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Δήμαρχοι 
με την πρώτη !
Δημήτρης Κωστούρος
Δημήτρης Καμπόσος
Κώστας Γκάτζιος

Σελ. 4, 5, 8, 12, 13 

Aποτελέσματα

Πώς ψήφισε 
η Αργολίδα στις δημοτικές 
και περιφερειακές εκλογές

Τα αποτελέσματα των δημοτικών και πε-
ριφερειακών εκλογών στις εσωτερικές 
σελίδες του «Αναγνώστη».
Αναλύσεις, πίνακες με ποσοστά, σταυρο-
δοσία (όπου υπάρχει), παρασκήνιο. Όλες 
οι εξελίξεις για τους νικητές και τους ηττη-
μένους.

Σελ.3,4,5,8,12,13 
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Οι αλλαγές στα σχολεία 
της Αργολίδας

Σημαντικές αλλαγές αποφάσισε κι εφέτος το υπουργείο 
Παιδείας για τα σχολεία της Αργολίδας. Ο «Αναγνώστης» 
παρουσιάζει το σχέδιο απόφασης για ιδρύσεις, καταργή-
σεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγω-
γείων σε όλο το νομό.

Σελ. 6

Ευρωεκλογές
Επαναληπτικές, δημοτικές (στην Ερμιονίδα)και περιφε-
ρειακές εκλογές καθώς και ευρωεκλογές αυτήν την Κυ-
ριακή. Προσέξτε σε πια κάλπη ρίχνετε τα ψηφοδέλτια. Για 
την Ευρώπη για πρώτη φορά ισχύει ο σταυρός κι όχι η 
λίστα.

Σελ 8
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Πληροφορίες εντός:  -Αφού βγάλαμε δήμαρχο, ας τσιμπήσουμε ένα μεζεδάκι



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
2.

05
.2

01
4

3

Σταυροδοσία υποψηφίων Τατούλη
Ανεπίσημα αποτελέσματα για την σταυροδοσία των 
υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων του ψηφοδελ-
τίου Τατούλη στην Αργολίδα. Τα αποτελέσματα αφο-
ρούν 211 ET επί συνόλου 214:
 1 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8.838 
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ 4.702 
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 3.829 
4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3.570 
5 ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3.231 
6 ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.788 
7 ΜΑΝΤΑ - ΤΣΟΥΡΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.630 
8 ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 2.252 
9 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
1.909 
10 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1.601 

11 ΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 1.461 
12 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.383

Σταυροδοσία υποψηφίων Βουδούρη
Ανεπίσημα αποτελέσματα για την σταυροδοσία των 
υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων του ψηφοδελ-
τίου Βουδούρη στην Αργολίδα. Τα αποτελέσματα αφο-
ρούν 211 ET επί συνόλου 214:
 1  ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  1.732
2  ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛ Η  1.727
3  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  1.451
4  ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ  1.286
5  ΓΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1.195
6  ΚΟΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ  1.114
7  ΚΕΡΑΜΙΔΑ - ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ  992
8  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  854

9  ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  760
10  ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  694
11  ΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  660
12  ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
374

Σταυροδοσία υποψηφίων Δέδε
Ανεπίσημα αποτελέσματα για την σταυροδοσία των 
υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων του ψηφοδελ-
τίου Δέδε στην Αργολίδα. Τα αποτελέσματα αφορούν 
192 ET επί συνόλου 214:
1  ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
1.831    
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) 
του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ   1.794    
3  ΝΤΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  1.700    

4  ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  1.354    
5 ΝΤΡΟΥΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   1.262    
6 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩ-
ΝΟΣ  1.029    
7  ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ   978
8  ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  942   
9   ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
855    
10   ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ   515 
11  ΣΕΡΦΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ   439  
12  ΚΑΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ  322 

Μεταξύ Τατούλη και Βουδούρη θα επιλέξουν οι ψηφοφόροι στην Περιφέρεια

Κυριακή κοντή γιορτή 
Η δεύτερη Κυριακή θα αναδείξει τον νι-
κητή των περιφερειακών εκλογών στην 
Πελοπόννησο. Ο Πέτρος Τατούλης και 
ο Οδυσσέας Βουδούρης αγωνίζονται 
την ύστατη στιγμή να πείσουν τους ψη-

φοφόρους, που αυτή την φορά θα επι-
λέξουν με διαφορετικά κριτήρια από 
εκείνα που ψήφισαν την πρώτη Κυρια-
κή. Φυσικά το προβάδισμα Τατούλη με 
43,7% του δίνει αέρα, έναντι του μόλις 

15,72% του Οδυσσέα Βουδούρη. Όμως 
τα κομματικά κριτήρια με τα οποία θα 
ψηφίσει μεγάλη μερίδα του κόσμου, το 
γεγονός ότι δεν θα τρέξουν να μαζέ-
ψουν ψήφους οι υποψήφιοι περιφερει-

ακοί σύμβουλοι και το πώς θα κινηθούν 

οι χαμένοι, είναι τα κριτήρια με τα οποία 

θα εκλεγεί ο νέος περιφερειάρχης Πελο-

ποννήσου.
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Μπορεί ο Δημήτρης Κωστού-
ρος να γέλαγε πριν από κάμπο-
σα χρόνια αν φανταζόταν τον 
εαυτό του δήμαρχο, όμως η 
πραγματικότητα τον διέψευσε. 
 Η μεθοδικότητα με την οποία 
χειρίστηκε τα θέματα της πόλης 
το διάστημα που διαδέχθηκε 
τον Παναγιώτη Αναγνωσταρά, 

ο τρόπος έμπειρου πολιτικού 
που χειρίστηκε τους συσχετι-
σμούς και ζητήματα κατάρτι-
ση του ψηφοδελτίου κατά την 
προεκλογική περίοδο, οι συμ-
μαχίες που έκανε και κυρίως  η 
δημοφιλία του - όπως αποδεί-
χθηκε-  στο σύνολο του δήμου 
Ναυπλιέων, ήταν οι βασικοί λό-
γοι και οι καταλυτικοί παράγο-
ντες που τον εξέλεξαν δήμαρχο 
Ναυπλιέων από την πρώτη Κυ-
ριακή με ποσοστό 52,13% !!!
Το μεγαλύτερο ποσοστό 
(60,92%) το κέρδισε ο Δημή-
τρης Κωστούρος στο δήμο 
Μιδέας και πιο αδύναμος ήταν 
μέσα στο Ναύπλιο, με καθόλου 
ευκαταφρόνητο ωστόσω ποσο-
στό 45,93%. 
 Αντίθετα ο κύριος αντίπαλός 
του Χρήστος Γραμματικόπου-

λος πήρε συνολικά το 33,91% 
των φήφων κερδιζοντας την 
θέση της μείζονος αντιπολίτευ-
σης στο δήμο Ναυπλιέων και 
αφήνοντας πολύ πίσω τον Πα-
ντελή Κοκκινόπουλο ((6,32%), 
την Μαργαρίτα Καραμολέγκου 
94,42%), και τον Γιώργο Πινά-
τση (3,23%).
Η πιο δυνατή εκλογική περι-
φέρεια του κου Γραμματικό-
πουλου ήτνα της Ασί νης  όπου 
πήρε 38,75% και η πιο αδύναμη 
ήταν της Μιδέας όπου περιορί-
στηκε στο 27,15% της προτίμη-
σης των ψηφοφόρων.

Η νίκη Κωστούρου άρχισε να 
φαίνεται από την αρχή. Όμως 
πέρασαν κάποιες ώρες μέχρι 
να κουμπώσει  το ποσοστό άνω 
του 50% που θα τον έστελνε 

4
Δήμαρχος σο Ναύπλιο από την πρώτη Κυριακή

Σάρωσε με 52,13% ο Κωστούρος
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στη δημαρχεία από την πρώτη 
Κυριακή. «Καλημέρα σε όλους 
και όλες. Η ¨Επόμενη Μέρα¨ του 
τόπου μας ξεκίνησε». Με αυτή 
τη λακωνική δήλωση τα ξημε-
ρώματα ο εκλεγμένος πλέον 
δήμαρχος του δήμου Ναυπλιέ-
ων Δημήτρης Κωστούρος, ανα-
κοίνωσε το αποτέλεσμα των 
δημοτικών εκλογών.
Και μέσω των κοινωνικών δι-
κτύων έδωσε το πρώτο ευχα-
ριστώ σε όσους εμπιστεύτηκαν 
σε αυτόν για τα 
επόμενα 5 χρό-
νια τον δήμο: 
«Καλή εβδομά-
δα σε όλους και 
όλες. Από αύριο 
τα ευχαριστώ 
γιατί είναι πολλά 
και για πολλούς».
Σε γραπτή του 
δήλωση τονίζει 
ο εκλεγμένος 
δήμαρχος: «Ήδη 
βαδίζουμε την 
¨Επόμενη Μέρα¨ 
και όλοι μαζί θα 
π ε ρ π α τ ή σ ο υ -
με το μέλλον, 
θα χτίσουμε σε 
στερεές βάσεις 
τα όνειρά μας.  
Οι εκλογές τε-
λείωσαν και οι 
αντιπαραθέσεις 
κατά την διάρ-
κεια αυτών έχουν 
μόνο ιστορικό 
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο . 
Όπως είπα και 
πριν την εκλογι-
κή αναμέτρηση, 
για εμάς ο μεγά-
λος αντίπαλος 
δεν είναι οι άλλες 
παρατάξεις για 
εμάς ο μεγάλος 
αντίπαλος είναι 
τα προβλήματα 
και αυτά καλού-
μεθα να αντι-
μ ε τ ω π ί σ ο υ μ ε 
όλοι πλειοψηφία 
και μειοψηφία. 
Νικητής των 
εκλογών είναι ο 
Δήμος Ναυπλιέ-
ων, οι κάτοικοι, η 
προοπτική μας. 
Δεν είναι η νίκη 
μιας παράτα-
ξης, είναι η νίκη 
της επόμενης 
μέρας του τό-
που. Είναι η νίκη 
της δημιουργί-
ας, της ελπίδας, 
της ανάπτυξης. 
Είναι μια νίκη 
που ανήκει σε 

όλους τους Ναυπλιείς.  
Είμαι πολύ χαρούμενος αλλά 
και βαθύτατα συγκινημένος. 
Γιατί ο κόσμος αναγνώρι-
σε και αγκάλιασε την κο-
πιαστική δουλειά μας, το 
ήθος μας, το ειλικρινές μας 
ενδιαφέρον για τον τόπο.  
Σας ευχαριστώ πολύ όλες και 
όλους για την εμπιστοσύνη που 
μας δείχνετε, για τη διάθεση 
συμμετοχής σε αυτό το ταξίδι. 
Σας ευχαριστώ όλους και 

σας καλώ να συμμετέχου-
με μαζί στη σημερινή μέρα 
γιορτής για τον τόπο μας. 
Για να οικοδομήσουμε 
μια κοινωνία αλληλεγγύ-
ης, αξιοπρέπειας, συνερ-
γασίας και συμμετοχής. 
Γιατί ενωμένοι δεν υπάρ-
χει τίποτα που να μην μπο-
ρούμε να πετύχουμε. 
Γιατί ενωμένοι μπορού-
με και θα κατακτήσουμε 
τον τόπο που μας ανήκει 

και τη ζωή που μας αξίζει. 
Σας ευχαριστώ από καρδιάς 
όλες και όλους».

Ο Γραμματικόπουλος
«Όλοι τώρα ενωμένοι για το 
καλό του τόπου μας» δήλωσε ο 
επικεφαλής την μείζονος αντι-
πολίτευσης Χρήστος Γραμματι-
κόπουλος.
Με την παρακάτω λιτή δήλωση 
υποδέχθηκε το αποτέλεσμα: 
«Οι εκλογές τελείωσαν. Όλοι 

μας τώρα οφείλουμε να είμα-
στε ενωμένοι για το καλό του 
τόπου μας. Εύχομαι ειλικρινά 
η νέα δημοτική αρχή και ο κ. 
Κωστούρος να έχουν μία επω-
φελή για τον Δήμο μας θητεία. 
Ευχαριστώ θερμά τους δημότες 
και τις δημότισσες που στήρι-
ξαν την προσπάθεια μας. Επί-
σης ευχαριστώ όλους τους συ-
νεργάτες και υποψηφίους μου 
που αγωνίστηκαν στο πλευρό 
μου».
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ  ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ  (οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

1/Διαμέρισμα 88 τμ Τριάρι (2 υ/δ)
2/Διαμέρισμα 53 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ)
4/Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

Όλα με θέση στάθμευσης στην πυλωτή
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Τουριστική ατραξιόν οι εκλογές

Τουριστική ατραξιόν αποτέλεσαν οι εκλογές στο 
Ναύπλιο. Ξένοι που βρέθηκαν στην πόλη την προ-
ηγούμενη Κυριακή φωτογραφίζονταν στην πλατεία 
του δημαρχείου και παρατηρούσαν πλακάτ που εί-
χαν κρεμαστεί στις μουριές.
Μπορεί βέβαια οι τουρίστες να μην γνώριζαν την 

ελληνική γλώσσα για να διαβάσουν τα συνθήματα 
και τα κείμενα στα πλακάτ, όμως τους ήταν γνώριμα 
τα πρόσωπα που εικονίζονταν.
Έτσι, τα κλικ των φωτογραφικών μηχανών ήταν 
ασταμάτητα και οι φωτογραφίες δεκάδες.

Υ.Ζ.

Οι αλλαγές στα σχολεία 
της Αργολίδας

Σημαντικές αλλαγές αποφάσισε κι εφέτος το υπουρ-
γείο Παιδείας για τα σχολεία της Αργολίδας.
Το σχέδιο απόφασης για ιδρύσεις, καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 
είναι το εξής:
Προαγωγές Δημοτικών Σχολείων 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 4/Θ ΣΕ 5/Θ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΔΡΙΑΝΟΥ ΑΠΟ 5/Θ ΣΕ 6/Θ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΑΠΟ 6/Θ ΣΕ 8/Θ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΠΟ 6/Θ 
ΣΕ 7/Θ
 
Υποβιβασμοί Δημοτικών Σχολείων 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 12/Θ ΣΕ 9/Θ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ 3/Θ ΣΕ 2/Θ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΑΠΟ 12/Θ ΣΕ 10/Θ
 
Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων 
1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΜΝΟΥ ΜΕ 6/Θ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΥΡΚΕΙΑ 6/Θ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΡΚΕΙΑΣ
 
Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων 
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΗΡΑΙΟ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩ-
ΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΙΟΥ 
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕ-
ΦΑΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΡΕΠΑΝΟΥ



Μπαλαμπά-
νης: Μεγά-
λη νίκη για 
μένα

«Όταν η ομάδα κερδίζει δεν έχει 
σημασία ποιός έβαλε τα γκολ» 
δηλώνει ο Γιάννης Μπαλαμπά-
νης σημειώνοντας ακόμα: ’Η 
νίκη του συνδυασμού του Δη-
μήτρη Κωστούρου είναι μεγά-
λη και σημαντική για τ´ Αναπλι 
μας. Η «Επόμενη Μέρα» μετα-
τρέπεται σε «Επόμενα Χρόνια 
«δημιουργίας και ανάπτυξης!!! 
επισημαίνει δε ότι όταν κάποιος 
θέλει μπορεί να βοηθήσει και 
να προσφέρει στον τόπο του! 
Εγώ προσωπικά δεν θα καθίσω 
στον καναπέ για να κάνω μόνο 
κριτική και να γκρινιάζω. Κέρ-
δισα νέους φίλους και βρήκα 
τους παλιούς!!! Μεγάλη νίκη για 
μένα!!!

YZ

Το ταξίδι 
δημιουργί-
ας του Πα-
παφωτίου

Ένα βαθύ ευχαριστώ σε όσους 
τον εξέλεξαν στέλνει ο Απόστο-
λος Παπαφωτίου, με δήλωσή 
του, σημειώνοντας μεταξύ άλ-
λων: «Επιβεβαιώσατε, για μία 
ακόμη φορά, την εμπιστοσύνη 

Στεφανόπουλος - Σιδέρης 
χέρι – χέρι;
Πάρα πολλά ήταν τα ψηφοδέλ-
τια Τατούλη που βρέθηκαν στην 
κάλπη να είναι  σταυρωμένα σε 
δύο και μόνο ονόματα. Σε αυτό 
του Βασίλη Σιδέρη και σε αυτό 
του Φάνη Σταφανόπουλου.
Φαίνεται ότι ή οι δύο εκλεγμένοι 
πλέον περιφερειακοί σύμβουλοι 
απευθύνθηκαν στους ίδιους ψη-
φοφόρους ή κέρδισαν τις ίδιες 
συμπάθειες, παρότι ο μεν ανήκει 
πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία 
και ο δε στο ΠΑΣΟΚ.

Υ.Ζ.  

Χτίζει το 
μέλλον του  
ο Χρόνης
Έπιασε πόρτα 
για το μέλλον ο 
Τάσος Χρόνης 
στο Λυγουριό. 
Μπορεί να μην 

εκλέχτηκε, όμως το ποσοστό του 
είναι αξιοζήλευτο και μάλιστα 
ισομοιρασμένο σε όλες τις περι-
οχές του δήμου.
Το νεαρό της ηλικίας του του 
επιτρέπει να δημιουργήσει τις 
συνθήκες που θα μπορέσουν να 
τον αναδείξουν ως τον εν δυνά-
μει επόμενο δήμαρχο του Δήμου 
Επιδαύρου.

