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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

Το Ιδρυµα «Νιάρχος»
στηρίζει τις Τέχνες
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»,
πάντα κοντά στις Τέχνες και στον
Πολιτισµό, είναι υπερήφανος υποστηρικτής της έκθεσης των µεγάλων ζωγράφων Klimt, Schiele,
Kokoschka που θα εγκαινιαστεί στις
22 Οκτωβρίου και ώρα 8 µ.µ. (τοπική ώρα), στο Megaron Plus. Τα περισσότερα εκθέµατα που θα παρουσιαστούν προέρχονται από το εξαιρετικό Μουσείο «Leopold» της
Βιέννης.
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στην Αθήνα αριστουργήµατα αυτών των µεγάλων ζωγράφων.
Οι καλλιτέχνες αυτοί αποτελούν
τον πυρήνα της «αυστριακής άνοιξης», ενός κινήµατος που επηρέασε
καθοριστικά την εξέλιξη του µοντερνισµού στη ζωγραφική.
Ταυτόχρονα, επίσης, θα παρουσιαστούν και έργα σύγχρονων οµοτέχνων τους. Χάρη στα έργα της
οµάδας αυτής, την οποία συγκροτούν γνωστοί και λιγότερο γνωστοί
ζωγράφοι, οι επισκέπτες θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν τα ρεύµατα που διαµόρφωσαν τη δηµιουργική, καλλιτεχνική και ιδεολογική ανεξιθρησκεία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τέχνη.
Η έκθεση περιλαµβάνει 70 έργα
ζωγραφικής, µεταξύ των οποίων
ορισµένα πολύ σηµαντικά, όπως η
«Aυτοπροσωπογραφία» του Kokoschka και η «Νεκρή Μάνα» του
Schiele, τα οποία καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το τέλος του
19ου αιώνα έως τη δεκαετία του
1920. Επιπλέον, η διάρκεια της έκθεσης την οποία θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το αθηναϊκό και
όχι µόνο κοινό, θα είναι από τις 22
Οκτωβρίου έως τις 30 ∆εκεµβρίου
2007.
Το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος»
είναι διεθνής κοινωφελής οργανισµός, ο οποίος αναλαµβάνει δραστηριότητες σε τέσσερις, κυρίως,
τοµείς: Τέχνες και Πολιτισµό, Κοινωνική Πρόνοια, Παιδεία και
Υγεία. Πραγµατοποιεί επίσης δωρεές σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ανά τον κόσµο και υποστηρίζει επίλεκτα προγράµµατα, αρκετά
από τα οποία προάγουν, διατηρούν
και συντηρούν την ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά και την παράδοση.
Από την ηµεροµηνία ίδρυσής
του το 1996, έτος θανάτου του
ιδρυτή του, αείµνηστου Σταύρου
Νιάρχου, έως και σήµερα, το Ιδρυµα έχει εγκρίνει τη διάθεση ποσού
το
οποίο
υπερβαίνει
τα
289.700.000 δολάρια, σε 1.288 µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στον
υπόλοιπο κόσµο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος αποτελείται από τους:
Ντένις Γουέδερστοουν πρόεδρο,
Φίλιππο Νιάρχο, Σπύρο Νιάρχο,
Ανδρέα ∆ρακόπουλο, Ντόναλντ Χάρισον, Κερτ Αρνολντ, Πίτερ Σπρένγκερ.
Στην Ελλάδα έχει συσταθεί Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει
ως σκοπό της να ερευνά όλο τον ελλαδικό χώρο και να προτείνει προς
χρηµατοδότηση µη κερδοσκοπικούς φορείς.
Η Συµβουλευτική Επιτροπή, της
οποίας επίτιµος πρόεδρος είναι ο κ.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
«Ναυτεµπορική»
Αιφνίδιες ανατροπές στο επιχειρηµατικό σκηνικό. Παραίτηση ∆. ∆ασκαλόπουλου από τη διοίκηση της
Vivartia.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Το Ασφαλιστικό, οι εξαγγελθείσες αυξήσεις στο µισθολόγιο των
Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και το
θέµα διαδοχής του Αρχιεπισκόπου
Χριστόδουλου, το οποίο έθεσαν
ορισµένοι ιεράρχες, κυριαρχούν
στα βασικά θέµατα της ειδησεογραφίας του Τύπου της Παρασκευής,
12 Οκτωβρίου.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Αγγελιοφόρος»
Υπουργείο Ανάπτυξης:
κάρτα στις τράπεζες.

