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WEEKEND

Χαλκιδική

24ο-34οC
Το μακροβούτι της επιστροφής…

Θεσσαλονίκη

23ο-31οC

Η «Γυναίκα 
- Συγγραφέας της
Χρονιάς 2009»
ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ 

στην «Κ» 

Karfitsa
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Συνέχεια στη σελ. 2

Κάτι αλλάζει 
στη γειτονιά μας

Toυ Νίκου Καραμανλή

Κ
άτι αλλάζει στις σχέσεις

της Ελλάδας με τον

αραβικό κόσμο. Κάτι

αλλάζει –για λίγο ή πολύ

κανείς δεν μπορεί να

γνωρίζει- στον γεωπολιτικό

χάρτη της νοτιοανατολικής

Μεσογείου – Μέσης

Ανατολής. Αυτό έγινε απόλυτα

κατανοητό μετά και την

τελευταία επίσκεψη του

Ισραηλινού προέδρου Μπ.

Νετανιάχου στην Αθήνα, τις

προηγούμενες ημέρες. 

Αμέσως μετά την αιματηρή

εμπλοκή των Ισραηλινών με

την ανθρωπιστική βοήθεια για

την αποκλεισμένη Γάζα, ο Γ.

Παπανδρέου έγινε ο πρώτος

Έλληνας πρωθυπουργός που

επισκέφθηκε το Ισραήλ τα

τελευταία 60 χρόνια. 

Καιρός

Σελ. 2

ΣΑΚΗΣ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

• ΠΑΟΚ

• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Eξι πράσινοι προβληματισμοί 
για την τελική επιλογή

«Aρκετά αγαπηθήκαμε...» 
Aρθρο της Μ. Λυσαρίδου για τις εκλογές 
αυτοδιοίκησης στο δήμο Θεσσαλονίκης

Σελ. 6

✔ Ποιοι θα είναι υποψήφιοι, ποιοι συνεχίζουν, ποιοι φεύγουν
✔ Τα πρόσωπα, οι συσχετισμοί και οι συμμαχίες

Σελ. 8

Σελ. 4

Σελ. 12 Σελ. 4
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... ΣAκηΣ ΡΟυβAΣ
«αν έχεις μάθει να δημιουργείς αντί να συσσωρεύεις,
δεν έχεις πρόβλημα... Η χαρά της δημιουργίας
είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την στερούμαστε»

ΑθηνA ΟικΟνΟμAκΟυ
«Δεν έχω απατήσει ποτέ. Θεωρώ 
πιο έντιμο να χωρίσεις παρά
να κοροϊδεύεις τον άλλο» 

Κ
αι σε ένα μόλις
μήνα ακολου-
θεί η ανταπό-

δοση της επίσκεψης
από τον παραδοσιακό
και πιστό σύμμαχο των
Αμερικανών, το Ισ-
ραήλ. Όπως σχολίασαν
έγκυροι αναλυτές των
διεθνών μας σχέσεων, ο

Έλληνας πρωθυπουργός φάνηκε να υιο-
θετεί πλήρως τη γραμμή των ισραηλι-
νών στο παλαιστινιακό. 
Αυτά είναι τα σημάδια. 
Οι Αμερικανοί είναι απογοητευμένοι
από τον Ερντογάν, του οποίου την
εκλογή στήριξαν και πέτυχαν, με πολ-
λές προσδοκίες στο πρόσωπό του.
Ωστόσο, ο ισλαμιστής με τον δυτικό
αέρα δεν τους έκανε το χατίρι σε βα-
σικά στρατηγικά ζητήματα και διέψευσε
τις προσδοκίες τους, με αποτέλεσμα οι
αμερικανοτουρκικές σχέσεις να μην
είναι σήμερα στο καλύτερο σημείο
τους.
Όταν οι Αμερικανοί επιζήτησαν τη διέ-
λευση των στρατευμάτων τους από το
έδαφος της Τουρκίας για να επιτεθούν
στο βόρειο Ιράκ, ο Ερντογάν αρνήθηκε. 
Αλλά και όταν ο Ομπάμα αμέσως μετά
την εκλογή του επισκέφθηκε την Τουρ-
κία διακηρύσσοντας την πρόθεσή του
να ενισχύσει τις συμμαχικές σχέσεις, η
Άγκυρα δεν δίστασε να υποστηρίξει τη
Χαμάς που οι ΗΠΑ θεωρούν ως μία
τρομοκρατική οργάνωση, αλλά και να
επιτεθεί συχνά ο ίδιος ο Ερντογάν στο
Ισραήλ. 
Όλα αυτά είναι σημάδια που πείθουν
τον κάθε προσεκτικό παρατηρητή ότι
κάτι αλλάζει στην περιοχή. Τι ακριβώς
αλλάζει και πως θα εξελιχθούν οι στρα-
τηγικές συμμαχίες δεν μπορούμε να το
γνωρίζουμε. Θα έχει ενδιαφέρον να
δούμε εάν αυτή τη φορά η ελληνική δι-
πλωματία θα κατορθώσει να αξιοποι-
ήσει την ευκαιρία επ’ ωφελεία των
ελληνικών συμφερόντων.  

του εκδότη

Tου Νίκου
Καραμανλή

Κάτι αλλάζει 
στη γειτονιά μας
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✱Δε μπορεί.... θα στρώσει!

Κ
άπου το έχω
ακούσει εγώ αυτό:
«Οι καλοί  τρόποι,
δεν είναι πια της μόδ

ας»! Λες και η καλή συμπερι-
φορά είναι παπούτσι και περνάει
η μόδα του! Και σίγουρα δεν
εννοώ να είσαι ή να ξέρεις όσα
και ο κ. Ζαμπούνης, αλλά από κει
μέχρι εδώ που είμαστε πια, είναι
απόσταση!Μέχρι και με την
γραμματική τα βάλαμε στα καλά
καθούμενα! Εκεί που είχαμε δύο
αριθμούς, πάει ο πληθυντικός,
έγινε μια ωραία ανάμνηση και
όλοι μιλάνε σε όλους στον ενικό!
Το «ευχαριστώ»  και το «παρα-
καλώ» έγιναν άγνωστες λέξεις!
Έτσι και πεις «συγνώμη»  σε κά-
ποιον, για να περάσεις ας πούμε,
σε κοιτάζει έντρομος στην χειρό-
τερη, έκπληκτος στην καλύτερη,
σαν να είπες μια άγνωστη λέξη!
Και δεν  ξέρω πόσο κακό
έκανε ο φεμινισμός και το γυναι-
κείο κίνημα, αλλά δεν  με χαλάει
αν ο συνοδός μου, μου
ανοίξει μια πόρτα ή αν ευγενικά
κάνει στην άκρη για να προ-
ηγηθώ. Δεν φτάνω στις ακρότη-
τες του  τύπου: «Ο κύριος
προηγείται στο κατέβασμα  μιας
σκάλας και η κυρία στο  ανέβα-

σμα»… Πάνε αυτά και πού να τα
βρεις πια…  Και μπορεί η  γυ-
ναίκα να διεκδικεί τα ίσα στην
καθημερινότητα και στην εργα-
σία  και καλά κάνει, αλλά στις
προσωπικές στιγμές, ας θυμη-
θούμε ότι είμαστε  γυναίκες…
τιμή μας και καμάρι μας!Όχι αν-
τράκια σε όλα γιατί, αν εμείς αν-
τράκια, οι άντρες που είναι μαζί
μας σε ποιο φύλο ανήκουν τε-
λικά; Τους μπερδέψαμε ή μου
φαίνεται;
Δεν συζητώ για εκείνο το…
ανεκδιήγητο που παρατηρεί-
ται σε ταβέρνες  και καφετέ-
ριες όπου δύο άντρες
τσακώνονται για το ποιος θα
πληρώσει τον λογαριασμό! Σε
μια τέτοια περίπτωση, πληρώ-
νει ο  ένας
και ο άλλος μόλις βγουν
από το μαγαζί ας σπεύ-
σει να δώσει  το μερί-
διό του! (Καλά τώρα,
λόγο κρίσης,
όποιος βγάλει
πορτοφόλι, κακό
του κεφαλιού
του, ο άλλος
δεν λέει λέξη,
εξετάζει τα πα-
πούτσια του!)

Μπορεί να φαίνομαι νοσταλ-
γός μια άλλης  εποχής, αλλά
δεν είναι έτσι. Την  ευγένεια νο-
σταλγώ, όχι την επιτηδευμένη,
αλλά αυτή που πηγάζει από την
παιδεία και την καλλιέργεια.
Και ελπίζω.. Και λέω…
Δεν μπορεί… Θα στρώσει!

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

Συνέχεια από τη σελ. 1

Πού πήγαν οι καλοί   τρόποι; 
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Λάμδα παχύ

Του Δημήτρη Αθανασόπουλου
orionalk@gmail.com

Λ
ιοπύρι. Λάβρα.
Δεν θυμάμαι τόση
αφόρητη ζέστη.

Ούτε εκείνο το καταραμένο καλοκαίρι
με τους εκατοντάδες νεκρούς λόγω
θερμοπληξίας στη χώρα μας. Ένιωθες
ότι πνίγεσαι και για πρώτη φορά από
την αρχή του χρόνου δεν ήταν λόγω
των ασφυκτικών οικονομικών μέτρων
και της κρίσης. 
Τέτοιες μέρες, αρχίζεις να εκτιμάς
την… Τίνα Μπιρμπίλη. Ναι, καλά δια-
βάζετε. Για την υπουργό Περιβάλλον-
τος μιλάω. Όχι τόσο όμως για το
πρόσωπό ή την πολιτική υπόστασή
της, αλλά για το αντικείμενο που πρε-
σβεύει. Είναι μια χρονική περίοδος,
που αρχίζεις να προβληματίζεσαι αν
όλα λειτουργούν καλά στο σπίτι σου.
Αν υπάρχει το περίφημο «ενεργειακό
ισοζύγιο». Αν δηλαδή, έχεις τοποθε-
τήσει διπλά μονωτικά τζάμια, σωστή
μόνωση, έχεις νέας τεχνολογίας αιρ-
κοντίσιον, σωστό αερισμό και όλα τα
υπόλοιπα ακαταλαβίστικα για μας τους
Έλληνες, που αλλού είναι εκ των ουκ
άνευ. 
Γιατί κακά τα ψέματα. Όταν κατα-
σκεύαζαν το διαμέρισμά σου, εσύ ζη-
τούσες να έχει δίκτυο για εσωτερικά
ηχεία, επέμενες να υπάρχουν τριάντα
πρίζες σε κάθε δωμάτιο και καλού-
κακού έβαζες παντού κεραία τηλεόρα-
σης (το σκεφτόσουν σοβαρά και για το
μπάνιο). Ούτε κουβέντα όμως για τα
ειδικά τζάμια που ηχομονώνουν και
δεν επιτρέπουν την απώλεια θερμότη-
τας. Δεν ενδιαφέρθηκες ποτέ σοβαρά
να μάθεις τη λειτουργία του αιρκοντί-
σιον, τη σωστή θερμοκρασία δωμα-
τίου, τους χρονοδιακόπτες. Άστο
ανοιχτό να δροσιστούμε αδερφέ (κι
άσε τη ΔΕΗ να τρίβει τα χέρια της…). 
Ίσως τα παιδιά μας να δουν πιο σο-
βαρά το θέμα αυτό. Και μια απορία:
Λέτε να μάντεψε τον καύσωνα ο Πα-
πανδρέου και γι’ αυτό τους έστειλε
όλους διακοπές;…

Εκτίμησα
την Τίνα

Του Σταύρου Οραήλογλου
sorailoglou@gmail.com

Ηαπρόσκοπτη παρου-
σία χιλιάδων Ορθο-
δόξων στον Πόντο,

στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο
ιστορικό Μοναστήρι της Παναγίας Σου-
μελά, μετά από 88 χρόνια σιωπής, απέ-
δειξε για μία ακόμη φορά, πως όταν οι
τουρκικές αρχές πραγματικά το θέλουν,
μπορούν να περιορίσουν ή και να εκμηδε-
νίσουν τη δράση των ακραίων ομάδων που
δρουν στον τόπο τους.  

Πριν μερικά χρόνια, όταν ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης προσπάθησε να φτάσει
στην Τραπεζούντα, επικεφαλής ενός περι-
βαλλοντικού συνεδρίου που διεξαγόταν εν
πλω στη Μαύρη Θάλασσα, συνάντησε την
οργή και το μίσος τούρκων εθνικιστών με

αποτέλεσμα το πλοίο που μετέφερε τους
συμμετέχοντες να μην δέσει ποτέ στο λι-
μάνι της πόλης.

Πάλι ως κήρυκας ειρήνης έφτανε τότε ο
Βαρθολομαίος, οι συνθήκες, όμως, φαίνε-
ται πως δεν ήταν τότε κατάλληλες στο
«προπύργιο της φτώχιας και του εθνικι-
σμού», όπως χαρακτήρισαν τουρκικές
εφημερίδες την Τραπεζούντα, την πόλη
που γέννησε και το νεαρό δολοφόνο του
Αρμένιου δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ. 