Υ.Ζ.

σας και τη στήριξή  σας  στο 
πρόσωπο μου, σε μία συνεχή, 
πολύχρονη αυτοδιοικητική 
διαδρομή προσφοράς για το 
κοινό καλό και παραγωγής έρ-
γου στους τομείς ευθύνης που 
κλήθηκα να διαχειριστώ. Μου 
δώσατε τη δυνατότητα να συμ-
μετέχω εκ νέου στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, 
να συνεχίσω το ελπιδοφόρο 
αυτοδιοικητικό μας ταξίδι ανά-
ταξης  και δημιουργίας. Σας ευ-
χαριστώ θερμά από καρδιάς».

Σουξέ αστυνομικών
Γέμισαν τα ψηφοδέλτια από 
αστυνομικούς και το πιο περί-
εργο είναι πως πάνε όλοι καλά, 
εκλέγονται δηλαδή τουλάχι-
στον οι περισσότεροι. Απ την 
άλλη πλευρά οι δήμοι διαμαρ-
τύρονται για ελλείπει αστυνό-
μευση. Αφού οι αστυνομικοί 
θέλουν να γίνουν πολιτικοί ας 
γίνουν οι πολιτικοί αστυνο-
μικοί να λύσουμε και τα δυο 
προβλήματα και στης έλλειψης 
αστυνόμευσης και της έλλειψης 
πολιτικής. Ρε μπας και μας ψε-
κάζουν στ΄ αλήθεια;

ΑΝ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 805

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 22.05.2014
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 
Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728
κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 
www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
35,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-
πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Στα χαμηλά ο Μανώλης

Πολύ χαμηλά κινήθηκε ο Γιάννης Μανώλης τις 
πε4ριφερειακές εκλογές, παίρνοντας μόνο το 
5,15% των ψήφων.
Δεν τον ανέβασε ούτε καν η Αργολίδα, όπου 
και εδώ περιορίστηκε στο 7,30% της προτίμη-
ση των ψηφοφόρων.

Η πρώτη αντίδραση του υποψήφιου περιφε-
ρειάρχη πάντως παραπέμπει στην υποβολή 
ενστάσεων, αφού είπε ότι  παρατηρήθηκε έλ-
λειψη ψηφοδελτίων του συνδυασμού του στα 
μεγάλα εκλογικά τμήματα και τόνισε: «Έχουμε 
ήδη ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης 
και απαιτούμε αυτή τη στιγμή την άμεση απο-
κατάσταση της διαδικασίας».                              YZ

Φεγγαράκι μου 
λαμπρό
Σαν τα ζόμπι με παν-
σέληνο ξεχύνονταν 
πόρτα πότρα οι υπο-
ψήφιοι προκειμένου 
να πιάσουν στον 
ύπνο τους ψηφοφό-
ρους. Ψηφοδέλτιο 
και δαγκωματιά για 
να μην χαθεί ο ψη-
φοφόρος. Τώρα από 
ταξίματα, άλλο τί-
ποτα. Από θέση στο 
δημόσιο ως στήριξη 
στις εξετάσεις για τις 
διάφορες σχολές. Εί-
ναι εφευρετικότατος 
ετούτος ο λαός. 

ΑΝ.
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Άνετη εκλογή Γκάτζιου 
στο δήμο Επιδαύρου

Χωρίς άγχος κινήθηκε όλη την προεκλογική 
περίοδο ο Κώστας Γκάτζιος που επανεξελέγει 
με άνεση δήραρχος Επίδαύρου με ποσοστό 
57,34%.
Όμως και ο βασικός αντίπαλός του Τάσος Χρό-
νης παρότι ηγήθηκε του συνδυασμού την τελευ-
ταία στιγμή κατάφερε να χτίσει ένα πολύ καλό 
προφίλ και να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του 
την εμπιστοσύνη του 37,03% των ψηφοφόρων, 
αποκτώντας έτσι μια γερή βάση για το μέλλον.
Ο συνδιασμός του Κώστα Γκάτζιου θα εκπροσω-
πείται στο δημοτικό συμβούλιο από 13 δημοτι-
κούς συμβούλους και ο συνδιασμός του Τάσου 

Χρόνη από 7 δημοτικούς συμβούλους. Επίσης 
στο δημοτικό συμβούλιο Επιδαύρου θα υπάρ-
χει και η φωνή της Κατερίνας Τζαβέλλα η οποία 
εκλέγεται με ποσοστό 5,63%.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της δύναμής του ο Κώ-
στας Γκάτζιος το αντλεί από την εκλογική περι-
φέρεια Ασκληπιείου, που του χάρισε προφανώς 
λόγω καταγωγής το 60,20%!
Αντίθετα το ποσοστό του Τάσου Χρόνη στις 
εκλογικές περιφέρειες Ασκληπιείου και Επιδαύ-
ρου δεν έχει μεγάλες αποκλείσεις.
Διπλάσια σχεδόν δύναμη έχει η κα Τζαβέλλα 
στην Επίδαυρο, συγκριτικά με το Λυγουριό.

Οι Ευρωεκλογές του 2014 
θα διεξαχθούν στην Ελλάδα 
την Κυριακή 25 Μαΐου 2014. 
Το εκλογικό σύστημα θα είναι η απλή αναλογική, ενώ για πρώτη φορά θα 
χρησιμοποιηθεί η διαδικασία επιλογής βουλευτών με σταυρό, αντί για λίστα. Η 
Ελλάδα στις εκλογές αυτές θα χάσει έναν ευρωβουλευτή και θα έχει πλέον 21, 
λόγω της εισόδου της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της ανακατανομής 
των εδρών.
Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας-Βάκης Τσιομπανίδης  
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας-εκτελεστική επιτροπή 
 Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό 
ΠΑΣΟΚ,Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο, Κόμμα Επιχείρηση 
Χαρίζω Οικόπεδα, Χαρίζω Χρέη, Σώζω Ζωές, Σώζω τα Πλούτη των Ελλήνων, Πα-
νεργατικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος - Μιλτιάδης Τσαλαζίδης  
   
Ανεξάρτητοι Έλληνες 
(Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, Ευρωπαικό Αντιμνημονιακό 
Μέτωπο, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας)  
Πάνος Καμμένος 
Γιάννης Δημαράς 
Γιώργος Καλεάδης 
Κώστας Ζουράρις 
Γιώργος Κόκκας     
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-Διοικούσα επιτροπή    
Γέφυρες(δημιουργία, ξανά!, Δράση)Θάνος Τζήμερος 
Θόδωρος Σκυλακάκης     
Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία 
(Δημοκρατική Αριστερά και συνεργάτες)Φώτης Κουβέλης 
ΔΡΑΧΜΗ 
(Δραχμή, Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων, Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα, 
Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα)-Θεόδωρος Κατσανέβας 
Βίκυ Φερτάκη 
Νικόλαος Σπιτάλας     
Εθνική Αυγή-Μιχάλης Γιαννόγκωνας     
Εθνικό Μέτωπο-Μάνος Κώνστας    
Ελευθερία-Μάριος Παπαιωάννου     
Ελιά - Δημοκρατική Παράταξη 
(ΠΑΣΟΚ, Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα, Δυναμική Ελλάδα, Μεταρρυθμιστική 
Αριστερά, Νέοι Μεταρρυθμιστές, ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2012, Πρωτοβουλία Β΄)Ευάγγελος 
Βενιζέλος 
Ανδρέας Λοβέρδος 
Μάνος Επιτροπάκης 
Νίκος Μπίστης 
Ιωάννης Ράπτης 
Ιωάννης Τούντας 
Νίκος Διακουλάκης     
Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτης - Πρωτοβουλία Χατζημαρκάκη-Γεώργιος Χατζη-
μαρκάκης  
Έλληνες Οικολόγοι-Δημοσθένης Βεργής    
Ελπίδα Πολιτείας-Δημήτρης Αντωνίου   
Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο-Δημήτρης Καζάκης   
Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό 
(Ένωση για την Πατρίδα και τον Λαό, Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική 
Ανασυγκρότηση, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, Πατριωτικό Δίκτυο 
Αφύπνισης) -Βύρων Πολύδωρας 
Χρήστος Ζώης 
Νίκος Νικολόπουλος 
Παναγιώτης Ψωμιάδης     
Ένωση Κεντρώων-Βασίλης Λεβέντης   
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα-Σάββας Μιχαήλ  
Κίνημα Δεν Πληρώνω-Βασίλης Παπαδόπουλος   
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης-Ιπποκράτης Σαββούρας   
Κοινωνία Αξιών-Δημήτρης Μπουραντάς   
Κοινωνία - Πολιτική παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια-Μιχαήλ Ηλιάδης 
Κολλάτος – Ανεξάρτητο Πολιτικό Κίνημα - Οικολογικό Ελληνικό-Δημήτρης 
Κολλάτος 
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών-Γιώργος Τσαγκανέλιας   
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας-Δημήτρης Κουτσούμπας  
Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων-Κωνσταντίνος Ντάλιος 
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Γιώργος Καρατζαφέρης 
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή-Νίκος Μιχαλολιάκος 
Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας-Αντώνης Παπαδόπου-
λος Πέτρος Κουφοβασίλης     
Νέα Δημοκρατία Αντώνης Σαμαράς    
Οικολόγοι Πράσινοι - Κόμμα Πειρατών6μελής εκτελεστική γραμματεία  
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας-
Ηλίας Ζαφειρόπουλος     
Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας-διοικούσα επιτροπή  
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο ΤόξοΣταύρος Αναστασιάδης  
Πατριωτική ΄Ενωση – Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση 
(Κόμμα Εθνικής Σωτηρίας, Εθνικός Λαικός Σχηματισμός, Κίνημα Πολιτικής 
Αλήθειας)-Αναστάσιος Κότσιαλος,Οδυσσέας Τηλιγάδας,Κωνσταντίνος Γκέκας 
Παναθηναϊκό Κίνημα-Θεόδωρος Μαραγκουδάκης   
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία, Νίκος Χρυσόγελος, Μαρία 
Πίνιου-Καλλή
Σοσιαλιστικό Κόμμα-Στέφανος Τζουμάκας   
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς-Αλέξης Τσίπρας  
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας-Χρήστος Χρηστίδης  
Σχέδιο Β-Τάσος Σταυρόπουλος    
Το Ποτάμι-Σταύρος Θεοδωράκης 
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Κοινή συνδικαλιστική εκπροσώπηση Περιφερειακών εφημερίδων με την μορφή Συνομοσπονδίας

Μια γροθιά εβδομαδιαίος και ημερήσιος τοπικός Τύπος

Οι Ενώσεις Περιφερειακού Τύπου καταγγέλλουν την μη νόμιμη έκδοση παραστατικών

Καταγγέλλουν «μαϊμού» επιχειρήσεις Τύπου 
Εξαιρετικά σοβαρή είναι η κα-
ταγγελία για φοροδιαφυγή 
έχουν κάνει οι Ενώσεις του Πε-
ριφερειακού Τύπου, που αναφέ-
ρονται  στην μη νόμιμη έκδοση 
παραστατικών από επιχειρήσεις 
«μαϊμού», που δραστηριοποι-
ήθηκαν κατά την προεκλογική 
περίοδο διαφημίζοντας υποψη-
φίους χωρίς να εκδίδουν παρα-
στατικά.
Για την διαφύλαξη των έγκριτων 
Μέσων από τέτοιου είδους φαι-
νόμενα οι Ενώσεις έχουν ανα-
κοινώσει εδώ και πολύ καιρό ότι 
θα αναγκαστούν να προβούν 
σε έρευνα τόσο για διάφορα 
blogspot που «μεταμορφώθη-
καν» σε επιχειρήσεις Τύπου, όσο 
και σε διάφορα έντυπα που εμ-
φανίστηκαν ξαφνικά λίγες ημέ-
ρες πριν τις εκλογές και εξαφα-
νίστηκαν στη συνέχεια.
Μάλιστα για να μην χαθούν τα 
ίχνη, τις τελευταίες ημέρες πριν 
αφαιρεθούν οι διαφημίσεις, τα 
banners κλπ, έγινε συλλογή του 
υλικού ώστε να υπάρχουν απο-
δεικτικά στοιχεία και να μπορεί 
να γίνει έλεγχος αφενός φορο-
λογικές παραβάσεις, και αφετέ-
ρου αν τηρείται η νομιμότητα 
από τους υποψήφιους σχετικά 
με τις εκλογικές τους δαπάνες σε 
blogs, sites, εφημερίδες και κάθε 
ηλεκτρονικό και έντυπο μέσον. 
Λήφθηκαν  δηλαδή στιγμιότυπα 
από blogs και sites (αποτυπώ-
νουν την οθόνη το περιεχόμενο 

του Blog όπως εμφανί-
ζεται σε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή), στα 
οποία φιλοξενούνται 
διαφημιστικά banner 
υποψηφίων. Έτσι, αν 
χρειαστεί  θα αναζη-
τηθούν στη συνέχεια 
οι διαχειριστές των 
blogs και sites καθώς 
και οι υποψήφιοι που 
διαφημίστηκαν για να 
γίνουν οι διασταυρώ-
σεις.
Στην σχετική ανακοί-
νωση - καταγγελία 
των Ενώσεων Περι-
φερειακού Τύπου, που 
υπογράφεται από την Ένωση 
Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου 
(Ε.Ι.Ε.Τ.), τον Σύνδεσμο Ημερη-
σίων Περιφερειακών Εφημερί-
δων (Σ.Η.Π.Ε.) και τον Σύνδεσμο 
Ιδιοκτητών Εβδομαδιαίου Πε-
ριφερειακού Τύπου (Σ.Ι.Ε.Π.Τ.) 
αναφέρεται:
«Αξιότιμοι υποψήφιοι, Ως γνω-
στό σε κάθε προεκλογική περί-
οδο παρατηρείται το φαινόμε-
νο επιτήδειων Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, που κάνουν ξαφ-
νικά την εμφάνισή τους. Σε πολ-
λές περιπτώσεις όπως έχει πα-
ρατηρηθεί κατά το παρελθόν τα 
Μέσα αυτά ξεφυτρώνουν κατά 
την προεκλογική περίοδο και 
εξαφανίζονται με την λήξη των 
εκλογών.
Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρή-

σεις αυτές που δεν έχουν καμία 
σχέση με την τακτική, αντικει-
μενική και αμερόληπτη ενημέ-
ρωση προκαλούν οικονομική 
αστάθεια στις τοπικές κοινωνίες, 
ζημιώνοντας επιχειρήσεις των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
που τις υπηρετούν εδώ και χρό-
νια.
Ως Περιφερειακές Ενώσεις του 
Τύπου συνιστάμε σε κάθε υπο-
ψήφιο να στηρίξει τα έγκριτα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
όπως και τις έγκριτες εφημερί-
δες της περιφέρειας που είναι 
εγγεγραμμένες στη Γενική Γραμ-
ματεία Ενημέρωσης - Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας.
Για την διαφύλαξη των έγκρι-
των Μέσων από τέτοιου είδους 
φαινόμενα οι Ενώσεις μας θα 
αναγκαστούν να προβούν σε 

έρευνα και καταγγε-
λία για την μη νόμιμη 
έκδοση παραστατικών 
από επιχειρήσεις «μαϊ-
μού», όπως παραδείγ-
ματος χάρη διάφορα 
blogspot και άλλα, κατ’ 
εντολή των έγκριτων 
μελών μας.
Τέλος, θεωρούμε ότι 
ο κάθε υποψήφιος 
καταβάλει τον έντι-
μο προεκλογικό του 
αγώνα, σύμφωνα με 
τους νόμους του κρά-
τους, χωρίς φυσικά να 
εμπλέκεται σε παρατυ-

πίες ή παράνομες πρά-
ξεις, όπως αυτή της διακίνησης 
μαύρου χρήματος.
Επιθυμούμε σε αυτό το σημείο 
να σας ευχηθούμε καλή επι-
τυχία, με έναν καλό και έντιμο 
αγώνα»
 Το θέμα με τις παράνομες ιστο-
σελίδες και Blogs που διαφη-
μίζουν υποψηφίους έχει απα-
σχολήσει έντονα το διοικητικό 
συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτη-
τών Εφημερίδων Επαρχιακού 
Τύπου (ΕΙΕΤ), της οποίας είναι 
μέλος η έντυπη έκδοση του 
«Αναγνώστη Πελοποννήσου». 
Να σημειωθεί ότι σε πρόσφατο 
δελτίο Τύπου της ΕΙΕΤ, αναφέρε-
ται:
«Το πρωί της Παρασκευής 25-4-
2014 μέλη του Δ.Σ. συναντήθη-
καν με την ειδική συνεργάτιδα 

του Γεν. Γραμματέα Μέσων Ενη-
μέρωσης, κ. Μαρία Ξενιτίδου, με 
την οποία συζήτησαν θέματα 
που απασχολούν τον εβδομαδι-
αίο Περιφερειακό Τύπο, ενώ το 
μεσημέρι της ίδιας μέρας πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία μας 
συνάντηση μεταξύ του Δ.Σ. της 
Ε.Ι.Ε.Τ. και τους προέδρους των 
άλλων Ενώσεων Περιφερειακού 
Τύπου, όπου συζητήθηκαν κοι-
νά θέματα και προβλήματα των 
Ενώσεων (αθέμιτος ανταγωνι-
σμός από διαδικτυακές ιστοσε-
λίδες και blog, ίδρυση Ομοσπον-
δίας, επαναφορά δημοσίευσης 
Ισολογισμών στις εφημερίδες 
κλπ.). Μεταξύ των τριών Ενώ-
σεων (Ε.Ι.Ε.Τ., Σ.Η.Π.Ε., Σ.Ι.Ε.Π.Τ.), 
αποφασίστηκε η συγκρότηση 
7μελους δευτεροβάθμιου ορ-
γάνου για την συντονισμένη 
και καλύτερη δυνατή εκπροσώ-
πηση του κλάδου στις διαβου-
λεύσεις με την κυβέρνηση και 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς».
Επίσης στις 16 Μαΐου, αποφα-
σίστηκε από τα Δ.Σ. των ημε-
ρησίων και  εβδομαδιαίων 
Περιφερειακών εφημερίδων 
ΣΗΠΕ – ΕΙΕΤ – ΣΙΕΠΤ να δημο-
σιοποιηθεί επιστολή  προς τους  
υποψηφίους στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση που θα τους αποτρέ-
πει να δημοσιοποιούν την υπο-
ψηφιότητα τους σε μη νόμιμα 
ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, 
που δεν διαθέτουν νομική και 
φορολογική υπόσταση.

