
•  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV σελ. 15  •   ΧΡΗΣΤΙΚΑ σελ. 13 •   ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σελ. 14

Μην την ψάχνεις� 
Στείλε mail�

Για να λαμβάνεις την εφημερίδα
στον υπολογιστή σου σε μορφή
pdf, στείλε το email σου 
στο press@karfitsa.gr ή 
στο fax 2310 278440 
ή με SMS στο 6957 830771

  FREE PRESS
Παρασκευή

25.06.2010
Aρ. Φύλλου 183

www.karfitsa.gr Διαβάστε ή κατεβάστε την έντυπη έκδοση στο διαδίκτυο όπως την βλέπετε στο χαρτί!�

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σήμερα η ΕΠΟ αποφασίζει
για το μέλλον του Ηρακλή

Γιορτάζει ξανά
η Παναγία
των Ποντίων!

  FREE PRESS

www.karfitsa.gr            Παρασκευή 13.08.2010 | Αρ. Φύλλου 209            press@karfitsa.gr

WEEKEND

Χαλκιδική

24ο-37οC
Ελληνικό καλοκαίρι βάλσαμο!

Θεσσαλονίκη

24ο-36οC

Η «Γυναίκα 
- Συγγραφέας της
Χρονιάς 2009»
ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ 

στην «Κ» 

Karfitsa
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 88 ΧΡΟΝΙΑ

Συνέχεια στη σελ. 2

Μέτρα ανάσας 
και προοπτικής

Toυ Νίκου Καραμανλή

Τ
ο 17% φτάνει η αναλογία
κλειστών προς ανοικτών
καταστημάτων στους εμ-

πορικούς δρόμους της Αθήνας,
όπως διαπιστώνει η πρώτη φάση
έρευνας της Εθνικής Συνομο-
σπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.
Ανάλογο φαινόμενο κλειστών
καταστημάτων στο κέντρο και δη
στους εμπορικότερους δρόμους
παρατηρείται και στη Θεσσαλο-
νίκη. 

Φυσικά οι παράγοντες αυτού
του φαινομένου δεν μπορεί να
είναι ο εξής ένας. Με δεδομένο,
όμως, ότι παρατηρείται το τελευ-
ταίο τρίμηνο να μένουν άδεια
καταστήματα, με ασφάλεια μπο-
ρούμε να πούμε ότι βασική αιτία
είναι η οικονομική κρίση και τα
μέτρα που έχουν μέχρι τώρα λη-
φθεί για την αντιμετώπισή της. 

Καιρός

Σελ. 2

Σ. ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ

• ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Γκάλοπ, στόχοι και
πρόσωπα στο δρόμο 
για το κόμμα

Σελ. 4

Σελ. 4

Σελ. 10

✔ Γιατί η Τουρκία επέτρεψε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να «ανοίξει» την Παναγία Σουμελά
✔ Οι φόβοι και οι αντιδράσεις- Η διακριτική παρουσία του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

Σελ. 8

Σελ. 6

• ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Δυναμώνει την ομάδα ο Γ. Παπανδρέου Σελ. 10

Ο γνωστός επιχειρηματίας που έχει καταθέσει 
δήλωση υποψηφιότητας στο ΠΑΣΟΚ για το 
δήμο Θεσσαλονίκης μιλά στην «Κ»

Ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης με άρθρο - παρέμβαση
στην «Κ» γράφει για τις πρό-
σφατες κυβερνητικές εξαγγε-
λίες, το ρόλο της τοπικής
αυτοδικοίκησης και το μέλλον
της πόλης
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Από αυτήν εδώ τη
στήλη έχουμε επισημά-
νει πολλές φορές ότι
δεν γίνεται να προσδο-
κάμε θετικά αποτελέ-
σματα εάν μείνουμε
στα μέτρα εισπρακτι-
κού χαρακτήρα. Κό-
βοντας μισθούς και
συντάξεις γίνεται μια

σημαντική εξοικονόμηση δαπάνης, όμως
στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα,
είναι μια αλυσίδα. Μειώνοντας, λοιπόν,
το οικογενειακό εισόδημα, μειώνεται και
η αγοραστική ισχύς του καταναλωτικού
κοινού. Αυτό έχει ως λογική και αναμε-
νόμενη συνέπεια την πτώση της κατανά-
λωσης, τη μείωση του τζίρου πολλών
καταστημάτων και, τελικά, το λουκέτο. 
Εκείνο που χρειάζεται είναι αναπτυ-
ξιακή προοπτική, μέτρα δηλαδή που
όχι απλώς αποτελούν διαρθρωτικές
τομές αλλά δημιουργούν τις προϋποθέ-
σεις για την προσέλκυση επενδύσεων ή
τις εσωτερικές επενδύσεις. Η αγορά
χρειάζεται χρήμα για να σταθεί, για να
δουλέψει, για να εργαστεί, για να κερ-
δίσει. Πρέπει να πέσει χρήμα στην
αγορά το ταχύτερο δυνατόν. 
Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει αντιλη-
φθεί πως εάν δεν λάβει μέτρα που δί-
νουν ανάσα και προοπτική στο λαό
(στην αγορά) το μόνο που θα καταφέ-
ρει είναι να βελτιώσει -ίσως- τα νού-
μερα έναντι της εξαθλίωσης μεγάλης
μερίδας του κόσμου. Αλλά κι αυτό είναι
αμφίβολο, λόγω της αλυσίδας: ο ΦΠΑ
αυξάνεται, μειώνονται όμως τα έσοδα.
Πως θα αυξήσει το κράτος τα έσοδά του
όταν το ίδιο είναι που οδηγεί τις επιχει-
ρήσεις στο λουκέτο; 
Υπάρχει, βεβαίως, και η άλλη άποψη
που λέει ότι τώρα γίνεται το ξεσκαρτά-
ρισμα. Κι αυτοί που αξίζουν να μεί-
νουν, είναι αυτοί που μένουν όρθιοι.
Κυριακή κοντή γιορτή. 

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Μέτρα ανάσας 
και προοπτικής
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Ν
α ξεκαθαρίσω κατ’
αρχήν, ότι δεν είμαι
ούτε ο Ηρώδης, ούτε
η μετενσάρκωσή

του, για να μην έχουμε παρεξη-
γήσεις στη συνέχεια. Επίσης ση-
μειώστε ότι έχω μεγαλώσει δύο
παιδιά και αυτό ίσως είναι το
πρόβλημα…. Ότι τα παιδιά μου
τα μεγάλωσα, αλλά δεν είναι
ακόμα τόσο μεγάλα που να με
κάνουν στο άμεσο μέλλον για-
γιά, άρα είμαι σε άλλη ψυχολο-
γική κατάσταση. Επιπλέον, όπως
όλα δείχνουν, έχουν αλλάξει τα
παιδαγωγικά συστήματα και όχι
προς το καλύτερο! Καλά, δεν σας
λέω, εγώ ήμουν και άλλης σχο-
λής… αυτής που υποστηρίζει ότι:
«Τα παιδιά πρέπει να τα βλέπεις
και όχι να τα ακούς»! Βγαίναμε
να πάμε σε ταβέρνα, έτρωγαν
ήσυχα τα πουλάκια μου και μετά
ούτε που το συζητούσαν να ση-
κωθούν και να τρέχουν απειλών-
τας τη σωματική ακεραιότητα
των σερβιτόρων και των δίσκων
που μετέφεραν. Έχω δει δίσκο με
παϊδάκια και πατάτες  να φεύ-
γει… ιπτάμενος, από παιδάκι που
πάνω του σκόνταψε ο σερβιτό-
ρος  καθώς εκείνο έπαιζε κυνη-
γητό με άλλα μικρά…
διαβολάκια, των οποίων οι γο-

νείς ήταν πολύ απασχολημένοι
με την παρέα τους!
Τους έμαθα από πολύ μικρά ότι
δεν φωνάζουμε, κανείς δεν είναι
κουφός γύρω, σε αντίθεση με το
σήμερα που οι γονείς θεωρούν
εφυέστατες τις ανοησιούλες που
λένε όλα τα παιδιά και ότι ενδια-
φέρουν γνωστούς και αγνώ-
στους. Έχω φύγει από καφετέρια
(χωρίς να τελειώσω τον καφέ
μου) γιατί στην διπλανή παρέα,
πιτσιρίκι απείγγειλε …πάση δυ-
νάμη, όσα ποιηματάκια είχε δι-
δαχθεί στο νηπιαγωγείο όλη
την χρονιά!
Και σίγουρα δεν έστελνα τα
παιδιά μου να κάνουν παρέα
στον κύριο που καθόταν και
έπινε τον καφέ του στο δι-
πλανό τραπέζι, μου έχει τύχει
να το δω κι αυτό! Για να προ-
λάβει κουβέντες η μαμά
με την φίλη της,
έστειλε το χαριτω-
μένο κοριτσάκι της
στο διπλανό τρα-
πέζι «για να μην
είναι μόνος του
ο κύριος και
στεναχωριέ-
ται»! Το
χρώμα του κυ-
ρίου που άλ-

λαξε προς το κακό μελιτζανί από
τα νεύρα του, δεν το
παρατήρησε!
Καλές μου μαμάδες, μαζεύτε τα
παιδάκια σας!Όσο όμορφα και
χαριτωμένα  αν είναι, πώς να σας
το πω με τρόπο;…. Ενοχλούν!
Δικά σας είναι στο κάτω-κάτω!
Εσείς πρέπει να λέτε συνεχώς: 

Δεν μπορεί…. Θα
στρώσει!Θα

μεγαλώ-
σουν!

Γράφει η
Λένα Μαντά

mantapsichogios.blogspot.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ηλίας Αγγελόπουλος
Χρύσα Κυριακού
Χρήστος Τσαλικίδης 

EMΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κωνσταντίνος Κόσσυφας

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Χαρά Βουγιούκα

ατ
άκ

ες
... ΕλΕονΩρα ΜΕλΕτη

«Από σήμερα μπορείτε να με αποκαλείτε
Ελεονώρα Μεταξά! Μετά τον Ιωάννη,
ΕΜΑΘΑ, ότι κι εγώ περνώ στο πάνθεον
των ηχηρών “όχι”»

ΕλΕονΩρα ΖουγανΕλη
«Το έχω πει πολλές φορές και δεν
θα βαρεθώ ποτέ να το λέω: οι ταμπέλες
περιορίζουν τους ανθρώπους και αυτό
εμένα δεν με εκφράζει»

Συνέχεια από τη σελ. 1

Τα…παιδάκια!
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
άδι άσβεστο καίει
στο καντήλι της. Η
Κοίμηση της Πα-

ναγίας το Δεκαπενταύγουστο, αποτε-
λεί για μας τους ορθόδοξους
χριστιανούς, σημείο αναφοράς κάθε
καλοκαίρι. Είναι το πιο οικείο πρό-
σωπο της θεολογίας μας. Ο πιο κον-
τινός μας συμπαραστάτης στους
ουρανούς. Η πιο κοινή αναφορά μας
στις προσευχές. Η σχεδόν μόνιμη
επίκληση βοήθειας στις δύσκολες πε-
ριστάσεις. 
Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ίσως από
τις λίγες άγιες μορφές της χριστιανο-
σύνης, που σέβονται και άλλες θρη-
σκείες, όπως για παράδειγμα οι
μουσουλμάνοι. Πιστεύουν κι αυτοί
στα θαύματα που προκαλεί και είναι
από τους ελάχιστους κοινούς κρίκους
ανάμεσα στις δυο θρησκείες. 
Αναρίθμητες οι εικόνες της Πανα-
γίας, που αποκαλύφθηκαν  έπειτα
από κάποιο όραμα ή σημάδι. Ίσως η
πιο παράξενη είναι εκείνη της Πανα-
γίας Καβουρόδαινας στη Λέρο. Σύμ-
φωνα με την παράδοση η βάρκα δυο
ναυτικών τσακίστηκε στα βράχια
μιας απόκρημνης ακτής του νησιού
και οι δυο τους βρέθηκαν αποκλει-
σμένοι από την τρικυμία σε μια
μικρή σχισμή. Θα πέθαιναν της πεί-
νας όταν είδαν από τη θάλασσα να
έρχεται στα χέρια τους ένα κομμάτι
ξύλο, που πάνω του είχε καβούρια.
Όταν τα έφαγαν είδαν έκπληκτοι την
εικόνα της Παναγίας. Από τότε σε
ένα μικρό εκκλησάκι «γαντζωμένο»
μέσα στα βράχια έχει τοποθετηθεί
αυτή η εικόνα, μοναδική στο είδος
της, καθώς πλαισιώνει τη μορφή της
Παναγίας και του μικρού Χριστού με
ένα τεράστιο καβούρι. 
Αληθινή ή συμβολική η ιστορία, μας
μεταφέρει το νόημα ότι στις τρικυ-
μίες της ζωής, στις καθημερινές μας
φουρτούνες, υπάρχει πάντα κάποια
που μας συμπαραστέκεται χωρίς αν-
τάλλαγμα, είναι δίπλα μας σαν να
είναι η μητέρα μας. Η Μεγαλό-
χαρη… 

Παναγιά
η Καβουρόδαινα

Του Σταύρου Οραήλογλου
sorailoglou@gmail.com

Τώρα αρχίζουν τα δύ-
σκολα για τα υπουρ-
γεία Εξωτερικών

Ελλάδας και Τουρκίας. Οι αντοχές της
ελληνοτουρκικής προσέγγισης αναμένε-
ται να δοκιμαστούν εν μέσω θέρους,
καθώς οι δύο πλευρές καλούνται να δια-
χειριστούν την «καυτή πατάτα» της πα-
ρουσίας χιλιάδων προσκυνητών στην
Παναγία Σουμελά στον Πόντο τον Δεκα-
πενταύγουστο, 1.500 περίπου φιλάθλων
της Φενερμπαξέ στο γήπεδο της Τούμ-
πας στις 19 Αυγούστου και 2.500 ΠΑΟ-
Κτσήδων στον επαναληπτικό αγώνα της
Κωνσταντινούπολης, μια εβδομάδα μετά. 