Τότε ακόμα και η απλή αποβίβαση του
Πατριάρχη ερέθιζε τα πλήθη και αποτε-
λούσε «κόκκινο πανί», τώρα ο διορισμένος
Νομάρχης Τραπεζούντας και τοπικοί δή-
μαρχοι συναγωνίζονταν για το ποιος αγα-
πάει πιο πολύ τους Έλληνες αδελφούς…
Θα πει κανείς, οι εποχές και οι άνθρωποι
αλλάζουν, έχει διαμορφωθεί ένα νέο κλίμα
εμπιστοσύνης στις ελληνοτουρκικές σχέ-

σεις, έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός. 
Για αυτούς, όμως, που γνωρίζουν πως

λειτουργούν οι Τούρκοι και πως μελετούν
προσεκτικά κάθε κίνηση τους ώστε να ει-
σπράξουν τα μέγιστα δυνατά ανταποδοτικά
οφέλη, μόνο τυχαία δεν θεωρείται αυτή η
«επίθεση φιλίας», από την οποία η Τουρ-
κία, για πολλούς λόγους, μόνο κέρδη έχει
μέχρι τώρα. 

Σε κάτι προσβλέπουν, και αυτό το κάτι
δεν είναι η ανέγερση του μουσουλμανικού
τεμένους στην Αθήνα, όπως δήλωσε πριν
λίγες ημέρες ο κ. Ερντογάν, σε μια φιλό-
τιμη προσπάθειά του να κατευνάσει τις αν-
τιδράσεις που προκάλεσε σε μεγάλη
μερίδα των υποστηρικτών του κόμματός
του η άδεια για την τέλεση της Λειτουργίας
στην Παναγία Σουμελά. 

Προσωπική μου άποψη, άλλο θα είναι το
αντίτιμο

Ευαίσθητες ισορροπίες

άποψη

Δεν κάνουν μόνο στο
Πέραμα της Αθήνας
μπάνιο, δίπλα στα
διυλιστήρια. Κάνουν
κι εδώ στη Σοφούλη�
Κάποιοι άνθρωποι,
καθημερινά
κατεβαίνουν στην
παραλία, μαγιό και
πετσέτα, και
δροσίζονται με θέμα
τη Θεσσαλονίκη. Είναι
η πιο κοντινή στη
Θεσσαλονίκη «πλαζ»,
με βενζίνη ελάχιστη
καφέ απ’ το σπίτι� (με
3-4 παγάκια
αντέχει…)  

Ένα από τα δέκα
μαγαζιά της παλιάς

παραλίας που έπαψαν
να λειτουργούν τους

τελευταίους μήνες. Η
οικονομική κρίση δεν

χτυπά μόνο
καταστήματα πρώτης

ανάγκης, αλλά και τον
καφέ –είδη

πολυτελείας. Άμα δεν
έχεις να φας, που

λένε… Από την άλλη,
όσο χαμηλώνει το

βιοτικό επίπεδο, τόσο ο
καφές και το τσιγάρο θα

είναι το «ξέσκασμα»
του λαού. 



Vincent van Gogh «The Sower», 1888
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Ό ταν έπαιρνε το πτυχίο
του αγρονόμου και το-
πογράφου μηχανικού

από την Πολυτεχνική Σχολή του
Α.Π.Θ. το 1987, ο Αθανάσιος
Τζακόπουλος, Σάκης για τους
φίλους του (και είναι πάρα
πολλοί αυτοί στη Θεσσαλο-
νίκη), δεν μπορούσε καν να
φανταστεί  πως δυο δεκαετίες
μετά, θα διεκδικούσε με αξιώ-
σεις τη ψήφο των συμπολιτών
του. 

Ως μελετητής δημοσίων και
ιδιωτικών έργων, σε Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και σε εταιρείες του Δημόσιου
και του Ιδιωτικού τομέα, ξεκί-
νησε μια λαμπρή επαγγελμα-
τική πορεία που σημαδεύτηκε
από την άκρως επιτυχημένη
παρουσία του στο τιμόνι του
Τμήματος Κεντρικής Μακεδο-
νίας του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας (2001-2007).

Εκεί πέτυχε το ακατόρθωτο
για τα ελληνικά δεδομένα, να
ενώσει όλες τις παρατάξεις και
να εκμεταλλευτεί τη δημιουργι-
κότητά τους, εξασφαλίζοντας
τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τη
Θεσσαλονίκη και ολόκληρη την
κεντρική Μακεδονία. 

Η εξαετής παρουσία του σ’
αυτή τη θέση ευθύνης, του
έδωσε την ευκαιρία να περπα-
τήσει την πόλη και τις γειτονιές
της, να γνωρίσει από πρώτο
χέρι τα προβλήματα της και να
προτείνει συγκεκριμένες, ρεα-
λιστικές λύσεις, που ακόμη πε-
ριμένουν την υλοποίησή τους. 

Στην ΕΥΑΘ
Σημείο αναφοράς η θητεία

του ως διευθύνοντος συμβού-
λου στην ΕΥΑΘ, όπου πέτυχε
να δώσει μια νέα δυναμική
στην Εταιρεία, προτού απομα-
κρυνθεί, επειδή είχε το… θρά-
σος να διαφωνήσει και να
συγκρουστεί με τον πανίσχυρο
τότε υπουργό Γιώργο Σουφλιά.
«Δεν μετανιώνω ούτε στιγμή»,
θα τον ακούσετε να λέει μέχρι
σήμερα, «έφυγα με το κεφάλι

ψηλά, πάνω από τα κόμματα
και τις καρέκλες είναι το συμ-
φέρον του τόπου». 

Σταθμός στην καριέρα του η
παρουσία του στο διοικητικό
συμβούλιο της Τράπεζας Αττι-
κής, από το 2006 μέχρι και
σήμερα, που αποκαλύπτει
βαθιά γνώση των οικονομικών
θεμάτων, εμπειρία που προ-
σθέτει πολύτιμη γνώση για το
αξίωμα που διεκδικεί.

Σοβαρός και μετρημένος ως
άνθρωπος, τεχνοκράτης, ειλι-

κρινής και αξιοπρεπής, αυστη-
ρός με τον εαυτό του, αποφεύ-
γει τους «δήθεν» και την
υπερβολική δημοσιότητα, ακο-
λουθώντας ευλαβικά τη συμ-
βουλή που του έδωσε όταν
ήταν μικρός ο Ηρακλής ο πατέ-
ρας του, διαχειριστής του οικο-
τροφείου του Τσοτυλίου στην
Κοζάνη: να σέβεται στη ζωή
του τα μικρά και ταπεινά πράγ-
ματα, αυτά που έχουν αξία στη
ζωή, να λέει όχι στην έπαρση
και στην αλαζονεία, να μην πα-
ρασύρεται από κολακείες.

Με καταγωγή από τα μέρη
όπου μαρτύρησε ο Παύλος
Μελάς, γνωρίζει καλύτερα απ’
όλους τις ευαισθησίες των Μα-
κεδόνων, αρνείται όμως συνει-
δητά να τις εκποιήσει στο βωμό
της ψηφοθηρίας. 

«Όχι στο εμπόριο
πατριωτισμού»

«Εμπόριο πατριωτισμού δεν
θα κάνω ποτέ», δηλώνει κατη-
γορηματικά ο 48χρονος μηχα-
νικός που στηρίζεται στην
οικογένειά του, στη σύζυγό του
Ρίτσα Μολίδου, χημικό μηχα-

νικό στο επάγγελμα και τα τρία
παιδιά του, τον Ηρακλή, 20
χρονών, την Εύα, 19 χρονών,
φοιτητές που ακολουθούν τα
βήματα του πατέρα τους και
τη… μασκότ της οικογένειας,
την εννιάχρονη Ρίκα, τη μεγάλη
του, όπως εξομολογείται, αδυ-
ναμία.

Άνθρωπος της παρέας, γεμά-
τος ενέργεια, ακούει κλασική
μουσική, δεν λέει όχι στα πα-
ραδοσιακά και τη δημοτική
μουσική, λατρεύει τον Πάριο
και την Αλεξίου, σερφάρει στο
διαδίκτυο, «καλλιεργεί» στο
διαδικτυακό παιχνίδι FarmVille,
το αφήνει όμως πρόθυμα για
να διαβάσει ένα καλό λογοτε-
χνικό βιβλίο. 

Και μια συμβουλή: Αν τον
συναντήσετε στο αγαπημένο
του στέκι, το καφέ Greco εκεί
στην Παύλου Μελά, απέναντι
από το γραφείο του, στην οδό
Μητροπόλεως 121, μην πείτε
κακό λόγο για τους πιο πιστούς
φίλους του ανθρώπου, τα σκυ-
λιά. Μάλλον θα χάσει το χαμό-
γελό του…  

Η.Α.

ΣΑΚΗΣ ΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας τεχνοκράτης 
της… πιάτσας
για τη Θεσσαλονίκη

Αρκετά
αγαπηθήκαμε

Της Μένης Λυσαρίδου

«Ό
λα� τριγύρω
αλλάζουνε
κι� όλα� τα

ίδια�μένουν»�είναι�ο�στίχος�που�ταιριά-
ζει�στα�κόμματα�σε�ό,τι�αφορά�τουλάχι-
στον�τις�επιλογές�τους�για�τις�εκλογές
στην�Τ.Α.,�επιβεβαιώνοντας�ότι�η�φθί-
νουσα�πορεία�που�έχουν�πάρει�δεν�έχει
τέλος.
Διότι�πώς�να�πιστέψουμε�ότι�πήραν�τα
μηνύματα�που�τους�στέλνουν�απανωτά
οι�πολίτες� (αποχή,�θυμό,�απαξίωση),
όταν�κινούνται�στις�ίδιες�λογικές;�Δη-
λαδή,� έχουν� πρόβλημα� με� το� Δήμο
Θεσσαλονίκης;�Αποχώρησε�ο�Παπαγε-
ωργόπουλος;�Το�ζητούμενο�για�αυτούς
δεν�είναι�να�προτείνουν�πολιτική�αλλά
πώς�θα�“πάρουν�την�πόλη”.�Μην�τους
ξεφύγει�η�εξουσία�και�χάσουν�το�κομ-
ματικό�τους�πρακτορείο�στην�περιοχή!
Ανασύρουν� έτσι� τη� γνωστή� συνταγή.
Επιλέγουν� ένα� προβεβλημένο� βου-
λευτή� που� τον� ψηφίσαμε� ένα� χρόνο
πριν� για� να� μας� εκπροσωπήσει� στη
Βουλή�και�μας�τον�προσφέρουν.�Σιγά
μη�καθίσουν�να�χαλάσουν�φαιά�ουσία.
Από�τότε�που�εφευρέθηκε�η�αναγνωρι-
σιμότητα� σταμάτησε� και� η� πολιτική
σκέψη.�
Oι�πολίτες�όμως�σίγουρα�θα�σκεφτούν
διαφορετικά�και�θα�ρωτήσουν:�«Ήσουν
κύριε�στην�εξουσία.�Τί�ακριβώς�έκανε
η�κυβέρνησή�σου�για�τη�Θεσσαλονίκη;
Πόσα�κονδύλια�έστειλε;�Ποιά�έργα�προ-
ώθησε;�Γιατί�να�πιστέψουμε�ότι�ως�δή-
μαρχος�θα�είσαι�καλός,�όταν�είχες�την
ευκαιρία��να�το�αποδείξεις�με�έργο�και
δεν�το�έπραξες�και�μάλιστα�από�κυβερ-
νητική�θέση;»
Αυτά�θα�ρωτήσουμε�στις� εκλογές� του
Νοεμβρίου�τους�κομματικούς�υποψηφί-
ους� και� θα� απαντούν� άλλα� λόγια� να
αγαπιόμαστε.�Ε,�ΦΤAΝΕΙ.�Αρκετά�αγα-
πηθήκαμε!
Τώρα�θα�μιλήσουν�νέες�δυνάμεις�της
πόλης,� άνθρωποι� προκομένοι,� με
όρεξη�και�μεράκι�για�δουλειά,�αισιόδο-
ξοι,�χωρίς�εξαρτήσεις,�με�επιστημονική
γνώση� και� τεχνοκρατική� κατάρτιση
όπως�απαιτούν�οι�καιροί,�αφοσιωμένοι
και�γιατί�όχι�ρομαντικοί.�Τώρα�θα�μιλή-
σουν�οι�πολίτες�και�η�παράταξη�ΟΛΑ
ΑΠΟ� ΤΗΝ� ΑΡΧΗ� με� επικεφαλής� το
Σάκη�Τζακόπουλο�είναι�μια�καλή�αρχή
για�τη�Θεσσαλονίκη.�
Υ.Γ.�Η�Νέα�Δημοκρατία�έκανε�την�επι-
λογή� της� στο� πρόσωπο� του� Κώστα
Γκιουλέκα.�Δεν�γνωρίζω�αν�το�ΠΑΣΟΚ
κουβαλάει�τα�ίδια�μυαλά�και�απαντήσει
ανάλογα.�Συνήθως�το�παίζουν�δίδυμο.
Αν�πάντως�συμβεί�αυτό,�τότε�για�πρώτη
φορά�στα�κανάλια�θα�έχουμε�δυο�εκ-
προσώπους�με�κυβερνητική�θητεία�που
θα�συναγωνίζονται�στο�ποιός�έκανε�τα
λιγότερα�για�την�πόλη�του!�Σκέτο�πανη-
γύρι!��

άποψη

Ευλαβικά τη συμβουλή
που του έδωσε όταν

ήταν μικρός ο Ηρακλής
ο πατέρας του, 

διαχειριστής του οικο-
τροφείου του Τσοτυλίου
στην Κοζάνη: να σέβεται

στη ζωή του τα μικρά
και ταπεινά πράγματα,
αυτά που έχουν αξία

στη ζωή, να λέει
όχι στην έπαρση

και στην αλαζονεία,
να μην παρασύρεται

από κολακείες





ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τα ονόματα, οι συμμαχίες,
οι συσχετισμοί, τα χρίσματα
Της Χρύσας Κυριακού

Στην τελική ευθεία βρίσκον-
ται οι υποψήφιοι... υποψή-
φιοι δήμαρχοι της
Θεσσαλονίκης σχεδόν 2,5
μήνες πριν την εκλογική ανα-
μέτρηση της 7ης Νοεμβρίου.
Οι περισσότεροι έχουν οριστι-
κοποιήσει την κάθοδό τους
και προετοιμάζουν τα ψηφο-
δέλτια τους, ορισμένοι βρί-
σκονται σε προχωρημένες
συνομιλίες ενώ κάποιοι άλλοι
βρίσκονται στην αναμονή για
τα «πράσινα» ή «γαλάζια»
χρίσματα. 

Δήμος Καλαμαριάς 
Στην Καλαμαριά, ενώ οι

πράσινοι έχουν σχεδόν κατα-
λήξει στον υποψήφιο δή-
μαρχο, στη ΝΔ τα πράγματα
είναι ακόμη ρευστά. Ο νομαρ-
χιακός σύμβουλος Γιάν-
νης Χαραλαμπίδης, την υπο-
ψηφιότητά του οποίου φέρε-
ται να στηρίζει ο πρόεδρος
της ΝΔ Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος αλλά και ο πρόεδρος της
ΝΟΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης Θόδωρος Μητράκας,
διεκδικεί το γαλάζιο χρίσμα.
Ωστόσο μια μεγάλη ομάδα δη-
μοτικών συμβούλων διαφωνεί
και θα συνταχθεί με τον
Χάρρυ Κλυνν, που η Ρηγίλλης
είχε στηρίξει στις προηγούμε-
νες εκλογές και ο οποίος έχει
ήδη ανακοινώσει την υποψη-
φιότητά του. Ενώ, όπως ακού-
γεται τελεσίγραφο πως δεν θα
δεχθεί υποψηφιότητα Χαρα-
λαμπίδη έχει θέσει και ο ισχυ-
ρός παράγοντας της περιοχής,
και υποψήφιος δήμαρχος το
1998, Τάσος Αφεντουλίδης,
ο οποίος στηρίζει Χάρρυ
Κλυνν. Στο πράσινο στρατό-
πεδο τα πράγματα είναι πιο
απλά. Ο Θεοδόσης Μπακογλί-
δης, ο οποίος διαδέχθηκε τον
Χρ. Οικονομίδη, όταν αυτός
αποχώρησε από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, συγκεντρώνει
τις περισσότερες πιθανότητες
να πάρει το πράσινο «ok». Πι-
θανότητες βέβαια συγκεντρώ-
νει και η δημοτική σύμβουλος
Μαρία Παυλίδου. 

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου
Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ανακοινώ-

σει τον εκλεκτό του, τον Λ. Καφα-
ρίδη, υποψηφιότητα που δεν
έχουν δει με καλό μάτι πολλά στε-
λέχη του κόμματος στην περιοχή.
Την ίδια ώρα στη ΝΔ το τοπίο σιγά
σιγά ξεκαθαρίζει. Το αργότερο στα
τέλη Αυγούστου θα ανακοινώσει
και επίσημα την υποψηφιότητά
του για το δημαρχιακό θώκο του
νέου δήμου Ευόσμου- Κορδελιού
ο νυν δήμαρχος, Στάθης Λαφαζα-
νίδης, ο οποίος συνεχίζει τις επα-
φές του με στελέχη της περιοχής.
Ο κ. Λαφαζανίδης, σύμφωνα με
πληροφορίες, συζητά ακόμη με
τον Πέτρο Σούλα και ίσως στο
τέλος τα «βρουν» και κατεβούν
στις εκλογές του ερχόμενου Νοέμ-
βρη με κοινό ψηφοδέλτιο. Ο Δ.
Χατζηβρέττας έχει ήδη ανακοινώ-
σει την υποψηφιότητά του ενώ στο
δήμο ακούγεται επίσης το όνομα
του Π. Πετρίδη από το χώρο του
ΠΑΣΟΚ. 

Δήμος Νεάπολης - Συκεών
Τις επόμενες ημέρες αναμένον-

ται εξελίξεις στον νέο καλλικράτειο
δήμο. Ο Ν. Λαδόπουλος αναμένε-
ται να ανακοινώσει και επίσημα
την υποψηφιότητά του, χωρίς από
ό,τι φαίνεται να περιμένει το
«πράσινο» χρίσμα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, αυτό αναμένεται να
συμβεί πριν την έναρξη των εκδη-
λώσεων «Βαλκανική πλατεία
2010». Άλλωστε και ο ίδιος ο Ν.
Λαδόπουλος σε πρόσφατες δηλώ-
σεις του είχε υποστηρίξει ότι δεν
κάνει πίσω και θα διεκδικήσει το
δήμο, καθώς δεν θέλει να προδώ-
σει στελέχη και των άλλων δήμων,
που έχουν ταχθεί στο πλευρό του,
όπως ο Ν. Γκατζές, Β. Μιχαηλίδης
κ.α.. Αλλά και ο έμπειρος δήμαρ-
χος Συκεών φαίνεται πως δεν
κάνει πίσω. Σύμφωνα με στενούς
συνεργάτες του ο Σίμος Δανιηλί-
δης θα είναι υποψήφιος ό,τι και

αν συμβεί, αν και πολλοί είναι
αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτός
θα είναι τελικά ο «εκλεκτός» του
ΠΑΣΟΚ. Ο «γαλάζιος» Στ. Συμεω-
νίδης έχει ήδη ανακοινώσει την
υποψηφιότητά του για το νέο καλ-
λικράτειο δήμο. Ενώ ο νυν δήμαρ-
χος Αγίου Παύλου, Ν. Βαρσάμης,
όπως λένε στελέχη της δημοτικής
του παράταξης, δεν έχει αποφασί-
σει για το τι θα κάνει στο μέλλον,
αν και έχει δηλώσει επανειλημμέ-
νως ότι θα συνταχθεί με τις βουλές
του κόμματος.

Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης

Στην τελική ευθεία για τη στελέ-
χωση του ψηφοδελτίου της βρί-
σκεται η «εκλεκτή» του ΠΑΣΟΚ για
το δημαρχιακό θώκο του νέου
δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης,
Βούλα Τεκτονίδου. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η υποψήφια δήμαρ-
χος που έχει ήδη πάρει και επί-
σημα το χρίσμα από το κυβερνών
κόμμα, έχει συναντηθεί με στελέχη
της δημοτικής της ομάδας, πολλοί
εκ των οποίων θα συνεργαστούν
εκ νέου μαζί της, ενώ δεν αποκλεί-
εται στο ψηφοδέλτιο της να συμ-
περιληφθούν και στελέχη από τη
δημοτική ομάδα του αντιπάλου της
και νυν δημάρχου Αμπελοκήπων,
Λ. Κυρίζογλου. Ο πρώην αντιδή-
μαρχος Οικονομικών, Κώστας Αγο-
ραστός, ο οποίος έπειτα από
διαφωνία που είχε με τον δήμαρχο
Αμπελοκήπων ανεξαρτητοποι-
ήθηκε, έχει ήδη συζητήσει με την
Βούλα Τεκτονίδου και πολύ πιθανό
να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιό
της. Η υποψήφια δήμαρχος του
νέου δήμου έχει προχωρήσει σε
συζητήσεις με στελέχη και άλλων
παρατάξεων ευελπιστώντας ότι το
άνοιγμα που κάνει και προς άλ-
λους πολιτικούς χώρους θα έχει
θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με
πληροφορίες, η ένταξη του Κώστα
Αγοραστού στο ψηφοδέλτιο της κ.
Τεκτονίδου ανοίγει το δρόμο σε

στελέχη του ΛΑΟΣ και άλλων κομ-
μάτων να δουν με καλό μάτι μια
ενδεχόμενη συνεργασία με την κ.
Τεκτονίδου. Ο εκλεκτός της ΝΔ,
Λάζαρος Κυρίζογλου έχει ήδη κα-
ταλήξει στους ανθρώπους που θα
στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό του.

Δήμος Ωραιοκάστρου
Η αποχώρηση του γαλάζιου

Π. Τσακίρη και η φημολογού-
μενη αποχώρηση του επίσης
γαλάζιου Δ. Σαραμάντου αλ-
λάζουν το σκηνικό στο νέο
δήμο. Ο νυν δήμαρχος, Ν.
Μπάτος, που φέρεται από
πολλούς να είναι ο επικρατέ-
στερος και για νέος δήμαρχος
της περιοχής, ζητά το χρίσμα
της ΝΔ, ενώ οι γαλάζιοι Αστ.
Γαβότσης, δήμαρχος Μυγδο-
νίας και Δ. Καρασαββίδης
(πρώην αντιδήμαρχος της πα-
ράταξης του νυν δημάρχου
Ωραιοκάστρου και με πολύ
καλές σχέσεις με στελέχη του
ΛΑΟΣ), έχουν ήδη ανακοινώ-
σει την κοινή κάθοδό τους
στις εκλογές του Νοέμβρη, με
επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο
τον κ. Γαβότση. Η εκλεκτή
του ΠΑΣΟΚ, Χ. Αλίρη φαίνε-
ται πως παίζει μόνη της στο
“πράσινο” στρατόπεδο. Η
νεαρή υποψήφια δήμαρχος
έχει ήδη έτοιμο το ψηφοδέλ-
τιό της, κατά 90%, το οποίο
στελεχώνεται από πρόσωπα
όλων των πολιτικών χώρων,
ευελπιστώντας να πάρει ψή-
φους και από τον δεξιό χώρο.

Δήμος Παύλου Μελά
Την ίδρυση της «Κοινωνικής

Συνένωσης», την παράταξη που
θα τον οδηγήσει στις δημοτικές
εκλογές  του Νοεμβρίου ανακοί-
νωσε ήδη από τον προηγούμενο
μήνα ο δήμαρχος Πολίχνης, Κώ-
στας Θεοδωρίδης, ο οποίος έθεσε
την υποψηφιότητά του για το νέο
δήμο Παύλου Μελά, έχοντας στο

πλευρό του τον δήμαρχο Ευκαρ-
πίας, Μπάμπη Πανταζόγλου.Υπο-
ψήφιος σήμαρχος όμως δηλώνει
και ο νυν δήμαρχος Σταυρούπο-
λης, Σ. Σερασίδης. Όπως έχει το-
νίσει σε παλαιότερες δηλώσεις
του δεν θα επιδιώξει την ευρύ-
τερη στήριξη των κομμάτων,
ωστόσο άνθρωποι του περιβάλ-
λοντός του υποστηρίζουν ότι φι-
λοδοξία του κ. Σερασίδη είναι να
λάβει το χρίσμα του ΠΑΣΟΚ, το
οποίο τον στήριξε και στις προ-
κριματικές εκλογές του 2006,
ενώ θα επιδιώξει τη στήριξη τόσο
του ΣΥΝ όσο και των Οικολόγων.
Ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του
δήμου Παύλου Μελά έχει  εκδη-
λώσει επίσης ο πρώην δήμαρχος
Σταυρούπολης Διαμαντής Παπα-
δόπουλος, χωρίς ωστόσο να
υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
Υποψηφιότητα για το νέο διευρυ-
μένο δήμο κατέθεσε και ο δημο-
τικός υπάλληλος Σταυρούπολης,
Μενέλαος Τριανταφύλλου, ο
οποίος όμως δεν αποκλείει κά-
ποια συνεργασία.