«Η Αυγή»
Ναρκοθετηµένος διάλογος για το
Ασφαλιστικό. Με το κυβερνητικό
τρυκ στις επιτροπές της Βουλής.

«Εγνατία» (Θεσσαλονίκης)
Με τα «ίσως» δεν γίνεται διάλογος.
Στη Βουλή παρέπεµψε η ΓΣΕΕ το
Ασφαλιστικό.

«Λόγος»
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή:
Παρέµβαση στις τράπεζες για τους
καταχρηστικούς όρους.

«Ελευθερία» (Λάρισας)
Φουντώνει η µάχη για το Ασφαλιστικό.

«Η Καθηµερινή»
Ασφαλιστικό: Θετική απόφαση
ΓΣΕΕ για διάλογο. Ακολουθεί η
Α∆Ε∆Υ.
«Ριζοσπάστης»
Κέρδη για τις βιοµηχανίες, µολυσµένο νερό για το λαό. Επίκαιρη
ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για
τον Ασωπό.
«Αδέσµευτος Τύπος»
Αύξηση 11,5% θα πάρουν οι αξιωµατικοί Ε.∆. και Σωµάτων Ασφαλείας από 1.1.2008.
«Απογευµατινή»
Φουντώνει η µάχη των µνηστήρων
του θρόνου. Οι εκκλησιαστικοί δελφίνοι ανοίγουν τα χαρτιά τους από
τηλεοράσεως. Ο Πατριάρχης κ.
Βαρθολοµαίος µίλησε τηλεφωνικά
µε τον Αρχιεπίσκοπο.

Η αφίσα της έκθεσης των µεγάλων
ζωγράφων
Klimt,
Schiele,
Kokoschka που υποστηρίζεται από
το Ιδρυµα «Σταύρος Νιάρχος».
Κωνσταντίνος ∆ρακόπουλος, αποτελείται από τους: Γιώργο Αγουρίδη
πρόεδρο, Ευτύχιο Βορίδη, Γεράσιµο Γιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Ιορδανίδη, Αδωνη Κύρου, Αννα Πουσκούρη-Ράισε, Ελένη Τριανταφυλλίδη. Στην Ελλάδα, εκτελεστικός
διευθυντής και γραµµατέας της Ελληνικής Συµβουλευτικής Επιτροπής
είναι ο Επαµεινώνδας Φαρµάκης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήµερα είναι Σάββατο 13 Οκτωβρίου και η Εκκλησία µας γιορτάζει τη
µνήµη Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης, Χρυσής νεοµ.
Αύριο είναι Κυριακή 14 Οκτωβρίου
∆’ Λουκά και η Εκκλησία µας γιορτάζει τη µνήµη Αγ. Πατ. Ζ’ Οικ. Συνόδου, Ναζαρίου.

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Τρία πράγµατα πρέπει να θυµάται
όποιος βρίσκεται στην εξουσία, ότι
κυβερνάει ανθρώπους, ότι πρέπει
να διαχειρίζεται την εξουσία σύµφωνα µε το νόµο, κι ότι δεν θα κυβερνάει αιώνια.
ΑΓΑΘΩΝ