Και αν στην περίπτωση του προσκυνή-
ματος υπάρχει η ρητή διαβεβαίωση του

Νομάρχη Τραπεζούντας πως όλα θα κυ-
λήσουν ομαλά στο κρίσιμο ζήτημα της
ασφάλειας και με δεδομένη την επίδειξη
ψυχραιμίας και αυτοσυγκράτησης από
τους επισκέπτες, τα πράγματα περιπλέ-
κονται όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό
αγώνα και την οργανωμένη μετακίνηση
οπαδών των δύο ομάδων.

Ήδη χιλιάδες είναι οι φίλαθλοι του
ΠΑΟΚ που θέλουν να στηρίξουν την
ομάδα τους σ’ αυτό τον εξαιρετικά κρί-
σιμο αγώνα, για τον πρόσθετο λόγο ότι
για πρώτη φορά το προσφυγικό αυτό σω-
ματείο αναμετράται σε επίσημο παιχνίδι
με μια τουρκική ομάδα, ενώ παρόμοιο
είναι το ενδιαφέρον και από την πλευρά
των οπαδών της Φενέρ. 

Και κάπου εδώ τελειώνουν τα χαμό-
γελα, τα φιλικά γεύματα μεταξύ του Δη-
μήτρη Δρούτσα και του Αχμέτ Νταβού-

τογλου (ο οποίος δεν δίστασε στις δηλώ-
σεις του μετά τη συνάντηση με τον κ.
Δρούτσα να τονίσει χωρίς αιδώ, πως
Τούρκοι και Έλληνες μοιραζόμαστε την
ίδια, μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά)
στο ειδυλλιακό νησί των Ιπποτών, κλεί-
νουμε με τα όμορφα λόγια και πάμε στα
σοβαρά: τι θα κάνουν οι δύο πλευρές;
Θα επιτρέψουν τη μετακίνηση των οπα-
δών των δύο ομάδων, αποδεικνύοντας
στην πράξη πως τολμούν, αναλαμβάνον-
τας την ίδια ώρα και το σχετικό ρίσκο, ή
θα επιλέξουν τον εύκολο δρόμο της απα-
γόρευσης για να έχουν το κεφάλι τους
ήσυχο;

Ένα είναι βέβαιο: πως το μεσημέρι της
προηγούμενης Παρασκευής οι διπλωμά-
τες ευχόντουσαν η κληρωτίδα της
ΟΥΕΦΑ να μην τους βάλει σε μπελάδες.
Η θεά τύχη δεν τους έκανε τη χάρη…

Ποδόσφαιρο και διπλωματία…

άποψη

Εμφανείς
οι αρχαιότητες που
έφερε στο φως
η… σκαπάνη του
μετρό. Η διαχείριση
των αρχαίων
ευρημάτων παραμένει
ένα ανοιχτό θέμα
όσον αφορά
στη Θεσσαλονίκη. 

Η κρίση έχει χτυπήσει
ακόμη και στον πιο

class εμπορικό δρόμο
της Θεσσαλονίκης, τη
Μητροπολίτου Ιωσήφ.

Μαγαζιά κλείσανε μετά
από χρόνια, άλλα

περιμένουν τον επόμενο
ενοικιαστή…
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➽ Τον Παναγιώτη Ψωμιάδη θα
στηρίξουν στις εκλογές του ερχό-
μενου Νοέμβρη για τη θέση του
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε-
δονίας οι άνθρωποι που βρίσκον-
ται πολύ κοντά στην Ντόρα
Μπακογιάννη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες στελεχών, που ανήκουν
στον κύκλο επιρροής της πρώην
υπουργού Εξωτερικών, αν και η
ίδια έχει δηλώσει ότι επιθυμία
της είναι να απέχει από τις αυτι-
διοικητικές εκλογές, έχει αποφα-
σίσει ότι θα στηρίξει την
υποψηφιότητα του νομάρχη Θεσ-
σαλονίκης. 

➽ Απόδειξη για το παραπάνω
αποτελεί το   ότι ο στενός της
φίλος, Κ. Κιλτίδης, εκφράζει
ανοιχτά τη στήριξή του στην
υποψηφιότητα Ψωμιάδη. Σύμ-
φωνα με τα ίδια στελέχη, η στή-
ριξη της Ντόρας Μπακογιάννη
προς το πρόσωπο του νομάρχη
ήταν αναμενόμενη λόγω των πολύ
καλών σχέσεων που διατηρούν.   

➽ Ο Φίλιππος Γεωργουδάκης
είναι ο εκλεκτός του ΚΚΕ για το
δήμο Λαγκαδά. Ο υποψήφιος της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι
μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του Περισσού και ενεργός συνδι-
καλιστής, ενώ στο παρελθόν διε-
τέλεσε πρόεδρος του σωματείου
εργαζομένων στη γαλακτοβιομη-
χανία «ΑΓΝΟ».

➽ Στη ΝΔ μετρούν τα αυτοδιοι-
κητικά κουκιά και επειδή αντι-
λαμβάνονται ότι δεν τους…
βγαίνουν, άρχισαν τις πολιτικές
κωλοτούμπες. Βγήκε ο Βασίλης
Μιχαλολιάκος και με την ιδιό-
τητα του γραμματέα αυτοδιοικη-
τικού προσπάθησε να χαμηλώσει
τον πήχη των προσδοκιών για
τους νεοδημοκράτες. Υποστήριξε
λοιπόν ότι στην περίπτωση που
το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου ο
αυτοδιοικητικός χάρτης γίνει κα-
ταπράσινος, στη Ρηγίλλης δεν
πολυσκοτίζονται γιατί «την επό-
μενη μέρα (των εκλογών) στο
Μαξίμου θα κάθεται ο Γιώργος
Παπανδρέου και ο Αντώνης Σα-
μαράς θα είναι στη Ρηγίλλης».
Επειδή όμως δεν του έφτανε το
πρώτο… φάουλ, είπε και κάνει
και δεύτερο  δηλώνοντας ότι θε-
ωρεί «δεδομένη την εκλογή του
Δράκου στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου» έναντι του Πέτρου
Τατούλη. Τόσο σίγουρος είναι
που προέταξε τον λόγο της «μα-
νιάτικης τιμής» του. Βάζει στοί-
χημα;

στο δημαρχείο

Η Θεσσαλονίκη αντιμετωπί-
ζει πλέον με δικαιολογη-
μένη επιφυλακτικότητα

και σκεπτικισμό το… τσουνάμι
των εξαγγελιών των προηγούμε-
νων ημερών που έχουν έντονο
άρωμα ΔΕΘ. 

Εν μέσω θέρους, μοιράζονται
για άλλη μια φορά αφειδώς υπο-
σχέσεις για μεγάλα έργα που θα
αλλάξουν την εικόνα της πόλης
και θα τη μεταμορφώσουν σε επί-
γειο παράδεισο στα επόμενα δέκα
χρόνια, χωρίς μάλιστα να αναφέ-
ρουν το που θα βρουν τα δισεκα-
τομμύρια ευρώ που απαιτούνται
για αυτά τα μεγάλα έργα υποδο-
μής.

Αντιλαμβάνομαι τη σπουδή των
υπουργών να προετοιμάσουν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την
άφιξη του κ. Παπανδρέου για τα
εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως,
όμως οι Θεσσαλονικείς έχουν
κουραστεί να ακούν κάθε Σεπτέμ-
βρη, εδώ και 20 τουλάχιστον χρό-
νια, τα ίδια και τα ίδια. Και αυτή
η πραγματικότητα ισχύει για τους
εκάστοτε κυβερνώντες.

Τώρα είναι η κ. Μπιρμπίλη και
ο κ. Μαγκριώτης. Πριν δύο χρό-
νια ήταν ο κ. Σουφλιάς.

Τα πρόσωπα έρχονται και φεύ-
γουν, τα προβλήματα της πόλης
λιμνάζουν. Η θεωρία περισσεύει,
εντυπωσιακά σχέδια επί χάρτου,
master plan, μίνι υποθαλάσσια,
εξωτερική περιφερειακή, θαλάσ-
σια συγκοινωνία και άλλα πολλά.
Εγώ λοιπόν το ελάχιστο που ζητώ
από τους… φθινοπωρινούς ερα-
στές της Θεσσαλονίκης, είναι να
επιδείξουν σοβαρότητα και υπευ-

θυνότητα. 
Οι συμπολίτες μου δεν είναι

ιθαγενείς που ξεγελάς με καθρε-
φτάκια και χαϊμαλιά. Απαιτούμε
έργο, απαιτούμε έμπρακτο ενδια-
φέρον, απαιτούμε αξιοπρεπή αν-
τιμετώπιση, απαιτούμε σεβασμό.
Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι
η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
πρέπει να αποτελέσει εθνική προ-
τεραιότητα, να γίνει το νέο με-
γάλο στοίχημα της κυβέρνησης
αυτής.

Αυτοδιοίκηση 
απαλλαγμένη 
από κόμματα

Το ζητούμενο είναι η πολιτική
βούληση, απαιτείται όμως και η
ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Μια Αυτοδιοίκηση που
πρέπει να αποκτήσει δύναμη και
αυτοτέλεια, να σταματήσει να
κρύβεται πίσω από τις αδυναμίες
της κεντρικής εξουσίας, να στα-
ματήσει να αντιπολιτεύεται τον
εαυτό της, να διεκδικήσει με
αξιώσεις και να κερδίσει το μέλ-
λον της πόλης μας. 

Μια αυτοδιοίκηση απαλλαγ-

μένη από το «μακρύ χέρι» των
κομμάτων, που στην προσπάθειά
τους να «πάρουν» το δήμο (θαρ-
ρείς και πρόκειται για κάποιο τρό-
παιο και όχι για θέση ευθύνης),
ανακυκλώνουν την υπάρχουσα
κατάσταση, μια κατάσταση που
ενθαρρύνει τον κυνισμό και την
αλαζονεία, μια κατάσταση που
εμποδίζει τις δημιουργικές δυνά-
μεις του τόπου να κερδίσουν το
αύριο, να αποκτήσουν δικαίωμα
στην ελπίδα. 

Να πάρουμε
τη Θεσσαλονίκη
στα χέρια μας

Πρέπει λοιπόν να τα χτίσουμε
όλα από την αρχή, να εξασφαλί-
σουμε το εφικτό, να αφήσουμε
στην άκρη τις ταινίες επιστημονι-
κής φαντασίας που μας υπόσχον-
ται και να δούμε το ρόλο μας, το
ρόλο της Θεσσαλονίκης στη σύγ-
χρονη πραγματικότητα. 

Να εκμεταλλευτούμε επιτέλους
τη θέση μας στο χάρτη και να
αποκτήσουμε ένα πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη: Τι οραματίζομαι; μια

μοντέρνα μητρόπολη όπου το χτες
δένει αρμονικά με το αύριο, μια
πόλη που μπορεί να παράγει, να
υποδέχεται και να διακινεί πολιτι-
σμό, επιστήμη, τεχνολογία και
αγαθά. 

Να φιλοξενεί άτομα και σύνολα
των οποίων θα υποστηρίζει τις
δραστηριότητες και θα εξυπηρε-
τεί τις ανάγκες. Να υπενθυμίζει
την Ιστορία της μέσω του μοναδι-
κού μνημειακού της πλούτου, να
την εξελίσσει και να την προβάλ-
λει. Να αποδεικνύει πως μπορεί
να εξελιχθεί σε πρωτεύουσα πόλη
των γραμμάτων και των τεχνών,
δικαιώνοντας το παρελθόν της και
όχι μένοντας προσκολλημένη σ’
αυτό. 

Μια πόλη φιλική προς τον πο-
λίτη, μια πόλη ζωντανή, μια
πόλη που απαντά με την ενέρ-
γεια και τη ζωτικότητά σε απα-
ξιωτικούς χαρακτηρισμούς…

Για αυτήν όμως την επιδιωκό-
μενη αλλαγή νοοτροπίας, απαι-
τείται η ενεργοποίηση όλων των
πολιτών: Των πολιτών που θα
σκέφτονται, θα αποφασίζουν και
θα δρουν στα γεγονότα,  συμμε-
τέχοντας σ΄ αυτά, όχι ως μέλη
μιας απαξιωμένης μάζας κομ-
πάρσων και κλακαδόρων, αλλά
ενός ενεργού, συνειδητοποιημέ-
νου συνόλου που αρνείται πλέον
να συμβιβαστεί με τη μιζέρια,
που δεν βλέπει την πραγματικό-
τητα με κομματικά γυαλιά, που
αρνείται να αποφασίζουν άλλοι
για εμάς, χωρίς εμάς… Η μακρά
περίοδος χάριτος έληξε. Είναι
ώρα να πάρουμε τη Θεσσαλο-
νίκη στα χέρια μας.

Την ώρα που πολλοί συνάδελ-
φοί του απολαμβάνουν λίγες στιγ-
μές ξενοιασιάς ο νυν δήμαρχος
Λαγκαδά και υποψήφιος παράλ-
ληλα για τις εκλογές του ερχόμε-
νου Νοέμβρη, Γιάννης Καρα-
γιάννης εργάζεται πυρετωδώς.
Όπως τόνισε μιλώντας στην «Κ»,
το πρόγραμμά του φέτος δεν γρά-
φει πουθενά τη λέξη διακοπές.
«Το μόνο που γράφει η ατζέντα
μου είναι δουλειά, δουλειά, δου-

λειά. Δεν έχω χρόνο για διακο-
πές», υποστήριξε και συμπλή-
ρωσε ότι: «Τα προβλήματα των
δημοτών μας δεν μπορούν να πε-
ριμένουν». 