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
Την ώρα που η γαλάζια υποψη-

φιότητα με τον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη
έχει κλείσει, ο οικονομολόγος και
στενός συνεργάτης του Σπύρου
Βούγια, Νίκος Νυφούδης διεκδι-
κεί το δημαρχιακό θώκο του νέου
καλλικράτειου δήμου Πυλαίας
Χορτιάτη με τη στήριξη του τοπι-
κού ΠΑΣΟΚ. Παρόλο που μέχρι
στιγμής δεν έχει λάβει το επίσημο
χρίσμα από το κυβερνών κόμμα,
αν και σύμφωνα με πληροφορίες
πρόκειται για θέμα ημερών, ο νε-
αρός έχει ήδη κάνει τις επαφές
του με κομματικά στελέχη και των
τριών δήμων (Πυλαίας- Χορτιάτη-
Πανοράματος) ενώ την ερχόμενη
Δευτέρα θα ανακοινώσει και επί-
σημα την υποψηφιότητά του
στους δημοσιογράφους της
πόλης.
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Σ. Λαφαζανίδης Σ. Δανιηλίδης Ν. Λαδόπουλος Β. Τεκτονίδου N. Mπάτος Σ. Σερασίδης N. Νυφούδης
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ΤΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

του Μιχάλη Αθ. Αγραφιώτη
miagraf@hotmail.com

Γ ια πρώτη φορά στα χρονικά, το
ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρες
αδιέξοδο σε σχέση με το ποιόν

θα στηρίξει για υποψήφιο Περιφερει-
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Ενώ
έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, φαίνε-
ται πως κανένας δεν θέλει να βρεθεί
ενώπιον μίας εκ των πραγμάτων δύσκο-
λης προεκλογικής εκστρατείας. Για ποι-
ους λόγους, όμως, τα περισσότερα
στελέχη είναι αρνητικά στο ενδεχόμενο
να διεκδικήσουν τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη περιφέρεια της χώρας;

Προβληματισμένο είναι το επιτελείο
του ΠΑΣΟΚ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
σε ό,τι αφορά τα χρίσματα στις περιφέ-
ρειες της χώρας και ειδικότερα στην
Κεντρική Μακεδονία όπου δεν διαφαί-
νεται φως στην ανεύρεση υποψηφίου.
Σε όσους έχει προταθεί να κατέβουν με
τη στήριξη του κυβερνώντος κόμματος
έχουν αρνηθεί διακριτικά. Τι είναι
άραγε αυτό που φοβούνται για να διεκ-
δικήσουν τη δεύτερη μεγαλύτερη περι-
φέρεια της χώρας; 

1Μεγάλο προβληματισμό στο
ΠΑΣΟΚ προκαλεί η δημοφιλία

του Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος «δεν
αντιμετωπίζεται εύκολα», όπως έλεγε
στην «Κ» πράσινο στέλεχος της Θεσσα-
λονίκης. Το συνολικό πολιτικό προφίλ
του έχει ισχυροποιηθεί μετά το μεγάλο
αποτέλεσμα που έλαβε μετά τις εσω-
κομματικές εκλογές της Νέας Δημο-
κρατίας. 

2Επίσης, όλα τα κορυφαία στελέχη
του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη

βρίσκονται σε κυβερνητικά πόστα σε
αντίθεση με την Νέα Δημοκρατία που
όσο ήταν κυβέρνηση δεν αξιοποιούσε
στελέχη από την Θεσσαλονίκη στην κυ-
βέρνηση και ήταν λογικό επόμενο να
ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοί-
κηση. Αυτή τη χρονική στιγμή, με τις
δύσκολες οικονομικές συγκυρίες για τη
χώρα, μόλις ένα χρόνο μετά από την τε-
λευταία εκλογική αναμέτρηση, κανένα
στέλεχος δεν φαίνεται διατεθειμένο να
αφήσει την πολιτική ηρεμία της κεντρι-
κής πολιτικής σκηνής, ώστε να προσχω-
ρήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. 

3Ένας άλλος πολιτικός λόγος είναι
ότι η Κεντρική Μακεδονία και η

Θεσσαλονίκη εμφανίζουν υψηλά ποσο-
στά για το κόμμα της Νέας Δημοκρα-
τίας, που σε  συνδυασμό με την
υποψηφιότητα του Παναγιώτη Ψω-
μιάδη, κάνουν πολύ πιο δύσκολη την
όποια εκλογή «πράσινου» υποψηφίου. 

4Ατυχία για το ΠΑΣΟΚ είναι η μη
κάθοδος ανεξάρτητου υποψηφίου

για την περιφέρεια, όπως συμβαίνει στο
Δήμο Θεσσαλονίκης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν
σε θέση να στηρίξει μία ανεξάρτητη
υποψηφιότητα απέναντι στον Πανα-
γιώτη Ψωμιάδη. Αν και στην αρχή δια-
φάνηκε ότι οι μνηστήρες θα ήταν
πολλοί, λόγω του μεγάλου εύρους της
Περιφέρειας, άλλαξαν γνώμη. Άλλω-
στε, ποιος υποψήφιος είναι σε θέση να
«τρέξει από ελληνοβουλγαρικά σύνορα
μέχρι τους πρόποδες του Ολύμπου, και
από τα ελληνοσκοπιανά σύνορα μέχρι
τα όρια του αγιορείτικου αβάτου;

5Η υπερβολική καθυστέρηση στην
ανακοίνωση των ονομάτων των

υποψηφίων αποτελεί ανασταλτικό πα-
ράγοντα ως προς την απόφαση των
υποψηφίων να μπουν στον αγώνα για
την εκλογική μάχη. Ποιος υποψήφιος
θα ήταν πρόθυμος να κατέβει στις εκλο-
γές όταν έχει μόνο δύο μήνες χρόνο για
την προεκλογική εκστρατεία;

6Οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ δύ-
σκολες για την διεξαγωγή των αυ-

τοδιοικητικών εκλογών. Η κακή
οικονομική συγκυρία σε συσχετισμό με
το αρνητικό πολιτικό κλίμα οδηγούν
τους επίδοξους υποψηφίους να απέ-

χουν από τις διαδικασίες. Υπάρχει διά-
χυτη εντύπωση στον κόσμο ότι η πολι-
τική είναι απαξιωμένη, ειδικά μετά την
προσφυγή στην Τρόικα κάτι που θα
φανεί έντονα στις επόμενες εκλογές. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι πληροφο-
ρίες θέλουν την Ιπποκράτους να επιμέ-
νει σε υποψηφιότητα του υφυπουργού
Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη, παρόλο
που ο ίδιος επίμονα δηλώνει ότι δεν
πρόκειται να είναι υποψήφιος. 

Ως δεύτερη σκέψη στο ΠΑΣΟΚ ακού-
στηκε το όνομα του Γ. Φλωρίδη που και
αυτός λέει ότι δεν επιθυμεί.  Αν και
ακούστηκαν ονόματα όπως του Χ. Κα-
στανίδη και του Μ. Μπόλαρη, τα παρα-
πάνω δεδομένα προβάλλουν ως ιδανική
εναλλακτική λύση μια αυτοδιοικητική
υποψηφιότητα όπως π.χ. του επικεφα-
λής σήμερα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης στη Νομαρχία Νίκου
Γιαννόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο
πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είναι
ίσως ο μοναδικός που δηλώνει ανοιχτά
ότι θα ήθελε πολύ να είναι υποψήφιος
σ’ αυτές τις εκλογές, πρώτα στην Περι-
φέρεια αλλά γιατί όχι και στον κεντρικό
δήμο.

Η δυστοκία, τα πρόσωπα, 
και οι προβληματισμοί 

Αλλαγή σελίδας για
τους Αμπελόκηπους

Του Γιώργου Κυριλλίδη* 
giorgoskirillidis.blogspot.com

Β
ρισκόμαστε 2,5 μήνες πριν τις αυτοδι-
οικητικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου
και όσο πλησιάζουμε προς αυτές τόσο

ξεκαθαρίζει το τοπίο σε σχέση με τους υποψηφίους δημάρχους
και τους συνδυασμούς στον νεοσύστατο δήμο Αμπελοκήπων –
Μενεμένης. Οι βασικοί υποψήφιοι Δήμαρχοι είναι δύο: ο νυν
Δήμαρχος Αμπελοκήπων Λάζαρος Κυρίζογλου και η Βούλα Τε-
κτονίδου, δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος
αντιπολίτευσης στο δήμο. Ο κ. Κυρίζογλου εκμεταλλευόμενος
το επικοινωνιακό πλεονέκτημα που ούτως ή άλλως του εξασφα-
λίζει η θέση του και εμφανιζόμενος συνεχώς μόνος του χωρίς
αντίλογο σε διάφορα τοπικά κανάλια και σε τοπικές εφημερίδες
δηλώνει ανεξάρτητος υποψήφιος και δήμαρχος που έχει κάνει
έργο στους Αμπελόκηπους. Δεν ισχύει τίποτα από τα δύο για
τους εξής συνοπτικά αναφερόμενους κάτωθι λόγους:
Α. Είναι οργανωμένο μέλος της ΝΔ, ενεπλάκη ξεκάθαρα στην
εσωκομματική αναμέτρηση για τον αρχηγό της ΝΔ στηρίζοντας
τον κ. Σαμαρά, τον οποίο και ακολούθησε σε διάφορες πόλεις
της Β. Ελλάδας, είναι μέλος της επιτροπής τοπικής αυτοδιοίκη-
σης της ΝΔ, έχει φέρει ήδη προς ψήφιση στο δημ. συμβούλιο
4-5 ψηφίσματα κατά της κυβέρνησης ενώ κανένα επί ΝΔ στα
χρόνια που κυβερνούσε και πρωτοστάτησε στις διαμαρτυρίες
κατά του Καλλικράτη και κατά της συνένωσης με Μενεμένη.
Τώρα πετάει από πάνω του τον κομματικό μανδύα φοβούμενος
την ψήφο διαμαρτυρίας! 
Β. Όλα τα μεγάλα έργα στους Αμπελόκηπους επί διοίκησης του
έμειναν στις μακέτες ( Πάρκινγκ Φιλίππου, κολυμβητήριο, πο-
λιτιστικό κέντρο, υπογείωση γραμμών ΟΣΕ) ενώ το ίδιο διά-
στημα διατηρούσε παράνομους –σύμφωνα με καταγγελίες-
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, υπερχρέωσε το δήμο και ο
ίδιος μαζί με στελέχη του φέρονται μετά από τις καταγγελίες
τέως αντιδημάρχου του να εμπλέκονται σε σοβαρότατες ατα-
σθαλίες οικονομικού και όχι μόνο περιεχομένου (ήδη αυτές
ελέγχονται από τις αρμόδιες αρχές). Οι πολίτες του νέου δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πρέπει να βάλουν ένα τέλος στον
κατήφορο και να δώσουν την εντολή στην Βούλα Τεκτονίδου
που εκπροσωπεί την διαφάνεια, την συνέπεια, την εργατικό-
τητα, το ήθος να αναλάβει τα ηνία του δήμου. 

*Ο Γ. Κυριλλίδης είναι δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων.

άποψη

Σ’ αυτή την πολιτική συγκυρία, κανένας «πράσινος»
δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει την πολιτική ηρεμία

της κεντρικής πολιτικής σκηνής, ώστε να προσχωρήσει
στην τοπική αυτοδιοίκηση

Γιάννης Μαγκριώτης Γιώργος Φλωρίδης

Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ Νο 1 Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ Νο2

Ο ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ο ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ
Νίκος Γιαννόπουλος Μάρκος Μπόλαρης
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Βολές κατά Σαμαρά
για τη διαγραφή
από Μαρκογιαννάκη

«Σταλινικού τύπου» χαρακτή-

ρισε την διαγραφή του από τη

ΝΔ ο ανεξάρτητος πλέον βου-

λευτής Χρήστος Μαρκογιαννά-

κης, ο οποίος εκτιμά ότι ο

λόγος που η Ρηγίλλης προχώ-

ρησε σ’ αυτήν είναι το γεγονός

ότι στήριξε Ντόρα στις εσωκομ-

ματικές εκλογές. 

Κανείς δεν τον κάλεσε να απο-

λογηθεί για την αιτία της δια-

γραφής, τη διαφωνία του με

την επιλογή Πλακιωτάκη ως

υποψηφίου για την Περιφέρεια

Κρήτης.  

Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή

του Mega, ο κ. Μαρκογιαννά-

κης είπε ότι σε συνομιλία του

με τον Αντώνη Σαμαρά του είχε

επισημάνει ότι από την επο-

μένη των εσωκομματικών εκλο-

γών γινόταν συστηματικός

παραγκωνισμός των στελεχών

που δεν τον είχαν στηρίξει.