Στην Κοινή συνδικαλιστική εκ-
προσώπηση προχωρούν οι 
Περιφερειακές εφημερίδες με 
την μορφή Συνομοσπονδίας. Η 
ιδέα που κυοφορούσε εδώ και 
χρόνια, επιβάλλεται πλέον από 
τις περιστάσεις και τα διοικητι-
κά συμβούλια των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων, έρχονται 
αναγκασμένα από τις εξελίξεις 
να την υλοποιήσουν.
Όπως ανακοινώθηκε από την 
Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού 
Τύπου (ΕΙΕΤ), της οποίας είναι 
μέλος ο Αναγνώστης Πελοπον-
νήσου, ανακοίνωσε σχετικά:
Συμφωνούν για Ομοσπονδία 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
των ημερήσιων και εβδομαδιαί-
ων Περιφερειακών εφημερίδων.
Την θέλησή τους για κοινή 

συνδικαλιστική εκπροσώπη-
ση επιβεβαιώνουν τα Δ.Σ. των 
ημερησίων και  εβδομαδιαίων 
Περιφερειακών εφημερίδων 
ΣΗΠΕ – ΕΙΕΤ – ΣΙΕΠΤ με την μορ-
φή της συνομοσπονδίας.
Σε συνάντηση που έγινε στα 
γραφεία της ΕΙΕΤ συμφωνήθη-
κε να συσταθεί επταμελής επι-
τροπή η οποία θα αναλάβει την 
προώθηση των εργασιών για 
την ολοκλήρωση της ενωτικής 
προσπάθειας.
Η σύσταση της επιτροπής θα γί-
νει από τρία μέλη του ΣΗΠΕ, δύο 
μέλη από την ΕΙΕΤ και δύο μέλη 
από τον ΣΙΕΠΤ που θα υποδει-
χθούν από τον κάθε συνδικαλι-
στικό φορέα. 
Συμφωνήθηκε να ανταλλαγούν 
κείμενα με θέσεις ώστε να συμ-

φωνηθεί η γενικότερη στάση 

της Ομοσπονδίας στα ζητήματα 

του Τύπου της Περιφέρειας, για 

την κατάργηση του υφισταμέ-

νου νομοθετικού πλαισίου και 
ψήφιση νέου, τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες και την εκπαίδευ-
ση  των στελεχών στο Τύπο της 
Περιφέρειας. 
Ως ένα ζήτημα αιχμής θεωρείται 
η δημιουργία ενός φορέα που 
θα ανήκει και θα διοικείται από 
τους Συνδέσμους και τις Ενώ-
σεις του Τύπου της Περιφέρειας  
και θα διανέμει  το σύνολο των 
δημοσιεύσεων του δημοσίου, 
ώστε να επιταχύνεται η εφαρμο-
γή των νόμων από τους φορείς 
του Δημοσίου και ο έλεγχος της 
νομιμότητας στα θέματα της 
πληρωμής και της διανομής των 
δημοσιεύσεων.
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 Ο Τέλης ο Ένα, ύψωσε το μικρό τσιπουροπότηρο στον λα-
μπερό ήλιο του απομεσήμερου χαιρετώντας τον από την 
πλατεία του λιμανιού. Μέσα από τις γωνίες του γυαλιού 
μια μικρή λουρίδα ουράνιου τόξου απλώθηκε πάνω στο 
μικρό μαρμάρινο τραπέζι. Ο Τέλης ο Ένα ήταν σίγουρος 
ότι ο ήλιος επικοινώνησε μαζί του. Κατεβάζει μονορούφι 
το ποτό του. Το κάψιμο στο λαιμό του εξατμίζεται με μια 
γλυκιά ζάλη στο νου του. Η ατμομηχανή της ονειροπόλη-
σης ξεκίνησε ένα ακόμα ταξίδι καταργώντας το χώρο και 
τον χρόνο. Κατεβάζει το κασκέτο μέχρι το ύψος των μα-
τιών του αποκλείοντας τον έξω κόσμο. Βυθίζεται σε μια 
ιδιωτική μελλοντική ενδο- προβολή. 
Βλέπει τον εαυτό του κοντά στα εξήντα πέντε του χρό-
νια, λεύτερος από υποχρεώσεις και τα αναγκαστικά  κου-
στούμια της υποκρισίας που χρειάστηκε να φορέσει για 
την καθημερινή βιοπάλη. Πάνω στο γαϊδουράκι που τον 
πήγαινε βόλτα ο παππούς του, κατεβαίνει αργά τετράπο-
δα στην ίδια πλατεία. Στα χέρια του το μπαγλαμαδάκι που 
ξεκουράζεται στην διπλανή καρέκλα. Τραγουδά κομμάτια 
του  Νίκου Παπάζογλου, λέει λεύτερα ότι θέλει και όπως 
θέλει, ο  «γέρο τρελός» του χωριού. Ένα γαλήνιο χαμόγελο 
ζωγραφίζεται στα χείλη του. Αλκοόλ, ήλιος  και ονειροπό-
ληση έφεραν την πλήρη χαλάρωση. Αλλά, ένα φιλικό χτύ-
πημα στον ώμο τον προσγείωσε απότομα στον παρόντα 
χρόνο. Ένας κουστουμάτος είχε σταθεί 
απέναντι του, ένα τεχνητό χαμόγελο στο 
πρόσωπο του. 
-Μπορώ να σας απασχολήσω για λίγο; 
-Αφού με γύρισες πίσω, λέγε. 
-Από πού γυρίσατε; 
-Ξέχνα το, λέγε…
-Να σας συστηθώ Γιώργος Πανταβούτας, 
υποψήφιος στις εκλογές, θέλω να προ-
σφέρω στον τόπο, ζητώ την ψήφο σας. 
Αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο σε αυτόν 
τον τόπο. 
-Από την γνωστή οικογένεια τον Παντα-
βουταίων είσαι; ( Ο υποψήφιος κούνησε 
καταφατικά το κεφάλι του, σαν ντροπα-
λή κορασίδα που της κάνουν κόρτε .) 
Τώρα μάλιστα! ( Σκέφτηκε ο Τέλης ο Ένα, 
η οικογένεια των Πανταβουταίων ήταν 
γνωστό ότι από την εποχή του 1821 μέ-
χρι σήμερα με καταχρήσεις δημοσίου 
χρήματος έκανε τεράστια περιουσία. Το 
επίθετο δεν ήταν τυχαίο.) Άκου ρε φίλε 
για να τελειώνουμε ( ασυνείδητα ο υπο-
ψήφιος έκανε ένα βήμα πίσω). Αυτό το τσίρκο που λέγεται 
αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία των αντιπροσώπων 
εγώ δεν το πάω. Δεν θα με καταντήσετε βαμμένο κλόουν 
να πάω να ψηφίσω μαϊμούδες. Δεν θα με ταίσετε εμένα με 
υποσχέσεις για ληγμένες ευρωπαικές μπανάνες. 
-Δεν καταλαβαίνω τι λέτε κύριε! ( Η περίπτωση όπου η 
άγνοια σώζει.) 
-Λέτε ότι θα κάνετε το ένα και το άλλο έργο. Με τι λεφτά; 
-Με χρηματοδότηση από την ευρωπαική ένωση.
-Όσο πιο πολλά λεφτά μας δίνει η Ευρώπη τόσο μεγαλώνει 
η εξάρτηση μας και τα δάνεια μας. Μόνοι μας, δεν μπορού-
με να κάνουμε τίποτα; 
Ο υποψήφιος κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να πουλήσει το 
παραμύθι του στον Τέλη τον Ένα. Βουβός έκανε μεταβο-
λή και χάθηκε για τον κάτω δρόμο της πλατείας. Ο Τέλης 
ο Ένα έπιασε ξανά το κασκέτο και ετοιμαζόταν για μια νέα 
απόπειρα ονειρικής χαλάρωσης. Με την άκρη του ματιού 
του είδε τον ξάδελφο του τον Τέλη τον Δύο να ανταλλά-
σει θερμές χειραψίες και φιδίσιους εναγκαλισμούς με τον 
υποψήφιο. Τα δυο πρωτοξάδελφα είχαν γεννηθεί με δια-
φορά ολίγων λεπτών, για αυτό τους βγήκε το παρατσούκλι 
Τέλης ο Ένας και Τέλης ο Δύο. Με τον δείκτη των χεριών 
του τρίβει και ξανατρίβει τα μάτια του, αλλά η εικόνα είναι 
αμείλικτα 
επιβεβαιωτική. Ο ξάδελφος ήρθε φουριόζος στο τραπέζι 
του. Σήκωσε προσεκτικά τον μπαγλαμά και τον έβαλε σε 
μια διπλανή καρέκλα για κάτσει δίπλα στον Τέλη τον Ένα, 

πρωτοξάδελφο και αδελφικό φίλο. Ο Δύο σήκωσε το χέρι 
στον καφετζή κάνοντας το σήμα της νίκης και αμέσως 
μετά ο δείκτης του χεριού έκανε ένα νοητό κύκλο. Μετα-
φραζόμενες στην νοηματική του καφενείου αυτές οι κινή-
σεις σήμαιναν δυο τσίπουρα και μια πλήρη ποικιλία μεζέ-
δια. Πέρασαν λίγες στιγμές σιωπής.
-Ρε Δυο που τον ξέρεις τον αγκαλίτσα, τον ψηφάκια; 
-Δεν τον ξέρω πολύ καλά αλλά χθες πήγα στο εκλογικό του 
μαγαζί. ( Ο καφετζής έφερε τα τσίπουρα και τα μεζέδια) 
Αφεντικό κερασμένα από μένα ετούτα και τα προηγούμε-
να. ( Ο καφετζής τον κοίταξε με απορία, ο Δύο δεν συνήθι-
ζε τα κεράσματα, το αντίθετο μάλιστα.) Πάρε ένα πενηντά-
ρικο να μας κανονίσεις και τα επόμενα. (Ο καφετζής πήρε 
το χαρτονόμισμα και το κοιτούσε και από τις δυο πλευρές 
καθώς πήγαινε το μαγαζί του.) 
-Έπιασες δουλειά Δύο; 
-Όχι αλλά χθες πήγα στο γραφείο, το μαγαζί του ψηφά-
κια… να σου πω, ότι πούμε μεταξύ μας, τάφος ε; 
-Με τόσα μνημόνια – μνήματα στην πλάτη μου ο τάφος 
είναι το λιγότερο. Για λέγε..
-Ε στο λέω, λοιπόν, επειδή πήγα στο εκλογικό κέντρο πήρα 
τριακόσια ευρώ. 
Ο Τέλης ο Ένα ένοιωσε τους βολβούς των ματιών του να 
μετεωρίζονται έξω από τους οφθαλμικούς κόγχους, μια να 
κοιτούν αυτόν μια να κοιτούν τον ξάδελφο. 

-Πήρες τριακόσια ευρώ για να ψηφήσεις ετούτον; Ρε τα 
κόκκαλα του παππού μας θα τρίζουν από οργή και απο-
γοήτευση…
-Δεν μου τα έδωσε αυτός, αλλά ο αντίπαλος του ο Κλεφτό-
πουλος…
Ο Ένα ένοιωσε ότι έχασε τους  βολβούς των ματιών του, 
κατέβασε το ποτήρι με το τσίπουρο χωρίς να πιεί σταγόνα, 
με το μικρό δάκτυλο χτύπησε τον μπαγλαμά του, ένα πα-
ρατεταμένο νιιιι που ακούστηκε πιστοποιούσε την επαφή 
του με την πραγματικότητα. 
-Άκου Δύο, είπαμε να πιούμε τα τσιπουράκια μας να χα-
λαρώσουμε, αν έχεις όρεξη για πλάκα εντάξει, ωραία ήτα-
νε…
-Άκου, να σου εξηγήσω, αλλά, είπαμε τάφος. Ο Κλεφτό-
πουλος, δηλαδή άνθρωποί  του, όχι ο ίδιος, με πλησίασαν 
και μου έδωσαν τρακόσια ευρώ για να πάω στο εκλογικό 
κέντρο του άλλου, μόνο που έπρεπε να φοράω το κουμπί. 
- Σου έδωσαν τρακόσια ευρώ για να πας εκεί και να φοράς 
ένας κουμπί; ( Ο Ένα σήκωσε τα μάτια του στον ήλιο, του 
φάνηκε ότι τα λαμπερό αστέρι φορούσε τα γουρλωμένα 
μάτια του και τον κοιτούσε με την ίδια απορία.) 
-Κουμπί ήταν μια ψηφιακή καταγραφική κάμερα, ότι έγινε 
εκεί μέσα, όσοι ήταν, ότι είπαν καταγράφηκε, δεν ξέφυγε 
τίποτα. Πήγα πρώτος και έφυγα τελευταίος. 
-Καλά ρε έγινες ρουφιάνος για τριακόσια ευρώ; 
-Έπρεπε να ζητήσω περισσότερα; (!!!) 
-Ρε είσαι με τα καλά σου; Ρουφιάνος ο εγγονός του Τέλη 

του ανταρτοκαπετάνιου;. Θυμάσαι 
ρε τι μας έλεγε ο παππούς όταν μας 
πήγαινε βόλτα στην μεγάλη περβό-
λα, εμείς πάνω στο γαιδουράκι και 
αυτός με τα πόδια. «Πούστης κλέ-
φτης και ρουφιάνος να μην γίνεις. Μα 
ο χειρότερος είναι ο ρουφιάνος γιατί είναι και τα άλλα δυο 
μαζί»
 - Και τι οικονόμησε ο παππούς μας, μόνο φυλακές και εξο-
ρίες. Άλλαξαν οι εποχές Ένα, το εύκολο χρήμα είναι γλυ-
κό….
-Έχεις δίκιο όλα ισοπεδώθηκαν. Έχω μούσια, παίζω μπα-
γλαμά τραγουδάω καλά, αν έβγαζα και βυζιά θα έπαιρνα 
βραβείο στην γιουροβίζιον και θα ήταν και πράξη αντίστα-
σης στον φασισμό όπως μας έλεγε ο άλλος τις προάλλες. 
Αν είχα κλέψει πολλά και για πολλά χρόνια θα ήμουν τώρα 
ένας καθώς πρέπει πολίτης , μπορεί να έβαζα και υποψηφι-
ότητα να προσφέρω και εγώ στον τόπο. Σε τούτο τον τόπο 
όσο μεγαλύτερο δημόσιο αδίκημα κάνεις τόσο μεγαλύτε-
ρο κύρος αποκτάς. Αν γινόμουν και ρουφιάνος θα είχα με-
ροκάματο όσο ένα μηνιάτικο. Δεν μου λες το φοράς ακόμα 
το κουμπί; ( Και σκύβει ο Ένα προς το πουκάμισο του Δύο) 

Ένα…δύο , ένα … δύο κέντρο ακούει; Ένα 
δύο κέντρο ρουφιανιάς ακούει…
-Κάτσε καλά ρε, ακούει ο καφετζής …. Έχει 
στήσει αυτί …. Μ΄ έκαψες. 
-Τέλης ένα δύο … κέντρο ακούει ( οι δύο φί-
λοι πάγωσαν) ένα… δυο κέντρο ακούει απο-
στολή τσίπουρα σε εξέλιξη. 
Τα δυο ξαδέλφια έβαλαν τα γέλια, μισά άκου-
σε ο καφετζής άλλα κατάλαβε. Ευτυχώς τους 
έσωσε η συνήθεια του νεοέλληνα από μισό-
λογα να βγάζει αδιάσειστα συμπεράσματα. 
Ο Ένα δεν έδωσε συνέχεια στην κουβέντα 
γιατί στενοχωρήθηκε πολύ. Η αγάπη για τον 
παιδικό φίλο μείωσε τον θυμό.  Όμως η πίκρα 
για την κατάντια του, είχε κάτσει βρεγμένος 
τσιμεντόλιθος πάνω στο στέρνο του. Δεν του 
έκανε κέφι να πιάσει τον μπαγλαμά.   Ήπιαν 
και άλλα τσίπουρα, ο Δύο έφυγε πρώτος. Ο 
Ένα ζαλισμένος σηκώθηκε να φύγει, με το 
αριστερό χέρι έπιασε τον μπαγλαμά του, ο 
ήλιος είχε τα κέφια του, ζωγράφιζε ένα από τα 

καλύτερα ηλιοβασιλέματα του, αλλά δεν είχε τώρα μάτια 
για να το χαζέψει. Καθώς περνούσε κάτω από ένα μπαλκό-
νι, κάτι απαλό τον χτύπησε στο κεφάλι και έπεσε στο πεζο-
δρόμιο. Ένα κόκκινο γαρύφαλλο. Κοίταξε απάνω. 
-Με συγχωρείς παιδάκι μου. ( Είπε η γιαγιά που φρόντιζε 
μια κρεμασμένη στα κάγκελα γαρουφαλλιά.) Πέρασαν τα 
χρόνια, δεν βαστάνε τα χέρια μου όπως παλιά.
-Ευχαριστώ γιαγιά….( πήρε μαζί του το κόκκινο  λουλού-
δι).
Αντί να πάει σπίτι του έκοψε τον δρόμο για το νεκροτα-
φείο. Άφησε το κόκκινο λουλούδι πάνω στον τάφο του 
παππού του. Πήρε τον μπαγλαμά αγκαλιά και άρχισε να 
παίζει μουρμουριστά τραγούδια και ταξίμια. Ξέσπασε σε 
ένα μακρύ τρίχορδο θρήνο των εννιά όγδοων… Έφυγε 
λίγο πριν η  επερχόμενη νύχτα βάλει και το τελευταίο μαύ-
ρο στίγμα της πάνω στο μικρό κόκκινο γαρούφαλλο.