«Αυριανή»
Γκάλοπ µαϊµού µε κυβερνητική επιχορήγηση και ακύρωση της «Ωρας
του Πρωθυπουργού» για να µη βρεθεί ο Καραµανλής αντιµέτωπος µε
τον Βενιζέλο.
«Το Βήµα»
Προς ιδιωτικά πανεπιστήµια απ’ το
παράθυρο. Πώς θα εφαρµοστεί η
οδηγία της ΕΕ.
«Η Βραδυνή»
11,5% αύξηση σε στρατιωτικούς,
Σώµατα Ασφαλείας. Ανακοινώσεις
της κυβέρνησης στη Βουλή.
«Εθνος»
Τελεσίγραφο για το Ασφαλιστικό.
ΓΣΕΕ: ∆ιάλογος µόνο στη Βουλή και
µε καθορισµένη ατζέντα.
«Ελεύθερος»
Φυλλορροεί ο Βενιζέλος. Μπροστά
στο φάσµα της συντριβής φεύγουν
από το στρατόπεδο του «Μπένι»
στενοί συνεργάτες και φίλοι του.
«Ελεύθερος Τύπος»
Ανατροπές στις τιµές των ακινήτων.
Οι 85 περιοχές στην Αττική και τα
αστικά κέντρα µε τις µεγαλύτερες
διακυµάνσεις.
«Ελευθεροτυπία»
Ανταρσία µήνυµα στο Μαξίµου.
Βουλή: Μπάχαλο µε την εκλογή
προέδρων των επιτροπών.
«Εστία»
Οι 7 αλλαγές ηγεσίας σε Ν∆ και ΠΑΣΟΚ. Η «Εστία» παραθέτει σήµερα
ολόκληρο το ιστορικό.
«Τα Νέα»
Χάπι ασπίδα για ασθενείς και υγιείς! Μπορεί να σώσει χιλιάδες ζωές.

Eκπληρώστε όλα τα όνειρά σας για έναν όµορφο γάµο σ’αυτή την ξεχωριστή σας µέρα

TOWERS ON THE GREEN
Εκεί που τα όνειρά σας γίνονται πραγµατικότητα

Εκεί που η ξεχωριστή σας µέρα «αγκαλιάζεται» από
προσωπικό επαγγελµατιών µε ενθουσιασµό και ειλικρίνεια.
Εαν σχεδιάζετε µια πιο κλειστή εκδήλωση, µια δεξίωση, ή πρόβα δείπνου, η
εξειδικευµένη οµάδα µας catering και µαγειρικής περιµένει να σας εξυπηρετήσει σε
όλες τις πτυχές αυτής της µοναδικής σας µέρας.

Απολαύστε την υπέροχη θέα
του Towers Country Club
∆ιακεκριµένοι σεφ δηµιουργούν γαστρονοµικά αριστουργήµατα που
θα προσφέρουν απόλαυση στους καλεσµένους σας και η εµπειρία τους
µπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήπτε στιλ εθνικής κουζίνας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Γάµοι, bridal showers, baby showers, επέτειοι, christenings, επίσηµα δείπνα, επιχειρηµατικές
συναντήσεις, εταιρικές εκδηλώσεις

Μπορούµε να φιλοξενήσουµε πάρτι 100-350 ατόµων

Towers on the Green

272-48 Grand Central Pkwy, Floral Park, NY 11005
(516) 775-7710 . ∑ Ë Ù ‹ Û Ù Â Ù Ô Ó Î . Ã ¿ Ú ˘ ™ · ‚ › ‰ Ë
www.towersonthegreen.com

AΦΑΙΡΕΣΗ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ
Για άνδρες και γυναίκες
Εγκεκριµένο από την FDA
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Για µικρές φλέβες
(spider veins)
Για µεγάλες ευρυαγγείες

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ Π. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ,