Ο κ. Σαμαράς βλέπει παντού

εχθρούς, τόνισε σε συνεντεύ-

ξεις του λέγοντας χαρακτηρι-

στικά ότι «Ήρθαν τα άγρια να

διώξουν τα ήμερα. Ήρθε η Πο-

λιτική Άνοιξη να καταβροχθίσει

τη Νέα Δημοκρατία».

Σχετικά με την επιλογή του

Γιάννη Πλακιωτάκη για την Πε-

ριφέρεια, τόνισε ότι ενοχλή-

θηκε γιατί η επιλογή του έγινε

χωρίς διαδικασίες ενώ αγνοή-

θηκε ο ίδιος αν και «ο παλαι-

ότερος βουλευτής του νησιού».

Για δήμαρχος 
Πολυγύρου
ο Ζωγράφος

Αργά το μεσημέρι της Παρα-

σκευής, η Νέα Δημοκρατία ανα-

κοίνωσε ονόματα δημάρχων

που θα υποστηρίξει στις προσε-

χείς εκλογές μεταξύ των

οποίων και τον νυν νομάρχη

Χαλκιδικής Αστέριο Ζωγράφο.

Έτσι μπήκε τέλος στο σήριαλ

που παιζόταν τον τελευταίο

καιρό σχετικά με το ενδιαφέρον

του κ. Ζωγράφου για να είναι

αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής

στο πλευρό του Π. Ψωμιάδη,

διαψεύδοντας όσους «είδαν»

προσέγγιση μεταξύ των δύο αν-

δρών. 

μικρά πολιτικά

ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΠΟΛΩΣΗ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΡΗΓΙΛΛΗΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Μειώθηκε το έλλειμμα,
πάμε για νέα μέτρα

Δυο «γαλάζιες» γραμμές 
για αυτοδιοικητικές εκλογές

Την ώρα που ο πρωθυπουρ-
γός Γιώργος Παπανδρέου
έφτανε χθες στο Ηράκλειο

για ολιγοήμερες διακοπές, το
υπουργείο Οικονομικών ανακοί-
νωνε τη μείωση κατά 39,7% του
ελλείμματος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού το επτάμηνο Ια-
νουαρίου-Ιουλίου του 2010, σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2009 έναντι ετήσιου στόχου
μείωσης κατά 39,5%. Έτσι, σύμ-
φωνα με τους επιτελείς του
υπουργείου, κινείται εντός των
στόχων που έχουν τεθεί, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους
για την εξέλιξη του κρατικού προ-
ϋπολογισμού που δόθηκαν σή-
μερα στη δημοσιότητα.

Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα
του πρώτου επταμήνου του
2010, όπως αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του το υπουργείο Οικονομι-
κών, οφείλεται τόσο στη μείωση
των δαπανών όσο και στην αύ-
ξηση των εσόδων και έχει επι-

τευχθεί, πριν ακόμη αποδώσουν
πλήρως τα δημοσιονομικά μέτρα
του 2010, όπως για παράδειγμα
η αύξηση του ΦΠΑ κατά δύο μο-
νάδες που ισχύει από την 1η Ιου-
λίου 2010.

Στο μεταξύ, νέα επώδυνα

μέτρα περιλαμβάνει το μνημόνιο
μεταξύ της κυβέρνησης και της
τρόικας, τέσσερις μήνες μετά την
υιοθέτηση του αρχικού κειμένου
τον περασμένο Μάιο.

Μεταξύ των άλλων προβλέπον-
ται άμεσα παρεμβάσεις σε ΔΕΚΟ

(με έμφαση στον ΟΣΕ), ΟΤΑ, νο-
σοκομεία, ενέργεια, ασφαλιστικό
και εργασιακά. Παράλληλα, ανα-
φέρεται ότι η κυβέρνηση είναι
έτοιμη ανά πάσα στιγμή να λάβει
πρόσθετα μέτρα για να καλύψει
ενδεχόμενες αστοχίες.

Του Χρήστου Τσαλικίδη

Εμφανής είναι πλέον η αδυναμία της ΝΔ
να ακολουθήσει μια ενιαία γραμμή στο
πως αντιμετωπίζει τις δημοτικές και περι-

φερειακές εκλογές. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι
πρόκειται για το πρώτο δυνατό τεστ της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης μετά το εκλογικό πατατράκ
του περασμένου Οκτωβρίου, ούτε παραβλέπουν
ότι είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση με τον
Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία του κόμματος. Η
διχογνωμία που παρατηρείται όμως στη Ρηγίλ-
λης για το αν και κατά πόσο πρέπει αυτές οι
εκλογές να πάρουν τη μορφή δημοψηφίσματος,
προκαλεί πονοκέφαλο στο ηγετικό επιτελείο. Η
επίσημη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
είναι πως θα τα παίξουν όλα για όλα σε αυτήν
την εκλογική μάχη. Εκτιμούν πως οι πολιτικές
και οικονομικές συγκυρίες τους ευνοούν και
ποντάρουν πολλά στην κοινωνική δυσαρέσκεια
αλλά και στις γκρίνιες που παρατηρούνται εντός
του κυβερνώντος κόμματος. 

Για αυτό, η ΝΔ θα επενδύσει αντιπολιτευτικά
στην οικονομική κρίση και θα επιχειρήσει να
την συνδέσει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Παράλληλα θα επιμείνει στην παρουσίαση του
πλάνου της για εναλλακτική πολιτική που θα
μας οδηγήσει εκτός μνημονίου και θα επενδύ-
σει στο όραμα της για δημιουργία ενός κοινω-
νικού κράτους που θα μπορεί να στηρίξει τις
αδύναμες κοινωνικές ομάδες. 

Ποντάρει στην πόλωση
Χαράσσοντας τη συγκεκριμένη πολιτική

γραμμή είναι πασιφανές πως ο Αντώνης Σαμα-
ράς και οι συνεργάτες του επιχειρούν να πο-
λώσουν το κλίμα και να συσπειρώσουν τους
ψηφοφόρους της ΝΔ. Η υπόθεση του Βατοπε-
δίου, η εξεταστική για την οικονομία και η επι-
χείρηση ανάμειξης του ονόματος του Κώστα
Καραμανλή έχει θορυβήσει την κομματική
βάση που αρχίζει σταδιακά να επανακάμπτει.
Αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλουν να εκμεταλ-
λευτούν στη Ρηγίλλης και το επόμενο διάστημα

αναμένεται να εξαπολύσουν δριμεία επίθεση
κατά του Γιώργου Παπανδρέου, κατηγορώντας
τον ότι επιχειρεί να ποινικοποιήσει την πολιτική
ζωή της χώρας, σέρνοντας στα δικαστήρια τον
πρώην πρωθυπουργό. 

Γκρίνιες και διαφωνίες
Η συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική όμως

δεν βρίσκει σύμφωνο το σύνολο της κοινοβου-
λευτικής ομάδας. Στελέχη του κόμματος θεω-
ρούν επιζήμια αυτήν την τακτική και επιμένουν
ότι το καλύτερο θα ήταν η πολιτική αντιπαρά-
θεση να περιοριστεί σε αυτοδιοικητικά ζητή-
ματα. Οι ίδιοι αντιπροτείνουν στον κ. Σαμαρά
ότι δεν συμφέρει ούτε τον ίδιο, ούτε το κόμμα
να ξύσει… πληγές του παρελθόντος, καλώντας
τον να επικεντρωθεί στα κακώς κείμενα του
«Καλλικράτη» και στα διοικητικά και οικονομικά
προβλήματα που θα απασχολήσουν τους ΟΤΑ
την επομένη των εκλογών. Εξ’ όσον γνωρί-
ζουμε οι προτάσεις τους εισακούστηκαν μεν,
δεν έγιναν δεκτές δε. 



✔ ΟμΟλΟγΙα σΟκ:

«Ετσι μοιράζαμε μίζες,

έτσι κλέβαμε ταμεία»

✔ αγριο παρασκήνιο

με τις υποψηφιότητες 

✔ στο ευρω-σκαμνί για το

βρώμικο κουβάρι με τον αλεξ

Το «ΠΑΡΑΣΚHΝΙΟ» 

αποκαλύπτει
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ΗΡΑΚΛΗΣ / ΡΕΜΟΣ
«Ήρθα για
να καλύψω τις
υποχρεώσεις μου»
Η συγκέντρωση των οπαδών του
Ηρακλή στο Ιβανώφειο την Πα-
ρασκευή (8μ.μ.) με αφορμή την
έναρξη των εμφανίσεων του Αντ.
Ρέμου σε νυχτερινό κέντρο της
περιοχής του αεροδρομίου, θο-
ρύβησε τον μεγαλομέτοχο της
ΠΑΕ, ο οποίος τοποθετήθηκε,
μέσω γραπτής δήλωσης. «Δεν
ήρθα στην Θεσσαλονίκη, ούτε
να λύσω διαφορές για την
ομάδα που αγαπώ, ούτε για να
ασκήσω με έπαρση το επάγγελμά
μου. Ήρθα για να εργαστώ και
να καλύψω τις επιπλέον υποχρε-
ώσεις που υποσχέθηκα για τον
Ηρακλή, για ακόμη μια φορά.
Εντός της επόμενης εβδομάδος
θα τοποθετηθώ εφ’ όλης της
ύλης διότι όλο αυτό το διά-
στημα επέλεξα τον δρόμο της
σιωπής για το καλό του Ηρακλή
ο οποίος το μόνο που χρειαζό-
ταν ήταν ηρεμία και συγκέν-
τρωση στην προετοιμασία του»,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αν-
τώνης Ρέμος.

ΑΡΗΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΥΠΕΡ ΕΝΟΨΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Ηπροετοιμασία για τη ρεβάνς της
26ης Αυγούστου στο «Φραντς
Χορ Στάντιον» της Βιέννης ξεκί-

νησε για τον Άρη. Ο Έκτορ Ραούλ Κού-
περ, σε μια κίνηση επιβράβευσης των
παικτών για την προσπάθεια που κατέβα-
λαν στο νικηφόρο παιχνίδι της Τρίτης,
αποφάσισε να «χαρίσει» την προπόνηση
της Τετάρτης στους παίκτες του, δίνοντάς
τους ρεπό. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές των
κίτρινων είχαν την ευκαιρία να ξεκουρα-
στούν και να αποφορτιστούν από την έν-
ταση του ευρωπαϊκού αγώνα. Οι
περισσότεροι από αυτούς πέρασαν ευχά-
ριστες στιγμές με τις οικογένειές τους και
επιστρέφουν, προκειμένου να επικεντρω-
θούν στον επαναληπτικό της Βιέννης.

Το κλίμα στην ομάδα είναι άριστο και η
ψυχολογία των παικτών είναι πραγματικά
στα... ύψη. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι
η πρόκριση θεωρείται από κάποιον ήδη
«κλειδωμένη». Ίσα-ίσα, η φιλοσοφία που
διέπει τον Άρη αποτυπώνεται στα λόγια
του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο οποίος τό-
νισε ότι «τελείωσε μόνο το... πρώτο ημί-
χρονο».

Μπορεί μεν το 1-0 να είναι ένα σκορ
ιδιαίτερα «πονηρό» και να προσφέρει

προβάδισμα πρόκρισης στον Άρη, ωστόσο
ο Αργεντινός τεχνικός επιθυμεί, σε κάθε
περίπτωση, να κρατηθεί χαμηλά η...
μπάλα. Ο Άρης θα ταξιδέψει στη Βιέννη,
προκειμένου να αγωνιστεί στο... δεύτερο
ημίχρονο της φάσης των πλέι οφ του Γι-
ουρόπα Λιγκ και μόνο μετά το τελευταίο
σφύριγμα του διαιτητή αισιοδοξεί ότι θα
πανηγυρίσει.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το
μοναδικό πρόβλημα που έχει να αντιμετω-
πίσει ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ στο καθαρά

αγωνιστικό κομμάτι, είναι αυτό του Τόνι
Κάλβο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέ-
φερε από τενοντίτιδα, αλλά στον Άρη
υπάρχει η αισιοδοξία ότι εντός των επόμε-
νων ημερών, ο Κάλβο θα καταφέρει να
μπει σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας και
θα αποτελέσει ακόμα μία λύση στη «φα-
ρέτρα» του Αργεντινού τεχνικού στη ρε-
βάνς της Βιέννης. Οι περισσότερες
πιθανότητες, πάντως, συγκλίνουν στο ότι
ο Ισπανός θα είναι 100% έτοιμος στο παι-
χνίδι της 26ης Αυγούστου.

