόνους.

Μια επιτυχία στην έδρα του «αιώνιου» 
αντιπάλου, που δίνει αβαντάζ για το πλεο-
νέκτηµα έδρας, είναι πάντα πολύτιµη, αλλά 
στο λιµάνι θεωρούν σηµαντικότερη τη δια-
χείρισή της από την ίδια τη νίκη. Ο Ντούσαν 
Ιβκοβιτς και ο Γιάννης Μπουρούσης έσπευ-
σαν πρώτοι να κατευνάσουν το κλίµα ευ-
φορίας, λέγοντας στους οπαδούς και τους 
παράγοντες των Πειραιωτών πως ο στόχος 
του Ολυµπιακού δεν είναι µια νίκη σε µατς 
κανονικής περιόδου, αλλά το πρωτάθλη-
µα. Ο «σοφός» επανέλαβε τα ίδια ακριβώς 
λόγια και στους παίκτες του στη χθεσινή 

προπόνηση, αλλά πλέον πιστεύει ότι έγινε 
το σηµαντικότερο βήµα για να κυριαρχήσει 
ο Ολυµπιακός επί των «πρασίνων». 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΥΤΗΣ

�ΗΤΑΝ µια µεγάλη σφαλιάρα». Αυτή η 
φράση του ∆ηµήτρη Ιτούδη χθες το πρωί 
σε ραδιοφωνικό σταθµό είναι ενδεικτική 
του πώς υποδέχθηκαν στον Παναθηναϊκό 
την εντός έδρας ήττα στο ντέρµπι, ωστόσο 
εξίσου ενδεικτική του κλίµατος είναι και η 

φράση του Μάικ Μπατίστ στο blog του στο 
«gazzetta.gr», πως «δεν πρέπει να πιέσουµε 
το κουµπί του πανικού». Αυτό που προέχει 
είναι η ψυχραιµία, προκειµένου η ήττα να 
είναι «χρήσιµη για τη συνέχεια», όπως τόνισε 
ο Οµπράντοβιτς. Αµεσα άρχισε η ενδελεχής 
µελέτη των πεπραγµένων στο παρκέ του 
ΟΑΚΑ από το τεχνικό επιτελείο. Μια «δόση» 
πήραν χθες οι παίκτες, µέσω βίντεο.

«Εχουµε τη γνώση να διαχειριστούµε 
τέτοιου είδους καταστάσεις, δεν πρόκειται 
για δράµα», επεσήµανε ο Ιτούδης, µε τον 
Μπατίστ να συµπληρώνει πως «δεν παίξαµε 
καλά, αλλά δεν πρόκειται να επαναληφθεί». 
Ο Αµερικανός αναφέρθηκε και στον ∆ιαµα-
ντίδη, τονίζοντας πως «όταν ο ηγέτης σου 
δεν είναι καλά είναι δύσκολο να νικήσεις». 
Παράλληλα, παρά τη γενικότερη ικανοποί-
ηση για τη συµπεριφορά του κόσµου, η φω-
τοβολίδα που οδήγησε στην 5λεπτη διακοπή 
και οι φωτοβολίδες µε τα αντικείµενα που 
έπεσαν αµέσως µετά τη λήξη βάζουν σε κίν-
δυνο το ΟΑΚΑ από 1 έως 3 αγωνιστικές.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ

Προσγείωση µέχρι τον Μάιο Μελέτη και ψυχραιµία
�� ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΙΚΗ, ΑΛΛΑ Ο ΤΙΤΛΟΣ �� ΣΤΟΝ ΠΑΟ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥΣ

Νέα µαθήµατα 
από το «δάσκαλο»

ΟΙ ΠΕΝΤΕ �ΣΟΦΕΣ� ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΒΚΟΒΙΤΣ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ… ΜΑΤ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ

Ο «δάσκαλος» έπιασε αδιά-
βαστο το «µαθητή» και τον 
κέρδισε στο γήπεδό του. Πριν 

από το τζάµπολ του ΟΑΚΑ ο Ζέλικο 
Οµπράντοβιτς είχε πλεονέκτηµα ένα-
ντι του κουµπάρου και µέντορά του, 
Ντούσαν Ιβκοβιτς. Παρ’ όλα αυτά, ο 
«σοφός» απάντησε τακτικά σε κάθε 
προσπάθεια του Παναθηναϊκού και 
έτσι ο Ολυµπιακός κατέκτησε µια 
σπουδαία νίκη στηριζόµενος σε πέντε 
βασικούς άξονες.