M.D., F.A.C.S.
Εγκεκριµένη αγγειακή χειρουργική
∆έχεται ΜΟΝΟ µε ραντεβού

585 Stewart Anenue
Garden City, NY 11530

(516) 227-2721

Κόκκινη

«Η Ηµέρα» (Αχαϊας)
«Βόµβα» βυθού ψάχνει το Λιµεναρχείο • Πορνογραφία: ∆ικογραφία
για δύο - Ελεύθερος ο 25χρονος
Πατρινός.
«Πατρίς» (Κρήτης)
Στα δικαστήρια οι «σύντροφοι» για
την έδρα • «Βόµβα» Γκαργκάνα στο
Ασφαλιστικό.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από «ΤΑ ΝΕΑ»
«Εθνικός Κήρυκας»
Ο Μπους τα δίνει όλα για να εξευµενίσει τους Τούρκους - Επιτροπή
Κογκρέσου αναγνωρίζει την Γενοκτονία των Αρµενίων • Μεταφορά
των Γλυπτών - Πετυχηµένη η δοκιµή από την Ακρόπολη στο Μουσείο
• Καλή η ανάρρωση του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου • ∆εν ικανοποίησε το κοινό η «Ηλέκτρα» του
Σοφοκλή • Συµφωνία στην
«Chrysler» • Μακροχρόνια ευεργετικές οι στατίνες • Νέες τακτικές
«πολέµου» στο ΠΑΣΟΚ • Κύριο άρθρο: Τα χειρότερα έπονται.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Εξπρές»
Υποχρεωτική η αναγραφή στις συγκεντρωτικές δηλώσεις των στοιχείων κάτω των 300 ευρώ.
«Ηµερησία»
Κέρδη 17% σε δύο µήνες. Φθινοπωρινό ράλι στο Χρηµατιστήριο.
«Κέρδος»
«Σκοτωµός» στη Vivartia. Τέλος
εποχής µε πλούσιο παρασκήνιο για
τον κ. ∆. ∆ασκαλόπουλο.

«Πρωινός Λόγος» (Ιωαννίνων)
Επένδυση σε ψηφιακές υποδοµές.
Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών
ινών από το ∆ήµο Ιωαννιτών και
ασύρµατο δίκτυο από την ΤΕ∆Κ.
«Τύπος» (Θεσσαλονίκης)
Ακριβό καλάθι της νοικοκυράς µαζί
µε ακριβότερο πετρέλαιο. Κατεβασιά κερδοσκοπικών αυξήσεων.
«Χανιώτικα Νέα» (Χανίων)
Λιµάνι... προβληµάτων. ∆ιαπιστώσεις
στη συνεδρίαση του ∆.Σ. Χανίων.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Σάββατο 13 Οκτωβρίου
NGTV
10:00
13:00
15:00
16:15
17:30
18:30
19:30
21:30
22:10
24:00

ΞΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
EΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
EΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α- ΚΥΠΡΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
EΙ∆ΗΣΕΙΣ NET
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΖΩΝΤΑΝΟ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α

ANTENNA
06:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
06:55 ΣΟΥΠΕΡ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 ΑΝΤ1 WEEKEND
11:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΚΥΠΡΟΥ
12:30 ΑΝΩ ΚΑΤΩ
13:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00

14:00
16:40
18:15
19:00
20:00
21:00
22:35
22:50
03:00

ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΦΙΛΑ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ ΣΟΥ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
SUPER DEAL
NON-STOP MUSIC
ANT1 WEEKEND
ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ

ERT SAT
05.55 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΤ
10.00 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12.00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
12.30 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΖΟΟΜ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»
13.30 ∆ΙΑΣΠΟΡΑ (ΣΥΝ∆. ΕΤ-3)
15.00 Η ΚΕΡΚΙ∆Α ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.30
24.00
01.00
01.15
03.00
03.30
04.00
05.00
05.15
06.00
07.00

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ (ΣΥΝ∆.ΝΕΤ)
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆.ΝΕΤ)
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (1Η)
(ΝΕΤ 16.00)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ «ΧΕΛΙ∆ΩΝ
Η∆ΟΜΕΝΗ» (Α’ ΜΕΡΟΣ)
ΓΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΕΤ-1 09.00)
ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ
NEWS PLUS
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΕΤ-3)
MEDITERRANEO (ET-1 09.30)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΝΕΤ)
NEWS PLUS
ΠΟΡΤΡΕΤΑ (Ε)
CINE NOSTALGIA (Ε)
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Ε)