«Τελείωσε μόνο 
το... πρώτο ημίχρονο»

ΠΑΟΚ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΕΝΕΜΠΑΧΤΣΕ

«Αξίζουμε
την πρόκριση»
Ο «Δικέφαλος» παρότι αγωνίστηκε

με 10 παίκτες για 33 λεπτά
λόγω αποβολής του Βιτόλο στά-

θηκε όρθιος, νίκησε με 1-0 τους Τούρ-
κους στην «καυτή» Τούμπα και έβαλε
πλώρη για την πρόκριση στους ομίλους
του Europa League την Πέμπτη (26/8)
μέσα στη γενέτειρά του. Με σκόρερ τον Βι-
εϊρίνια και... φύλακα άγγελο τον Κρέσιτς
που είχε κατεβάσει τα ρολά, ο ΠΑΟΚ επι-
κράτησε 1-0 της Φενέρμπαχτσε. Ο ΠΑΟΚ
έκανε μεγάλη εμφάνιση. Κατάφερε να
μπλοκάρει την επίθεση της Φενέρμπαχτσε
βγάζοντας τον Άλεξ εκτός παιχνιδιού και

βρήκε αρκετές φορές τον τρόπο να φανεί
απειλητικός. Δεν ήταν όμως αποτελεσματι-
κός με αποκορύφωμα την εκπληκτική ευ-
καιρία που χάνει στις καθυστερήσεις ο
Παπάζογλου ενώ μετά την αποβολή του Βι-
τόλο πέρασε δύσκολες στιγμές έχοντας τον
Κρέσιτς σε σπουδαία μέρα.

Ο Παύλος Δερμιτζάκης στην συνέντευξη
Τύπου μίλησε για την αποβολή του Βιτόλο
που χάλασε τα σχέδια του, συνεχάρη τους
παίκτες για την προσπάθεια που κατέβαλαν
και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι ο «Δι-
κέφαλος» θα κάνει στην Κωνσταντινού-
πολη αυτό που πρέπει. Την αισιοδοξία του

ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί την
ερχόμενη Πέμπτη την ασφάλεια που του
δίνει το γκολ που πέτυχε ο Βιεϊρίνια και να
πάρει την πρόκριση στους ομίλους του Γι-
ουρόπα Λιγκ, εξέφρασε ο προπονητής του
«Δικέφαλου», Παύλος Δερμιτζάκης στις
δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του να προ-
κριθεί στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ
στον επαναληπτικό της Πόλης δεν θα έχει
στην διάθεση του, τους Βιτόλο που απο-
βλήθηκε και Ιβιτς που συμπλήρωσε δύο κί-
τρινες κάρτες και δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.



Αρχαία 
απογεύματα

Της Ναυσικάς Γκράτσιου
gratsiou@yahoo.gr

Τ
ο καλοκαίρι και
οι διακοπές του
είναι πάντα μιας

πρώτης τάξης ευκαιρία για να δούμε
καινούρια μέρη. Σ᾽ αυτά συμπεριλαμ-
βάνονται πρώτοι και καλύτεροι οι αρ-
χαιολογικοί χώροι από τους οποίους η
Ελλάδα διαθέτει σαφώς τους πιο εν-
διαφέροντες.
Σ᾽ αυτά τα μέρη του ονείρου ανήκει
και η Δήλος, το θρησκευτικό και οικο-
νομικό κέντρο του αρχαίου κόσμου,
γενέτειρα του Απόλλωνα σύμφωνα με
τη μυθολογία και το μέρος με τη μεγα-
λύτερη ηλιοφάνεια στον κόσμο σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες.
Η  Δήλος, ένα τόσο δα νησάκι στο
κέντρο των Κυκλάδων, προσβάσιμη
κυρίως από τη Μύκονο που είναι
δίπλα της, συγκεντρώνει το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον των επισκεπτών της
Ελλάδας μετά τον Παρθενώνα, που έρ-
χονται απ᾽ όλα τα σημεία του κόσμου
για να τη δουν και να πατήσουν το
χώμα της.
Όταν το νησάκι αυτό ήταν στην ακμή
του, όλοι οι ηγεμόνες του τότε  γνω-
στού κόσμου συναγωνίζονταν μεταξύ
τους για το ποιος θα έχτιζε τον πιο εν-
τυπωσιακό ναό, προκειμένου να εξα-
σφαλίσει την εύνοια του Απόλλωνα...
Ξαναπήγα στη Δήλο φέτος μετά από
αρκετά χρόνια. Μετά τη χαρά και τη
συγκίνηση, που με συνόδευαν σ᾽ όλο
το ταξίδι και μόλις το καραβάκι μας
έδεσε στο αρχαίο λιμάνι, άρχισαν... τα
όργανα!
Ο καπετάνιος μας ενημέρωσε, ότι το
πλοίο θα ξανάφευγε στις 2:00 το με-
σημέρι (ενώ το πρόγραμμα προέβλεπε
σαφώς ότι η αναχώρηση ήταν για τις
3:00) κι όταν διαμαρτυρηθήκαμε, μας
είπε ορθά κοφτά, ότι... δεν ήταν αρκε-
τός ο κόσμος, άρα δεν τον συνέφερε!
Μάλιστα! Αρχίσαμε να τρέχουμε κάτω
από τον καυτό ήλιο, μήπως και προλά-
βουμε να δούμε τίποτε μέσα στον ελά-
χιστο χρόνο που μας απέμενε, γιατί ο
αρχαιολογικός χώρος είναι τεράστιος,
όχι αστεία!
Εδώ κι εκεί, διάφοροι φύλακες με
σφυρίχτρες... μας σφύριζαν για ν’
ανοίξουμε το βήμα μας, γιατί που να
μας... σαλαγάνε μετά, να μας μαντρώ-
σουν στα καράβια και να πάμε στο
καλό μας. Δυστυχώς δεν έχω άλλο
χώρο να σας γράψω όλα τα ευτράπελα,
που είδα κι έζησα εκεί... 
Πάντως, απέχουμε πάρα πολύ από το
να γίνουμε αντάξιοι μιας τέτοιας βα-
ριάς κληρονομιάς...
Παρ’ ολ’ αυτά, στη Δήλο θα ξαναπάω
οπωσδήποτε! Με περιμένει ο Απόλλω-
νας!

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
25ης Μαρτίου 100 Χαριλάου, 28ης Οκτωβρίου 84 Κωνσταντινουπό-

λεως Ιπποκράτειο, Χειμάρας 27-Μ. Μπότσαρη 98, Γ. Παπανδρέου 54-
Ελευθέριο Κορδελιό, Παπάφη 184-Μ. Μπότσαρη, Ολύμπου
103-Ιασωνίδου, Φιλιππουπόλεως 13 έναντι εκκλ. Αγ. Παντελεήμονα-
Αμπελόκηποι, Στρ. Σαράφη 52 Αγ. Ιωάννης πλησίον fena-Καλαμαρία,
Ικτίνου 18-Τσιμισκή 81 Πεζόδρομος, Ίωνος Δραγούμη 75-Ολύμπου
Διοικητήριο, Αν. Παπανδρέου 172 Ζαχ. Μουμουλίδη-Συκιές, Β. Γεωρ-
γίου 37-Φάληρο, Μεταμορφόσεως 31-Καλαμαριά, Εγνατία 72 Παν.
Χαλκέων,  Τραπεζούντος 8-Ανάληψη, Τσιμισκή 112 Διαγώνιος, Καρα-
όλη Δημητρίου 204-Εύοσμος

Από 8.30 μ.μ έως το πρωί 8.30 π.μ της επόμενης
25ης Μαρτίου 100 Χαριλάου, Παπάφη 184-Μ. Μπότσαρη, Ολύμπου

103-Ιασωνίδου,  Στρ. Σαράφη 52 Αγ. Ιωάννης πλησίον fena-Καλαμα-
ρία, Ικτίνου 18-Τσιμισκή 81 Πεζόδρομος, Καραόλη Δημητρίου 204-
Εύοσμος

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

• ΜΑΡΤΙΟΥ Π.Γρηγορίου Ε΄&Μακεδονίας

• ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Κολωνιάρη-Καλλιθέας-Χαλκοκονδύλη(Αγ.Πάντων)

• ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Στεφάνου

• ΠΑΥΣΑΝΙΑ Παυσανία(περιοχή Γηροκομείου,Α.Τούμπα)

• ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σιατίστης-Παπαφλέσσα-Πάρκο Ειρήνης&Φιλίας

• ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακροχωρίου(περιοχή εκκλ.Αγ.Νικόλαος)

• ΕΥΟΣΜΟΣ Ιθάκης, κοντά στην Περ/κή Οδό

λαϊκές αγορές
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Το έργο του Ν. Λάσκαρη «Μαλλιά
κουβάρια» παρουσιάζει το

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας σε συνεργασία
με την Αττική Αυλαία στο Θέατρο
Κήπου την προσεχή Δευτέρα 23 Αυ-
γούστου και για τρεις συνεχόμενες
μέρες.

«Οι αγαπητικοί της βοσκοπού-
λας» θα παρουσιαστούν αυτή

τη Δευτέρα στο Ανοικτό Θέατρο Συ-
κεών στο πλαίσιο των θεατρικών πα-
ραστάσεων που θα
πραγματοποιηθούν στα Μερκούρεια
2010. 

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού Θεσσαλονίκης παρουσιάζει

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

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης (Φ.Κ.Θ.) διοργανώνει ένα

νέο project με τίτλο «Δρόμοι ελληνι-
κοί», με στόχο τη συλλογή λογοτεχνι-
κών κειμένων και φωτογραφιών που
θα καταγράφουν πραγματικά ή/και ει-
καστικά τους «ελληνικούς» δρόμους.
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 ντοκου-
μέντο για την ελληνική πραγματικό-
τητα, έτσι όπως μεταβάλλεται στο
χώρο και στο χρόνο. Για πληροφο-
ρίες: http://www.fkth.gr και στα τη-
λέφωνα: 6972085911, 6942860890

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού Θεσσαλονίκης παρουσιάζει

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

Σημειωματάριο

MEDITERRANEAN COSMOS
τηλ.2310499999)
Αίθουσα 1: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Παρασκευή
και Σάββατο: 21.00, 23.20, Τρίτη και Τε-
τάρτη: 20.50, 23.20) / ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑ-
ΡΕΕΣ (Κυριακή και Δευτέρα: 19.40, 22.00,
00.30) / TOY STORY 3 (Παρασκευή: 18.50,
Σάββατο: 18.50, Κυριακή: 17.30, Δευτέρα:
17.30, Τρίτη: 18.40, Τετάρτη: 18.40)
Αίθουσα 2: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Παρασκευή και Σάββατο: 17.00, 19.00,
20.50, 22.50, 00.50, Τρίτη και Τετάρτη:
18.30, 20.40, 22.50, 00.50) / THE SOR-
CERER'S APPRENTICE (Κυριακή και Δευ-
τέρα: 18.20, 20.30, 22.40)
Αίθουσα 3: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Παρασκευή
και Σάββατο: 19.10, 21,30, 23.50, Τρίτη
και Τετάρτη: 17.20, 19.30, 22.10, 00.30)
/ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Κυριακή και Δευτέρα:
17.00, 19.10, 21.40, 23.50)
Αίθουσα 4: INCEPTION (Παρασκευή και
Σάββατο: 21.50, 00.40, Τρίτη και Τετάρτη:
19.00, 21.50, 00.40) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Κυριακή: 15.00, 17.10, 19.30, 21.50,
00.20 και Δευτέρα: 17.10, 19.30, 21.50,
00.20) / ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Παρασκευή και
Σάββατο: 17.20, 19.30)
Αίθουσα 6: INCEPTION (Παρασκευή και
Σάββατο: 22.30, Τρίτη και Τετάρτη: 16.50,
19.40, 22.30)
Αίθουσα 7: INCEPTION (Παρασκευή και
Σάββατο: 20.10, 23.10) / ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ (Κυριακή: 15.20, 17.20, 19.20,
21.20, 23.20, Δευτέρα: 17.20, 19.20,
21.20, 23.20) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Τρίτη και
Τετάρτη: 18.50, 21.30, 23.50) / TOY
STORY 3 (Παρασκευή: 18.00, Σάββατο:
15.50, 18.00)
Αίθουσα 8: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 17.30, 20.20, 23.10) / ΟΙ ΑΝΑΛΩ-
ΣΙΜΟΙ (Παρασκευή και Σάββατο: 15.20,

17.30, 19.50, 22.10, 00.30, Κυριακή:
15.40, 17.40, 19.50, 22.20, Δευτέρα:
17.40 19.50, 22.20)

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ (Πληροφο-
ρίες:2310290290, Κρατή-
σεις:8011160000)
Αίθουσα 1: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(18.20, 20.30, 22.45)
Αίθουσα 2: Σρεκ Κι Εμείς Καλύτερα
(19.10, 21.10, 23.10)
Αίθουσα 3: Οι Αναλώσιμοι (18.00, 20.15,
22.30 εκτός Παρασκευή και Σαββάτου) /
Inception (Παρασκευή και Σάββατο: 20.00,
23.00)
Αίθουσα 4: Οι Αναλώσιμοι (18.45, 21.00,
23.20)
Αίθουσα 5: Οι Αναλώσιμοι (Παρασκευή
και Σάββατο: 18.00, 20.15, 22.30) / In-
ception (Τρίτη και Τετάρτη: 20.00, 23.00)
Αίθουσα 7: Inception (Παρασκευή και
Σάββατο: 21.00, 00.00 και Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.00)
Αίθουσα 8: Inception (Παρασκευή και
Σάββατο: 22.00 και Τρίτη και Τετάρτη:
19.00)