1 Ελεγχος 
του ρυθµού

Ο Ολυµπιακός γνώριζε ότι µόνο αν 
οδηγούσε το παιχνίδι σε χαµηλό τέµπο 
είχε πιθανότητες να φύγει νικητής από 
το ΟΑΚΑ. Ο Ιβκοβιτς χρησιµοποίησε 
αρκετή ώρα τρεις γκαρντ, έχοντας συ-
νεχώς καλή κυκλοφορία της µπάλας. 
Το σηµαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, 
είναι ότι περιόρισε αποτελεσµατικά 
τους αιφνιδιασµούς του ΠΑΟ, δεχό-
µενος µόλις δύο «εύκολα» καλάθια.

2 Αποτροπή προσωπικών 
µονοµαχιών

Τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός έχει 
αφήσει το αγαπηµένο του pick ’n’ roll 
και έχει ρίξει το βάρος στο παιχνίδι 

των περιφερειακών του µε πλάτη 
εναντίον κοντύτερων αντιπάλων. Η 
δυνατή άµυνα του Ολυµπιακού, όµως, 
χάλασε την αγαπηµένη τακτική των 
πρωταθλητών, ακινητοποιώντας τους 
∆ιαµαντίδη, Σάτο, Περπέρογλου, Τέ-
πιτς και Καϊµακόγλου.

3 ∆ηµιουργία 
νεκρών ζωνών

Ο Παναθηναϊκός αρέσκεται να σκο-
ράρει µε τους ψηλούς του κάτω από 
το καλάθι και µε ελεύθερα τρίποντα 
που προκύπτουν από την πολύ καλή 
κυκλοφορία της µπάλας. Η πιεστική 
άµυνα των «ερυθρολεύκων» οδήγησε 
τους «πράσινους» να σουτάρουν µόνο 
από µέση απόσταση, χωρίς καλές προ-
ϋποθέσεις, µε συνέπεια να πέσουν τα 
ποσοστά ευστοχίας του Παναθηναϊ-
κού στο 31%.

4 Ενεργοποίηση 
Βασιλόπουλου

Ο Οµπράντοβιτς έδωσε εντολή 
στο τελευταίο πεντάλεπτο στον 
∆ιαµαντίδη να αναλάβει τις πε-
ρισσότερες επιθετικές προσπά-
θειες. Ο Ιβκοβιτς το κατάλαβε 
και απάντησε περνώντας στο 
παιχνίδι για πρώτη φορά τον 
Βασιλόπουλο, ο οποίος ανέ-
λαβε τη φρούρηση του αρ-
χηγού του Παναθηναϊκού, 
την ώρα που οι συµπαίκτες 
του έπαιξαν άµυνα ζώνης, 
κλείνοντας χώρους δράσης 
στους υπόλοιπους «πράσινους».

5 Περιορισµός φθοράς 
από Νίκολας

Ο Νίκολας ήταν ο µοναδικός παίκτης 
του Παναθηναϊκού που βρέθηκε σε 
καλή µέρα επιθετικά, πετυχαίνοντας 
στο τρίτο δεκάλεπτο έντεκα πό-
ντους από προσωπικές ενέργειες. 
Ο Ιβκοβιτς «έστειλε» στο µαρκάρι-
σµά του κατά σειρά τους Γκόρντον, 
Σπανούλη, Χαλπερίν, µε συνέπεια να 
κουραστεί και να µην µπορεί να φέρει 
εις πέρας ούτε την οργάνωση του παι-
χνιδιού που ανέλαβε στην τελευταία 
περίοδο. 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΥΤΗΣ
lmoutise-typos.com

Ο Ντούντα είχε µια 
απάντηση σε κάθε 
τρικ του «Ζοτς»

«∆εν θα επαναληφθεί», τόνισε ο Μπατίστ. 