Κυριακή 14 Οκτωβρίου
NGTV
10:00 ΘΕIΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟ ΝΑΟ
ΤΗΣ ΑΓIΑΣ ΤΡΙA∆ΑΣ,
ΜΑΝΧΑΤΑΝ)
12:00 ΞΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
13:00 EΙ∆HΣΕΙΣ
14:30 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚH ΕΚΠΟΜΠΗ
16:30 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
18:30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι∆ΡYΜΑΤΟΣ
ΑΛEΞΑΝ∆ΡΟΣ ΩΝAΣΗΣ.
ΠΑΡΟΥΣΙAΖΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕIΤΑΙ
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚOΣ ∆ΙΕΥΘ. ΤΟΥ
Ι∆ΡYΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ YΟΡΚΗ,
ΛΟΥΚAΣ ΤΣIΛΑΣ
19:00 ΜΟΥΣΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
20:00 EΙ∆HΣΕΙΣ ΝΕΤ
21:00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
24:00 ΖΩΝΤΑΝO ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α
ANTENNA
06:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
06:40 ΑΝΤ1 WEEKEND

10:00
10:45
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
16:40
18:15
19:10
20:00
21:00
22:35
22:50
03:00

ΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΤΟΞΟΤΗ
NON-STOP MUSIC
ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ
Ο ΧΗΡΟΣ, Η ΧΗΡΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΩ ΚΑΤΩ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20:00
ΚΑΛΟΜΕΛΕΤΑ ΚΙ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ
ELLADA@ANTENNA.GR
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
NON-STOP MUSIC
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ

ERT SAT
08.00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΣΥΝ∆. ΕΤ-1)
10.30 ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ (ΣΥΝ∆. ΕΤ-1)
11.30 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
12.30 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

13.30
15.00
16.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.30
00.30
01.00
01.15
01.30
02.30
04.00
05.00
05.15

ΖΟΟΜ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
«ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΗΧΟ
ΟΜΝΙΑ» (ΣΥΝ∆. ΕΤ-1)
ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆. ΝΕΤ)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΟΝΤΗ
«ΧΕΛΙ∆ΩΝ Η∆ΟΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ»
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
NEWS PLUS
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΡΙΚ)
ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ (Ε)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
NEWS PLUS
7 ΜΕΡΕΣ ΚΥΠΡΟΣ