Καθημερινές περιοδείες 
Ο κ. Καραγιάννης συνεχίζει κα-

νονικά την προεκλογική του εκ-
στρατεία, περιοδεύοντας σε
ολόκληρη την περιοχή του νέου
διευρυμένου δήμου Λαγκαδά.

Μάλιστα, όπως τόνισαν στην «Κ»
συνεργάτες του κ. Καραγιάννη,
το κλίμα σε όλες τις περιοδείες
είναι ιδιαίτερα θετικό και πολλοί
είναι αυτοί που λένε ότι είναι και
το φαβορί για να κερδίσει τις
εκλογές του ερχόμενου Νοέμβρη.
«Ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει.
Άλλωστε έχει να επιδείξει μεγάλο
έργο στο δήμο ως νυν δήμαρ-
χος», μας είπαν. 

Χ.Κ. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Φαβορί ο Γ. Καραγιάννης 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Είναι ώρα να βγάλουμε
τα κομματικά γυαλιά»





Φιλιούνται, αγκαλιάζονται!

Αγαπημένοι, μονιασμένοι και ενωμένοι
έδειχναν οι Βασίλης Παπαγεωργόπου-
λος και Κώστας Γκιουλέκας μπροστά
στους φωτογραφικούς φακούς και στις
τηλεοπτικές κάμερες κατά τη διάρκεια
της εθιμοτυπικής, κατά τα άλλα, επίσκε-
ψης του δεύτερου στο νέο δημαρχείο.
Δεν ξέρουμε αν οι πάγοι έλιωσαν, αν
και όπως ισχυρίζονται ουδέποτε είχαν
ψυχραθεί οι σχέσεις τους, το μόνο σί-
γουρο είναι ότι αυτή η συνάντηση ήταν
κρίσιμη για δυο λόγους. Πρώτον για να
δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις σχετικά με
τις εκατέρωθεν δηλώσεις που ακολού-

θησαν την ανακοίνωση της υποψηφιό-
τητας Γκιουλέκα και δεύτερον για να
γίνει μια πρώτη συζήτηση ενόψει της
προεκλογικής εκστρατείας που ξεκινά ο
υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης
αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Οι
πληροφορίες ότι η επίσκεψη ήταν πρό-
φαση για να εξοικειωθεί ο κ. Γκιουλέκας
με τους χώρους του νέου δημαρχείου
κρίνονται ανακριβείς… 

Τα βρήκαν

Η δήλωση Παπαγεωργόπουλου ότι θα
στηρίξει «ψυχή τε και σώματι» την υπο-
ψηφιότητα Γκιουλέκα για το δήμο Θεσ-
σαλονίκης φανερώνει την πρόθεση των
δυο ανδρών να αφήσουν στην άκρη τις
διαφορές τους. Δεν μπορούν να κάνουν
και αλλιώς, καθώς μυστικές και φανερές
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δημοτι-
κές εκλογές δεν θα είναι σε καμία περί-
πτωση «περίπατος» για τον βουλευτή
της ΝΔ. Και σε αυτό δεν φταίει ότι δη-
λώνει «ανεξάρτητος» υποψήφιος. Άλλοι

φταίνε που είτε δεν θέλουν να το αντι-
ληφθούν, είτε θέλουν να αποκομίσουν
πολιτικά οφέλη πριν του αδειάσουν τη
γωνιά. Κύκλοι της ΝΔ ωστόσο κρίνουν
άκρως θετική τη δήλωση Παπαγεωργό-
πουλου ότι «ο νέος υποψήφιος θα απο-
φασίσει ο ίδιος για το ποιοι θα
στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο». Αυτή
ίσως να ήταν η φράση-κλειδί που περί-
μενε ο κ. Γκιουλέκας. 

Το σκέφτονται

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, για το αυ-
τοδιοικητικό τους μέλλον, αφήνουν οι
Νίκος Παπαγιαννόπουλος, Θανάσης Πα-
παδόπουλος και Πολυξένη Μηλιαρά-
Βλαχάκη. Μιλώντας σε πρόσωπα του
στενού τους περιβάλλοντος αφήνουν να
εννοηθεί ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο
τους στα έδρανα του δημοτικού συμ-
βουλίου. Αντίθετα ο Βαγγέλης Δημη-
τρίου δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του
και επιμένει σε παλαιότερη δήλωσή του
πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά.  

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Δε συμβιβάζομαι
με τους ουρανοκατέβατους…»
Συνέντευξη
στον�Ηλία�Αγγελόπουλο

Έ να από τα ιδρυτικά στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ ο Κώ-
στας Κοντραφούρης,

γνωστός και επιτυχημένος επιχει-
ρηματίας, πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της γνωστής εταιρείας
καλλυντικών ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ,
επί 25 χρόνια σύμβουλος στο Εμ-
πορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης, με έντονη
συνδικαλιστική δράση δηλώνει
στην «Κ» την πρόθεσή του να διεκ-
δικήσει  ως ανεξάρτητος υποψή-
φιος το δήμο Θεσσαλονίκης. Εκτός
από την «Κ», το δήλωσε και στη
διαδικασία αξιολόγησης του
ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει ήδη συναντηθεί
με τον γραμματέα του κόμματος
Σωκράτη Ξυνίδη. 

Γιατί αποφασίσατε να διεκδική-
σετε το Δήμο Θεσσαλονίκης;

Βλέπω ότι η παράταξη την οποία
υπηρέτησα καταθέτοντας περίσ-
σευμα ψυχής εδώ και 30 χρόνια,
έχει μείνει πίσω στη διεκδίκηση του
Δήμου Θεσσαλονίκης. Εγώ προσω-
πικά δε συμβιβάζομαι με τους ου-
ρανοκατέβατους, μ’ αυτούς που
ήρθαν από το πουθενά για να διεκ-
δικήσουν τη στήριξη ενός κόμμα-
τος για το οποίο εγώ, όπως και

πολλοί ακόμη, έχω ματώσει. Θα
διεκδικήσω λοιπόν την εμπιστο-
σύνη των συμπολιτών μου, γιατί
θεωρώ πως πλέον το λόγο πρέπει
να τον δώσουμε στις καθαρές, στις
έντιμες φωνές, στις φωνές που
έχουν μείνει συνειδητά μακριά από
δεσμεύσεις και εξαρτήσεις, που
έχουν ως απόλυτη προτεραιότητα
το συμφέρον και την ευημερία της
πανέμορφης αυτής πόλης. Το
ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι
μόνο οι πέντε – δέκα  βουλευτές
και υπουργοί. Είναι πρώτιστα οι χι-
λιάδες αγωνιστές της παράταξης,
όλοι αυτοί που πίστεψαν και ακο-
λούθησαν το όραμα του αείμνη-
στου Ανδρέα Παπανδρέου.

Ποια είναι η άποψη σας για τη
σημερινή εικόνα του δήμου;

Θεωρώ πως με κύρια ευθύνη
των δημοτικών αρχών που διαφέν-
τευαν την πόλη την τελευταία εικο-
σαετία, μείναμε επικίνδυνα πίσω. Η
Θεσσαλονίκη κόλλησε στη λάσπη,
έργα υποδομής και ανάπτυξης δεν
προχώρησαν, χάσαμε τη ψυχή μας
και την ταυτότητά μας. Η πόλη που
θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί στα
Βαλκάνια, έχει καταντήσει (γιατί
περί κατάντιας πρόκειται) μια απλή,
επαρχιακή πόλη, πρωτεύουσα της
ανεργίας, που αρέσκεται στο να
πίνει το φραπέ της αγναντεύοντας

το Θερμαϊκό. Και βεβαίως, όπως
προανέφερα, υπεύθυνη για την ει-
κόνα αυτή της παρακμής είναι η
ανεπάρκεια και η αλαζονεία των δι-
οικούντων το Δήμο. Αυτό πρέπει να
αλλάξει άμεσα, αν θέλουμε να
έχουμε ελπίδες για ένα καλύτερο
αύριο.

Πως κρίνετε την παρουσία
πολλών υποψηφίων για το
αξίωμα του Δημάρχου;

Προσέξτε, οι πολλές υποψηφιό-
τητες είναι καταρχήν δείγμα της
υγιούς λειτουργίας του δημοκρατι-

κού μας πολιτεύματος. Όποιος πι-
στεύει ότι μπορεί να δώσει αποτε-
λεσματικές λύσεις στα χρόνια
προβλήματα της πόλης μας, έχει το
δικαίωμα να κατέβει στην εκλογική
μάχη. Αυτό που θα αξιολογηθεί
από τους συνδημότες μας, είναι ο
βαθμός ικανότητας του καθενός
από εμάς, όπως βέβαια και η πα-
ρουσία του στην κοινωνική ζωή της
πόλης τα τελευταία χρόνια. Είμαι
βέβαιος, πως αν ρωτήσετε κάποι-
ους από τους συνυποψήφιους μου
για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν γειτονιές της Θεσσαλονίκης

πέρα από το ιστορικό κέντρο, δεν
θα είναι σε  θέση να απαντήσουν…

Ποιες θα είναι οι προτεραιότη-
τες σας αν εκλεγείτε δήμαρχος;

Απλά και ξεκάθαρα: να δώσουμε
και πάλι ψυχή στη Θεσσαλονίκη, να
κινητοποιήσουμε όλες τις δημιουρ-
γικές δυνάμεις του τόπου μας, τα
Επιμελητήρια, τους παραγωγικούς
φορείς, να δώσουμε προτεραιότητα
στον τουρισμό, στην επιχειρηματι-
κότητα, στην ανάπτυξη, να καταρ-
γήσουμε τις διαχωριστικές γραμ-
μές, να τρέξουμε για να κερδί-
σουμε το μέλλον της πόλης. Η Θεσ-
σαλονίκη πρέπει να βγάλει
επιτέλους από πάνω της το στίγμα
της μιζέριας και της εσωστρέφειας
και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε
μόνο με ενότητα και ομοψυχία. Δεν
περισσεύει κανείς από τον ωραίο
αγώνα για την ελπίδα, για μια Θεσ-
σαλονίκη που θέλουμε να κερδίσει
τη χαμένη της αίγλη και να επανα-
κτήσει τα σκήπτρα της Μητρόπολης
των Βαλκανίων…
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Πλέον το λόγο πρέπει να
τον δώσουμε στις 

καθαρές, στις έντιμες
φωνές, στις φωνές που
έχουν μείνει συνειδητά
μακριά από δεσμεύσεις

και εξαρτήσεις

στο δημαρχείο
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ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ

Του Δ. Γιαννακόπουλου 

Τ α πολιτικά σενάρια της επό-
μενης μέρας εξετάζει αυτή
την περίοδο με μεγάλη

προσοχή η Ντόρα Μπακογιάννη,
αναλύοντας παράλληλα τις δημο-
σκοπήσεις και ακούγοντας από
κοντά τα προβλήματα των πολιτών
ανά την Ελλάδα, με τις περιοδείες
που πραγματοποιεί. Η ανεξάρτητη
βουλευτής με τη δημιουργία της
«δεξαμενής» πολιτικής σκέψης,
επιτυγχάνει τη διείσδυση στις
πραγματικές ανάγκες των διαφό-
ρων κοινωνικών στρωμάτων,
βάσει των οποίων δομεί τον νέο
πολιτικό της λόγο με στόχο το Κοι-
νωνικό Κέντρο. Όσο και αν επιχει-
ρήθηκε η ταύτισή της με το
Μνημόνιο, η προσπάθεια αυτή
έπεσε στο κενό καθώς η Ντόρα με
στοχευμένες παρεμβάσεις απέ-
δειξε ότι δεν υπάρχει καμία συμ-
πόρευση με την πολιτική του
κυβερνώντος κόμματος με τη
σκληρή κριτική που άσκησε κατά
της κυβέρνησης (βλέπε Βατοπέδι,
μη επιστροφή του ΦΠΑ κ.ά.)

Νέο κόμμα 
Οι πληροφορίες και οι φήμες

για νέο κόμμα από την πρώην
υπουργό Εξωτερικών εντείνονται
όσο πλησιάζει το φθινόπωρο. Η
Ντόρα το σκέφτεται σοβαρά, έχει
καταρτίσει τον προγραμματικό της
λόγο, παρουσίασε πρόσφατα το
περίγραμμα των θέσεων της,
όμως το ζητούμενο είναι η ενερ-
γοποίηση των δυναμικών μονάδων
της κοινωνικής βάσης. Δεν θέλει
να φτιάξει κόμμα με φθαρμένα
πολιτικά πρόσωπα, αλλά να εμ-
πνεύσει τους ενεργούς πολίτες,
όπως συνέβη πριν από 8 χρόνια
στις δημοτικές εκλογές, όταν πήρε
τον δήμο Αθηναίων με το ιστορικό
και έκτοτε ακατάρριπτο ποσοστό
του 60% έχοντας στο πλευρό της
το σύνολο του κοινωνικού κέν-
τρου, ανεξαρτήτου χρώματος και
κομματικής σημαίας. 