Ο Μπουρούσης κράτησε χαµηλούς τόνους. 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ
dchryssanthis@e-typos.com

   Το πρόγραμμα των ιπποδρομιών
1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 3.400 μ., 1.50 μ.μ.
Εμπόδια 4 ετών, 32.000
1. TOP DE SIVOLA 68............................................................CHITRAY
2. CASHMIRE BROWN 68 ..............................Miss DESOUTTER
3. TEMPEAU 68 ..........................................................................OLIVIER
4. SUMERISHA 66 .............................................................BLANVILLE
5. LAXO 66 ................................................................................... BARRAO
6. DER D’OROGNEN 66 ..........................................................COTTIN
7. HIZARCO 66...............................................................................LESOT
8. WHERE’S THE SOAP 66 ..............................................CARROUX
9. TAGADA DE SEVRES 64 .....................................................NABET
10. LOE 64 ..........................................................................................DEHEZ
 WHERE’S THE SOAP (8) – HIZARCO (7)

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 4.600 μ., 2.20 μ.μ.
Εμπόδια, 5 + ετών, 34.000
1. PAULIN DE SOURNIAC 73 ..............................................COTTIN
2. MINUIT STAR 70 OLIVIER
3. SCYRIAS 70 ..................................................................................JOUIN
4. GIRGATEL 69 .......................................................................LARESSE
5. ESPREVUH 69 ....................................................................SANCHEZ
6. SAMARRA D’OC 68 ................................................. PLOUGANOU
7. HINDLAND 67 .................................................Miss DESOUTTER
8. QUERCITRIN 65 ....................................................................DEDIEU
9. QUANJALINE D’AYZA 66 ...........................................LESTRADE
10. GAMINE D’ ECUPILLAC 63......................................BLANVILLE
 PAULIN DE SOURNIAC (1) – SAMARRA D’OC (6)

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 2.925 μ., 2.40 μ.μ.
Αμαξίδια, 5-10 ετών, Α’ κλάση, 150.000
1. PEPA .....................................................................................BROSSARD
2. PAS SANS TOI ..........................................................................CINIER
3. PALADIN BLEU .......................................................LOCGUENEUX
4. ROMCOK DE GUEZ ..............................................................BAZIRE
5. SANYMEDE TIVOLI .......................................................VERBEECK
6. PAPILLON D’AIROU ........................................................JAFFELOT
7. PETIT JAVANAIS ...................................................LECARPENTIER
8. SINKO DU VIVIER ......................................................MARTENS C.
9. PAGALOR ........................................................................MARTENS G.
10. QUANDICE ................................................................................BRIAND
11. ROSSINI DES JIPES ...................................................... CINGLAND
12. QUADRO DE LA FERME ....................................................GARCIA
13. OSTAR D’OLIVERIE ..........................................................LAURENT
14. ORLY MONTAVAL ...................................................................FERON
15. ORLEANS SPRING ...................................................................VARIN

16. ORIGINAL DEMON ................................................................ENSCH
17. NEGRESCO TUGOT .................................................DENECHERE
18. NORGINIO ........................................................................D’HAENENS
 ROMCOK DE GUEZ (4) – PALADIN BLEU (3)

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 3.500 μ., 2.55 μ.μ.
Θαμνώδη εμπόδια, 5 ετών, 30.000
1. ROMAIN DE VINDECY 68 ....................................................JOUIN
2. BRASILIEN 67 ....................................................................... PAILLRD
3. SOLEDAD DE MONNAIE 66 .....................................SUBILEAU
4. CRESUS BEY 66 ...............................................................DELOZIER
5. SMAJI 64 .................................................................................CLAUDIC
6. SESAME DE PRAIRIE 64 .....................................................GILLET
7. SERPOLET DE BALME 66 ..............................................ULINSKI
8. SOLIGEN 66 ..............................................................................LESOT
9. MOLIALI 64 .........................................................................DAVIAULT
10. NICKLY 66 ..............................................................................LARESSE
11. NATYLIA 64 .............................................................................LELOUP
12. SOURIS BLANCHE 64 .................................................GOMBEAU
13. SERIE DE SIVOLA 62 .......................................................JUMELLE
 ROMAIN DE VINDECY (1) – BRASILIEN (2)

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1.500 μ., 3.25 μ.μ.
Επίπεδη, 4 + ετών, χάντικαπ, 18.000
1. AVE TITUS 63 SOGORB ..................................................................7
2. FORESTA 61 SMIT ..............................................................................1
3. KIRKLY 60 MENDIZABAL ................................................................6
4. CRIME WAVE 58 DELBARBA ........................................................9
5. TRAGAGALLETAS 57 NORA ..........................................................5
6. SNIDER 56.5 MORISSON ...............................................................2
7. MISS GINGA 56.5 REVOLTE ..........................................................4
8. RENESSE 56.5 MICHAUX ............................................................11
9. AKSARAY 54.5 BENDJAMA .........................................................10
10. CARNET DE BAL 56 MONTENEGRO .......................................8
11. STORMY MONTLIOUX 55 HAMEL ........................................12
12. SUPERNANDO 53 JARDEL.............................................................3
 AVE TITUS (1) – KIRKLY (3)