*Ή ιστορία είναι φανταστική… αλλά την βοήθησαν οι κου-
βέντες με ένα φίλο για την ευρεία χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας αυτές τις εκλογές….. και την μεγάλη διαφορά 
μεταξύ του ήθους του πολιτικού σε σχέση με την προβαλ-
λόμενη ηθική του…. Μια διαφορά η οποία έχει άμεση σχέ-
ση με την διαφ(θ)ορά…… 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Για 300 ευρώ ρουφιάνος; 
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Οπισθο-δρομικός φουτουρισμός;

Ποιος είναι ο πιο βολικός εχθρός για 

την Ελλάδα και τον Έλληνα;
Νομίζω όποιος προτείνει μεταρρυθμίσεις που δεν ανταποκρί-

νονται στις φαντασιοκοπίες μας. Ανακαθορίζουμε τη Μοίρα 

μας με βάση ένα αμφίσημο κριτήριο: πώς θα γίνουμε εχθροί 

του πραγματικού εαυτού μας στο όνομα της διατήρησης του 

φαντασιακού εαυτού μας.

Είμαστε (ή μάλλον νομίζουμε ότι είμαστε) ένας περιούσιος 

λαός, απόλυτος – ab solutus – μη-υποκείμενος σε όρια, σε 

σχετικισμούς ή σε ιστορικές διαψεύσεις.

Δεν μας ενδιαφέρουν, μάλλον περιφρο-

νούμε, τα γεγονότα μέσα/έξω από την 

Ελλάδα, αφού όλα τα ερμηνεύουμε με το 

δικό μας αυτοαναφορικό τρόπο (στη «λο-

γική» της αενάως «κληρονομούμενης» ευ-

φυΐας των αρχαίων ημών προγόνων).

Εξουδετερώνουμε αξίες και πράξεις στο 

όνομα μη μετρήσιμου και αποδείξιμου Πεπρωμένου της Φυ-

λής. Χάσαμε οριστικά (;) την αίσθηση της Ιστορίας.

Συγχέουμε ελευθερία και κανόνες ελευθερίας, δίκαιο και βία, 

συνέπεια και κομφορμισμό, παντοδυναμία και δικαιώματα, 

πολιτική διαφωνία και οργανωμένο έγκλημα, πεποιθήσεις και 

φανατισμό, ελευθερία έκφρασης, λογοκρισία και συκοφα-

ντία, απελευθέρωση και ασυδοσία.

Είμαστε και δεν είμαστε.

Ζούμε και δεν ζούμε.

Πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε.

Ο ελληνικός φουτουρισμός μας οδηγεί στις αρχές του 19ου 

και όχι στον 22ο αιώνα. Οι προαιώνιοι «εχθροί μας» εξακο-

λουθούν να ρέουν στο αίμα και στο πνεύμα μας ακόμα κι αν 

αντικειμενικά δεν υπάρχουν πια.

Ο Έλληνας με τη φουστανέλα και ο Έλληνας με το σινιέ κου-

στούμι στέκουν ο ένας απέναντι στον άλλο έτοιμοι να πυρο-

βολήσουν ο ένας τον άλλον, αγνοώντας (;) ότι στη μονομαχία 

αυτή θα σκοτωθούν και οι δύο.

16 Ιανουαρίου 2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Υπό το βάρος ευθυνών οι πανηγυρισμοί  στο επιτελείο Καμπόσου, 
απογοήτευση στην αντιπολίτευση

Τίναξε την Μπάνγκα

Με ποσοστό πάνω από 61% ο 
Δ. Καμπόσος είναι ο αδιαμφι-
σβήτητος νικητής των εκλογών 
στον Δήμο  Άργους-Μυκηνών. 
Πολύ καλή ήταν και η πορεία 
του Δ. Νικητόπουλου αν και η 
προσμονή των συντρόφων του 
ήταν πολύ μεγαλύτερη απ το 
ποσό του ΣΥΡΙΖΑ στην Αργο-
λίδα. Η μεγάλη καθυστέρηση 
σχηματισμού ψηφοδελτίου, η 
προσπάθεια μετατροπής των 
αυτοδιοιηκητικών εκλογών σε 
δημοψήφισμα εθνικών εκλο-
γών, η παρουσία πολλών ΠΑΣΟ-
ΚΩΝ ή παλαιότερων στελεχών 
του ΠΑΣΚ στην πρώτη γραμμή 
της εκλογικής αναμέτρησης, 
αλλά και η αδυναμία στήριξης 
του ψηφοδελτίου, στέρησαν 
ένα υψηλότερο ποσοστό, στον 
«Άλλο Δρόμο». Ο Ίδιος ο κ. Νι-
κητόπουλος πάντως έδειξε πως 
θα υπάρξει συνέχεια αυτή την 
φορά της προσπάθειας για την 
επικράτηση του συνδυασμού 
του υπογραμμίζοντας ότι: «Συγ-
χαίρουμε τον κ. Καμπόσο για 
την επανεκλογή του. Θέλουμε 
να διαβεβαιώσουμε ότι στο 
Άργος θα υπάρξει ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΑ. Θα είμαστε στην πρώτη 
γραμμή με συστηματική παρου-
σία στα δημοτικά πράγματα και 
δημιουργική, υπεύθυνη αντιπο-
λιτευτική δράση. Οι δημοκρα-
τικοί προοδευτικοί πολίτες του 
Δήμου Άργους – Μυκηνών να 
ξέρουν, τους διαβεβαιώνουμε, 
ότι θα έχουν λόγο, θα έχουν δυ-
νατή φωνή στα δύσκολά χρόνια 
που έρχονται…»

 Αναμενόμενο ήταν το ναυάγιο 
του συνδυασμού των Δ. Πλα-
τή – Μ. Χασάπη, που συμπαρα-
σύρει στον βυθό τον υπουργό 
περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη, τον 
πρώην Βουλευτή Γ. Θωμόπουλο 
και τους πρώην δημάρχους Μ. 
Χασάπη και Ν. Κολλιγλιάτη που 
απ την αρχή συμπαραστάθη-
καν στο επιχείρημα. «Οι πολίτες 
μπροστά» ουδέποτε ρωτήθη-
καν αν θέλουν την συνεργασία 
ΠΑΣΟΚ- ΝΔ και δεν ακολούθη-
σαν το κάλεσμα των δύο δη-
μάρχων.
Στα ρηχά κινήθηκε για μια ακό-
μα φορά το Κομμουνιστικό κόμ-
μα και ο συνδυασμός του δεν 
κατάφερε να ξεπεράσει το πο-
σοστό του στις εθνικές εκλογές.

Μοιραία λοιπόν, πέρα αυτών 
που συνειδητά (ο Αναρχικός 
χώρος- είχε κάνει και κάλεσμα) 
ή ασυνείδητα (Έλα, μωρέ δεν 
αλλάζει κάτι) το 61,06% των 
ψηφοφόρων εξουσιοδότησε 
τον Δ. Καμπόσο και τον συνδυ-
ασμό του «Αλλαγή Πορείας», 
τινάζοντας την Μπάνκα με τους 
ψήφους στον αέρα,  να προχω-

ρήσει στις απαιτούμενες αλλα-
γές ώστε να ξαναζωντανέψει η 
περιοχή που χρόνια τώρα βρί-
σκεται σε μια διαρκή ύφεση. 
Την βαρύτητα του αποτελέσμα-
τος των εκλογών επεσήμανε 
μεταξύ άλλων με δηλώσεις του 
ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών 
Δ. Καμπόσος, μιλώντας στην 
Νέα Κρατική Τηλεόραση: «…
Είμαι φορτωμένος με ευθύνες 
που προήλθαν εκ του αποτελέ-
σματος των εκλογών, αλλά και 
από την μεταφορά αρμοδιοτή-
των απ το κράτος  στους δήμους 
χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά 
πόρων.  Από το ίδιο βράδυ των 
αποτελεσμάτων κάλεσα όλους 
τους συνεργάτες μου και τους 
είπα. ‘Από δω και πέρα θα σηκώ-
σετε δύο φορές μανίκια’».
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘ: ΠΑΞΩΝ 38 (2ος όροφος) 
Τ.Κ. 11362
Τηλ. : 210 2470615 (ΑΘΗΝΑ)
Κιν. : 6932233150
Φαξ : 210 2486423 (ΑΘΗΝΑ)
Email : christos@
antonopouloslaw.gr
    

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΔΙΕΥΘ: ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ 16  Τ.Κ. 
21100
Τηλ. : 27520 26306 (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Κιν. : 6932233150
Φαξ : 27520 26306 (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Email : nafplio@
antonopouloslaw.gr

«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Χαμός και ξενύχτια των επιτροπών στην καταμέτρηση ψηφοδελτίων και ψήφων

Ακόμα μετράνε
Ο εκλογικός νόμος άφησε απ έξω 
υποψηφίους με υψηλή σταυ-
ροφορία και ενέταξε άλλους με 
λίγους σταυρούς στο διοικητικό 
σύστημα. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε 
η ποσόστωση αλλά και σε ποια 
περιοχή ο κάθε συνδυασμός 
σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό 
ψήφων. Σύμφωνα με ανεπίσημα 
στοιχεία στον Δήμο Άργους απ 
την παράταξη του κ. Καμπό-
σου εκλέγονται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο (λείπει ένα εκλογικό 
τμήμα το 14ο) : 
1)Θεόδωρος Οικονόμου 2286 
2)Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης 
2033 
3)Κρίγγος Δημήτρης 1878 
4)Πετσέλης Χρήστος 1760 
5)Γκαβούνος Νικόλαος 1508 
6)Σκούφης Παναγιώτης 1410 
7)Παπαιωάννου Παναγιώτης 1373 

8)Τάγκαλης Βασίλειος 1279 
9)Δούρος Παναγιώτης 1194 
10)Διολίτσης Πέτρος 1172 
11)Μαρλαγκούτσος Πέτρος 1117 
12)Νώτης Γιάννης 1076 
13)Μπέγκος Κώστας 1073 
14)Καμπόσος Παναγιώτης 1063 
15)Δελλής Νίκος 928 
16)Κουκουβές Αντώνης 906 
17) Κατσένης Δημήτρης 820 
18) Μπαντανάς Αχιλλέας 815 
19)Μποζιονέλος Τρύφωνας 681 
20) Σιδέρη-Σαρρή Ελένη 638 
21)Μπόμπου Κατερίνα 621 
22) Τζαβέλας Βαγγέλης 589 
23) Νταβίλης Δημήτρης 464 
24) Χατζηγεωργίου Ηλίας 430 
25)Τσίρος Δημήτρης 244

Στο Τοπικό του Άργους από την 
«Αλλαγή Πορείας» εκλέγονται:
1)ΚΑΡΥΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

Αθανασίου 1159
2)ΔΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Δημητρί-
ου 695
3)ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων-
σταντίνου 640
4)ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
Βασιλείου 533
5)ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ - ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΠΕΝΥ)
του Βασιλείου 498
6)ΓΚΩΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) 
του Μιχαήλ 471
7)ΛΥΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων-
σταντίνου 458
Απ την παράταξη του κ. Νικη-
τόπουλου μας πληροφόρησαν 
ότι θα εδίνοντο κάποια στοιχεία 
στην επικαιρότητα την Τετάρτη το 
απόγευμα. Τα επίσημα και έγκυρα 
αποτελέσματα θα δοθούν από το 
πρωτοδικείο έως αύριο. 

Ευχαριστεί ο Δελής
Ένα  μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους στις φίλες μου και σε 
ανθρώπους που πίστεψαν και στήριξαν πρώτα το Δήμαρχό 
μας Δημήτρη Καμπόσο και εμένα προσωπικά στον αγώνα που 
κάναμε για να ολοκληρώσουμε το όραμά μας και να δώσου-
με χρώματα αισιοδοξίας στο Δήμο και στους συμπολίτες  μας 
καθώς και προοπτικές που θα μας κάνουν περήφανους εμάς 
και τα παιδιά μας για τον τόπο αυτό που ζούμε. Μαζί με τον 
Δημήτρη Καμπόσο θα προσπαθήσω να κάνω τα αδύνατα δυ-
νατά για να ανταπεξέλθω  στο δύσκολο έργο που θα έχουμε 
τα επόμενα 5,5 χρόνια.

Δελής Νίκος

Γαλάζιο Ντέρμπι στην Ερμιονίδα μεταξύ Σφυρή- Γεωργόπουλου

Μπαλαντέρ η αριστερά
Σε ρόλο ρυθμιστή 
θα βρεθεί αυτή την 
Κυριακή η Αριστερά 
στην Ερμιονίδα αφού 
θα πρέπει να επιλέξει 
μεταξύ δύο υποψη-
φίων για το ποιος θα 
πάρει στα χέρια του 
τον Δήμο. Αν και «ανε-
ξάρτητοι» οι γαλάζιοι 
θα αναμετρηθούν 
μεταξύ τους, αφού η 
παράταξη του Τ. Λά-
μπρου ως κληρονό-
μος της απερχόμενης 
δημοτικής αρχής δεν 
κατάφερε να πείσει 
για την αξιοπιστία των 
λύσεων που προέ-
βαλε. Ο Δ. Σφυρής 
είχε διατελέσει προ 
Καλλικράτη δήμαρχος 
στο Κρανίδι, ενώ ο κ. 
Γεωργόπουλος έχει 
ως ατού το ότι δεν 
έχει δοκιμαστεί στην 
δημοτική αρχή.
Είναι άγνωστο βέβαια 
προς πια κατεύθυνση 
θα κινηθούν οι ψηφο-
φόροι των 3 άλλων 
παρατάξεων αφού, 
επίσημα θα ακουστεί 
το «κατά βούληση». 
Πολλοί είναι εκείνοι 
όμως που πιστεύουν 
πως η τελική μάχη 
θα δοθεί ψήφο προς 
ψήφο.
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Αρχιερατικό Μνημόσυνο 
Ευεργετών

Την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό 
Ναό Αγίου Πέτρου στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας, ο Σύλλογος Αρ-
γείων «Ο ΔΑΝΑΟΣ», τελεί Αρχιερα-
τικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
των ψυχών των Επιτίμων Προέδρων, 
Μεγάλων Ευεργετών, Ευεργετών, 
Δωρητών και Μελών των Διοικητι-
κών Συμβουλίων, του Συλλόγου.
Προσκαλούνται τα Μέλη του Συλ-
λόγου, οι οικείοι και συγγενείς των 
κεκοιμημένων, ως και πάντες οι τι-
μώντες την μνήμην αυτών, όπως 
προσέλθουν στη Θεία Λειτουργία 
και το Ιερό Μνημόσυνο.