Όλες ανεξαιρέτως οι δημοσκο-
πήσεις καταδεικνύουν ότι τα δύο
μεγάλα κόμματα στις επόμενες
εκλογές θα ψηφιστούν από το
45% -50% του πληθυσμού. Η διά-
θεση του εκλογικού σώματος για
«κατεδάφιση» του ισχύοντος πολι-
τικού συστήματος είναι παραπάνω
από εμφανής. Η Ντ. Μπακογιάννη

θεωρεί ότι μπορεί να αποτελέσει τη
μέση οδό και να διαδραματίσει
ρόλο γνήσιου εκφραστή της κοινω-
νίας. Γι’ αυτό και πρωταρχικός κοι-
νωνικός στόχος της είναι η
κατάθεση εναλλακτικής πρότασης
για τα εκρηκτικά προβλήματα της
ανεργίας και της μείωσης των μι-
σθών και των συντάξεων.

Συνεργασίες με βουλευτές
όλων των κομμάτων 

Αρκετοί βουλευτές από τη Νέα
Δημοκρατία αλλά και από άλλα

κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, το
ΛΑΟΣ και τη Δημοκρατική Αριστερά
του Φώτη Κουβέλη, βρίσκονται σε
καθημερινή επικοινωνία μαζί της.
Στους Νεοδημοκράτες συστήνει
ψυχραιμία καθώς δεν σκοπεύει να
εμφανιστεί διασπαστικά απέναντι
στη φιλελεύθερη παράταξη. Οι Χρ.
Μαρκογιαννάκης, Θ. Γιαννόπου-
λος, Μ. Γιακουμάτος, Κ. Χατζηδά-
κης, Γ. Κοντογιάννης, Έλσα Παπα-
δημητρίου και ορισμένοι ακόμη φέ-
ρονται αποφασισμένοι να συνταχ-
θούν στο πλευρό της, όποτε τους

ζητηθεί, ενώ σε πολύ καλό επίπεδο
βρίσκονται οι σχέσεις της με ανε-
ξάρτητους πρώην βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ και με τους Γιώργο Καρα-
τζαφέρη και Φώτη Κουβέλη. 

Οι επιλογές της 
για την Αυτοδιοίκηση 

Παραδοσιακά η Ντόρα παίρνει
τη δύναμή της από τη γενέτειρα
της την Κρήτη. Όμως υπάρχουν
ισχυροί υποστηρικτές της σε όλη
την Ελλάδα και άξιοι υποψήφιοι
τους οποίους θα υποστηρίξει στις

επικείμενες εκλογές. Είναι πολύ
πιθανόν λοιπόν ο βουλευτής της
Ν.Δ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης να
ανεξαρτητοποιηθεί και να κατέβει
για περιφερειάρχης στην Κρήτη
καθώς θεωρείται πολιτικός με ιδι-
αίτερη απήχηση σε όλους τους νο-
μούς του νησιού. Στην
Πελοπόννησο η Ντόρα φέρεται ότι
έχει αποφασίσει να στηρίξει τον
διακομματικό Πέτρο Τατούλη, στη
Στερεά Ελλάδα τον επί σειρά ετών
νομάρχη Θανάση Χειμάρα τον
οποίο προωθεί και η Νέα Δημο-
κρατία και στην Θεσσαλία τον
Κώστα Αγοραστό που την περα-
σμένη εβδομάδα πήρε το χρίσμα
από τη Νέα Δημοκρατία. Για τη
Στερεά Ελλάδα πάντως, αν δεν
επιλεγεί ο Χειμάρας από τη Ρηγίλ-
λης και δεν κατέβει, τότε η Ντόρα
θα στηρίξει δυναμικά τον Θανάση
Γιαννόπουλο που είναι και ο μονα-
δικός ο οποίος μπορεί να διεκδι-
κήσει με τις μεγαλύτερες
πιθανότητες από όλους, τη συγκε-
κριμένη περιφέρεια. Στη Δυτική
Ελλάδα η πρώην υπουργός Εξω-
τερικών θα επιθυμούσε να κατέβει
για υποψήφιος ο βουλευτής της
Ν.Δ. Γιώργος Κοντογιάννης για
τον οποίο κάνει και σχετικές σκέ-
ψεις η Ρηγίλλης βλέποντας ότι δεν
«τραβάνε» οι υποψήφιοι της
Αχαϊας και της Αιτωλοακαρνανίας. 

Για την περιφέρεια της Αθήνας,
που αποτελεί βαρόμετρο ενδεχό-
μενων πολιτικών εξελίξεων, η
Ντόρα αφήνει ανοιχτή την προ-
οπτική στήριξης του Άρη Σπηλιω-
τόπουλου με τον οποίο άλλωστε
συμπορεύτηκε κατά την εσωκομ-
ματική προεκλογική περίοδο, εν
τούτοις σε περίπτωση μη επιλογής
του Άρη από τη Ν.Δ., θα εξετάσει
τη θέση της για τον πρόεδρο του
Παναθηναϊκού Νίκο Κωνσταντό-
πουλο, αν τελικά υποδειχθεί από
τον Κουβέλη ή τα ευρύτερα σχή-
ματα της Κεντροαριστεράς. 

Όσον αφορά στους υποψηφί-
ους δημάρχους, έχει ήδη τοποθε-
τηθεί για τον Νικήτα Κακλαμάνη
τον οποίο εκτιμά και υποστηρίζει,
για τον Πέτρο Μαντούβαλο στον
Πειραιά τον οποίο βλέπει πολύ θε-
τικά από τη στιγμή που ο ίδιος δεν
περίμενε χρίσματα και κατέβηκε
αμέσως στην κοινωνική βάση, ενώ
ανάλογη στήριξη παρέχει σε αρκε-
τούς υποψηφίους στην Κρήτη και
στη Θεσσαλία.

Τα πρόσωπα, οι στόχοι, 
και το Κοινωνικό Κέντρο

Η Ντόρα βλέπει ότι μπορεί να συνομιλήσει με τους Γ. Καρατζαφέρη και Φ. Κουβέλη,
μακριά από αφοριστικές αντιλήψεις και μικροκομματικά συμφέροντα

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

Τα σημεία επαφής
με Καρατζαφέρη - Κουβέλη

Η
Ντόρα δείχνει το
πραγματικό ενδιαφέ-
ρον της για το κοινω-

νικό κέντρο απευθυνόμενη σε
πολιτικούς φορείς που επί
σειρά ετών δεν συνομιλούσαν
με τη Νέα Δημοκρατία. Τα
εθνικά ζητήματα, τα δημοσιο-
νομικά και η πραγματική αγω-
νία για το μέλλον της νέας
γενιάς, αποτελούν τα βασικά
πεδία επαφής της πρώην
υπουργού με τον ΛΑΟΣ. Ο
Γιώργος Καρατζαφέρης κρατά
ισχυρό το προπύργιο του

4,5%-5% και αποτελεί – υπ’
αυτή την έννοια - αξιόπιστο
συνομιλητή καθώς ουδέποτε
έκρυψε ή προσπάθησε να
«στρογγυλέψει» τη θέση του
για το ακροατήριο της λαϊκής
δεξιάς, της παραδοσιακής δε-
ξιάς οικογένειας στην οποία
απευθύνεται. Στον αντίποδα, ο
Φώτης Κουβέλης και οι τρεις
βουλευτές του, έχουν επίσης
σαφή θέση που έρχεται σε αν-
τίθεση με τις συγκρουσιακές
και εμπρηστικές «λογικές» που
καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ και επι-

λέγουν τον διάλογο για το
Μνημόνιο με κοινωνική στό-
χευση. Η Ντόρα βλέπει ότι
μπορεί να μιλήσει μαζί τους,
μακριά από αφοριστικές αντι-
λήψεις και μικροκομματικά
συμφέροντα θεωρώντας ότι
στην παρούσα περίοδο της
κρίσης, το ζητούμενο δεν είναι
το ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο Μνημόνιο
αλλά η εξεύρεση της μέγιστης
δυνατής λύσης ώστε να συνε-
χιστεί η δανειοδότηση της
χώρας με τις μικρότερες δυνα-
τές κοινωνικές επιπτώσεις.  
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ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 80 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ

Του Γιάννη Θ. Κεσσόπουλου

Κ ορυφαία ιστορική
στιγμή για την Ορθοδο-
ξία και τον Ποντιακό

Ελληνισμό αποτελεί η επικείμενη
τέλεση της Θείας Λειτουργίας
στην Ιερά Μονή της Παναγίας
Σουμελά ανήμερα του Δεκαπεν-
ταύγουστου. Είναι η πρώτη φορά
που αυτό θα συμβεί μετά τη γε-
νοκτονία των Ποντίων και τον ξε-
ριζωμό όσων επέζησαν, καθώς ο
υπουργός Πολιτισμού της Τουρ-
κίας έδωσε τη σχετική άδεια
προς τούτο στο Φανάρι. 

Έτσι, λοιπόν, αύριο αναμένεται
να βρεθούν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Τραπεζούντας πάνω
από 20.000 προσκυνητές, οι
οποίοι θα καταφθάσουν κυρίως
από την Ελλάδα και τη Ρωσία. Τα
ξενοδοχεία στην περιοχή ούτως ή
άλλως είναι ελάχιστα και οι Πόν-
τιοι που θα βρεθούν εκεί αναμέ-
νεται να διανυκτερεύσουν σε
μεγάλη απόσταση από τη Μονή.
Ούτως ή άλλως το ανέβασμα στο
βράχο της Σουμελά είναι εξαιρε-
τικά δύσκολη και θεωρείται απί-
θανο να ανεβούν στη Μονή όλοι
οι επισκέπτες. 

Σαφώς το οργανωτικό κομμάτι
αποτελεί μια δυσκολία, οι φόβοι
ωστόσο έχουν να κάνουν με την
πιθανή εισδοχή ακραίων στοι-

χείων και από τις δύο πλευρές, οι
εκδηλώσεις των οποίων θα μπο-
ρούσαν να χαλάσουν τη γιορτή.
Δεν είναι τυχαίο ότι το Οικουμε-
νικό Πατριαρχείο που έχει το γε-
νικό πρόσταγμα επιχειρεί να
χαμηλώσει τους τόνους ώστε να
μην υπονομευθεί η ιστορική αυτή
στιγμή. 

Εξάλλου, ο Παναγιώτατος κ.κ.
Βαθολομαίος έχει ήδη χοροστα-

τήσει μέχρι σήμερα ο ίδιος προ-
σωπικά στην επαναλειτουργία
ναών της Καππαδοκίας και της
Μικράς Ασίας.   

Η επιλογή της Τουρκίας να ικα-
νοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του
ποντιακού ελληνισμού επιδέχεται
ουκ ολίγες ερμηνείες. Το σί-
γουρο είναι ότι θα κερδίσει του-
ριστικά, αφού οι επισκέπτες τόσο
από την Ελλάδα όσο και από τη

Ρωσία στην περιοχή θα αυξηθούν
ραγδαία. Επίσης, με την κίνηση
αυτή η Τουρκία δείχνει προς την
Ευρώπη το καλό της πρόσωπο,
χωρίς κανένα ουσιαστικό κόστος,
δείχνοντας ότι σέβεται τις θρη-
σκευτικές ελευθερίες.   

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών απέφυγε να αναμιχθεί
στην συγκεκριμένη εκδήλωση,
καθώς είναι γνωστό ότι πάντοτε

παρακολουθεί διακριτικά τις εξε-
λίξεις που αφορούν τις σχέσεις
Φαναρίου – Άγκυρας. Πάντως,
υπάρχουν φόβοι ότι στην Τραπε-
ζούντα γίνονται κινήσεις για να
αποτραπεί η τέλεση της Θείας
Λειτουργίας, ενώ κανείς δεν πρέ-
πει να ξεχνά ότι η συγκεκριμένη
πόλη θεωρείται το άντρο των
εθνικιστών και η έδρα των Γκρι-
ζων Λύκων.

Της Χρύσας Κυριακού

Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου αναμένεται
σύμφωνα με πληροφορίες ο ανα-
σχηματισμός της κυβέρνησης. Ο
εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνη-
σης σε δηλώσεις του μάλιστα
άφησε να εννοηθεί ότι ένας ανα-
σχηματισμός είναι πιθανός, μη απο-
κλείοντας το ενδεχόμενο.

Μπορεί οι περισσότεροι από τους
υπουργούς της κυβέρνησης να βρί-
σκονται σε ολιγοήμερες διακοπές
αλλά ο πρωθυπουργός και οι σύμ-
βουλοί του βρίσκονται σε συνεχείς
συζητήσεις ενόψει και των δημοτι-
κών εκλογών. Ήδη στο μυαλό του
Γιώργου Παπανδρέου αλλά και των

συνεργατών του υπάρχουν μέτρα
που θα τονώσουν το κοινωνικό προ-
φίλ της κυβέρνησης και θα δώσουν
μια ώθηση προς τα μπρος και για
αλλαγή από τα ιδιαιτέρως σκληρά
μέτρα που έχει λάβει το τελευταίο
διάστημα λόγω και του μνημονίου
και αυτή δεν είναι άλλη από
την προσθήκη νέων προσώπων στο
κυβερνητικό σχήμα. 

Τα σενάρια 
Στο μυαλό του πρωθυπουργού

αλλά και των στενών συνεργατών
του βρίσκονται δύο σενάρια. 1ο σε-
νάριο: Ανασχημα- τισμός τώρα με
την προώθηση κυβερνητικών στε-
λεχών στις δημοτικές εκλογές και
ανασχηματισμός μετά τις δημοτικές

εκλογές. 2ο σενάριο: Ανασχηματι-
σμός, ο οποίος δεν θα έχει τη
μορφή που όλοι ξέρουμε αλλά τη
μορφή προσταφαιρέσεων. Δηλαδή
να χρησιμοποιήσει κυβερνητικά
πρόσωπα για τις δημοτικές εκλογές
και ειδικά να προτείνει κάποιους
για περιφερειάρχες και αυτοί να
αντικατασταθούν στην κυβέρνηση
από άλλους.