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 3.900 μ., 3.55 μ.μ.
Εμπόδια, 5 ετών, 30.000
1. SENORITA COLLONGES 71 .........................................CARDON
2. SCHIANTO CONTI 68 ...........................................................LESOT
3. SACRE TOI 67....................................................................PAILLARD
4. SACREE TIEPY 66 ................................................... PLOUGANOU
5. SOLKAP 65..........................................................................DELOZIER

6. SAVIGNY 63 ........................................................................DAVIAULT
7. SHERLOCK HOLMES 65 ................................................THIERRY
8. SAM SOUL 65 .......................................................................LELOUP
9. SEIGNEUR DE GUERRE 65 .............................................COTTIN
10. SITODY 65 .........................................................Miss DESOUTTER
11. SAYING AGAIN 65 .........................................................GOMBEAU
12. SOVEN 64 ..............................................................................GICGUEL
13. SWING BANBOU 61 .............................................................LUCAS
14. SUDOKA 61 ...........................................................................CHITRAY
15. SERBANNE 62 .........................................................................NABET
16. SOFTNESS 63 .....................................................................LARESSE
17. SADYJAUNE 63 ........................................................................DEHEZ
18. SAGA D’AINAY 61 ...........................................................L. O’BRIEN
 SAYING AGAIN (11) – SENORITA COLLONGES (1)

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1.500 μ., 4.30 μ.μ.
Επίπεδη, 5 + ετών, χάντικαπ, 16.000
1. HAADEEJ 60 MONTENEGRO........................................................2
2. STENDHALIEN 59.5 Miss DESOUTTER .................................3
3. BERNANDO 59 REVOLTE ...............................................................6
4. TEGUILLO 58.5 MENDIZABAL ....................................................8
5. HATEM 58 FOULON ..........................................................................1
6. KISS AND CRY 58 MICHAUX......................................................10
7. BIG JOE 58 BONNEFOY ................................................................12
8. BLOODY WINTER 57 Miss PARAYRE .......................................4
9. HUPI DE COUTRAS 54 BENJAMA ...........................................13
10. EL SHENANDOAH 55 MORISSON ............................................5
11. MISTER JANE 55 MARTIN ..............................................................7
12. SCRAMBLER 55 SOGORB...........................................................14
13. GUANADERIA 53.5 FOREST.......................................................16
14. LULU DE RE 52.5 CLAUDIC .......................................................11
15. KASCH DE L’ORME 52 BRECHON .............................................9
16. BALLINGLORIA 52 DELBARBA ................................................15
 TEGUILLO (4) – EL SHENANDOAH (10)
  
8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 3.700 μ., 5 μ.μ.
Εμπόδια, Φορ. 5 + ετών, 32.000
1. LINE AVRIL 71 ..........................................................................LESOT
2. QUASKA D’AIRY 71 ..............................................................COTTIN
3. SPRING DEVIL 71 .....................................................................PIEUX
4. SINGNESTAR 70 .......................................................................JOUIN
5. MA ZUMS 67..................................................................BLAINVILLE
6. ROSA CONTI 68 ...........................................................MERCUROL
7. TAKE IT OVER 66 ................................................................CHITRAY
8. GRANDEMAISON 68 ...................................................MASSINOT

9. RHEA SILVA 67 .....................................................................LELOUP
10. PERSEVA 67 ........................................................................SANCHEZ
11. ADOR 67 ...............................................................................PAILLARD
12. REINE WORK 66 ...................................................................OLIVIER
13. SISSI DE LA VEGA 64 ...........................................................NABET
14. CORAMBE 66........................................................................THIERRY
15. MIJOURNEE 66 ...................................................................GICGUEL
16. DELIEFURE 66 .......................................................... PLOUGANOU
17. SAGA DE SIVOLA 62 ................................................................AUGE
18. ROLANDE 62 ...............................................................................ESAN
 QUASKA D’AIRY (2) – MA ZUMS (5)