«Η Διαθήκη» του Φίλιππου Δ. Κόντη  

Κι ενώ ο τόπος μας παράδερνε στα κύ-
ματα του προεκλογικού αγώνα, συνέ-
βηκε κάτι τιμητικό για την Αργολίδα, 
στον πολιτιστικό τομέα. Στο θεατράκι 
της Ν. Μάκρης, η  θεατρική ερασιτε-
χνική ομάδα: «Εν τω γεννάσθαι» πα-
ρουσίασε το έργο του συντοπίτη μας 
Φίλιππου Δ. Κόντη  «Η Διαθήκη», σε 
σκηνοθεσία Μαριάννας Τριανταφυλ-
λίδου, στις 10 και 11 Μαίου. Το έργο 
διαπραγματεύεται ένα από τα πολ-
λά δράματα που εξελίσσονται μέσα 
στους κόλπους της «αγίας» ελληνικής 
οικογένειας: Το μοίρασμα της οικο-

γενειακής περιουσίας. Ιδιαίτερα σή-
μερα στους χαλεπούς καιρούς της 
οικονομικής κρίσης το θέμα αποκτά 
μια ανατριχιαστική θα λέγαμε βαρύ-
τητα για κάθε ελληνική οικογένεια. Η 
επίπλαστη ευγένεια και τρυφερότητα 
που διέπουν τους οικογενειακούς δε-
σμούς κρύβουν στο βάθος τους μια 
απίστευτη κουτοπονηριά, σκληρότη-
τα και  εσωτερική σύγκρουση .
Αριστοτεχνικά μοιρασμένο από τη 
γραφίδα του συγγραφέα το δραματι-
κό με το κωμικό στοιχείο καθώς και 
οι αλλεπάλληλες ανατροπές παρέδω-

σαν στους θεατές ένα έργο τόσο σπα-
ρακτικό όσο και …σπαρταριστικό.
Το συγκινητικό παίξιμο των ηθοποι-
ών καθώς και η εύστοχη σκηνοθεσία 
της σκηνοθέτιδας, έντυσαν το κείμε-
νο με ένα σθεναρό θεατρικό σώμα.
Συγχαίρουμε θερμά τους συντελε-
στές του θεατρικού έργου και ευελπι-
στούμε ότι ο υπεύθυνος της ΚΕΔΔΑΜ 
θα επιδείξει για άλλη μια φορά την 
αγάπη του προς τον πολιτισμό, κα-
λώντας την θεατρική ομάδα για μια 
παράσταση στον τόπο γέννησής της, 
το Αργος. 

Έχετε βλάβη στον Δήμο Άργους - Μυκηνών; Καλέστε το 15960!

Κόκκινο στις βλάβες

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών του ο Δή-
μος Άργους – Μυκηνών εγκαινιάζει 
και θέτει στη διάθεση των δημοτών 
του μία νέα υπηρεσία, η οποία θα λύ-
σει προβλήματα σχετικά με τις βλάβες 
φωτισμού, οδοστρώματος, ύδρευσης 
αλλά και στην οποία θα μπορεί να 
αναφέρεται οποιαδήποτε βλάβη.

Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να 
καλέσουν στον αριθμό 15960, από 
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο και να 
πιέσουν: 
- Για αναφορά βλαβών φωτισμού, τον 
αριθμό 1
- Για αναφορά βλαβών οδοστρώμα-
τος, τον αριθμό 2
- Για αναφορά βλαβών ύδρευσης, τον 

αριθμό 3
- Για οποιαδήποτε άλλη αναφορά, τον 
αριθμό 4
Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να 
προσφέρει στους δημότες μας πλήρη 
και ποιοτική τηλεφωνική ανταπόκρι-
ση κατά τη διάρκεια βλαβών που τους 
δημιουργούν προβλήματα στην κα-
θημερινότητά τους.

Άρωμα από λικέρ τρια-
ντάφυλλο… στο Ναύπλιο
Η Ισμήνη Μπάρακλη κατάγεται από 
το Ναύπλιο, αλλά γεννήθηκε στην 
Αθήνα σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία 
και μυρωδιές μαγειρικής. Το βιβλίο 
της «Λικέρ Τριαντάφυλλο» εκτυλίσε-
ται στην ίδια της πόλη της καταγω-
γής της.
1904. Η Ασημίνα μεγαλώνει στην 
παλιά πόλη του Ναυπλίου χωρίς την 
αγάπη του σκληρόκαρδου πατέρα 
της, μα μελώνει ως το φυλλοκάρ-
δι από τη στοργή και τη γλύκα της 
μάνας της. Μετά τον θάνατο της μη-
τέρας της, σε ηλικία εννιά ετών, ανα-
λαμβάνει να αναθρέψει τα ορφανά 
αδέρφια της. Λίγα χρόνια αργότερα, 
γνωρίζει τον Παναή και ανάμεσά 
τους γεννιέται ένας μοιραίος έρω-
τας, που ανθίζει σε μια σχισμή του 
βράχου της Ακροναυπλίας, μέχρι 
την επιστράτευση του αγαπημένου 
της για τον πόλεμο στην απέναντι 
όχθη του Αιγαίου.
1924. Η Ασημίνα βρίσκεται στην 
Αθήνα διωγμένη από τον πατέρα 
της και παντρεμένη χωρίς τη θέλη-
σή της… 
1939. Λίγο πριν το ξέσπασμα του Β΄ 
Παγκόσμιου πολέμου, επιστρέφει 
στο Ναύπλιο, για να συνδεθεί και 
πάλι το νήμα της ζωής της με την 
ιστορία του τόπου της…
Η Ισμήνη Μπάρακλη με λυρική 
γλώσσα και αστείρευτη ευαισθη-
σία συνθέτει μια μεθυστική ιστορία 
αγάπης η οποία συμπορεύεται με 
την ιστορία της Ελλάδας.
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Μια καινούργια μελέτη για 
το υδατικό της Αργολίδας 
χρηματοδοτείται από το 
Πράσινο Ταμείο. Όπως ανα-
φέρει ο βουλευτής ΑΣργο-
λίδας και υπουργός ΠΕΚΑ 
Γιάννης Μανιάτης πρόκειται 
για πλήρη μελέτη του υδα-
τικού δυναμικού της Αργο-
λίδας.
Σε δηλώσεις του ο κος Μα-
νιάτης,  επεσήμανε: «Μετά 
από πρόταση μας, το Δ.Σ. 
του Πράσινου Ταμείου, με 
σημερινή του απόφαση, 
αποδέχθηκε να χρηματο-
δοτήσει με 110.00 ευρώ, 
ερευνητικό πρόγραμμα του 
Ε.Μ.Π. για την ολοκληρωμέ-
νη μελέτη του συνόλου των 

παραμέτρων και εναλλακτι-
κών σεναρίων διαχείρισης 
του Υδατικού Δυναμικού της 
Αργολίδας, υπό μεταβαλλό-
μενες κλιματικές συνθήκες. 
Η εκπόνηση του ερευνητικού 
αυτού έργου, σε συνδυασμό 
με το Σχέδιο Διαχείρισης 
υδατικών πόρων του Υδατι-
κού Διαμερίσματος Ανατο-
λικής Πελοποννήσου, καθώς 
επίσης και με τα ήδη υλοποι-
ούμενα έργα, δημιουργούν 
όλες τις προϋποθέσεις για 
την αειφορική αντιμετώπι-
ση του μεγάλου αυτού προ-
βλήματος σε βάθος πολλών 
δεκαετιών.      Η ολοκλήρωση 
του έργου του Αναβάλου, 
που ήδη προχωρεί με ταχείς 

ρ υ θ μ ο ύ ς 
και χωρίς τα 
π ρ ο β λ ή μ α -
τα του πρό-
σφατου πα-
ρ ε λ θ ό ν τ ο ς , 
η μονάδα 
ε πεξ εργασ ί -
ας πόσιμου 
νερού στον 
Α ν ά β α λ ο , 
ο εμπλου-
τισμός του 
υ π ό γ ε ι ο υ 
υδροφορέα, 
το έργο απο-
χέτευσης της 
Λέρνας, κα-
θώς και μια 
σειρά άλλων 

θετικών μέτρων, συμβάλουν 
αποφασιστικά στην αντι-
μετώπιση πολλών προβλη-
μάτων. Στόχος μας είναι το 
υδατικό πρόβλημα της Αρ-
γολίδας, που σήμερα είναι 
το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 
πρόβλημα, να μετεξελιχθεί 
στο μεγάλο συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα.»
 
Εντωμεταξύ, μέσα στην προ-
εκλογική περίοδο υπογρά-
φηκε η σύμβαση κατασκευής 
του έργου «Αναβάθμιση δι-
κτύου ύδρευσης Κρανιδίου», 

προϋπολογισμού 3.619.890 
ευρώ. Η εταιρεία ΘΕΩΝ ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναδείχτηκε μει-
οδότης του διαγωνισμού της 
εργολαβίας, προσφέροντας 
έκπτωση 54%. 
Το έργο αυτό έρχεται να δώ-
σει λύση σε ένα χρόνιο πρό-
βλημα του Δήμου Κρανιδίου. 
Η αντικατάσταση των σωλη-
νώσεων θα ελαχιστοποιήσει 
τις απώλειες του δικτύου και 
θα προσφέρει ποιοτικότερο 
νερό στους πολίτες.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

Αγία Τριάδα Μιδέας ΤΚ 21055, παραπλεύρως περιφερικού ιατρείου
τηλ 2752096050, 6945552305 email gdgalanis@yahoo.gr

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού

Η φωτογραφία της ημέρας

Στείλτε τις 
φωτογραφίες σας 

για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, 

αυτές που θεωρείτε σημαντικές και 
ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας 

σχόλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
anagnostispe@hotmail.com, γρά-

φοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η 
φωτογραφία μου» 

Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται 
στην έντυπη και στην ηλεκτρονική 

έκδοση.

Χωράμε και οι τέσσερις
Νίκος Αντωνόπουλος

Θεατρικές παραστά-
σεις από φοιτητές

Τέσσερις ομάδες φοιτητών στή-
νουν τέσσερις θεατρικές παραστά-
σεις που θα παιχτούν στο Θέατρο 
Τριανόν τις επόμενες μέρες.Για μια 
ακόμα χρονιά οι φοιτητές του Τμή-
ματος Θεατρικών Σπουδών παρου-
σιάζουν τις παραστάσεις τους στο 
πλαίσιο του μαθήματος της «Θεα-
τρικής Παραγωγής» με διδάσκου-
σα την Άννα Τσίχλη.
Οι παραστάσεις «FreezeFrame» 
από την ομάδα Totem(20/5) και 
«ASSOS λευκό» από την ομάδα 
ον(ν)(22/5) βασίζονται στις τεχνι-
κές του θεάτρου της επινόησης και 
έχουν δημιουργηθεί από τις ιδέες 
και τις σκέψεις των συντελεστών, 
ενώ η παράσταση «Ζιγκολό… Ετών 
22»από την ομάδα 4plus1παρου-
σιάζει σε διασκευή τη μαύρη κω-
μωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους 
(24/5).Τέλος η ομάδα Sempiternal 
θα παρουσιάσει ένα απόσπασμα 
από τον Βόυτσεκ τουΓκεοργκΜπύ-
χνερ(3/6).

Νέα μελέτη για το νερό 
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Νὰ σᾶς πῶ τὴν ἀλήθεια, γιὰ νὰ δῶ τὸν 
Παναθηναϊκὸ μου νὰ παίζει μπάσκετ μὲ τὸν 
ΠΑΟΚ πῆγα στὸ καφενεῖο. Την περασμένη 
Πέμπτη ἦταν, 15η Μαΐου. Ὅταν ὅμως τελείωσε 
ὁ ἀγών, ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἐπιχείρησης ἔβαλε 
σὲ μιὰ ἄλλη τηλεόραση τὸ κανάλι της Βουλῆς, 
ποὺ μετέδιδε το Ευρωπαϊκὸ debate, (ποὺ στἀ 
ἑλληνικὰ λέγεται «δημόσια συζήτηση», ἄλλη μιὰ 
ξένη λέξη ποὺ μπῆκε στὴ ζωὴ μας, γιατἰ ἐμεῖς δὲν 
εἴχαμε καὶ δὲν ἐννοῶ ὅτι δὲν εἴχαμε λέξεις –ἀπὸ 
λέξεις ἄλλο τίποτα!– ἀπὸ 
δημόσιες συζητήσεις 
εἴμαστε στερημένοι,) 
τῶν ὑποψηφίων γιὰ 
τὴν προεδρία τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς. 
Μὴ μὲ ρωτήσετε τὶ 
πρᾶγμα εἶναι αὐτὴ ἡ 
ἐπιτροπὴ καὶ τὶ δουλειὰ 
κάνει, γιατὶ δὲν ἔχω 
ἰδέα κι ἂν τὸ ψάξω 
τὸ θέμα, θὰ βρῶ κάτι 
τόσο νεφελῶδες, ποὺ 
καλύτερα εἶμαι μέσα στὴν ἄγνοια, παρὰ στὸ 
μπέρδεμα. Ἡ γνώμη μου εἶναι πάντως ὅτι εἶναι 
κι αὐτὴ ἄλλη μιὰ ἐπιτροπὴ, γιὰ νὰ τρώγονται 
χρήματα φορολογουμένων, χωρἰς νὰ παράγεται 
κανένα ἔργο. Ἀποφάσισα νὰ τὸ παρακολουθήσω 
καὶ ἀφοῦ ζήτησα ἀπ’ τὸν ἰδιοκτήτη, ποὺ εἶναι 
κι αὐτὸς παναθηναϊκάκιας, νὰ χαμηλώσει τὴν 
ἔνταση στὴ μιὰ τηλεόραση, ποὺ ἔδειχνε τὀν 
Ὀλυμπιακὀ μὲ τὸν Πανιώνιο, καὶ νὰ δυναμώσει 
τὴν ἔνταση στὴν ἄλλη, μὲ τὴν δημόσια συζήτηση, 
ἄραξα σὲ μιὰ ἄνετη πολυθρόνα καὶ ἀφοσιώθηκα.

Προβλήματα ὑπάρχουν πολλὰ στὴν Εὐρώπη, 
τὸ ξέρουν κι οἱ γάτες. Περίμενα λοιπὸν κι ἐγὼ 
ν’ ἀκούσω προτάσεις ποὺ θα μποροῦσαν 
νὰ λύσουν κάποιο ἢ κάποια ἀπ’ αὐτὰ τὰ 
προβλήματα. Καὶ δὲν ἄκουσα τίποτα ἀπὸ τὰ 
ὅσα… ρομαντικὰ πίστευα ὅτι θὰ ἄκουγα. Τὸ 
μόνο ποὺ ἄκουσα ἦταν ἕνα συνονθύλευμα ἰδεῶν, 
ποὺ ὄχι προβλήματα δὲν θα μποροῦσαν να 
λύσουν, ἀλλὰ μπέρδευαν ἀκόμη περισσότερο τὰ 
ἤδη ὑπάρχοντα. Ἄκουσα, μέχρι νὰ βαρεθῶ καὶ 
να πάω γιὰ ὕπνο, ἰδέες γιὰ τὴν μετανάστευση, 
διάφορα οἰκονομικἀ θέματα, στὰ ὁποῖα δὲν 
ἔδωσα σημασία, άφοῦ πάγια ἀρχὴ μου εἶναι ὅτι, 
γιὰ νὰ βρεῖς λεφτὰ, εἴτε αὐξάνεις τὰ ἔσοδα εἴτε 
μειώνεις τὰ ἔξοδα καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, εἶναι 
ἀλχημίες, μὲ ἀποτέλεσμα μιὰ… τρύπα στὸ νερὸ, 
(ἡ γνώμη μου γιὰ τοὺς οἰκονομολόγους εἶναι 
ἀπὸ καιρὸ εκπεφρασμένη: ἂν καταραστεῖ ὁ θεὸς 
τὸ παιδὶ σας, θὰ σᾶς βγεῖ… οἰκονομολόγος,) 
ἄκουσα γιὰ ἀνεργία καὶ ἄλλα πολλὰ, ἀλλὰ καμιὰ 

ἀπ’ τὶς ἰδέες αὐτὲς δὲν θὰ μποροῦσε να λύσει τὸ 
πρόβλημα γιὰ τὸ ὁποῖο τὴν πρότειναν. Τώρα, 
είμαι σίγουρη, θέλετε καὶ παραδείγματα.