Τα πρόσωπα
Ένα από τα πρόσωπα που «παί-

ζουν» έντονα για εισέλθουν στο νέο
κυβερνητικό σχήμα είναι ο Χρήστος
Παπουτσής. Ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ως γραμ-
ματέας της Κ.Ο. στάθηκε σαν
ασπίδα προστασίας σε διάφορες

υποθέσεις και αυτό φαίνεται πως
μέτρησε πολύ στον πρωθυπουργό
συν το γεγονός ότι το φιλολαϊκό
προφίλ του κ. Παπουτσή ταιριάζει
στο κοινωνικό πακέτο, που προτίθε-
ται η κυβέρνηση να χρησιμοποι-
ήσει.

Ένα από τα πρόσωπα που «παί-
ζει» έντονα να αλλάξουν πόστο
στην κυβέρνηση και ενδεχομένως
να μην βρίσκονται σε αυτό τον
ανασχηματισμό είναι και του Αν-
δρέα Λοβέρδου. Όχι τόσο γιατί δεν
έχουν προχωρήσει κάποια πράγ-
ματα στο υπουργείου του καθώς
του αναγνωρίζεται η πληθώρα θε-
μάτων μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα που έχει να επεξεργαστεί
αλλά γιατί ο ίδιος το έχει ζητήσει.

Αν αποφασίσει ο Γιώργος Παπαν-
δρέου να τον αντικαταστήσει θα του
προταθεί μια θέση σε κάποια «με-
γάλη» Περιφέρεια.

Ένα ακόμη πρόσωπο που αναμέ-
νεται να αλλάξει κυβερνητικό πόστο
είναι ο Μιχάλης  Χρυσοχοίδης. Ο
Παύλος Γερουλάνος είναι επίσης
ένα πρόσωπο που αναμένεται να
μετακινηθεί από το υπουργείο
του αλλά θα έρθει πιο κοντά στον
πρωθυπουργό και ειδικότερα εντός
του Μεγάρου Μαξίμου. Τέλος ένα
από τα πρόσωπα που «παίζουν»
στην διαδικασία του ανασχηματι-
σμού όμως εφόσον αυτός γίνει αρ-
γότερα (μετά τις δημοτικές
εκλογές)   είναι αυτό της Τίνας
Μπιρμπίλη. 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

Δυναμώνει την ομάδα ο Γ. Παπανδρέου

Ιστορική στιγμή
στην Παναγία Σουμελά

Π. Ψωμιάδης, Νομάρχης:
«Αυτός ο Δεκαπενταύγουστος θα
μείνει χαραγμένος στη μνήμη του
Ποντιακού Ελληνισμού. Η επανα-
λειτουργία της Παναγίας Σουμελά,
στα βουνά της Τραπεζούντας,
μετά από 88 χρόνια, υπό τον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λομαίο, είναι μια στιγμή ιστορική.
Συμβολικά, εμείς οι Πόντιοι της
τρίτης γενιάς, επιστρέφουμε ξανά,
ειρηνικά, στις εστίες των προγό-

νων μας. Από
την άλλη, με
τέτοιες ενέρ-
γειες, η Τουρ-
κία δείχνει ότι

μπορε ί

να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οι-
κογένειας. Καλώ τους Πόντιους
αδελφούς που θα βρεθούν στην
Μονή της Σουμελά, ανήμερα τον
Δεκαπενταύγουστο, να συμμετέ-
χουν με ευλάβεια στην κορυφαία
θρησκευτική στιγμή. Θα είναι μια
δύσκολη μέρα, με πολύ κόσμο σε
μια δυσπρόσιτη περιοχή και γι’
αυτό καλώ όλες τις πλευρές να
επιδείξουν σύνεση, ψυχραιμία και
αυτοσυγκράτηση ακολουθώντας
τις συμβουλές του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Αποδεικνύεται ότι
με τη βοήθεια της Παναγίας μας,
της Παναγίας Σουμελά, ενωμένος
ο Ποντιακός Ελληνισμός μπορεί να
κάνει θαύματα».

Χ. Αποστολίδης, Πρόεδρος Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντια-
κών Σωματείων: «Σχεδόν μετά από
86 χρόνια, το σύμβολο μας, η Πα-

νάγια Σουμελά βρίσκεται στο επί-
κεντρο, μετά την άδεια που δό-
θηκε από την Τουρκία, για να
τελεστή λειτουργία από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίο ανήμερα του Δεκαπενταύ-
γουστου. Όλοι οι Πόντιοι οφείλουν
ευγνωμοσύνη στον Πατριάρχη και
στην Ιερά Σύνοδο, όπου πέτυχαν
το σημαντικότερο, ίσως γεγονός,
μετά τον ξεριζωμό, τη λειτουργία
της Ιεράς Μονής ανήμερα του Δε-
καπενταύγουστου. Όπως είναι φυ-
σικό και ακολουθώντας τις οδηγίες
του Πατριαρχείου, αντιμετωπί-
ζουμε το γεγονός ως μια θρησκευ-
τική εκδήλωση και οδεύουμε στην
Τραπεζούντα ως απλοί προσκυνη-
τές, κάτω από την επίβλεψη και τις
οδηγίες του, αφήνοντας πίσω ιδιό-
τητες, ομοσπονδίες, συλλόγους
και φανερούς ή κρυφούς ανταγω-
νισμούς, που χρόνια τώρα μας τα-

λαιπωρούν. Εφιστώ την προσοχή
σε όλους τους Πόντιους, να είναι
διακριτικοί, κόσμιοι, αποφεύγον-
τας επαρχιώτικες εξάρσεις εθνικι-
σμού και άλλων παρομοίων
εκδηλώσεων, γιατί το μόνο, που
θα καταφέρουν θα είναι να δυσκο-
λέψουν την καθιέρωση ως θεσμού
πλέον, να λειτουργεί η Παναγία
Σουμελά στην Τραπεζούντα κάθε
Δεκαπενταύγουστο από τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη». 



✔ Το «Π» ανοίγει το βρώμικο

φάκελο της διαφθοράς

στην υγεία

✔ Τι ετοιμάζουν Παπανδρέου,

Σαμαράς και Καραμανλής 

✔ Τα σχέδια της Ντόρας

και το νέο κόμμα

Το «ΠΑΡΑΣΚHΝΙΟ» 

αποκαλύπτει
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ΗΡΑΚΛΗΣ

Μπουμπένκο
τέλος, 
ανέλαβε
ο Ουζουνίδης�
Απίθανα πράγματα συνέβησαν
στον Ηρακλή την τελευταία εβδο-
μάδα. Με τον Μπουμπένκο να πα-
ραιτείτε και τον Μαρίνο
Ουζουνίδη να αναλαμβάνει τις
τύχες της ομάδας. Ο «Μπούμπα»
επιμένει πως δεν έχει παραιτηθεί
και για να αποχωρήσει από τον
πάγκο του Ηρακλή αξιώνει το
υπόλοιπο του συμβολαίου του,
αλλά και των συνεργατών του,
ένα ποσό δηλαδή που φτάνει στις
250.000 ευρώ. Με ανακοίνωσή
του ο πρώην προπονητής του
Ηρακλή, Γιόζεφ Μπουμπένκο, κα-
ταφέρεται εναντίον του προέδρου
του «Γηραιού» Γιάννη Τάκη, τον
οποίο κατηγορεί ευθέως για την
απομάκρυνσή του. Επίσης, επα-
ναλαμβάνει πως ουδέποτε παραι-
τήθηκε και μιλάει με καλά λόγια
για τον λαό της ομάδας.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης στις πρώ-
τες του δηλώσεις εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τις συζητή-
σεις με τους ανθρώπους της ομά-
δας και υποσχέθηκε σκληρή
δουλειά… 
Συναντήθηκα με την Διοίκηση του
Ηρακλή και έμεινα ικανοποιημέ-
νος από όσα συζητήθηκαν. Έχει
αρχίσει μια νέα προσπάθεια στην
ομάδα και θέλω να προσφέρω
από την δική μου πλευρά σε
αυτήν. Είναι γνωστό στο φίλαθλο
πανελλήνιο το ποιος είναι ο Ηρα-
κλής, όπως και η πραγματική δυ-
ναμική αυτής της ομάδας», τόνισε
ο Μαρίνος Ουζουνίδης.

ΑΡΗΣ

Η δίψα των οπαδών του Άρη να
δουν την ομάδα τους στο πρώτο
παιχνίδι κόντρα στην Αούστρια

Βιέννης το απόγευμα της Τρίτης (17/08)
έστειλε από νωρίς το πρωί όλους τους εν-
διαφερόμενους να περιμένουν έξω από το
ARIS MEGASTORE για να γίνουν κάτοχοι
ενός εισιτηρίου.

Από πολύ νωρίς άρχισαν οι φίλαθλοι του
Άρη να μαζεύονται έξω από το κατάστημα
περιμένοντας υπομονετικά να ανοίξουν οι
πόρτες και να ξεκινήσει η διάθεση των ει-
σιτηρίων για το πρώτο παιχνίδι με τους
δευτεραθλητές Αυστρίας στα πλέι οφ του
Europa League.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται καθημερινά
από το ARIS MEGASTORE από τις 9:00
ως τις 21:00 και το Σάββατο από τις 9:00
ως τις 15:00.

Με κόσμο στην ρεβάνς
Στο μεταξύ,  οι «κίτρινοι» εξασφάλισαν

1.000 εισιτήρια για τον αγώνα στην
Βιέννη. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ση-
μερινής συνάντησης μεταξύ των δύο ομά-
δων το πρωί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε
μία εξέλιξη που ήταν επόμενο να σκορπίσει
χαμόγελα στις τάξεις της ομάδας της Θεσ-
σαλονίκης αλλά και των φιλάθλων τους

που ήδη ετοιμάζουν τις εκδρομές τους.

Οι 21 κόντρα
στην Αούστρια

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την λίστα των
21 ποδοσφαιριστών που απέστειλε στην
UEFA για τους αγώνες των πλέι οφ του Eu-
ropa League κόντρα στην Αούστρια Βιέννης.
Οι «κιτρινόμαυροι» διατηρούν το δικαίωμα
μίας αλλαγής μέχρι και 24 ώρες πριν από

τον πρώτο αγώνα, της επόμενης Τρίτης στο
«Κλεάνθης Βικελίδης». Πιο συγκεκριμένα ο
Έκτορ Ραούλ Κούπερ επέλεξε τους παρα-
κάτω ποδοσφαιριστές: Πρίττα, Κουλουχέρη,
Σέρχιο Κόκε, Τόνι Κάλβο, Σηφάκη, Χαβίτο,
Ρονάλντο Γκιάρο, Νέτο, Ναφτί, Λαζαρίδη,
Τσεζνάουσκις, Μενδρινό, Οριόλ, Βελλίδη,
Τσέζαρεκ, Χουάν Μανουέλ Μπαρέρο, Καζ-
ναφέρη, Ρουίζ, Παπαζαχαρία, Μίσελ και
Τόχα.

Ανάρπαστα τα εισιτήρια

ΠΑΟΚ

Με τον κόσμο στο πλευρό του
Με 2.550 φιλάθλους του θα ταξιδέψει

ο Δικέφαλος στον αγώνα ρεβάνς με την
Φενέρμπαχτσε που θα διεξαχθεί στην
Κωνσταντινούπολη και το «Σουκρού Σα-
ράτσογλου» στις 26 Αυγούστου ενώ θα
παραλάβει επιπλέον 100 για τις θέσεις
των επισήμων. Μία εβδομάδα νωρίτερα
η «Φενέρ» θα παίξει στην Τούμπα με την
παρουσία  850 φιλάθλων της. Η Φε-
νέρμπαχτσε ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ πως
θέλει 750 εισιτήρια στη Θύρα 8, και επι-
πλέον 100 εισιτήρια για τις θέσεις VIP.

Για τον αγώνα ρεβάνς της Πόλης, ο
ΠΑΟΚ ζήτησε να του δοθούν όλα τα ει-
σιτήρια, που αντιστοιχούν στην κερκίδα
των φιλοξενουμένων του «Σουκρού Σα-
ράτσογλου» και η Φενέρμπαχτσε ενημέ-
ρωσε ότι μπορεί να τα διαθέσει για τους
φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Βέβαια από εδώ και πέρα ένα είναι το
ζήτημα: Να διεξαχθούν οι δύο αγώνες
ομαλά χωρίς κανένα «παρατράγουδο»

καθώς η UEFA τους αγώνες  ανάμεσα σε
ελληνικές και τουρκικές ομάδες τους θε-
ωρεί ως αγώνες ύψιστης επικινδυνότη-
τας και είναι έτοιμη να τιμωρήσει
αυστηρά τους συλλόγους.

Παραιτήθηκε ο Βρύζας
Την παραίτησή του από το πόστο του

τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ υπέβαλε ο
Ζήσης Βρύζας. Φήμες θέλουν τον Ζήση
Βρύζα να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχό-

μενο να αναλάβει κάποιο πόστο δίπλα
στον Φερνάντο Σάντος, με τον οποίο συ-
νεργάστηκαν στον ΠΑΟΚ.

«Αποφασίσαμε από κοινού με τον Πρό-
εδρο να μη συνεχίσουμε τη συνεργασία
μας. Ως μέλος αυτής της προσπάθειας,
από διάφορες μάλιστα θέσεις (Ποδο-
σφαιριστής, Τεχνικός Διευθυντής,
Πρόεδ- ρος, Αντιπρόεδρος) πιστεύω ότι
υπηρέτησα με ανιδιοτέλεια, πάθος και
υπευθυνότητα τον Σύλλογο. 