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 3.500 μ., 5.30 μ.μ.
Θαμνώδη εμπόδια, 5 ετών, 30.000
1. SLEEVINO 65 ............................................................................NABET
2. ROBIN DU BOSG 66 ...............................................................PIEUX
3. BLUE LILAS 66 ........................................................................DEHEZ
4. CORAL D’EPSOM 66...........................................................OLIVIER
5. SHERLOCK 66 ........................................................................COTTIN
6. SWING DE BALME 66 .................................................MASSINOT
7. SIEUR DE LA PRISE 66 ........................................ PLOUGANOU
8. PRE RAPHAELITE 64 ..................................................... CARAYON
9. DON ROBERTO 66 ..........................................................SANCHEZ
10. SANS EXCUSE 64.5 ..........................................................THIERRY
11. SLEEP MARIE 62 ..................................................................DEDIEU
12. TOI SEULE 64......................................................................LARESSE
 SLEEVINO (1) – ROBIN DU BOSG (2)

10η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 1.500 μ., 6 μ.μ.
Επίπεδη, 5 + ετών, χάντικαπ, 20.000
1. TUAOI 71.5 WIANNY ......................................................................14
2. DE CHARPENTIER 62 MICHAUX ................................................4
3. THOUSAND MILES 60 NORA ...................................................12
4. BARATOM 59 MENDIZABAL ........................................................3
5. ROMAIN DES VIGNES 57.5 EYGUEM ...................................11
6. REY DAVIS 55.5 Miss SCANDELLA ...........................................1
7. PRORISKS 56.5 FOREST ..............................................................15
8. OBE GOLD 56 FOUASSIER ...........................................................5
9. FLAMSTEED 55 SOGORB ..............................................................8
10. MONTPAZIER 54.5 SMIT ................................................................2
11. PIASCA 53.5 MONTENEGRO .....................................................16
12. ZENSIDE 53 MAILLOT......................................................................9
13. DELTA VICTORIA 53 FOULON ..................................................10
14. GRAN YAGO 51.5 BENDJAMA ......................................................7
15. CLIFTON 52 CLAUDIC ......................................................................6

16. WINNER SPIRIT 52.5 FARGEAT................................................13
 TUAOI (1) – PRORISKS (7)

11η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 2.925 μ., 6.15 μ.μ.
Αμαξίδια, 5-10 ετών, Δ’ κλάση, 48.000
1. ORLANDO BELLO ....................................................................GOUT
2. ODIN DES PICANES .............................................................ANGOT
3. SERGIO DU MIREL........................................................NISKANEN
4. SOFIA THOURJAN ............................................................MOUROT
5. DECARONE ..............................................................................BELLER
6. OURAGAN DES DOUETS ..............................................ESTABLE
7. PLAISIR ................................................................................ CINGLAND
8. QUAHIR DU CHENE ..............................................................ENSCH
9. NINIA SENONCHOISE ...........................................................GOUT
10. OSAKA BERRY .................................................................LERENARD
11. PHEBUS WILLIAMS......................................................VERBEECK
12. RUANTE .......................................................................................VEXIER
13. OBOLE PETTEVINIERE .....................................................BRIAND
14. QUYMJA .........................................................................................VARIN
15. PHIL DES BASSIERES ....................................................LAURENT
16. OUEST MABON .......................................................................FERON
17. NEARGUE ...................................................................LOCGUENEUX
18. PRINCE VINOIR ...............................................................GAZENGEL
 SERGIO DU MIREL (3) – QUAHIR DU CHENE (8)

12η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, 2.150 μ., 6.45 μ.μ.
Αμαξίδια, 6-10 ετών, Ζ’ κλάση, 8.000
1. QUELLE IDYLLE ...............................................................GRIMALDI
2. OBLIGATION .....................................................................................GIL
3. NONIX DE LA VALLEE .....................................BLANCHETIERE
4. QUESAC DERZEL ..............................................................THOMAS
5. PIA ...................................................................................................... JOLIT
6. PACHA DES DOUETS ...................................................FONTAINE
7. NAGUINCHO .............................................................................HATIER
8. QUELLE BARAKA............................................................ROUBAUD
9. PICK UP DES NATTES .......................................................POLIZZI
10. OBJECTIF LUNE ......................................................................POREE
11. PATJACK DU TAY ...................................................................BRIAND
12. ONLY YOU EREM ...................................................................CORMY
13. OREGON DE LA FORET ...................................................CROZET
14. QUICK RIGHT .....................................................METZEMAEKERS
15. QUORUM DES ORMEAUX ................................................VEXIER
16. PIKACHU LOULOU ...................................................................DATIN
 NONIX DE LA VALLEE (3) – QUELLE BARAKA (8)