STERS CINEMAS ( Εμπορικό Κέντρο «Μα-
κεδονία» τηλ.8018017837)
Αίθουσα 1: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ (Κυ-
ριακή: 17.00, 19.00, 21.00, 23.00, Δευ-
τέρα: 19.00, 21.00, 23.00) / INCEPTION
(Τρίτη και Τετάρτη: 20.30, 23.30)
Αίθουσα 2: INCEPTION (Σάββατο: 21.45)
Αίθουσα 3: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Σάββατο: 17.00, 19.00, 21.00, 23.00) / IN-
CEPTION (Τρίτη και Τετάρτη: 20.00, 23.00)
Αίθουσα 4: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Τρίτη και
Τετάρτη: 19.45, 21,45, 23.45) / ΟΙ ΜΕΓΑ-
ΛΟΙ (Σάββατο: 16.00, 18.10, 20.20,
22.30)

Αίθουσα 7: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Τρίτη και Τετάρτη: 19.15, 21.15, 23.15)
Αίθουσα 8: TOY STORY 3 (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.10)
Αίθουσα 9: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.30, 21.30) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Σάββατο: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30) /
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Κυριακή: 16.00, 18.10,
20.20, 22.30, Δευτέρα: 18.10, 20.20,
22.30)
Αίθουσα 10: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.30, 22.30) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Κυριακή: 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
Δευτέρα: 19.30, 21.30, 23.30)
Αίθουσα 11: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.00, 22.00)

STERS CINEMAS (Εμπορικό Κέντρο City
Gate τηλ. 8018017837)
Αίθουσα 1: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 18.30, 21.30) / ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ
(Κυριακή και Δευτέρα: 19.30, 21.30,
23.30) 
Αίθουσα 2: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 20.00, 23.00) / ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Κυ-
ριακή και Δευτέρα: 22.30) / TOY STORY 3
(Κυριακή και Δευτέρα: 18.10, 20.20)
Αίθουσα 3: INCEPTION (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.30, 22.30)
Αίθουσα 4: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Τρίτη και Τετάρτη: 19.15, 21.15, 23.15)
Αίθουσα 6: ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ (Τρίτη και Τε-
τάρτη: 19.50, 22.00)
Αίθουσα 7: ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ (Σαββατο: 22.30)
/ TOY STORY 3 (σαββατο: 17.40, 19.50)
Αίθουσα 8: ΣΡΕΚ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
(Σάββατο έως Δευτέρα: 21.00, 23.00) /
INCEPTION (Τρίτη και Τετάρτη: 21.00,
23.50)

ΘΕΡΙΝΟΙ

ΑΛΕΞ: (τηλ. 2310 269403, 2310265884)

22 σφαίρες (20.50, 23.00)

ΑΛΣΟΣ: (τηλ. 2310200190) Η Αλίκης
στη Χώρα των Θαυμάτων (21:00, 23.00)

ΑΠΟΛΛΩΝ: (τηλ.2310828642) Sabrina
(20:45) / Ειδικότης μας το έγκλημα
(23:00)

ΑΥΡΑ: (τηλ.2310454525) The Kings of
Mykonos (Σάββατο και Κυριακή: 21:00,
23:00) / Inception (Τρίτη και Τετάρτη:
20.45, 23.00)

ΕΛΛΗΝΙΣ: (Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. δίπλα στο
Βελλίδειο τηλ.2310292304) Τελευταίος
σταθμός (21.00) / Οι μεγάλοι (23.00)

ΝΑΤΑΛΙ: (Μεγ. Αλεξάνδρου
3,τηλ.2310829457) Baaria (20.30,
23:10)

ΘΕΡΜΑΙΣ: (τηλ.2310463423) Coco
avant Chanel (21:30)

ΚΑΤΙΑ: (τηλ.2375023580, Νικήτη) Επι-
κίνδυνες παρέες (23:00)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ:
(τηλ.2310346720) 
Killers (Πέμπτη έως Κυριακή: 21:00,
23:00) / The Rebound (Δευτέρα έως Τε-
τάρτη: 21.00, 23.00)

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: (τηλ.2310631700) 4
μαύρα κουστούμια (Πέμπτη έως Κυριακή:
21.00. 23.00) / Αγιασμός (Δευτέρα έως
Τετάρτη: 21.00, 23.00)

ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ: (τηλ.2310600696) 4
μαύρα κουστούμια (Πέμπτη έως Κυριακή:
21.00) / Baaria (Δευτέρα έως Τετάρτη:
21.00)

Πάμε ΣΙΝΕΜΑ; { }

«ΜΑΛΛΙΑ
ΚΟΥΒΑΡΙΑ» του Ν.
Λάσκαρη / 23, 24
και 25 Αυγούστου,
στο Θέατρο Κήπου

Πάμε ΘΕΑΤΡΟ; { }
ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ» του Ν. Λά-
σκαρη / Πρωταγωνιστούν: Γ. Παρτσαλάκης, Ε. Καστάνη, Κ. Φλω-
κατούλας, Ι. Δελάκου, Π. Τσίτσας και Γ. Αϊβάζης/ 23, 24 και 25
Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «ΜΟΥΓΚΑΦΟΝ –ΟΙ» / Πρωταγωνι-
στούν: Καίτη Σαμαρά, Βάλια Μωραϊτοπούλου, Μπάμπης Τίγκας,
Πόπη Χατζηκώστα, Δ. Χατζημιχαηλίδης/ 30 και 31 Αυγούστου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» / Πρω-
ταγωνιστούν: Αντώνης Ξένος, Αγγελική Ξένου / 1 και 2 Σεπτεμ-
βρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ Παράσταση: «Ο ΜΠΑΜΠΑΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ» /
Πρωταγωνιστούν: Νίκος Αβραμίδης, Μίλτος Αλευράς, Γιάννης
Χρυσόπουλος, Λεωνίδας Χατζησάββας, Γρηγόρης Σούγγαρης κ.α./
6 και 7 Σεπτεμβρίου
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Ακούσατε, ακούσατε!

ΕΡΧΟΜΕΝΗ εβδομάδα αναμένε-
ται η προκήρυξη του υπουργείου
Οικονομικών για τους συμβασιού-
χους στην ΕΡΤ. Στην ΕΤ3 παρά τα
λεγόμενα περί αναγκαιότητας συνέ-
χισης μεγάλου αριθμού και όχι του
70% που ίσχυε για την Αθήνα,
μόνο 31 –εκ των 54 συνολικά- δη-
μοσιογράφοι συνεχίζουν, ενώ προ-
κηρύσσονται όλες οι θέσεις για
μακιγιέρ και ενδυματολόγους! Μπό-
λικο ρεπορτάζ, από εβδομάδα…

ΚΟΡΥΦΑΙΟ τηλεοπτικό γεγονός του
καλοκαιριού ήταν αναμφισβήτητα η
απευθείας μετάδοση της ιστορικής
Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας
στη Μονή της Παναγίας Σουμελά
της Τραπεζούντας, ανήμερα τον Δε-
καπενταύγουστο. Συντονισμένοι με
την ΕΤ3 ήταν κατά μέσο όρο
409.764 τηλεθεατές απ’ όλη την
Ελλάδα. Το μερίδιο της τηλεθέασης
ήταν 29,9%, ιδιαίτερα υψηλό αν
σκεφτεί κανείς ότι οι πιστοί εκείνη
την ώρα βρίσκονταν στις εκκλησίες.
Υψηλή ήταν και η τηλεθέαση της με-
τάδοσης του όρθρου στην Παναγία
Σουμελά του Βερμίου, καθώς σύμ-
φωνα με τις μετρήσεις το μερίδιο
ήταν 24,1% με 176.078 τηλεθεα-
τές.  Συγκλονιστικές ήταν οι ανταπο-
κρίσεις των δημοσιογράφων της ΕΤ3
Γιώργου Γεωργιάδη και Αιμίλιου
Σαπρανίδη. 

ΑΡΧΙΖΕΙ στις 24 Αυγούστου η
διαβούλευση ΕΣΗΕΜΘ – Αγγελιο-
φόρου για την πρόταση της ιδιοκτη-
σίας της εφημερίδας, να περικοπούν
όλοι οι μισθοί κατά 12,5%. 

ΣΚΥΤΑΛΗ από τη Μαρία Χούκλη
παίρνει ο Αντώνης Αλαφογιώργος
στην παρουσίαση του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων της ΝΕΤ. 

"SECRET chef" θα λέγεται το νέο
ριάλιτι του Αlpha, που θα δούμε
κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουά-
ριο με τον Έκτορα Μποτρίνι, ο
οποίος θα διατηρήσει για τη νέα
σεζόν και τον "Εφιάλτη στην κου-
ζίνα". Το θέμα είναι ποιος θα έχει
λεφτά για εστιατόρια εκείνη την πε-
ρίοδο…  

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

08.00- Εκπαιδευτική τηλεόραση
10.00- Πρέβεζα, η γοητεία των
αντιθέσεων
10.30- Mediterraneo
11.00- Ελληνικό ντοκιμαντέρ
11.30- Τα επαγγέλματα της θά-
λασσας
12.30- Σαν παραμύθι
13.30- ‘Eλληνες γελοιογράφοι
14.00- Βαλκάνιος πραματευτης
15.00- Σαν τον αέρα που ανα-
πνέω μουσικοί του κόσμου στην
Κρήτη
16.30- ‘Aνθρωπος για όλες τις
δουλειές
18.30- ‘Oταν γιορτάζουν οι θεοί
21.00- Ξένο ντοκιμαντέρ
22.00- Τα φαντάσματα
23.00- Ειδήσεις
00.00- Διαβολικά μυαλά

ΝΕΤ 

07.00- Σαββατοκύριακο στη Νετ.
10.00- Νταγκ (Disney hour)
11.00- Ηρακλής (Disney Festi-
val)
12.00- Ειδήσεις
12.30- Ο Μίκυ και η παρέα του
13.00- Παπιοπεριπετειες (Disney
Festival)
13.30- Ο αυτοκράτορας έχει
κέφια (ο θαυμαστός κόσμος του
Disney )

15.00- Ειδήσεις
16.00- Στα άκρα
18.00- Ειδήσεις
18.30- Πάρε κόσμε
20.15- Ταξιδεύοντας με τη μαγιά
21.00- Ειδήσεις
22.00- Σε επικίνδυνη τροχιά
00.00- Αρχαίες ανακαλύψεις (Hi-
story channel ιστορία )

ΕΤ3

08.00- Ο κόσμος των ζώων
08.30- Οι οικολογικές μάχες
09.30- Οι τελευταίοι ελεύθεροι
άνθρωποι
10.30- Τα χρόνια της μετανά-
στευσης 
11.00- Αληθινά σενάρια
12.00- Επιχείρηση περιβάλλον
13.00- Μεσημβρινό δελτίο ειδή-
σεων
13.30- Διασπορά
15.00- Οι λυράρηδες του αιγαίου
15.30- Κυριακή στο χωριό
18.00- Ξεριζωμένη γενιά
20.00- Balkan Express
21.00- Κλήρωση λόττο
21.05- Γίνε ένα με τα πλάσματα
22.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
23.00- Ο Φανούρης και το σόι του
00.30- O μίστερ Μάγκου

MEGA

06.00- Βέρα στο δεξί

07.00- Πες το ψέματα
07.45- Ασυνήθεις ύποπτοι
09.00- Taxi girl: special Edition
10.00- ‘Oμορφος κόσμος το πρωί
12.50- MEGA Star
14.00- Μεσημβρινό δελτίο ειδή-
σεων
14.50- ‘Eνας μήνας και κάτι
15.50- Μπαμπά μην τρέχεις
16.50- Το κόκκινο δωμάτιο
17.50- Γλυκές αλχημείες
18.50- Η εκδίκηση της ξανθιάς
20.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
21.00- Παιδική χαρά
22.30- The Twenty
23.40- Παταγονία
00.50- Τελευταία γεγονότα

ΑΝΤ1

06.00- Βότκα πορτοκάλι
07.00- Οι μεν και οι δεν
08.00- Το πιο γλυκό μου ψέμα
09.00- Δεληγιαννειο Παρθεναγω-
γείο
10.00- Ιδιαίτερα για κλάματα
13.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
15.00- Clockstoppers
16.50- Kyle xy
17.50- Ειδήσεις
18.00- Next top model
20.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
21.00- Dancing with The stars
00.00- Τα νέα του ΑΝΤ1
00.10- OLA 10
02.20- Το κλειδί του Παραδείσου