Υπήρξε ταύτιση απόψεων στο μεγαλύ-
τερο διάστημα, αλλά ακόμη κι όταν δια-
φωνήσαμε, προσπαθήσαμε να
συνθέσουμε τις διαφωνίες μας για το
καλό του ΠΑΟΚ. Αισθάνομαι ότι ένας κύ-
κλος έκλεισε κι ότι θα ήταν καλύτερο για
την ομάδα να μη συνεχιστεί η συνεργα-
σία μας. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο, Θό-
δωρο Ζαγοράκη για την εμπιστοσύνη που
έδειξε στο πρόσωπό μου», αναφέρει
στην ανακοίνωση του ο Ζήσης Βρύζας.



Της Παναγίας...
Της Ναυσικάς Γκράτσιου

Σ
την κορύφωση
του καλοκαιριού
όλη η Ελλάδα, η

μάλλον, όλος ο χριστια-
νικός κόσμος γιορτάζει τη μνήμη του
γλυκύτερου πλάσματος, που πέρασε
απ᾽αυτή τη γή, γέννησε το Χριστό,
υπέφερε κι εγκαρτέρησε και τέλος
αγιάστηκε μέσα στις ψυχές όλων μας.
Αυτήν έχουμε παρηγοριά, απαντοχή
κι ελπίδα σε κάθε μας βήμα, στη
χαρά, λύπη, στην προσπάθεια, στην
απόγνωση κι αυτήν επικαλούμαστε,
όταν χρειαζόμαστε βοήθεια.
¨Παναγία μου!¨, ̈ Παναγία βόηθα!¨,
¨Παναγιά μου, βάλε το χέρι σου!¨,
λέμε κι εκείνη μας φροντίζει όλους...
Κάποτε, μια γυναίκα μου είπε να
προσέξω καλύτερα τα μάτια της Πα-
ναγίας της Ελεούσας κι οτι σ᾽εκείνο
το βλέμμα θα δω τα μάτια του Θεού...
Δεν ξέρω ποιός είναι ο αγιογράφος
που το αποτύπωσε, αλλά ειλικρινά,
δεν έχω δεί πιό συμπονετική ματιά...
Σα να σου συγχωρεί όλες σου τις
αμαρτίες!
Και είναι η Ελλάδα γεμάτη Παναγίες
με τα πιό όμορφα προσωνύμια:
Ελευθερώτρια, Γλυκοφιλούσα, Θα-
λασσινή, Ελπίδα και Καταφυγή, Γιά-
τρισσα, Ευαγγελίστρια, Υπέρμαχος
στρατηγός, Φανερωμένη, Αμπελος,
Ανεμη, Χαρίτων, Δαιμονοκαθαιρέ-
της, Ανασσα, Ζωοδόχος πηγή, Θεο-
τόκος, Κεχαριτωμένη, Κρατίστη,
Κυρά των αγγέλων, Παντοκρατό-
ρισσα, Παρηγορήτισσα, Τροπαιού-
χος, Παντάνασσα...
Αλλα της προσωνύμια έχουν να κά-
νουν με τον κάθε τόπο. κι έτσι τη
λένε Σπηλαιώτισσα, Πορταίτισσα,
Μυρτιδιώτισσα, Σουμελά, Εικοσα-
φοίνισσα, Χρυσοσκαλιώτισσα, Ανα-
φωνήτρια( στη Ζάκυνθο), Φιδού(
στην Κεφαλλονιά).
Τελειωμό δεν έχουν τα ονόματά της,
όπως δεν έχουν τελειωμό τα πάθια
κι οι καημοί του κόσμου...
Οι πιό συγκινητικές Παναγίες, όμως,
νομίζω πως είναι οι ¨Κρασοπανα-
γιές¨. Είναι κάτι μικρούλια, κάτα-
σπρα εκκλησάκια, σκαρφαλωμένα
στα πιό απότομα βράχια, πάνω απο
τα κύματα, κι απορείς πως ο χτίστης
τους κατάφερε, όχι μόνο να χτίσει
αλλά και να σταθεί εκεί στ᾽απόκρυ-
μνα...
Τάματα είναι, να ξέρετε...
Και τις λένε κρασοπαναγιές, γιατί ο
κατασκευαστής τους ανακάτεψε το
χώμα με κρασί κι όχι με νερό, γιατί
έτσι έλεγε το τάμα, που ποιός ξέρει
τί λαχτάρα έκρυβε...
Χρόνια πολλά στην Παναγία μας και
σ᾽όλους όσους γιορτάζουν. Ας μας
βοηθήσει να γίνουμε λίγο πιό αν-
θρώπινοι...

άποψη

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

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

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

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

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

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

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

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

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

χρήσιμα τηλ.

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

ΚΤΕΛ

ραδιοταξί

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

αερογραμμές



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

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

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

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

2310 912507

ΙΚΑ

εφημερεύοντα νοσοκομεία

Διανυκτερεύοντα από 08:30 έως 12 τα μεσάνυχτα
Χρυ. Σμύρνης 7 όπισθεν θεάτρου Σταυρούπολης, Λ. Ιασωνίδου 34-Αγ. Δη-

μητρίου 120, Πέτρου Συνδίκα 3, 25ης Μαρτίου 100 Χαριλάου, Αλ. Παπανα-
στασίου 78-Μ. Μπότσαρη ΔΕΗ, 28ης Οκτωμβίου 53-Μακεδονίας 20 Φλέμινγκ,
Βασ. Όλγας 166-Μαρτίου, Εθ. Αντίστασης 99 Βότση-Καλαμαριά, Ι. Δραγούμη
69-Διοικητήριο, Ν. Πλαστήρα 15-Χαριλάου, Αλεξ. Μπινιώρη 61 Σχολέιο-Ρολοϊ
Νεάπολη, Εθν. Αντίστασης 61-Έναντι Δημαρχείου Ελευθέριο Κορδελιό, Αγ.
Σοφίας 12-Τσιμισκή, Ιμέρας 5-Πεζόδρομος Καλαμαριάς, Στρ. Σαράφη 52 Αγ.
Ιωάννης Πλησίον fena- Καλαμαριά, Θ. Βασιλειάδη 35-Λαμπράκη 190-Α.
Τούμπα, Π. Γρηγορίου Ε' 14 Δημαρχείο-Αμπελόκηποι, Εγνατία 142-Καμάρα,
Κωσταντινουπόλεως 5-Δελφών, Αρχαιολογ. Μουσείου 14- Φάληρο

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
Λ. Ιασωνίδου 34-Αγ. Σοφίας- Αγ. Δημητρίου 120, Πέτρου Συνδίκα 3, Εθ.

Αντίστασης 99 Βότση-Καλαμαριά, Ν. Πλαστήρα 15-Χαριλάου, Αγ. Σοφίας 12-
Τσιμισκή, Π. Γρηγορίου Ε' 14 Δημαρχείο-Αμπελόκηποι, Κωσταντινουπόλεως 5-
Δελφών 

εφημερεύοντα φαρμακεία
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Από 20.00 έως 08.00 (αύριο)
Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για περιστατικά αιμοδοσίας, θωρακική, καρδιοχει-
ρουργική
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογικά,
παιδιατρικά, νεογνολογικά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά, ωρλ,
νευροχειρουργικά, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, μαιευτικά/γυναικολο-
γικά, παιδοχειρουργικά, παιδοορθοπεδικά, αγγειοχειρουργικά, παιδοψυ-
χιατρικά
ΠΑΝΑΓΙΑ Β' ΙΚΑ για περιστατικά παθολογικά, καρδιολογικά, νευρολογι-
κά, χειρουργικά, ορθοπεδικά, ουρολογικά 
ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ για περιστατικά ογκολογικά
ΨΝΘ για περιστατικά ψυχολογικά 
ΝΟΣ. ΕΙΔ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ για λοιμώδη νοσήματα 

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

•  ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Ορτανσίας
•  ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Χαλκιδικής(περιοχή Μπότσαρη)
•  ΚΗΦΙΣΙΑ Καππαδοκίας και τμήμα της Ζηγράνου 
•  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μεσολογγίου & Βενιζέλου
•  ΕΥΟΣΜΟΣ  Αριστοτέλους, πάρκο Ελπίδος
•  ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ Καυτατζόγλου, στο πάρκο Στρατηγείου
•  ΜΕΤΕΩΡΑ Παραπλεύρως των οδών Μ. Αλεξάνδρου,

Γρανικού & Κυριακοπούλου
•  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Εύοσμος

λαϊκές αγορές
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Η σατιρική επιθεώρηση «Οι αγαπητικοί
της βοσκοπούλας» ανεβαίνει στο Θέα-

τρο Κήπου από το «Θεσσαλικό Θέατρο» την
προσεχή Τρίτη και Τετάρτη, 17 & 18 Αυ-
γούστου αντίστοιχα. Τα κείμενα έχουν γρά-
ψει οι Λάκης Λαζόπουλος, Θανάσης
Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέππας και Άννα
Χατζησοφιά.

Τ η θεατρική παράσταση «Ο κατά φαντα-
σίαν ασθενής» του Μολιέρου, που ση-

μείωσε μεγάλη επιτυχία τον χειμώνα, στη
σύγχρονη διασκευή της Ντένης Θεμελή πα-
ρουσιάζει το Μοντέρνο Θέατρο του Γιώρ-
γου Μεσσάλα στο Θέατρο Κήπου, την
προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή 19 &20
Αυγούστου αντίστοιχα.

Τ ο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη συλ-

λογή αρμενικής τέχνης της οικογένειας
Καλφαγιάν. Η συλλογή, η οποία παρουσιά-
ζεται για πρώτη φορά στο κοινό, εστιάζει
στην αρμένικη τέχνη από τα τέλη του 16ου
μέχρι τον 19ο αιώνα και αποτελείται από
αντικείμενα εξαιρετικής σημασίας τόσο
λόγω της σπανιότητάς τους όσο και της
ιστορικής περιόδου στην οποία ανήκουν.
Τηλέφωνο: 2313 306400 

Τ ο Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
(Φ.Κ.Θ.) διοργανώνει ένα νέο project

με τίτλο «Δρόμοι ελληνικοί», με στόχο τη
συλλογή λογοτεχνικών κειμένων και φωτο-
γραφιών που θα καταγράφουν πραγματικά
ή/και εικαστικά τους «ελληνικούς» δρό-
μους. Στο συγκεκριμένο project οι φωτο-
γράφοι καλούνται να δουλέψουν πάνω σε
συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα, έτσι
ώστε να καταλήξουν σε μία σύνθεση λόγου
και εικόνας, να δημιουργήσουν δηλαδή
ένα ντοκουμέντο για την ελληνική πραγμα-
τικότητα, έτσι όπως μεταβάλλεται στο χώρο
και στο χρόνο. Για πληροφορίες:
http://www.fkth.gr και στα τηλέφωνα:
6972085911, 6942860890

«Α νεύρετοι Νήσοι»…Μια έκθεση που
θέτει στο επίκεντρο της την προσω-

πικότητα του καλλιτέχνη. Στο Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Μόνη
Λαζαριστών και στο Κέντρο Σύγχρονης Τέ-
χνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1(Λιμάνι).
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Νο-
εμβρίου.

Ο κτώ θεατρικές παραστάσεις θα παρου-
σιαστούν στα Μερκούρεια 2010 που

πραγματοποιούνται στο Ανοιχτό Θέατρο
Συκέων από τις 23-31 Αυγούστου.

Σημειωματάριο

VILLAGE CINEMAS (Εμπορικό
Κέντρο
MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: 22 Σφαίρες (Τρίτη:
19:50, 22:10, 00:30) / Οι μεγάλοι
(18:50, Σάββατο και Κυριακή:
16:40, 18:50) / Toy story 3 (Τρίτη:
17:40) / The kings of Mykonos
(21:30, 23:50)
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι (Δευτέρα:
22:30) / Έκλειψη (Τρίτη: 19:00,
21:40, 00:10) / Toy story 3
(17:00) / Sex and the city 2
(19:20, 22:50)
Αίθουσα 3: Υποψήφιος
μάγος (Τρίτη: 17:10, 19:30,
21:50, 24:00) / Έκλειψη (19:00,
21:40, 00:10, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:30, 19:00, 21:40,
00:10)
Αίθουσα 4: Υποψήφιος μάγος
(17:10, 19:30, 21:50, 24:00)
Αίθουσα 5: Οι μεγάλοι (Τρίτη:
20:20, 22:30, 00:40) / Επικίνδυ-
νες παρέες (17:30, 19:40, 22:00,
00:20) / Toy story 3 (Τρίτη:
18:10)
Αίθουσα 6: Οι μεγάλοι (18:00,
20:10, 22:30, 00:40)
Αίθουσα 7: 22 Σφαίρες (Σάββατο
– Δευτέρα: 19:50, 22:10, 00:30) /
Οι μεγάλοι (Τρίτη: 18:30, 21:00,

23:10) / Toy story 3 (17:40, Σάβ-
βατο και Κυριακή: 15:40, 17:40)
Αίθουσα 8: Επικίνδυνες παρέες
(18:40, 21:00, 23:20)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Κλειστά μέχρι 18 Αυγούστου.