Ippodata.gr

Αποτελέσματα
1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙA
Γκανιάν: 8.11, Πλασέ: 3.94, 2.18, ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ8= 
14.58, ΦΟΡΚΑΣΤ: 8Χ1= 38.38, ΤΡΙΟ: 1Χ2Χ8= 
102.38, ΤΡΙΚΑΣΤ: 8Χ1Χ2= 264.63.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 6.82, Πλασέ: 2.61, 2.71, ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ12= 
16.22, ΦΟΡΚΑΣΤ: 1Χ12= 31.38, ΤΡΙΟ: 1Χ3Χ12= 
45.49, ΤΡΙΚΑΣΤ: 1Χ12Χ3= 78.16.
3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 

Γκανιάν: 1.82, Πλασέ: 1.46, 3.18, ΔΙΔΥΜΟ: 8Χ9= 
9.88, ΦΟΡΚΑΣΤ: 9Χ8= 13.98, ΤΡΙΟ: 7Χ8Χ9= 15.62, 
ΤΡΙΚΑΣΤ: 9Χ8Χ7= 21.84, ΣΥΝΘΕΤΟ: 1Χ9= 11.79.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 2.98, Πλασέ: 1.77, 2.93, ΔΙΔΥΜΟ: 3Χ7= 
8.20, ΦΟΡΚΑΣΤ: 7Χ3= 11.92, ΤΡΙΟ: 3Χ5Χ7= 19.58, 
ΤΡΙΚΑΣΤ: 7Χ3Χ5= 23.28, ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 7Χ3Χ5Χ14= 
331.25, ΣΥΝΘΕΤΟ: 9Χ7= 4.38.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 1.84, Πλασέ: επιστροφή, ΔΙΔΥΜΟ: 7Χ9= 
10.94, ΦΟΡΚΑΣΤ: 7Χ9= 20.73, ΤΡΙΟ: 6Χ7Χ9= 
40.62, ΤΡΙΚΑΣΤ: 7Χ9Χ6= 43.68.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 6.78, Πλασέ: 3.47, 2.56, ΔΙΔΥΜΟ: 1Χ8= 
15.48, ΦΟΡΚΑΣΤ: 8Χ1= 30.49, ΤΡΙΟ: 1Χ2Χ8= 
144.07, ΤΡΙΚΑΣΤ: 8Χ1Χ2= 170.52.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 13.09, Πλασέ: 5.45, 2.78, ΔΙΔΥΜΟ: 4Χ7= 
24.42, ΦΟΡΚΑΣΤ: 7Χ4= 58.45, ΤΡΙΟ: 1Χ4Χ7= 
141.44, ΤΡΙΚΑΣΤ: 7Χ4Χ1= 507.51, ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 
7Χ4Χ1Χ11= 8063.60 (τζακ ποτ).

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 15.95, Πλασέ: 5.96, 6.96, ΔΙΔΥΜΟ: 6Χ8= 
69.06, ΦΟΡΚΑΣΤ: 8Χ6= 151.39, ΤΡΙΟ: 5Χ6Χ8= 
68.67, ΤΡΙΚΑΣΤ: 8Χ6Χ5= 238.52.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 8.04, Πλασέ: 4.24, 1.89, ΔΙΔΥΜΟ: 4Χ14= 
10.58, ΦΟΡΚΑΣΤ: 4Χ14= 24.10, ΤΡΙΟ: 4Χ8Χ14= 
23.30, ΤΡΙΚΑΣΤ: 4Χ14Χ8= 58.24, ΣΥΝΘΕΤΟ: 8Χ4= 
96.20.

10η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 
Γκανιάν: 7.00, Πλασέ: 3.47, 20.89, ΔΙΔΥΜΟ: 4Χ11= 
79.58, ΦΟΡΚΑΣΤ: 11Χ4= 126.72, ΤΡΙΟ: 2Χ4Χ11= 
624.31, ΤΡΙΚΑΣΤ: 11Χ4Χ2= 1498.77. Ο ίππος 15 
διεγράφη.