·	 Μεταναστευτικὸ. Ἡ Εὐρώπη δὲν ἐχει 
μεταναστευτικὴ πολιτικὴ. Σίγουρα δὲν ἔχει. 
Ἐρώτηση: Νὰ τὴν κάνει τὶ; Ἔχουν, εἶπαν, οἱ 
ΗΠΑτζῆδες. Μπα; Δὲν τὸ κατάλαβα αὐτὸ. Δὲν 
δοκιμάζετε να πᾶτε τουριστικῶς στὶς ΗΠΑ, νὰ 
δοῦμε ἀπὸ πόσα κύματα θὰ σᾶς περάσουν 

στην πρεσβεία 
τους. Θὰ εἶναι 40 ἢ 
περισσότερα; Ἄρα δὲν 
ἔχουν μεταναστευτικὴ 
πολιτικὴ. Ἁπλῶς 
ἀπαγορεύουν τὴν 
ἐγκατάσταση ξένων 
στὸ κράτος τους. 
Ἐκτὸς κι ἂν ἔχετε 
κάνα-δυὸ δις δολάρια 
καὶ τὰ καταθέσετε σε 
τράπεζα ἐντός τῶν 
ΗΠΑ, δηλαδὴ ἂν 

μπορείτε νὰ ἀγοράσετε μιὰ θἐση στὸν (κακῶς 
ἐννοούμενο) παράδεισο. Ἂς ποῦμε λοιπὸν ὅτι 
ἀποκτοῦμε μεταναστευτικὴ πολιτικὴ. Ποιοὺς θα 
διαλέξουμε νὰ τοὺς χορηγήσουμε πράσινη κάρτα; 
Και, το σπουδαιότερο, πῶς; Μὲ ποιὰ κριτήρια; 
Θα πλακώσει ἡ σάρα καὶ ἡ μάρα καὶ τὸ κακό 
συναπάντημα κι ἄντε μετὰ νὰ διαλέξουμε τοὺς 
καλοὺς, γιατὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν, βιαστὲς και 
σωματέμποροι φύονται κι ἐδῶ, εἶναι αὐτοφυεῖς, 
δὲν χρειαζόμαστε ἄλλους!
·	 Ἀνεργία. Ἡ μετανάστευση θὰ 
δημιουργήσει κι ἄλλο πρόβλημα. Τῆς ἀνεργίας, 
άφοῦ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ ὑποδεχτοῦμε, κάτι 
πρέπει νὰ κάνουν κι ὄχι νὰ μᾶς κοιτᾶνε νὰ 
δουλεύουμε. Ἄκουσα ὅτι στὴν Εὐρώπη ἔχουμε 
27.000.000 ανέργους και 6.000.000 νέους 
ἀνέργους. Ἂν φέρουμε μερικὰ ἑκατομμύρια 
ἀναξιοπαθοῦντες ἀκόμη, ἀπὸ Ἀσία καὶ Ἀφρικὴ, 
(τὸ πισατεύω ὅτι εἶναι ἀναξιοπαθοῦντες, ἀλλὰ 
αὐτὸ, πρακτικὰ σκεπτόμενη, δὲν λύνει κάνα 
πρόβλημα,) νὰ δοῦμε τὶ θὰ γίνει. Μὲ ὄλες τὶς 
εὐρωπαϊκὲς ἐπιχειρήσεις, νὰ μεταναστεύουν 
στὴν Κίνα, ἀφήνοντας ἄνεργους τοὺς ἐν Εὐρώπῃ 
(πρώην) ἐργάτες τους, ἂν προσθέσουμε και 
τοὺς εἰσακτέους ἀναξιοπαθοῦντες, (καλὰ οἱ 
ΗΠΑ δὲν τὰ σκέπτονται αὐτὰ;) μουντζῶστε τα 
κι άφῆστε τα. Ἔπειτα τὰ εύρωπαϊκὰ κράτη ἀπὸ 
ποιοὺς θα εἰσπράττουν φόρους, για να θρέψουν 
ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἄνεργους; Ἡ κατάσταση θὰ 
πηγαίνει ἀπ’ το κακὸ στὸ χειρότερο, μέχρι ποὺ οἱ 
Εὐρωπαῖοι, ποὺ θὰ ἐχουν χάσει τὰ εὐρὼ καὶ θὰ 
τοὺς ἔχουν μείνει τὰ πέη, νὰ ψάξουν νὰ βροῦν 
ποῦ νὰ μεταναστεύσουν, σὲ ποιὰ γῆ ἐπαγγελίας, 

γιὰ νὰ ’χουν μεροκάματο. Στὴν Κίνα, στὴν Κίνα! 
Μὲ μιὰ μικρὴ πλαστικὴ ἐγχειρησούλα καὶ λίγο 
καλὀ κίτρινο μέικ-άπ, γινόμαστε κινέζοι μέχρι νὰ 
πεῖς κίμινο. Ὡραῖα, λύθηκε κι αὺτὸ τὸ πρόβλημα.
·	 Ἀνεξιθρησκεία. Πρέπει, λέει, νὰ 
σεβαστοῦμε τοὺς μουσουλμάνους και ν’ 
άφήνουμε τὶς μουσουλμάνες να φοροῦν μαντήλα, 
φερετζὲ και μπούρκα, ἂν θέλουν. Νὰ τὰ φοροῦν, 
ἂν ἔτσι ἐπιθυμοῦν, ἀλλὰ στὴν… Μουσουλμανία, 
ὄχι στὴν Εὐρώπη. Παράλληλα οἱ «Ἀδελφοὶ 
Μουσουλμάνοι» στὴν Αἴγυπτο δὲν ἔχουν ἀφήσει 
Κόπτη γιὰ Κόπτη, ποὺ εἶναι καὶ οἱ πραγματικοὶ 
Αιγύπτιοι, οἱ ἄλλοι εἶναι μαζωματαραῖοι 
γύφτοι, ἐνῷ παρακεῖ, στὴ Συρία, ἄλλοι… 
«πολιτισμένοι» σκατάδες ἐκεῖ, ἀποκεφαλίζουν 
τοὺς χριστιανοὺς ἱερωμένους μὲ τὸ σουγιαδάκι 
καὶ τὸν νυχοκόπτη. Καὶ μετὰ σοῦ λένε ὅτι ἡ 
Ευρώπη πρέπει νὰ τοὺς σεβαστεῖ. Συμφωνῶ! 
Ὑπέρ τῆς ἀνεξιθρησκείας εἶμαι κι ἐγώ, ἀλλὰ 
ὁ σεβασμὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μονόδρομος, 
πρέπει νὰ εἰναι διπλῆς κατεύθυνσης.Τὸ χρέος. 
Ὁ Τσίπρας, τῶν… Τσιπριστῶν του ΣΥΡΙΖΑ, 
πρότεινε να γυρίσουμε 60 χρόνια πίσω καὶ νὰ 
ἐφαρμόσουμε ὅσα εφαρμόστηκαν τὸ 1953 γιὰ 
τὴν Γερμανία, παραλείποντας νὰ ἀναφέρει ὅτι 
ἡ Γερμανία εἶχε τις ΗΠΑ ποὺ τὴν ὑποστήριζαν, 
γιὰ νὰ τὴν χρησιμοποιήσουν σὰν πρώτη γραμμὴ 
ἀμύνης, σὲ περίπτωση πολέμου μὲ τὴν ΕΣΣΔ 
(καὶ οἱ σοβιετικοἰ τὸ ἴδιο σκέπτονταν) καὶ τὸ ὅτι 
οἱ Γερμανοὶ δούλευαν γιὰ τὴν ανόρθωση τῆς 
πατρίδας τους, ἐνῷ ἐμεῖς καταβάλαμε κάθε 
δυνατὴ προσπάθεια νὰ χαντακώσουμε τὴν δικὴ 
μας, μὲ διάφορες ἀριστερὲς καὶ ἀριστερίστικες 
ἰδεολογίες καὶ ἰδεοληψίες, ποὺ μᾶς οδήγησαν σ’ 
ἕναν τοῖχο ἀπὸ γρανίτη, ὑπὸ τὴν σοσιαλιστικὴ 
ἡγεσία τοῦ ἀνεγκέφαλου GAP, ἄξιου συνεχιστὴ 
τοῦ ἔργου τοῦ μεγάλου ἀρχηγοῦ «ἐλπίδα μας, 
πήδα μας, πήδα μας»

Κάτι τέτοια ἄκουγα ἐκεῖ μέσα, μέχρι ποὺ 
ζαλίστικα, μ’ ἔπιασε ὑπνηλία βαρβάτη καὶ 
φοβούμενη μὴν ἀποκοιμηθῶ στὴν πολυθρόνα 
μου, –ἦταν πολὺ ἄνετη, ἡ πρόστυχη!– εἶπα ν’ 
ἀφήσω τὴν ἐνημέρωση γιὰ ἄλλη φορὰ καὶ νὰ 
πάω σπίτι, νὰ κοιμηθῶ στὸ κρεβάτι μου, ποὺ μὲ 
καλούσε ἐπιμόνως. Καληνύχτισα τοὺς ἄλλους 
θαμῶνες, τὰ παράτησα κι ἔφυγα. Ἔφυγα ὅμως 
μὲ μιὰ ἔμμονη ἰδέα σφηνωμένη στὸ μυαλὸ μου, 
ποὺ ἦταν τὸ μόνο ποὺ μοῦ ἔμεινε ἀπ’ τὴν ὅλη… 
παράσταση: Ὅλοι ἦταν πλήρεις… ἄχρηστων 
ἰδεῶν, τεράστιοι… ἰδεολόγοι, ἀστραφτερὰ…  
κοσμήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! Βοήθειὰ 
μας, ἔτσι ποὺ μπλέξαμε!

Ἡ φίλη σας
Ἀθηνᾶ
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Ἕνα Εὐρωπαϊκὸ debate
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του Παναγιώτη 
Δερματά, 
Γεωπόνου

Συνέχεια από προηγούμενο

5.Aδριάνεια υδραγωγεία 
Άργους και Κορίνθου.
Ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 
Αδριανός γνωστός για  την 
πληθώρα των τεχνικών έρ-
γων και ιδιαίτερα των υδρα-
γωγείων, που πραγματοποίη-
σε σε όλη την επικράτεια της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
κατασκεύασε το 2ο μ.Χ. (124-
138) αιώνα και στην περιοχή 
της ανατολικής Πελοποννή-
σου δύο υδραγωγεία που 
φέρουν το όνομά του. Ένα 
για την ύδρευση της Αρχαί-
ας Κορίνθου και ένα για την 
ύδρευση του Άργους.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει 
το γεγονός ότι κατασκεύασε 
και στην Αθήνα αντίστοιχο 
υδραγωγείο που τροφοδο-
τούσε την πόλη από τις πηγές 
του Υμηττού.

1. Αδριάνειο  υδραγωγείο  
Άργους.
Στις ανατολικές πλαγιές του 
Λυρκείου όρους κι σε υψόμε-
τρο 750μ. στο χωριό “Πάνω 
Μπέλεσι”, που λόγω της πη-
γής μετονομάστηκε σε Κεφα-
λόβρυσο, υπάρχει μία πλού-
σια πηγή που βγαίνει από 
σπήλαιο το οποίο έχει εξε-
ρευνήσει η σπηλαιολόγος κ. 
Πετροχείλου σε βάθος ~40μ. 
Αυτή είναι και η κυριότερη 
πηγή του σπουδαιότερου 
ποταμού της Αργολίδας του 
Ινάχου. 
Ο αυτοκράτορας Αδριανός 
ξεκίνησε από την πηγή αυτή 
την κατασκευή υδραγωγείου 
για την ύδρευση του Άργους. 
Ο αγωγός ήταν ανοιχτός επι-
φανειακός ορθογώνιας δια-
τομής που οι εσωτερικές του 
πλευρές ήταν επιχρισμένες 
με αμμοκονίαμα για να είναι 
στεγανοί και η βάση ήταν 
στρωμένη με πλάκες. Στα 

σημεία της διαδρομής που 
υπήρχε ασβεστόλιθος ο αγω-
γός έχει λαξευτεί στο βράχο 
(φωτ. Σταθέικα), ενώ στους 
χειμάρρους είχαν κατασκευ-
αστεί υδατογέφυρες (κοίτες 
Ινάχου και Χάραδρου φωτ.  
). Ο αγωγός ακολουθούσε 
τη διαδρομή Κεφαλόβρυσο 
– Δούκα Βρύση- Τσιρίστρα, 
όπου εμπλουτιζόταν με τα 
νερά και άλλων πηγών –στη 
συνέχεια Στέρνα-Σχινοχώ-
ρι- Σταθέικα-Άκοβα –Άργος, 
όπου κατέληγε σε δύο δεξα-
μενές σκαλισμένες στο βρά-
χο, στο «Νυμφαίο»,  δίπλα 
στο αρχαίο θέατρο και σε 
απόσταση ~200 μ. βόρεια.. 
Τα σπουδαιότερα υπολείμ-
ματα του σπουδαίου αυτού 
έργου υπάρχουν στις περιο-
χές, Σταθαίϊκων (φωτο 6) και 
στον ποταμό Χάραδρο (σή-
μερα γνωστότερο ως Ξεριά) 
στην περιοχή «Χούνη», με-
ταξύ Σταθέικων και Άργους 
(φωτο 5).
Ρωμαϊκό υδραγωγείο είχε κα-
τασκευασθεί και στην Ερμιό-
νη, που ύδρευε την πόλη από 
τις πηγές της πικροδάφνης. 
(Β. Γκάτσος- Η των Ερμιονέων 
πόλις-Πειραιάς 1996.

Αδριάνειο υδραγωγείο 
Στυμφαλίας- Αρχαίας Κο-

ρίνθου.
Τροφοδοτούσε την Αρχαία 
Κόρινθο με νερό από τη λίμνη 
Στυμφαλία. Τα σπουδαιότερα 
υπολείμματα του σπουδαί-
ου αυτού έργου στην πλευ-
ρά της Αργολίδας υπάρχουν 
στις περιοχές Γυμνού (φωτο  )
και Μαλανδρενίου στη θέση 
Ρουσάλια.
Υπήρχαν δύο τουλάχιστον 
σήραγγες. Η μία μεταξύ  

Στυμφαλίας- Οροπεδίου Σκο-
τεινής στην τοποθεσία Σού-
ρη μήκους 1.000 μ. και η άλλη 
μεταξύ κάμπου Σκοτεινής και 
Πλατανίου στην τοποθεσία 
Πράθι μήκους 700 μ.  Ο αγω-
γός μέχρι και τα Δερβενάκια 
περίπου διέρχεται από περιο-
χές της Αργολίδας.
Ο αγωγός ακολουθούσε σε 
γενικές γραμμές τη διαδρο-
μή Στυμφαλία- Οροπέδιο 
Σκοτεινής- Πλατάνι- πλαγιές 
Φαρμακά- Γυμνό (όπου σώ-
ζονται καμάρες υδατογέφυ-

ρας) – βόρεια από το Μαλαν-
δρένι και τα Δερβενάκια και 
στη συνέχεια (μπαίνοντας 
στην Κορινθία) –Άη Σώστης 
– Άγιος Βασίλειος –Χιλιομόδι- 
Κουταλάς – Αρχαία Κόρινθος. 
Το μήκος του αγωγού εκτιμά-
ται   στα 85-90 χλμ περίπου..
Σήμερα τα νερά της Στυμφα-
λίας χρησιμοποιούνται για 
την άρδευση των πεδιάδων 

Σκοτεινής για την Αργολίδα 
και Νεμέας–Βόχας για την 
Κορινθία. Για το σκοπό αυτό 
διανοίχτηκαν- διαπλατύνθη-
καν  από Ιταλική εταιρία πάλι 
οι δύο σήραγγες (1881-850). 
Στη συνέχεια με ανοιχτό αγω-
γό το νερό οδηγείται στον 
Ασωπό ποταμό και τον κά-
μπο της Νεμέας.

Αν αναλογιστούμε ότι το 
νερό μεταφερόταν μέσα από 
δύο σήραγγες και στη συνέ-
χεια με  ανοιχτό αγωγό από 

υψόμετρο πάνω από 600 μ. 
για την Κόρινθο και από 750 
μ. για το Άργος ανάμεσα από 
βουνά και χαράδρες στο επί-
πεδο της θάλασσας σχεδόν, 
μπορούμε να αντιληφθούμε 
τη δυσκολία κατασκευής και 
την αξία (σπουδαιότητα) των 
έργων αυτών.

Συνεχίζεται
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Αρχαία εγγειοβελτιωτικά 
και τεχνικά έργα της Αργολίδας

Καμάρες Αδριάνειου Υδραγωγείου Κορίνθου στην τοποθεσία …κοντά στο Γυμνό Αργολίδας.

Καμάρες  του Αδριάνειου υδραγωγείου στο Χείμαρρο Χάρα-
δρο ή Ξεριά κοντά στο Άργος. 

Επίγειο τμήμα αγωγού στα Σταθέικα Άργους, τμήμα του οποίου 
είναι 
λαξευμένο στον ασβεστόλιθο.
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Συνεργαζόμενη με επαγγελμα-
τικές ομάδες ποδηλασίας όπως 
οι Movistar και Team NetApp-
Endura, η σκωτσέζικη Endura 
γρήγορα αντιλήφθηκε ότι η 
εφαρμογή των ποδηλατικών 
σορτς είναι απολύτως ατομική 
και διαφέρει ανάλογα με τον 
κάθε σωματότυπο. Έτσι, όπως 
ένα εξατομικευμένο ποδήλατο 
ή μια σέλα μπορούν να κάνουν 
όλη τη διαφορά, έτσι μπορεί και 
ένα ποδηλατικό σορτς με άψο-
γη εφαρμογή. Το FS260-Pro SL 
Bibshort είναι το πρώτο σορτς 
της Endura που προσφέρει την 
πιο πρόσφατη καινοτομία της 
εταιρίας.
Για να επιτευχθεί η τέλεια 
εφαρμογή στο σώμα, ένα και-
νοτόμο σύστημα εφαρμο-
γής εξελίχθηκε σε συνεργα-
σία με τη gebioMized® (www.
gebiomized.de), τους ειδικούς 
για εξατομικευμένα ποδηλατικά 
προϊόντα. Ανάμεσα στους κορυ-
φαίους οίκους στο bike fitting, η 
gebioMized® έχει μακρά ιστορία 

συνεργασίας με τις καλύτερες 
ομάδες του WorldTour, επαγ-
γελματίες ποδηλάτες και τρι-
αθλητές για την τελειοποίηση 
της διεπαφής ανθρώπου-μηχα-
νής. Με τη χρήση ειδικού λογι-
σμικού σε συνδυασμό με έναν 
τάπητα μέτρησης, το σύστημα 
gebioMized®-Endura Pad FitTM 
γρήγορα ταιριάζει το σωστό μέ-
γεθος μαξιλαριού στον αναβά-

τη, ανάλογα με τη φυσιολογία 
και τη θέση οδήγησης του.
Μαξιλάρι σειράς 700

    Τρία διαθέσιμα πλάτη μαξιλα-
ριού
    Ελαστικό αντιβακτηριδιακό 
ύφασμα χαμηλής τριβής
    Μεταβλητό προφίλ που εκμη-
δενίζει το «τσουβάλιασμα»
    Στρογγυλεμένες, λείες άκρες 

για χαμηλότερου προφίλ ραφές
    Πατενταρισμένη εμπρόσθια 
ζώνη που βελτιώνει την εφαρ-
μογή για βοηθά τη διαπνοή
    Πολλαπλής πυκνότητας ελα-
στικό «σάντουιτς» αφρού

Η Endura παρέχει έναν εμπειρι-
κό οδηγό επιλογής μαξιλαριού 
βάσει πλάτους ισχυακών κυρ-
τωμάτων ή/και πλάτους σέλας 

ώστε να επιλεγεί το καλύτερο 

δυνατό μαξιλαράκι για τον ανα-

βάτη. Ωστόσο, δίνεται έμφαση 

από την εταιρία ότι πρόκειται 

για εμπειρικό τρόπο επιλογής 

και η ακριβέστερη εφαρμογή 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

του Endura-gebioMized® Pad 

FitTM συστήματος.