STERS CINEMAS ( Εμπορικό
Κέντρο
«Μακεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΕΡΑ (Τετάρτη: 18:30, 21:00,
23:30) 
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι (19:20,
21:30, 23:50, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17:10, 19:20, 21:30,
23:50)  
Αίθουσα 4: Toy story 3 (18:20,
Σάββατο και Κυριακή: 16:10,
18:20) / Επικίνδυνες παρέες
(20:40, 23:00)
Αίθουσα 8: Υποψήφιος μάγος
(22:00)
Αίθουσα 9: Οι μεγάλοι (18:10,
20:20, 22:30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:00, 18:10, 20:20,
22:30)
Αίθουσα 10: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Τρίτη και Τετάρτη: 18:00, 20:10,
22:15)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέν-
τρο
City Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: Οι μεγάλοι (18:10,
20:20, 22:30, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:00, 18:10, 20:20, 22:30)
/ ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18:10, 20:20, 22:30)
Αίθουσα 2: Οι μεγάλοι (21:30) /
Toy story 3 (19.20 Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17:10, 19:20)
Αίθουσα 3: Υποψήφιος μάγος
(19:40, 22:00, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 17:20, 19:40, 22:00)
Αίθουσα 6: Έκλειψη (20:30) / Toy
story 3 (18.20, Σάββατο και Κυ-
ριακή: 16:10, 18:20) / Επικίνδυνες
παρέες (23:00)
Αίθουσα 8: ΤΖΟΥΛΙ & ΤΖΟΥΛΙΑ
(Δευτέρα: 21:00, 23:30) / 2012
(Σάββατο και Κυριακή: 21:00) /
Νήσος (Τρίτη: 21:00, 23:30) / I
love Karditsa (Πέμπτη και Παρα-
σκευή: 21:00, 23:30) / ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ (Τρίτη: 21:00, 23:30) /
ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (Τετάρτη:
21:00, 23:30)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403,
2310265884) I LOVE YOU PHILLIP
MORRIS (21.00) / TOY STORY 3
(23:00)
ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190) Εγ-

κλήματα Στο Χρόνο (21:10)

ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642)
Ραντεβού στο Παρίσι (20:45,
23:00)

ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) Επικίν-
δυνες παρέες (21:00, 23:00)

ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα
στο Βελλίδειο τηλ.2310292304) Τε-
λευταίος σταθμός (20:50, 23:00)

ΝΑΤΑΛΙ: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) 22 Σφαίρες
(21:00, 23:10)

ΘΕΡΜΑΙΣ: (τηλ.2310463423)
Ψηλά στον ουρανό (21:30)

ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη)
Επικίνδυνες παρέες (23:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ: (τηλ.2310346720)
Ραντεβού για παντρεμένους (21:00,
23:00)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700)
Πέμπτη - Κυριακή: Αόρατος συγ-
γραφέας (21:30) 

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ:
(τηλ.2310600696) Πέμπτη - Κυ-
ριακή: Το μυστικό στα μάτια της
(21:00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή με τους Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και
Καρυοφιλιά Καραμπέτη / Σάββατο 21 Αυγούστου, Φεστιβάλ Κασσάνδρας στο
Αμφιθέατρο Σίβηρης

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο
ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» του
Μολιέρου / Πρωταγωνιστούν:
Γιώργος Μεσσάλας, Όλγα Πολίτου,
Μαρία Διακουμάκου, Σωτήρης Βά-
γιας, Γιάννης Λιακάκος, Κυριακή
Πρωϊού και Απόστολος Κρίτσας/ 19
και 20 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση:
«ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ –ΟΙ» / Πρωταγωνι-
στούν: Καίτη Σαμαρά, Βάλια Μω-
ραϊτοπούλου, Μπάμπης Τίγκας,
Πόπη Χατζηκώστα, Δ. Χατζημιχαη-

λίδης/ 30 και 31 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο
ΤΡΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» / Πρωτα-
γωνιστούν: Αντώνης Ξένος, Αγγε-
λική Ξένου / 1 και 2 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο
ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ» / Πρωτα-
γωνιστούν: Νίκος Αβραμίδης, Μίλ-
τος Αλευράς, Γιάννης
Χρυσόπουλος, Λεωνίδας Χατζησάβ-
βας, Γρηγόρης Σούγγαρης κ.α./ 6
και 7 Σεπτεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!

ΙΣΤΟΡΙΚΗ μετάδοση για την ΕΤ3.
Θα μεταδώσει  σε απευθείας  σύνδεση
την πρώτη Θεία Λειτουργία μετά το
1922 στην Παναγία Σουμελά, που θα
τελεσθεί ανήμερα τον Δεκαπενταύ-
γουστο στο ιστορικό μοναστήρι του
Πόντου, προεξάρχοντος του Οικουμε-
νικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από
τις 10 το  πρωί  και   θα  ολοκλη-
ρωθεί στις 12 το μεσημέρι. Νωρίτερα,
στις 8 παρά τέταρτο  το πρωί, η  ΕΤ3
θα μεταδώσει, για ακόμη μία χρονιά,
σε απευθείας  σύνδεση  τον όρθρο
στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά
στις πλαγιές του Βερμίου.  

ΕΠΕΣΕ το σήμα της ΝΕΤ στη διάρ-
κεια του μεσημεριανού δελτίου ειδή-
σεων της περασμένης Τρίτης για 13
ολόκληρα λεπτά. Το δελτίο βρήκε
στον αέρα αλλά διαπιστώθηκε πως
δεν υπήρχε ήχος. Έπεσαν αμέσως
τρέιλερ και για 13 λεπτά το δελτίο των
ειδήσεων ήταν off λόγω ήχου. Ο εκτε-
λών χρέη προέδρου Θ.Παπαγεωργίου
ζήτησε αμέσως εξηγήσεις και στο ρα-
διομέγαρο συγκλήθηκε έκτακτη σύ-
σκεψη τεχνικών. Όπως διαπιστώθηκε η
έλλειψη ήχου τελικά οφειλόταν σε αν-
θρώπινο λάθος, δηλαδή δεν πατή-
θηκε   το κουμπί να φύγει ο ήχος στον
αέρα! Και φυσικά ουδείς τιμωρή-
θηκε…

ΕΝΑ μήνα μετά την παραίτηση Γαμ-
πρίτσιου, βγήκε η προκήρυξη για την
πρόσληψη προέδρου-δσιευθλυνον-
τοις συμβούλου στην ΕΡΤ, χωρίς να
περιέχεται –και πάλι- ο διαχωρισμός
τρων δυο θέσεων. Και φυσικά αναμέ-
νουμε να μπει νεα διοίκηση στην
ΕΡΤ3. Ρεκόρ αργοπορίας…

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ πυρετός κατακαλό-
καιρα σε «Απογευματινή» (με 24ωρη
απεργία λόγω μη πληρωμής δεδου-
λευμένων) και σε «Ελευθεροτυπία»
(για την απόλυση του διευθυντή σύν-
ταξης, στην οποία αντιτίθενται όλοι οι
δημοσιογράφοι). Ακόμα εργασιακές
συνελεύσεις θα γίνουν την ερχόμενη
εβδομάδα σε «Μακεδονία» και «Αγγε-
λιοφόρο», για το αν θα δεχθούν οι ερ-
γαζόμενοι προτάσεις περικοπής
μισθών, που έχουν υποβάλει οι δυο
ιδιοκτησίες. Το πιο «θερμό» καλοκαίρι
στα Μέσα.

Ο Τελάλης

MEGA CHANNEL

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

ΑΝΤ1

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

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

STAR CHANNEL

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

ALPHA 

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

NET

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

TORY CHANNEL-ΙΣΤΟΡΙΑ)  (E)  
EPT3

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

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

ET1

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

ALTER

06:00 - "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ
ΑΥΤΙΑ

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

ΣΚΑΙ

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

ΕΤ1

10.00- Εκπαιδευτική τηλεό-
ραση
11.00- Ξένοι ταξιδιώτες στην
Ελλάδα
11.30- Οδησσός: μια Άγνω-
στη Ελληνική πατρίδα
12.00- Επτά ημέρες ψέματα
13.30- Το τρένο της ζωής μου
14.00- Κλέων και Νέλλη
14.15- Οδός φτερών
14.30- Ουράνιο Τόξο
15.00- ‘Eνα σχολείο για τον
αυτοκράτορα
15.30- Η απίθανη Κιμ
16.00- Ζακ και Κόντι, σκαν-
δαλιές στο ξενοδοχείο
16.30- Οι μάγοι του γουει-
βερλι
17.00- Ατίθασα νιάτα
18.00- Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα υγρού στίβου
19.40- Τα χρονικά της Μεσο-
γείου
20.00- Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα υγρού στίβου
21.20- Δεύτερη πατρίδα
22.15- Τα φαντάσματα
23.00- Ειδήσεις
00.00- Ο κανόνας του παιχνι-
διού

ΝΕΤ 

07.00- Πρωινή ενημέρωση
10.00- Τάματα: δώρα στους
Θεούς
11.00- Ταξιδεύοντας στην Ελ-
λάδα
12.00- Ειδήσεις
13.00- Μένουμε Ελλάδα
15.00- Ειδήσεις
16.00- Έχει γούστο
18.00- Ειδήσεις
18.30- Αυτό το κάτι άλλο
20.15- Ταξιδεύοντας στην Ελ-

λάδα
21.00- Ειδήσεις
21.30- Pre GAME
21.45- Ολυμπιακός – Ρόμα
23.45- Τα επτά θανάσιμα
αμαρτήματα (History channel
ιστορία )
00.45- Μουσικά πορτρέτα

ΕΤ3

08.00- Ο θαυμαστός κόσμος
του Ωκεανού
08.30- Οι κόρες του μακ
λεοντ
09.30- Balkan Express
10.30- Αρπακτικά 
11.30- Αληθινός παράδεισος
12.30- Τα μυστικά των τυριών
13.00- Μεσημβρινό δελτίο ει-
δήσεων
14.30- Η Ελληνική μου Κου-
ζίνα
15.00- Τόλμη και γοητεία
16.00- Η χαρά της ζωγραφι-
κής
16.30- Μαγικός κόσμος
17.00- Απογευματινό δελτίο
ειδήσεων
17.55- Αθλητικές ειδήσεις
18.30- Ο γύρος των θαλασ-
σών
19.00- Ο θαυμαστός κόσμος
της Φύσης
19.30- Το ψάρεμα
20.45- Ο Ουράνιος χορός του
Μπουτάν
21.45- Δελτίο καιρού
22.00- Κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων
23.00- Ο χρυσός και ο Τενε-
κές
00.30- Εγκλήματα

MEGA

07.00- Πρωινό MEGA

10.00- Κάπου σε ξέρω
10.45- Τα μυστικά της Εδέμ
12.40- Η ζωή της άλλης
14.00- Μεσημβρινό δελτίο
ειδήσεων
15.00- Μπουκιά και συχώριο
16.00- Το κόκκινο δωμάτιο
17.00- Απογευματινό δελτίο
ειδήσεων
17.10- Γοργόνες
17.50- Λατρεμένοι μου γεί-
τονες
18.50- Λάκης ο Γλυκούλης
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων
21.00- Η οικογένεια βλάπτει
22.15- Πενήντα πενήντα
23.15- Μαύρα μεσάνυχτα
00.15- Τελευταία γεγονότα
00.30- Safe sex
01.30- Οι μάγισσες της
Σμύρνης

ΑΝΤ1

06.00- Βότκα πορτοκάλι
07.00- Elatte
11.00- Φίλα το βάτραχο σου
12.00- Λίτσα.COM
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
13.30- Άκρως οικογενει-
ακόν
14.30- Κωνσταντίνου και
Ελένης
15.30- Το καφέ της χαράς
16.50- Kyle xy
17.50- Ειδήσεις
18.00- Desperate Housewi-
ves
19.00- Εργαζόμενη γυναίκα
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
21.00- Χίλιες και μια νύχτες
23.00- Bones
00.00- OLA 10
01.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
01.10- Οι στάβλοι της Εριέ-
τας Ζαΐμη

ALPHA

08.00- Θα σε δω στο πλοίο
09.00- Μαργαρίτα
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Αν μ’ αγαπάς
12.00- Μια αγάπη, μια ζωή
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ει-
δήσεων
13.15- Κινούμενη άμμος
14.15- Εντιμότατοι... Κερατά-
δες
15.15- Σφηνάκια
16.00- Baywatch
17.00- Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nigtmares 
19.00- Κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων
20.00- Νταντά άμεσου δράσης
21.00- Σπίτι από την αρχή
22.00- CSI las Vegas
23.00- 10η εντολή
00.00- Νόμος και τάξη: ειδική
ομάδα
01.00- Χωρίς ίχνος

STAR

07.15- Το κλειδί
08.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ει-
δήσεων
13.45- Κορίνα η αγριόγατα 
15.15- Φίλοι για πάντα
16.10- Gossip girl
17.00- Πράκτορας ...ΣΤΟ Τσακ
17.50- Ειδήσεις στη νοηματική
18.00- Ντετέκτιβ Μονκ
18.50- Numb3rs
19.45- Καθημερινό κεντρικό
δελτίο
21.00- Matrix Reloaded
23.45- Οι αδελφοί Γκριμ 
02.15- Εξκαλιμπερ

ALTER

08.00- That’s life
09.15- Στην Κουζίνα
10.00- Εδώ και τώρα
13.15- Στην Κουζίνα με τη
Βέφα
15.15- Κοιτάω μπροστά
17.00- Ειδήσεις
17.30- That’s life summer
18.45- Ειδήσεις
21.00- Υδρόγειος
21.30- Auto Alter
21.45- Κορίτσια ο Μαρκουλής
22.45- Μέχρι τρεις... είναι Δε-
σμός
23.45- Η λίμνη των στεναγμών
01.45- Auto Alter
02.00- Sumuru

ΣΚΑΙ

06.00- Πρώτη γραμμή
10.00- Σκαι on line
13.00- Με τη φροντίδα του
Χαρί
14.00- Ο φίλος μας, ο Τσάρλι
15.00- The Oprah Winfrey
show
16.00- Το σπίτι της Καρδίας
μας
17.00- Πως να ξαναβρείτε το
στυλ σας
17.30- Σασουκι
18.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
19.05- Εκτός ορίων
20.00- Sea Rescue
20.30- Τα πιο αστεία βίντεο του
κόσμου
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Υπερκατασκευές
23.00- CSI , Νέα Υόρκη

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

09.00- Bajo las riendas del

amor
10.00- Muchachitas Como tu
12.00- Τηλεαγορές
14.00- Bajo las riendas del
amor
15.00- Wacky world of TEX
Avery
15.30- Τηλεαγορές
18.40- The Adventures of
Sonic The Hedgehog
19.00- Ειδήσεις
19.50- Bajo las riendas del
amor
21.00- American Idol
22.00- STARGATE Atlantis
23.00- Cold Blood

TV100

08.00- Θαλάσσια διαβίωση
08.30- Άγρια ίχνη στην Αφρική
09.00- Κινούμενα σχέδια
09.30- Η Ελλάδα μέσα από το
θέατρο σκιών
10.00- Με παρέα την Ελλάδα
11.00- Δροσερές νότες
12.00- Σειρές οικολογίας
12.45- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης
13.00- Το κλειδί
14.00- Στη γη της Μακεδονίας
15.00- Ταινία
16.30- Ειδήσεις και Χρηματι-
στήριο
17.00- Η πανίδα της Ιβηρικής
χερσονήσου
17.30- Μέρα παρά μέρα
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.30- Οι εξερευνητές του κό-
σμου
20.00- THESS-2310
21.30- Άγρια ίχνη στην
Αφρική
22.00- Νυχτερινή εφημερίδα
00.00-  Ξένη Ταινία
01.40- Εγκυκλοπαίδεια της
γνώσης

δείτε στην tv

O Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Νίκος Ζιώ-
γαλας και ο Μανώλης Φάμελλος, φίλοι
καλοί από τα παλιά, κατάφεραν να αξιο-
ποιήσουν τη μοναδική χημεία που τους
συνδέει, δημιουργώντας τον χειμώνα που
μας πέρασε ένα από τα πιο επιτυχημένα
μουσικά προγράμματα, γεμάτα αμεσότητα
και μουσική γενναιοδωρία. 