11η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙA
Γκανιάν: 7.07, Πλασέ: 3.26, 4.67, ΔΙΔΥΜΟ: 6Χ9= 
19.18, ΦΟΡΚΑΣΤ: 9Χ6= 40.29, ΤΡΙΟ: 6Χ9Χ10= 
38.31, ΤΡΙΚΑΣΤ: 9Χ6Χ10= 103.47, ΤΕΤΡΑΠΛΟ: 
9Χ6Χ10Χ5= 3943.03.

12η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙA
Γκανιάν: 1.80, Πλασέ: 1.45, 4.85, ΔΙΔΥΜΟ: 8Χ9= 
13.27, ΦΟΡΚΑΣΤ: 9Χ8= 20.90, ΤΡΙΟ: 1Χ8Χ9= 
186.98, ΤΡΙΚΑΣΤ: 9Χ8Χ1= 153.93. Ο ίππος 5 δι-
εγράφη.

Ψάχνει… σπίτι η ΑΕΚ
ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τ ην απάντηση του Δήμου Φυλής στο 
αίτημά της να χρησιμοποιήσει ως 
έδρα το κλειστό της Ζωφριάς στα 

Ανω Λιόσια για τον αγώνα με το Μαρούσι 
(και όχι μόνο) περιμένει η ΑΕΚ. Ο Μπάμπης 
Καραμανλής παρέδωσε χθες γραπτώς αυτό 
το αίτημα στο δήμαρχο Δημήτρη Μπουρα-
ΐμη, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει 
σήμερα, δίχως πάντως να αφήσει να δια-
φανούν οι προθέσεις του. Κάτι που σημαίνει 
πως κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι ότι θα το 
κάνει δεκτό και δεν θα βάλει σε μπελάδες 
την Ενωση. Η οποία έχει ήδη ενημερωθεί 
από τον ΕΣΑΚΕ πως αν δεν βρει γήπεδο για 
να παίξει με το Μαρούσι την Τετάρτη, τότε 
θα μηδενιστεί!

Πάντως η ΑΕΚ αναζητά τρόπο να λύσει 
το θέμα του γηπέδου συνολικά για το υπό-
λοιπο της σεζόν και όχι μόνο για το προσε-
χές παιχνίδι. Στο Ελληνικό δεν πρόκειται να 
επιστρέψει και αν δεν γίνει δεκτή ούτε στη 
Ζωφριά, τότε δεν αποκλείεται να αναζητήσει 
γήπεδο ακόμα και εκτός Αθηνών. Στη Χαλκί-
δα ή οπουδήποτε αλλού τη δεχθούν.

Η ομάδα πάντως ετοιμάζεται για τον αγώ-
να της Κυριακής με τον Πανιώνιο στη Νέα 
Σμύρνη. Ο τραυματίας Γκράντι θα απουσι-
άσει, αντίθετα με τον Πανιώνιο αναμένεται 
να αγωνιστεί για τελευταία φορά ο Μίλος 
Βούγιανιτς, ο οποίος αμέσως μετά θα επι-
στρέψει στη Σερβία για λογαριασμό της 
Παρτιζάν. Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν τον 
αντικαταστάτη του, με τον Κρις Μονρό να 
είναι το φαβορί. ■

ΜΕ κΥΡΙΟ μέλημα να επαναλάβουν τον περ-
σινό θρίαμβο, όταν η Βουλιαγμένη στέφθηκε 
για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλήτρια 
Ευρώπης, κι ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι το 
φάιναλ φορ του Τσάμπιονς Καπ, οι δύο εκ-
πρόσωποί μας ρίχνονται σήμερα στην προκρι-
ματική φάση του θεσμού. Το συγκρότημα της 
Αλεξίας Καμμένου θα βρεθεί αντιμέτωπο με 
την αδύναμη Πόλαρ Μπέαρς (Ολλανδία) στη 

Φλωρεντία, ενώ οι «ερυθρόλευκες» κοντρά-
ρονται με τη Νις στη Γαλλία. 
● ΒΟΛΕΪ: Ενα εικοσιτετράωρο μετά τον 
αποκλεισμό των ανδρών από τις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις, ήρθε και αυτός των γυ-
ναικών. Ο Ολυμπιακός γνώρισε τη δεύτερη 
ήττα του στο Μπακού από την Αζεράλ με 3-0 
και αποκλείστηκε από τη φάση των «16» του 
Τσάλεντζ Καπ.  

Πάμε σαν… πέρυσι!
▶▶ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ κΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑκΟΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ κΑΠ

Δεν έχουν έδρα οι παίκτες και το επιτελείο της Ενωσης.
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