Η εφηµερίδα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Η Νέα Σελήνη απέναντί σας σάς δίνει σήµερα τη σταθερότητα, την
επιµονή αλλά και τη θετική διάθεση που χρειάζεται για να αναθεωρήσετε δηµιουργικά τους στόχους
σας, τόσο στον επαγγελµατικό όσο
και στον οικονοµικό τοµέα.
ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Επαγγελµατικά και οικογενειακά
ζητήµατα θα σας απασχολήσουν
ιδιαίτερα σήµερα, µε τη Νέα Σελήνη, την Αφροδίτη και τον Κρόνο σε
όψη τριγώνου από την Παρθένο. Η
διάθεσή σας από την άλλη σας
σπρώχνει περισσότερο στην αποστασιοποίηση παρά στην επίλυση
όσων µπορεί να προκύψουν σε αυτούς τους τοµείς.
∆Ι∆ΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Η Νέα Σελήνη από το φιλικό σας
ζώδιο του Ζυγού δηµιουργεί σήµερα αρκετή κινητικότητα στον επαγγελµατικό τοµέα µέσα από επαφές
και αρκετά ενδιαφέρουσες συζητήσεις, που προωθούν νέες ευκαιρίες.
Συναντήσεις µε κοντινά σας πρόσωπα σας δίνουν την ευκαιρία να
πείτε αυτά που αισθάνεστε, ξεπερνώντας µελανά σηµεία του άµεσου
παρελθόντος και προχωρώντας σε
µια νέα αρχή.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Σήµερα µείνετε ψύχραιµοι και µη
βιαστείτε να οδηγηθείτε σε άγονους καβγάδες. ∆ώστε ιδιαίτερη
προσοχή σε δάνεια, νοµικές υποθέσεις αλλά και εκκρεµότητες του παρελθόντος που ξαναβγαίνουν στο
προσκήνιο.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Σήµερα, µε τη Νέα Σελήνη σε όψη
µε τον Χείρωνα και τον Ποσειδώνα
απέναντί σας, η συζήτηση µε φίλους και πρόσωπα που σας γνωρίζουν καλά διαφωτίζει την τάση σας
να επιλέγετε αδιέξοδες και χαοτικές καταστάσεις, τις οποίες είναι
καιρός πλέον να αφήσετε πίσω σας.
Κάντε νέες επιλογές που σας ικανοποιούν πραγµατικά.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεµβρίου
Σήµερα, µε τη Νέα Σελήνη να σας
ευνοεί, διαχειριστείτε έξυπνα σχέσεις του περιβάλλοντός σας που
µπορούν να σας στηρίξουν τόσο σε
επαγγελµατικά όσο και σε προσωπικά ζητήµατα, µε στόχο το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος για σας.
Βάλτε όρια στη νευρικότητα και τον
θυµό σας και αξιοποιήστε τον Αρη
και τον Ερµή βρίσκοντας λύσεις σε
όσα σας απασχολούν.
ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεµβρίου - 22 Οκτωβρίου
Καινούργια ελπιδοφόρα ξεκινήµατα αλλά και παλιές προσπάθειες,
που είχαν παγώσει ή καθυστερούσαν, ενεργοποιούνται σταδιακά µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο για
εσάς. Σήµερα στον τοµέα των σχέσεων και των συνεργασιών η εύνοια
της Νέας Σελήνης στο ζώδιό σας θα
σας δώσει πληθώρα ευκαιριών για
µια θετική νέα πορεία.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεµβρίου
Χειριστείτε µε το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος για σας σχέσεις του περιβάλλοντός σας που µπορούν να σας
στηρίξουν τόσο σε επαγγελµατικά
όσο και σε προσωπικά ζητήµατα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεµβρίου - 20 ∆εκεµβρίου
Η έντονη όψη τριών πλανητών και
η εύνοια της Νέας Σελήνης σάς
ωθούν σε επαναξιολόγηση όσων
έχουν συµβεί, καλώντας σας να δείτε κατάµατα αλήθειες, γεγονός που
θα αποφορτίσει εντάσεις της καθηµερινότητας.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 ∆εκεµβρίου - 19 Ιανουαρίου
Αποφύγετε τις συναισθηµατικές
εντάσεις, τόσο µε τον σύντροφό σας
όσο και µε πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Ισως αισθάνεστε ότι οι απαντήσεις στα όσα ρωτάτε αυτή την περίοδο είναι ασαφείς και περιπλεγµένες και αυτό σας θυµώνει και σας
αποδυναµώνει. ∆ώστε προσοχή στα
οικονοµικά και µη βιαστείτε να προχωρήσετε σε αγορές ή επενδύσεις.
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Η κατάσταση στον συναισθηµατικό
τοµέα µε τη Νέα Σελήνη σε θετική
όψη µε τον Χείρωνα και τον Ποσειδώνα στο ζώδιό σας θα πάρει εξαιρετικά θετική τροπή αν είστε έτοιµοι να σταθείτε µε ειλικρίνεια απέναντι στα γεγονότα και να κάνετε
ουσιαστικές παραδοχές.
ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Αποφύγετε τις υπεραπλουστεύσεις
και την εναπόθεση των πάντων
στην τύχη και µην επαναλάβετε
επιλογές οι οποίες περιέχουν λάθη
που σας κόστισαν στον παρελθόν.
Η εύνοια πλειάδας πλανητών είναι
µε το µέρος σας, αλλά µην ξεχνάτε
ότι κάθε καινούργια αρχή στον
επαγγελµατικό τοµέα και στον τοµέα των σχέσεων χρειάζεται αργά
και ρεαλιστικά βήµατα.