Αποτέλεσμα αυτής της χειμερινής συ-
νεργασίας εκτός από τις καλοκαιρινές συ-
ναυλίες, αποτέλεσε η κυκλοφορία του
διπλού live άλμπουμ με τίτλο «Απόψε είναι

ωραία». Πρόκειται για το ηχητικό αποτύ-
πωμα της ατμόσφαιρας του ζωντανού προ-
γράμματος της συνάντησης των τριών
καλλιτεχνών.  

Η συνύπαρξή τους στη σκηνή αυτό το
καλοκαίρι, είναι γεμάτη από τραγούδια
που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Στη συναυ-
λία θα ακούσουμε τραγούδια όπως το «Να
Με Προσέχεις», το «Πάρε Με Απόψε
Πάρε με», το «Η Ευτυχία Είναι Αυτό», το
«Θάλασσα μου Σκοτεινή», το «Σαν Στάρ
Του Σινεμά», το «Ένα Μεγάλο Φωτεινό

Καλοκαίρι».
Οι τρεις τραγουδοποιοί αναμειγνύονται

μοναδικά σε ανατρεπτικές ερμηνείες όπου
τα τραγούδια, οι φωνές, τα σολαρίσματα,
η δύση, η ανατολή, η παράδοση, η ηλε-
κτρική κιθάρα, το νταούλι, το μαντολίνο,
το παρελθόν και το παρόν μπλέκονται και
δημιουργούν την αίσθηση της γιορτής.
Παρασκευή 27 Αυγούστου
Φράγμα Θέρμης
Ώρα έναρξης 21.30 
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Ν. Πορτοκάλογλου - Ν. Ζιώγαλας - Μ. Φάμελλος
στο φράγμα Θέρμης»



Θέλω ν’ αλλάξω χώρα…
Τυχαίο; Δε νομίζω!

➽ Κάποτε έπαιζε ένας Τσιριγώτης ονό-
ματι στον Ατρόμητο Αθηνών (νομίζω και
στον ΟΦΗ), Α’ Εθνική κάπου στη δεκαε-
τία του ’80, κι έλεγα τι όνομα είναι αυτό
ρε παιδί μου… Όπως και του άλλου, του
Αγιομαμίτη…

➽ Πέρασαν πολλά χρόνια για να κατα-
λάβω ότι τα επίθετα των ανθρώπων πολ-
λές φορές ήταν το θησαυροφυλάκιο της
καταγωγής τους. 

➽ Άγιο Μάμα δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ
στη Χαλκιδική, που τώρα με τον Καλλι-
κράτη γινόμαστε κι επισήμως ένα, υπάρ-
χει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και
της Κύπρου. Αλλά το Τσιρίγο είναι ένα
και μοναδικό. 

➽ Το ‘μαθα φέτος το καλοκαίρι, πριν
ένα μήνα, στου Θανάση και της Τούλας
που έχουν το πιο όμορφο σπίτι στα Μη-
τάτα –και δεν είναι και εξοχικό. Τα Μη-
τάτα που κάποτε είχαν 600 μόνιμους
κατοίκους και τώρα, σαν πέφτει ο Σε-
πτέμβρης, έχουν μόλις 60… Το 2006
τον Ιανουάριο έγινε σεισμός 6,9 ρίχτερ,
η μισή πλατεία χάθηκε στο φαράγγι του
Τσάκωνα και η επιβλητική εκκλησιά της
Αγίας Τριάδας έγινε πια η διαλυμένη εκ-
κλησία… Είχε χτιστεί με δωρεές των κα-
τοίκων μετά τον καταστροφικό σεισμό
του 1903 στη θέση της παλιάς εκκλησίας
που κατέρρευσε.

➽ Στο Διακόφτι, οι βουτιές είχαν φόντο
τα απαράλλαχτα κτίρια του 1929, όπως
τα «έσωσε» ο φωτογραφικός φακός του
Παναγιώτη Φατσέα –εικόνες του διαθέτει
όλο το νησί. Αυλέμονας, Μυλοπόταμος,
Χώρα, βενετσιάνικο κάστρο, σπήλαιο της
Αγίας Σοφίας και καταρράκτες της φόνισ-
σας… Κάθε χωριό και μια οικογένεια:
Αρωνιάδικα, Φριλιγκιάνικα, Κοντολιά-
νικα, Λογοθετιάνικα κ.ά.  

➽ «Τσερίγο θα πει πέρασμα στα ενετικά
και τα Κύθηρα ήταν το πέρασμα των κα-
ραβιών από τη Δύση στην Ανατολή» μου
είπε το γκαρσόνι στην ταβέρνα της Αγίας
Πελαγίας. Το Τσερίγο είναι ακόμη πέρα-
σμα. Πέρασμα από την τρέλα της καθη-
μερινότητας στη γαλήνη, στην Ελλάδα

που ήταν κάποτε, στην πα-
τρίδα με την αρχοντιά
ορατή ακόμη και στα
χαλάσματά της. Καλό
freddo, στους παραμέ-
νοντες και σε όσους θα

ταξιδέψουν την
karfitsa πλάι

στο κύμα!

Για να δω
Θέλω να δω αν γίνει τίποτε στραβό
στον Πόντο, ποιος ποντιοπατέρας θα
αναλάβει την ευθύνη… Θα έχουν εν-
διαφέρον οι αντιδράσεις των επισκε-
πτών όταν επιστρέψουν. Ειδικά εάν
δεν καταφέρουν να διαβούν το μονο-
πάτι που οδηγεί στη Σουμελά�

Που το πάει;
Επιμένει ο Γιώργος Καρατζαφέρης στο
όνομα του κυρίου Μπακατσέλου για το
δήμο Θεσσαλονίκης. Όσοι ορισμένοι
βγάζουν προς τα έξω τα ονόματα των
Βελόπουλου και Κολοκοτρώνη, τόσο
εκείνος δείχνει την προτίμηση του στο
πρόσωπο του επιχειρηματία. Ούτε από
αντίδραση να το έκανε… 

Συγκρατημένα αισιόδοξος
Αισιόδοξος είναι ο Γιάννης Μπουτάρης
για την αποδοχή που τυγχά-
νει η υποψηφιότητα του
στο δήμο Θεσσαλονί-
κης από τους τοπι-
κούς βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ.
Όπως δήλωσε
και ο ίδιος:
«Συναντήθηκα
με όλους τους
βουλευτές του
κυβερνώντος
κόμματος και συ-
ζητήσαμε για την
υποψηφιότητά μου.
Δεν πρόλαβα ωστόσο
να συναντήσω τον υπουργό
Δικαιοσύνης, Χ. Καστανίδη ενώ με τον
Θ. Ρομπόπουλο μίλησα τηλεφωνικά.
Από όλους αποκόμισα θετικά σχόλια
για την υποψηφιότητά μου». Την ίδια
ώρα στην Ιπποκράτους δεν δείχνουν
να έχουν πειστεί απόλυτα ότι ο Κυρ-

Γιάννης, όπως τον αποκαλούν, είναι ο
καταλληλότερος για να σταθεί απέ-
ναντι στον Κώστα Γκιουλέκα και συνε-
χίζουν να εξετάζουν και άλλες
περιπτώσεις. Το όνομα του Βασίλη
Φλωρίδη παραμένει ψηλά, ωστόσο όλο
και περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ
επιμένουν ότι η Θεσσαλονίκη θα πρέ-
πει να απαλλαγεί από το σύνδρομο
των κομματικών υποψηφιο-
τήτων.

Νερό – Δύναμη�
Νερά στους οδηγούς
θα μοιράσει αύριο,
στις 12 το μεσημέρι
στα φανάρια της Βούλ-
γαρη, στην έξοδο για
τη Χαλκιδική, ποιος
λέτε; Ο Παναγιώτης Ψω-
μιάδης φυσικά, που το ‘χει

καθιερώσει κάθε χρόνο τέ-
τοια μέρα, στην τελευταία

μεγάλη έξοδο, να εύχεται
στους οδηγούς και τις

οικογένειές τους μ’
ένα μπουκαλάκι
νερό. Μαθαίνω ότι
το νερό θα λέγεται
«Δύναμη για την
Περιφέρεια» και
μεταφέρει το μή-

νυμα του «Μακε-
δόνα της Καρδιάς

μας» στις ακροθαλασ-
σιές.  

Απορία
Τι είδους ανανέωση κάνεις όταν αφή-
νεις έξω από τον συνδυασμό σου πατε-
ράδες και μανάδες για να
συμπεριλάβεις τα παιδιά τους; Η αντί-
ληψη ορισμένων ότι οι ψηφοφόροι
μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «προ-

ίκα» και να περνούν από γενιά σε γενιά
θα πρέπει να σταματήσει και οι αυτοδι-
οικητικές εκλογές του Νοεμβρίου είναι
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία… 

Ο πρώην Ι
Θυμάστε τον Βαρσάμη Γιοβανούδα;
Είναι ο πρώην βουλευτής Χαλκιδικής

της ΝΔ που στο παρελθόν είχε γίνει
πρώτο θέμα στα κανάλια όχι

για τις πολιτικές του δρα-
στηριότητες αλλά για

«ροζ» κατορθώματα.
Αφού λοιπόν έμεινε αρ-
κετό καιρό εκτός πολι-
τικής, είδε… φως
ενόψει των δημοτικών
εκλογών και… μπήκε,

δηλώνοντας διεκδικη-
τής το δήμο Σιθωνίας.

Χωρίς να παρεκκλίνει από
το κλίμα της εποχής δηλώνει

«ανεξάρτητος». Επίσημα τουλάχιστον,
γιατί ανεπίσημα ακούγεται πως πρό-
κειται να καταθέσει αίτημα στη Ρηγίλ-
λης, μήπως και κατά τύχη λάβει την
υποστήριξή της.  

Οι πρώην ΙΙ
Μιας και ο λόγος για πρώην «γαλάζι-
ους» βουλευτές που θυμήθηκαν την
τοπική αυτοδιοίκηση και δηλώνουν
πρόθυμοι να την… τιμήσουν με την
παρουσία τους, ας προσθέσουμε τον
Ευάγγελο Πολύζο και τον Δάνη Τζαμ-
τζή. Ο πρώτος είχε γίνει γνωστός όταν
δήλωσε ότι «όλοι οι πολιτικοί τα παίρ-
νουν». Σήμερα επιθυμεί να είναι υπο-
ψήφιος δήμαρχος Πύδνας-Κολυνδρού
στην Πιερία. Ο δεύτερος έμεινε εκτός
Βουλής στις τελευταίες εθνικές εκλο-
γές και τώρα αποφάσισε να διεκδική-
σει το δήμο Σκύδρας έχοντας τη
στήριξη της Ρηγίλλης. 

KOYιΖ
Ποιο κυβερνητικό στέλεχος του

ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με την υποψηφιό-
τητα Τατούλη στην περιφέρεια Πελο-
ποννήσου και φροντίζει να το δείχνει

δημοσίως; Η απάντηση πάντως
ήρθε… πληρωμένη από «πράσινο»

βουλευτή της περιοχής που τον
κάλεσε να «κατέβει ο ίδιος

άμα θέλει». Θέλει;
Δεν θέλει…

απορια
Έχει δοθεί άδεια από το

τουρκικό υπουργείο Πολι-
τισμού για τέλεση θείας
λειτουργίας στην Αγιά

Σοφιά και δεν το ξέ-
ρουμε;  

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

και τσιμπάει... και πονάει

Εικόνα θερινής
ερήμωσης της
παραλίας της
Θεσσαλονίκης, που
υπό… κανονικές
συνθήκες σφύζει
από ζωή. Η πιο
ήρεμη και έρημη
εβδομάδα της
χρονιάς για την
πόλη, μόλις
πέρασε�

(Φωτογραφία:
Βασίλης Παππούς) 

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
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