    Μεγέθη: XS-XXL

    Πλάτη μαξιλαριού: Narrow 

(πράσινο), Medium (κόκκινο), 

Wide (μπλε)

    Μήκη ποδιού: Standard, Long

    Χρώμα: Μαύρο

Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε στο www.

endurasport.com/pad_fitting
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Ποδήλατο ή τρέξιμο; Ιδού η απορία...

Bibshorts Fit System από την Endura

Του Δημήτριου Μώρου, 
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής και 
επιστημονικού συνεργάτη του 
http://www.iator.gr 

Ποια είναι καλύτερη και πιο αποδοτική άσκηση; Το πο-
δήλατο ή το τρέξιμο; Οι ειδικοί μετρούν τα υπέρ και τα 
κατά και σας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα.
Ιδανικές ασκήσεις για απώλεια βάρους, το ποδήλατο και 
το τρέξιμο, «κονταροχτυπιούνται» διεκδικώντας την 1η 
θέση. Ποια είναι τελικά η καλύτερη;
Η μία είναι σταθερή αξία. Η άλλη, αν και εξίσου κλασι-
κή και διαχρονική, μάλλον στις μέρες μας τείνει να γίνει 
trend. Λίγο η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, 
λίγο η τιμή της βενζίνης που έχει φτάσει στα ύψη, λίγο η 
κίνηση που έχει κάνει τα νεύρα μας κρόσια και το ποδή-
λατο διεκδικεί την πρωτιά.
Όπως και να έχει και οι δύο μορφές άσκησης είναι οι πιο 
γνωστές που συστήνονται για χάσιμο βάρους και κάψι-
μο λίπους καθώς και για βελτίωση της καρδιοαναπνευ-
στικης ικανότητας και φυσικής κατάστασης. Ποια από 
τις δύο είναι, όμως, η καλύτερη; Νικητής είναι αυτή που 
θα σε πείσει να την κάνεις μέρος της καθημερινότητάς 
σου.

Οφέλη:
Και οι 2 ασκήσεις βελτιώνουν την καρδιοαναπνευστικη 
ικανότητα, τη φυσική κατάσταση και γενική υγεία σου 
το ίδιο καλά, ενώ εξίσου καλά ενδυναμώνουν τους μύες 
των ποδιών. Το ποδήλατο, ωστόσο, ενδυναμώνει λίγο 
περισσότερο τον τετρακέφαλο και ειδικότερα τον έσο 
πλατύ μυ και βελτιώνει την κινητικότητα της άρθρωσης 
του ισχίου.

Θερμίδες:
Το τρέξιμο, λόγω του ότι ενεργοποιούνται περισσότε-

ρες μυϊκές ομάδες καθώς καλείσαι να μεταφέρεις και να 
υποστηρίξεις το σώμα σου, καίει περισσότερες θερμί-
δες. Μια μέση τιμή για το τρέξιμο είναι 500 θερμίδες σε 
40 λεπτά για άντρα ο οποίος ζυγίζει 70kg, ενώ ο ίδιος άν-
θρωπος στον ίδιο χρόνο με το ποδήλατο θα έκαιγε 400.

Ενδείξεις:
Το ποδήλατο είναι καλύτερο αν είσαι «αρχάριος» και 
κυρίως αν είσαι υπέρβαρος, γιατί, αφενός δεν επιβα-
ρύνει της αρθρώσεις, αφετέρου θα σε διευκολύνει να 
περάσεις πιο γρήγορα σε προγράμματα μεγαλύτερης 
έντασης και συνεπώς να κάψεις περισσότερες θερμίδες. 
Αντιθέτως, αν ξεκινάς τώρα ένα προπονητικό πρόγραμ-
μα για τρέξιμο, αρχικά θα περιοριστείς σε γρήγορο περ-
πάτημα, σιγά σιγά θα περάσεις σε jogging και μετά σε 
τρέξιμο, προκειμένου να μην τραυματίσεις τις αρθρώ-
σεις σου και τα γόνατά σου. Το γεγονός αυτό αυτομάτως 
περιορίζει τις θερμίδες που θα κάψεις.

Εξοπλισμός:
Για το τρέξιμο αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα καλό ζευ-
γάρι αθλητικά παπούτσια, κατάλληλα για σένα και για το 
μέρος που θα αποφασίσεις να τρέξεις (διάδρομο, δρό-
μο, άλσος), ενώ για το ποδήλατο, απαραίτητα είναι το 
ποδήλατο φυσικά αλλά και το κράνος.

Κάνε το σωστά
Αν νομίζεις ότι το να βολτάρεις με το ποδήλατο ή να 
τρέχεις με παρεμβολές εισερχόμενων κλήσεων θα έχει 
αποτέλεσμα, κάνεις λάθος. Για να χάσεις βάρος πρέπει 
να καις περισσότερες θερμίδες από αυτές που λαμβά-
νεις σε ημερήσια βάση και για να συμβεί αυτό πρέπει 
να κάνεις focus. Οι 2 παραπάνω μορφές άσκησης θα σε 
βοηθήσουν να πετύχεις το στόχο σου αρκεί να τις κάνεις 
σωστά, δηλαδή στο 65%-85% της Μέγιστης Καρδιακής 
Συχνότητάς σου (ΜΚΣ), η οποία υπολογίζεται περίπου 

ως ΜΚΣ=220- ηλικία σου. Φρόντισε κάθε προπόνηση να 
διαρκεί από 25 έως 60 λεπτά (αναλόγως με την ένταση 
που έχεις επιλέξει) και τακτικά, δηλαδή 3-4 φορές την 
εβδομάδα.

Πρόταση
Το κάψιμο των θερμίδων εξαρτάται από το βάρος σου 
και κυρίως από την ένταση του προγράμματός σου, γι’ 
αυτό αν είσαι μέτριος ή προχωρημένος προτίμησε την 
διαλειμματική μέθοδο προπόνησης με την οποία θα 
«ξεφορτωθείς» περισσότερες θερμίδες στο ίδιο χρονι-
κό διάστημα. Διαλειμματική είναι η προπόνηση στην 
οποία εκτελούνται εναλλάξ «κύκλοι» έντονης άσκησης 
με «κύκλους» πιο χαλαρής (οι οποίοι νοούνται σαν «διά-
λειμμα»). Για παράδειγμα, κάνεις 1 λεπτό γρήγορο τρέ-
ξιμο, στη συνέχεια 1 λεπτό περπάτημα, μετά ξανά τρέ-
ξιμο κ.ο.κ. μέχρι να συμπληρωθούν 20 λεπτά συνολικής 
άσκησης (+ 5’ στην αρχή προθέρμανση, σε χαλαρό ρυθ-
μό). Το ίδιο ισχύει και για το ποδήλατο. Η αναλογία των 
διαστημάτων έντονης άσκησης προς τη χαλαρή (αλλά 
και η ένταση και το μέγεθος των «κύκλων») εξαρτάται 
μόνο από το επίπεδό σου.

Ένα κιλό λίπους σε 4 εβδομάδες
Παρόλο που και οι δύο ασκήσεις καίνε θερμίδες δεν ση-
μαίνει ότι μπορούν από μόνες τους να σε επαναφέρουν 
σε φόρμα. Παράλληλα θα πρέπει να προσέξεις την δια-
τροφή σου. Καλό είναι, λοιπόν, να σκέφτεσαι πριν φας ή 
πιεις. Αν θες να χάσεις βάρος προσπάθησε να διατηρή-
σεις ένα πρόγραμμα, το οποίο να καίει το λιγότερο 2000 
θερμίδες την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 4 προπονή-
σεις των 500 θερμίδων. Ένα κιλό λίπους αντιστοιχεί σε 
7700 θερμίδες. Αυτές τις θερμίδες μπορείς να τις κάψεις 
σε περίπου τέσσερις εβδομάδες. Αρκεί να μην αυξήσεις 
την πρόσληψη θερμίδων μέσω της διατροφής και να εί-
σαι συνεπής στο πρόγραμμά σου.
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λοκαίρι και το χειμώνα το χαλάει….

Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.

tountadiet.gr

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι μια τέτοια 

προσπάθεια δεν αρχίζει και τελειώνει. Η τήρηση μιας αυστηρής 

δίαιτας, κατά μέσο χρόνο διαρκεί 21 ημέρες. Οι περισσότεροι, 

η συντριπτική πλειοψηφία του 95% που συμμετέχει σε τέτοιες 

διαδικασίες, ξαναπαίρνουν τα κιλά τους, κάποια στιγμή μέσα σε 

3 χρόνια, και λίγα παραπάνω. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς, λοιπόν, ότι δεν 

τον κυνηγάνε. Δεν έχει σημασία αυτό το καλοκαίρι. Σημασία έχει κάθε καλοκαίρι να 

είναι όλο και καλύτερος, να βελτιώνεται. Πρέπει ο καθένας να γίνει διαιτολόγος του 

εαυτού του, με κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς, ώστε να μην του επιβάλ-

λει κάποιος, κάτι που δεν θα κάνει ή που θα του προκαλέσει ζημιά. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χάνουμε 2-4 κιλά λίπους, κάθε μήνα, χωρίς δίαιτα. 

Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς, αφορά δύο βήματα πριν το φαγητό. Το πώς και το 

γιατί. Δύο δευτερόλεπτα πριν ρίξει οτιδήποτε μέσα του, και το κάνει ένα με τον εαυτό 

του, συνειδητοποιεί γιατί το κάνει. Το σάντουιτς που αδυνατίζει είναι το μισό σάντου-

ιτς. Η απόλαυση δεν είναι ανάλογη της ποσότητας. Ποτέ δεν ήταν. Απλά έχουμε κά-

ποιες λάθος τακτικές, που μας οδηγούν στην υπερκατανάλωση. Είτε τρώμε χωρίς να 

πεινάμε, είτε τρώμε παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε. Χρειάζεται καθένας που θέλει 

να έχει υγιές σώμα, μια ισορροπημένη προσπάθεια, τόσο από ψυχολογική άποψη όσο 

και από πρακτική άποψη. Μπορεί να δεχτεί τη βοήθεια ενός διαιτολόγου, αλλά δεν θα 

πρέπει να εστιάσει σε μοντέλο αυστηρής, στενής, περιοριστικής δίαιτας, διότι θα έχει 

πρόβλημα. Θα πρέπει να ασχοληθεί με την μόνιμη αλλαγή διατροφικών συνηθειών, 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής!!!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής είναι τα ακόλουθα: 

Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (πλούσια σε φυτικές ίνες). 

Καθημερινή κατανάλωση αδρά επεξεργασμένων δημητριακών και των προϊόντων 

τους (ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης, μη αποφλοιωμένο ρύζι κ.ά.). 

Όσπρια, πατάτες και ξηροί καρποί σε εβδομαδιαία βάση. 

Ελάχιστη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων. 

Χρήση του ελαιόλαδου (που περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικές 

ουσίες) σαν κύρια πηγή λίπους και ελάχιστη κατανάλωση ζωικών λιπών. 

Ελάχιστη κατανάλωση κόκκινου κρέατος (σε μηνιαία βάση και σε μικρές ποσότητες). 

Κατανάλωση σε μικρές έως μέτριες ποσότητες ψαριών και πουλερικών σε εβδομαδι-

αία βάση. 

Καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών (γάλα και τυρί) σε μικρές έως μέτριες πο-

σότητες. 

Κατανάλωση κρασιού σε καθημερινή βάση αλλά με μέτρο (1-2 ποτήρια).

Του Άγγελου Τράκα, Λογοθεραπευτής, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρο-
νων Προγραμμάτων Ειδικών Θεραπειών

Όταν η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας εξελίσσε-
ται φυσιολογικά, τότε δεν προκύπτει ανάγκη να κα-
τανοήσουμε τη διαδικασία της ανάπτυξης του λόγου. 
Όταν όμως υπάρχουν κάποια εμπόδια στην ανάπτυξη 
της επικοινωνίας και το παιδί δυσκολεύεται να εκφρα-

στεί τότε προκύπτει η ανάγκη να μάθουμε περισσότερα για την ανάπτυξη 
του λόγου και της ομιλίας.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαδικασία της επικοινωνίας ξεκινάει από την 
στιγμή της γέννησής μας και απο’ κει και πέρα εξελίσσεται ο λόγος και η 
ομιλία καθώς το παιδί ωριμάζει. 
Επικοινωνία: ορίζεται η διαδικασία ανταλλαγής σκέψεων, συναισθημάτων 
και επιθυμιών. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται πολλές φορές δια μέσω του 
λόγου (λεκτική), αλλά μπορεί κανείς να επικοινωνήσει και να μεταφέρει μη-
νύματα και κάποιο νόημα και χωρίς να χρησιμοποιεί λεκτικά σύμβολα.
Λόγος: ο λόγος είναι ένας κώδικας επικοινωνίας με τον οποίο μπορεί κανείς 
να ανταλλάξει τη σκέψη του χρησιμοποιώντας ένα σύστημα αυθαιρέτων 
συμβόλων.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι άλλο είναι η επικοινωνία και άλλο είναι 
ο λόγος, καθώς η ανθρώπινη επικοινωνία ξεκινάει από την εμβρυική ηλι-
κία, ενώ ο λόγος αναπτύσσεται όταν το παιδί αρχίζει να ωριμάζει και να 
μεγαλώνει, αφομοιώνοντας αισθητηριακές εμπειρίες από τον κόσμο που 
τον περιβάλλει. 
Ομιλία: είναι ο μηχανισμός με τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι επικοι-
νωνούν. Η ομιλία απαιτεί τη χρήση φώνησης και άρθρωσης και θεωρείται 
ως το πιο συνηθισμένο μέσω έκφρασης του λόγου.
Άρθρωση: είναι η παραγωγή φθόγγων που προκύπτουν από τις κινήσεις 
του στόματος.
Για να επικοινωνήσει κανείς ικανοποιητικά και αποτελεσματικά είναι ανα-
γκαίο να κατέχει γλωσσολογικούς  και επικοινωνιακούς κανόνες. Η μορφή 
του λόγου έχει σχέση με την γνώση φωνολογικών και μορφο-συντακτικών 
κανόνων.

Διαδικασία της ανάπτυξης του λόγου
19
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Αναστάτωση έχει προκαλέσει 
η προσπάθεια ξεπουλήματος 
δημόσιας γης προκειμένου η 
Κυβέρνηση να παρουσιάσει 
«πρωτογενές πλεόνασμα». Κα-
ραθώνα, Παραλία Ιρίων, Αγ. Αι-
μιλιανός, Αγ. Ανάργυροι Ερμιο-
νίδας, βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή κινδύνου. 
Τους κινδύνους απ αυτή την πο-
λιτική επισημαίνει και η Γκιν Πις:
Η ακτογραμμή μας απειλείται 
από το επικίνδυνο νομοσχέδιο 
για τον αιγιαλό. Ένα νομοσχέδιο 
που μεταξύ άλλων: επιτρέπει 
την ολοκληρωτική κατάληψη 

των παραλιών από επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες, απει-
λεί το δικαίωμα της ελεύθερης 
πρόσβασης των πολιτών στην 
παραλία, νομιμοποιεί αυθαίρετα 
κτίσματα επαγγελματικής χρή-
σης στην παραλία, ανοίγοντας 
το δρόμο να χτιστούν και άλλα.
Για το λόγο αυτό, δημιουργήσα-
με μία ιστοσελίδα μαζί με άλλες 
10 οργανώσεις η οποία αποτελεί 
σημείο συγκέντρωσης όλων των 
πρωτοβουλιών κινητοποίησης 
ενάντια στο νομοσχέδιο για τον 
αιγιαλό, ενημέρωσης των πολι-
τών αλλά και άσκησης πίεσης 

στην τοπική αυτοδιοίκηση να 
πάρει θέση ενάντια σε αυτό το 
νομοσχέδιο.
Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει 
κεντρικό ρόλο στη διαχείρι-
ση των ακτών και ενόψει Δη-
μοτικών και Περιφερειακών 
εκλογών, ζητάμε από τους υπο-
ψήφιους δημάρχους και περιφε-
ρειάρχες:
1. Να πάρουν αμέσως θέση ενα-
ντίον του νομοσχεδίου για τον 
αιγιαλό και να απαιτήσουν την 
απόσυρσή του.
2. Να δεσμευτούν ότι μέσα από 
το θεσμικό τους ρόλο θα προ-
στατεύσουν τον αιγιαλό και δεν 
θα περιορίσουν στο παραμικρό 

το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβα-
σης και χρήσης στις παραλίες.
Έχουμε την πιο πλούσια ακτο-
γραμμή στη Μεσόγειο και οφεί-
λουμε να την προστατεύσουμε.