ALPHA

08.00- Θα σε δω στο πλοίο
09.00- Μαργαρίτα
10.00- Έρωτας με επιδότηση
Ο.Γ.Α.
11.00- Η Κουζίνα της μαμάς
12.00- Hotel inspector
13.00- Μια νύφη για το γιο μου
14.00- Μεσημεριανό δελτίο ειδή-
σεων
14.15- Greek Idol live (Ε)
17.00- Ειδήσεις στη νοηματική
γλώσσα
17.05- Baywatch
18.00- Kitchen nigtmares 
19.00- Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
20.00- Νταντά άμεσου δράσης
21.00- Το πιο λαμπρό Αστέρι
23.00- Απόδραση από την νέα
Υόρκη
01.00- Χωρίς ίχνος

STAR

06.20- Το κλειδί
07.00- Παιδικό πρόγραμμα
13.00- Μεσημεριανό δελτίο ειδή-
σεων
13.45- Τα κορίτσια του Μπέβερλι
Χιλς 
15.45- Τα φιλαράκια
16.45- Royal pains
17.40- Ειδήσεις στη νοηματική
17.45- Γοργόνες 
19.45- Κεντρικό δελτίο

21.00- ‘Eνα σχολείο πολύ ροκ 
23.15- Ελβις 
02.30- Οι γέφυρες του μάντισον 

ALTER

06.30- Alter KIDS
12.30- Hit Parade
13.30- That’s life
15.45- Alter – ειδήσεις
16.15- Τα παρατράγουδα
18.45- Alter - ειδήσεις
21.00- Κίτρινος Τύπος
23.45- Φρανκενστάιν: αθάνατη
αγάπη
01.45- Το πακέτο

ΣΚΑΙ

06.45- Μονάρχες του Μεσαίωνα
07.45- Πριν να είναι αργά...
08.45- Πριν την καταστροφή
10.00- Παρά τρίχα
10.30- Brink
11.00- Βιομηχανική επανάσταση:
πλοία
12.00- Γκολ χωρίς σύνορα
13.00- Fifth Gear
14.00- American Chopper
15.00- Μύθος η πραγματικότητα
18.30- Deadliest Catch
20.30- Μαγικά κόλπα
21.00- Τα νέα του ΣΚΑΪ
22.00- Ο μεγάλος κοραλλιογενής
ύφαλος
23.00- Final report

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

08.30- Τηλεαγορές
09.30- Muchachitas Como tu
11.30- Bajo las riendas del amor
13.30- Τηλεαγορές
16.30- Wacky world of TEX Avery
17.00- Τηλεαγορές
19.50- American Idol
21.30- Ειδήσεις
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 θέα-
τρο σκιών
10.00- Μονομαχία στην κουζίνα
11.00- Εκ βαθέων
11.30- Μουσική σκηνή Θεσσαλο-
νίκης
13.00- Ένα βιβλίο ένα ταξίδι
14.00- Ελληνική Μουσική Παρά-
δοση
15.30- Ιδιαιτέρως…Ιδιαίτερα
16.30- Γη ο πλούτος μας
17.30- Supercar
18.30- TV 100 Ειδήσεις
19.15- Εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης
21.00- Θα τα πούμε στο ρεφρέν
23.00- Τηλεφημερίδα
23.45-  Ξένη Ταινία

δείτε στην tv
Τροϊκός πόλεμος

Του Δημήτρη Καλαϊτζή



Τώρα που τα βρήκαμε με το Ισραήλ, 
θα απαγορευτούν οι γάτες Αγκύρας;

Χ.Ξ.

➽ Τι ήταν πάλι αυτή η διαγραφή του
Μαρκογιαννάκη; Τον έκανε ή δεν τον έκανε
μάγκα; Φαίνεται ότι ο πρόεδρος έχει συμ-
βουλάτορες που τον συμβουλεύουν μα-
κριά από το κοινό αίσθημα, με λάθος
λογική, λογική διχαστική κι όχι ενωτική.
Λογική που διευκολύνει τις εξελίξεις, όπως
έγινε και με τη Ντόρα. 

➽ Και επικοινωνιακά είναι προφανές
σφάλμα. Άντε και έκανε ο Μαρκογιαννάκης
δηλώσεις κατά του Πλακιωτάκη. Δεν υπάρ-
χουν στελέχη να βγουν και να τον πάρουν
σβάρνα, που λέμε; Άντε κατευθείαν ο πρό-
εδρος, μπαμ και κάτω; Έτσι θα φτιαχτεί η
μεγάλη Κεντροδεξιά; Με αποκλεισμούς και
διαγραφές; Ή μήπως ο στόχος είναι η… κα-
θαρότητα, όπως εδώ και καιρό πολλοί μέμ-
φονται την ηγεσία της Ρηγίλλης; 

➽ Καλά και το άλλο είναι αστείο… Να
βγαίνει ο διαγραφείς και να λέει ότι τελικά
δεν θα κατέβαινε για περιφερειάρχης με τη
Ντόρα, αλλά τώρα πήρε πάνω του δέκα
χρόνια πολιτικής ζωής και μπορεί να το
κάνει! Ποιον δουλεύετε κ. Μαρκογιαννάκη; 

➽ Καπάκι και «διαρροές» από το περιβάλ-
λον της Ντόρας κατά της ηγεσίας Σαμαρά,
τηλέφωνο του Καρατζαφέρη στο διαγρα-
φέντα κλπ κλπ. Καραγκιόζ μπερντέ σε
χρώμα μπλε…

➽ Συγκλονιστικός ο μητροπολίτης Δράμας
Παύλος στην Παναγία Σουμελά. Δεν ήταν;
Γιατί ήταν αληθινός, χωρίς ακρότητες. Κι
όταν έπαιξε ο κεμεντζές… Το κλάμα…

➽ Να γιατί ο πολιτισμός είναι το ισχυρό-
τερο όπλο: δεν ξεριζώνεται ποτέ. Κι ο ήχος
του κεμεντζέ, ο αργός, ο πονεμένος, ο δα-
κρυσμένος ήχος, βγήκε από εκείνα τα
βουνά για κείνα τα βουνά, βγαίνει για τον
πόνο που αναβλύζει σήμερα από το μονα-
στήρι της Σουμελά. 

➽ Για το τέμενος δεν θα γράψεις τίποτε;
Μου είπε ο φίλος ο Δ.Χ. Τι να πω; Τα
πάντα στη ζωή έχουν αντάλλαγμα. Απλά,
το θέμα είναι τι πλαίσια θέτεις, τι κανόνες
και πως τους τηρείς. Τι πολιτική ακολου-
θείς. 

➽ Αν ξεπουλιέσαι και ξε-
πουλά τον τόπο σου ή αν
μονάχα σέβεσαι τον
άλλον και τη θρησκεία
του. Καλημέρα! Από
Τρίτη πάλι καθημερινά

με τον πρωινό σας
φρέντο! 

Κυνηγώντας τα… πράσινα
σκουλήκια

Ο Ψωμιάδης έστειλε επιστολή στη
Μπατζελή και τα χώνει για τι λέτε; Για
το… πράσινο σκουλήκι� Έναν οργανι-
σμό που τρώει το βαμβάκι και έχει δη-
μιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα
στους παραγωγούς. Καλό;

Στην αναμονή

Κλειστά χαρτιά κρατά ο νυν δήμαρχος
Θέρμης και υποψήφιος για το νέο
δήμο Θόδωρος Παπαδόπουλος όσον
αφορά στο ψηφοδέλτιο που ετοιμάζει.
Ακόμα κι οι δικοί του… υποφέρουν
διότι κανείς δεν θεωρείται σίγουρος,
δεδομένου ότι πλέον το ψηφοδέλτιο
θα πρέπει να περιλαμβάνει και ονό-
ματα από Βασιλικά και Μίκρα. Οι μόνοι
σίγουροι είναι οι στενοί συνεργάτες
του Παπαδόπουλος Σωκράτης Φάμε-
λος, υπεύθυνος για τα πολιτιστικά, ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Αργύρης Κουγιάμης και η δημοτική
σύμβουλος Τασούλα Αθανασιάδου.
Όλοι οι άλλοι στην αναμονή�   

Μετά τον ενθουσιασμό, 
προσγείωση…

Προβληματισμός υπάρχει στο επιτε-
λείο Γκιουλέκα μετά τον αρχικό ενθου-
σιασμό που ακολούθησε της
ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του.
Τα προβλήματα και οι προκλήσεις
είναι πολλές. Ο Κώστας Γκιουλέκας
πρέπει να αντιμετωπίσει μία δύσκολη
και αρνητική συγκυρία για τη ΝΔ, ει-
δικά με την παρουσία πολλών Μπακο-

γιαννικών στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει
επίσης να αντέξει στο βάρος της αρνη-
τικής πολιτικής συγκυρίας και της δυ-
ναμικής των ανεξάρτητων
υποψηφιοτήτων, που θεωρούνται από
τον απλό κόσμο, ως υποψηφιότητες
«χωρίς βαρίδια». Βέβαια, και ο ίδιος αυ-
τοαποκαλείται υπερκομματι-
κός, όμως ποιος το
πιστεύει; Μεγάλο πρό-
βλημα και το ψηφο-
δέλτιο όπου τα
ισχυρά ονόματα
που θα προσελ-
κύσουν σταυ-
ρούς φαίνεται
να είναι λίγα…

Πάμε 
για παράταση;

Έντονες οι φήμες
τις τελευταίες
μέρες που αναπτύσ-
σονται στο κλεινόν
άστυ σχετικά με την πα-
ράταση της εκλογικής διαδι-
κασίας για έξι μήνες, λόγω της
οικονομικής κρίσης και της βαριάς δη-
μοσιοοικονομικής κατάστασης. Πολ-
λοί εκτιμούν ότι η τρόϊκα θα
υπαγορεύσει στην κυβέρνηση να κα-
θυστερήσει την εκλογική διαδικασία,
ώστε να μην εκτροχιαστεί η προσπά-
θεια σύγκλισης με τις ταγές του μνη-
μονίου. Μήπως στο ΠΑΣΟΚ είναι
«χαλαροί» γι’ αυτό το λόγο;

Παρών Βεζυρτζή

Μαθαίνω ότι ο Νίκος Βεζυρτζής ετοι-

μάζεται να κατέβει στο δήμο Θέρμης,
αντίπαλος του Θ. Παπαδόπουλου. Ο
(πρώην) πρόεδρος του μπασκετικού
ΠΑΟΚ των επιτυχιών στη δεκαετία
του ’90, οσονούπω θα το ανακοινώσει
και επίσημα.
Όσοι γνωρίζουν τα πράγματα στη

Θέρμη, λένε ότι «τώρα
αποκτά αντίπαλο ο

Παπαδόπουλος».
Εάν μάλιστα τον

υποστηρίξει η
ΝΔ, με τον

πρόεδρο της
οποίας έχει
πολύ φιλι-
κές σχέσεις,
τότε ίσως
για πρώτη
φορά μετά

από πάρα
πολλά χρόνια

να έχουμε στη
Θέρμη μάχη με

ενδιαφέρον.

Γραφειάρες…

Κλείνουν, λέει, τα γραφεία Τύπου
πρεσβειών μας σε Λισσαβόνα, Δου-
βλίνο, Κοπεγχάγη, Πράγα, Ζάγκρεμπ,
Βοστώνη και Λος Άντζελες, με την
υποσημείωση ότι «από την αναστολή
της λειτουργίας των Γραφείων αυτών
προκύπτει συνολική ετήσια εξοικο-
νόμηση 1.475.000 ευρώ»� Τι γραφεία
Τύπου ήταν αυτά; Τι παρήγαγαν και
πόσο προσωπικό διέθεταν; Μήπως η
υποσημείωση θα πρέπει να γίνει πιο
αναλυτική και διαφανής;

KOYΙΖ
Ποιος υποψήφιος δήμαρχος

δήμου της δυτικής Θεσσαλονίκης αλλά
και νυν δήμαρχος συγκαλεί σε συνεδρίαση
το σώμα του δημοτικού  συμβουλίου στις 11

το βράδυ, καθώς νωρίτερα είναι απασχολημέ-
νος με τη δουλειά  του; Ο δήμαρχος γιατρός

(για να σας  βοηθήσουμε) όπως δηλώνει
ακόμη και σήμερα όπου σταθεί και όπου

βρεθεί ότι η δουλειά μας είναι πάνω
από όλα. Τα υπόλοιπα (δηλ. το δη-

μαρχιλίκι) είναι σε δεύτερη
μοίρα. 

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

και τσιμπάει... και πονάει

Κοιτάξτε το βλέμμα
του Διαμαντίδη και
του Τσαρτσαρή την
ώρα που ο Σέρβος
έχει έτοιμο το
μπουνίδι� Το
στιγμιότυπο από
τον αγώνα
ομαδικής
πυγμαχίας Ελλάδας
– Σερβίας…

πρωινός... 
freddo

Karfitsa
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
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