Η ακτογραμμή μας απειλείται 
από το επικίνδυνο νομοσχέδιο 
«Οριοθέτηση, διαχείριση, και 
προστασία αιγιαλού και παρα-
λίας» του Υπουργείου Οικονομι-
κών. Μεταξύ άλλων:

1. Επιτρέπει την ολοκληρωτική 
κατάληψη των παραλιών από 
επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες

2. Απειλεί το δικαίωμα 
ελεύθερης πρόσβασης 
των πολιτών στην παραλία

3. Νομιμοποιεί αυθαίρετα 
κτίσματα επαγγελματικής 
χρήσης στην παραλία, 
ανοίγοντας το δρόμο να 
χτιστούν και άλλα χωρίς 
ουσιαστική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων στο φυσικό περιβάλ-
λον

4. Αγνοεί το διεθνές και 
εθνικό νομικό πλαίσιο, οι οποίες 
επιβάλλουν την προστασία της 
παράκτιας ζώνης

Έχουμε την πιο πλούσια ακτο-
γραμμή στη Μεσόγειο και οφεί-
λουμε να την προστατεύσουμε. 
Το νομοσχέδιο πρέπει να απο-
συρθεί!

Facebook group Καλούμε τους 
υποψήφιους δημάρχους και πε-
ριφερειάρχες να κοινοποιήσουν 
στις οργανώσεις τις σχετικές θέ-
σεις τους, στο email: sosaktes@
gmail.com

20
Κάτω τα χέρια από τις ακτές και τα λεγόμενα φιλέτα γης

Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί
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Της Αναστασίας Γραμματέα, 
Γεωπόνος ΓΠΑ, anastagra@
yahoo.gr

Δεν θα ήταν υπερβολή να πού-
με οτι η κάμπια των πεύκων ή 
αλλιώς  πιτυόκαμπη αποτελεί 
τον αμέσως μεγαλύτερο εχθρό  
των πεύκων μετά τις πυρκαγιές. 
Οι ελλιπείς ψεκασμοί(λόγω κυ-
ρίως οικονομικών δυσχερειών) 
καθώς και οι τεχνικές δυσκολίες 
που παρουσιάζουν αυτοί, έχουν 
ώς αποτέλεσμα την απογύμνω-
ση των πεύκων και τελικά, τον 
θάνατο τους. 
Ξενιστές. Γενικά προσβάλλει 
είδη του γένους pinus, cedrus 
καθως και τοείδοςlarix decidua 
περιστασιακά. 
Βιολογιά.Ο βιολογικόςκύκλος-
της πιτυόκαμπηςείναι ετήσιος.
Αρχίζει κατα τονΑυγουστο όπου 
και εμφανίζονται οι πεταλού-
δες.
Αυτέςεναποθέτουν τα αυγά-
τους πολλά μαζίσεμικρούς-
κυλίνδρουςγύρω απο 2 με 3 
βελόνεςκυρίωςστα κατώτερα 
κλαδιά και τα χαμηλότερα δέ-
ντρα. Απο τα αυγά θα εκκολα-
φθούνοι προνύμφες 1ου στα-
δίουοι οποίες και θα αρχίσουν 
να τρώνεσεμικρέςομάδες, τις-
δεσμίδεςγειτονικών βελόνων.
Τις προνύμφες 1ου σταδίου 
ακολουθούνάλλα 4στάδια.
Χαρακτηριστικόγνώρισμα και 
των πέντεσταδίωνείναι η δη-
μιουργία φωλιών.Οιφωλιές αυ-
τές αυξάνουνσεμέγεθοςόσοοι 
καμπιες προχωρούν από στά-
διοσεστάδιο, μετηνδημιουργία 
τελικώςτωνγνωστών μας μεγά-
λωνφωλιών πουσχηματίζονται 
απο τις προνύμφεςτης 5ης γε-
νεάς και που παρατηρούμεστα 
πεύκα.(εικόνα 1η )

Στοτέλοςτου 5ου σταδίου και 
αφούοικάμπιεςωριμάσουν, 
αρχίζουν και σχηματίζουν μα-
κριέςσειρές ακουμπώντας με-
τιςτρίχεςτουςμεταξύτους η μία 
πίσω απο τηνάλλη σαν σελιτα-
νεία και στηνδιάρκεια τηςημέ-
ρας βαδίζουνγια νύμφωσημέ-
σα στοέδαφος(εικόνα 2η )

Ο χρόνοςμετάβασης της-
κάμπιας για τηννύμφω-
σηκυμαίνεται κυρίως απο 
ΜάρτιοέωςΜάιο. Απο τηνστιγ-
μήτηςνύμφωσηςστοέδαφος, 
παραμένουνγια 5 έως 6 μήνε-
ςεωςότου παρουσιαστούνοι 
πεταλούδεςτηςνέας γενιάς 
οπου και θα γεννήσουνεκνέου 

τα αυγάτους.  
Οιζημιές που προκαλούνοι-
κάμπιες  αφορούνκυρίως-
τηνμείωσητης βλάστησης 

αφούοιτελευταίεςτρέφονται 
αποκλειστικάμετις βελόνες. Απο 
παρατηρήσεις, διαπιστώνεται 
η απώλεια 20-45% τηςετήσιας 
βλάστησηςενώτο 65% των-
δέντρωνέχασαν τηνκορυφή-

τους(εικόνα 3)
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Για την καταπολέμηση της πι-
τυόκαμπης, χρησιμοποιούνται 

είτε μηχανικά είτε βιολογικά 
μέσα. Ταμηχανικά μέσα αφο-
ρούν το κόψιμο με ψαλίδια 
προσαρμοσμένα σε κοντάρια, 
και εν συνεχεία των κάψιμο των 
φωλιών της πιτυόκαμπης. Στην 

χώρα μας, αυτό γίνεται μετά τον 
σχηματισμό της τελικής φωλιάς 
δηλαδή από τα μέσα Νοεμβρί-
ου μεχρι και αρχές με μέσα Φε-
βρουαρίου ανάλογα κάθε φορά 
απο το υψόμετρο της περιοχής. 

Καταπολέμηση με Bacillus 
thurigiensis. Αυτόείναι γνωστό-
διεθνώς και παρασκευάζεται 
μεδιάφορα εμπορικάονόματα 
πουχρησιμοποιούνται εναντί-
οντων καμπιώντωνλεπιδοπτέ-
ρων.Ορισμένεςεμπορικέςονο-
μασίεςείναι τα AGREE, DIPEL και 
BACILLUS THURIGIENSIS VAR 
KURSTAKI. Η δοσολογία εξαρτά-
ται κάθεφορά απο το παρασκεύ-
σμα και τιςοδηγίεςχρήσεως που 
αναγράφονται σε αυτά.Δυστυ-
χώςλόγωτωνοικονομικώνδυ-
σκολιών που παρουσιάζονται, 
μπορούμε να πούμεοτι τα πεύκα 
έχουν αφεθείστηντύχητους , και 
καμία πρόληψηδεν λαμβάνεται 
για την αντιμετώπισητης πιτυό-
καμπης. Η μονηεξαίρεση απο-
τελούν τα πεύκα τα οποία βρί-
σκονται σειδιόκτητεςεκτάσεις.
Επιπλέον θα πρέπει να αναφέ-
ρουμε και τηνχημική καταπολέ-
μησημετηνχρήσηορισμένωνε-
ντομοκτόνων, η εφαρμογήτων 
οποίωνγίνεται είτεμεελικόπτερα 
είτε απο εδάφους.Γνωστάεντο-
μοκτόνα είναι τα diflubenzuron, 
systox, gusathionκτλ, τα οποία 
ομως δεν εφαρμόζονται πλέον. 
Ε π ι π λ έ ο ν 
με την χρή-
ση χημι-
κών σκευ-
α σ μ ά τ ω ν, 
υπάρχει ο 
κ ί ν δ υ ν ο ς 
καταστρο-
φής των 
με λισσιών 
καθώς επί-
σης και το 
πρόβλημα 
της παρα-
μονής της 
δραστικής 
ο υ σ ί α ς 
του εντο-
μοκτόνου 
για μεγάλο 
χρονικό δι-
άστημα
( μέχρι και 
40 έτη). Ο 
α ε ρ ο ψ ε -
κασμός με 
B a c i l l u s 

thurigiensis, αποτελείτηνιδα-

νικοτερηλύσητόσο απο άπο-

ψημειωμένηςφυτοτοξικότητας 

και ενδεχόμενων προβλημα-

τώνσεζωντεςοργανισμούςόσο 

επίσης και αυξημένης αποτε-

λεσματικότητας για την κατα-

πολέμησητης πιτυόκαμπης-

σεμεγάλεςεκτάσεις πεύκων. 

Ο συνδυσμόςδετηςμηχανικής 

καταπολέμησης και τηςεφαρ-

μογήςτου  Bacillusthurigiensis, 

είναι η ιδανικότερηλύση. Με-

γάλη προσοχή θα πρέπει να 

δίνεται στονσωστόχρόνοεφαρ-

μογήςτουψεκασμού.Ο καταλλη-

λότεροςχρόνοςθεωρείται όταν 

έχουνεκκολαφθείτο 90-95% των 

αυγώνσεκάμπιες πρώτουσταδί-

ου.Αυτόχρονικάσυμπίπτει απο 

Οκτώμβιοεως και Φεβρουάριο.

Επισήςσυνίσταται να γίνονται 

περισσότεροι απο έναν ψεκα-

σμοί.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε 

και τηνχρησιμοποιήση βακτη-

ρίων, ιών, μυκήτων καθώς και 

εντόμωνγια την καταπολέμηση-

της πιτυόκαμπηςμε αμφιλεγό-

μενα αποτελέσματα.
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Ο Εχθρός των πεύκων
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Ο Κικέρων συμβουλεύει 
τους υποψηφίους των εκλογών

Το ημερολόγιο έγραφε 64 π.Χ όταν ο τα-
λαντούχος ρήτορας και δικηγόρος Μάρ-
κος Τύλλιος Κικέρων αποφάσισε να δοκι-
μάσει την τύχη του στην πολιτική αρένα 
διεκδικώντας τη ψήφο των Ρωμαίων για 
το αξίωμα του ύπατου. Οι περισσότε-
ροι ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι 
ίσως να μην είχε καταφέρει τίποτα εάν ο 
αδερφός του Κόιντος δεν είχε ετοιμάσει 
γι’ αυτόν το πρώτο εγχειρίδιο προεκλο-
γικής εκστρατείας στην παγκόσμια ιστο-
ρία. Πολύ πριν ο Μακιαβέλι παρουσιάσει 
τις συμβουλές του στον Ηγεμόνα, ο Κό-
ιντος Τύλλιος Κικέρων παρουσίασε το 
Commentariolum Petitionis – ένα πλήρες 
εγχειρίδιο πολιτικής συμπεριφοράς που 
κάνει ακόμη και τους σημερινούς υπευ-
θύνους επικοινωνίας των κομμάτων να 
θυμίζουν ερασιτέχνες συμβουλάτορες.

Σε αντίθεση με τον Ηγεμόνα, στον οποίο 
ο Μακιαβέλι παρουσιάζει τους κανόνες 
επιβίωσης ενός μην εκλεγμένου ηγέτη ο 
Κόιντος περιγράφει την απαιτούμενη συ-
μπεριφορά ενός υποψηφίου σε ένα δη-
μοκρατικό σύστημα. Αν εξαιρέσει κανείς 
την ανυπαρξία των μέσων ενημέρωσης οι 
συμβουλές του Κόιντος προς τον αδερφό 
του μπορούν σήμερα να χρησιμοποιη-
θούν (και πιθανότατα χρησιμοποιούνται 
καθημερινά) από τους υποψηφίους των 
λεγόμενων κομμάτων εξουσίας σε κάθε 
γωνιά του πλανήτη. Ακόμη και σε αυτό το 
επίπεδο όμως ο λόγος του νεαρού Κικέ-
ρων φαίνεται να διαπερνά τη λογική που 
έχει επικρατήσει σήμερα και στα τηλεο-
πτικά debate.

Προσοχή στους εργολάβους
Ξεκινώντας την παράθεση των συμ-
βουλών του ο Κόιντος επισημαίνει στον 
αδερφό του ότι πρέπει να τιμήσει τις 
συμμαχίες που έχει δημιουργήσει με 
τους ανθρώπους ισχύος της εποχής. 
«Όσοι έχουν συμβόλαια (εργολαβίες) με 
το δημόσιο πρέπει να είναι στο πλευρό 
σου και το ίδιο ισχύει και για την επιχει-
ρηματική κοινότητα» γράφει στο εγχει-
ρίδιο και συνεχίζει: «Μην ξεχνάς ποτέ 
τος ανθρώπους που υπερασπίστηκες με 
επιτυχία σε κάποιο δικαστήριο αλλά και 
τις ομάδες ειδικών συμφερόντων που σε 
στηρίζουν… Τώρα έχει έρθει η στιγμή να 
ξεπληρώσουν τις χάρες που τους έχεις 
κάνει. Να υπενθυμίζεις σε όλους το χρέος 
τους και την ανάγκη να σε στηρίξουν σε 
αυτή την κρίσιμη στιγμή. Όσο γι’ αυτούς 
που δεν σου χρωστάνε τίποτα εξήγησέ 
τους ότι παρέχοντάς σου στήριξη θα εί-
σαι εσύ αυτός που θα ωφείλεις χάρες και 
προνόμια».

ο Κόιντος επανέρχεται συνέχεια στους 
ανθρώπους με ειδικά προνόμια αλλά 
και σε «ομάδες» τις οποίες περιγράφει 
λίγο πολύ σαν τα σημερινά λόμπι. «Πρέ-
πει» λέει στον αδερφό του «με υπομονή 

να καλλιεργείς τις σχέσεις σου με τους 
ανθρώπους που διαθέτουν ειδικά προ-
νόμια. Να τους θυμίζεις ότι εισαι οπαδός 
της παράδοσης και όχι λαϊκιστής. Εξήγη-
σέ τους ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο 
δείχνεις να τάσσεσσαι στο πλευρό των 
απλών ανθρώπων είναι ότι θέλεις την εύ-
νοια δημοφιλών ανθρώπων σε κρίσιμα 
πόστα ώστε να μπορείς να χρησιμοποι-
είς την επιρροή τους ή τουλάχιστον να 
γνωρίζεις ότι δεν θα στραφούν εναντίον 
σου».
Οι κανόνες του προεκλογικού μάρκετινγκ 
φαίνεται να μην έχουν αλλάξει καθόλου 
με το πέρασμα δυο χιλιετιών αφού ο Κό-
ιντος προβλέπει ακόμη και τη διασπορά 
φημών εναντίον ενός υποψηφίου – που 
όπως λέει ξεκινά πάντα από το κοντινό 
περιβάλλον του πολιτικού. «Η διεκδίκηση 
του ανώτατου αξιώματος στη Ρώμη» εξη-
γεί στο Commentariolum Petitionis έχει 
δυο προυποθέσεις: να εξασφαλίσεις τη 
στήριξη των φίλων σου και να κερδίσεις 
την κοινή γνώμη… Ποτέ μην υποτιμάς 
την οικογένειά σου και τους ανθρώπους 
του στενού περιβάλλοντός σου. Μόνο αν 
βρίσκονται όλοι στο πλευρό σου μπορείς 
να κερδίσεις… Να ξέρεις ότι όλες οι φή-
μες που μπορούν να σε καταστρέψουν 
ξεκινούν από την οικογένεια και τους φί-
λους».

Αναζητώντας τους… Policy Leaders
«Σε κάθε γειτονιά» λέει στον αδερφό του 
ο Κόιντος «υπάρχουν συγκεκριμένοι άν-
θρωποι-κλειδιά οι οποίοι ασκούν εξου-
σία. Μάθε να τους ξεχωρίζεις από αυ-
τούς που δείχνουν σημαντικοί αλλά στην 
πραγματικότητα δεν έχουν εξουσία και 
συνήθως δεν είναι αρεστοί στην περιοχή 
τους. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις αυτή 
τη διάκριση ανάμεσα στους χρήσιμους 
και τους άχρηστους θα χάσεις πολύτιμο 
χρόνο και χρήματα σε ανθρώπους που 
δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα».

Πάντα όμως ο μεγαλύτερος σύμβουλος 
επικοινωνίας της αρχαίας Ρώμης επι-
στρέφει στους λίγους και σημαντικούς 
ανθρώπους του χρήματος. «Πρέπει» λέει 
«να δίνεις ιδιαίτερη σημασία στους επι-
χειρηματίες και τους εύπορους πολίτες. 
Έλα σε επαφή με τις ηγετικές προσωπι-
κότητες αυτής της ομάδας – δεν είναι δύ-
σκολο γιατί είναι πολύ λίγοι».
Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του «κε-
φαλαίου» της Αρχαίας Ρώμης ο Κόιντος 
επιστρέφει στις «μάζες» – τις οποίες φαί-
νεται να αντιμετωπίζει σαν ενοχλητικό 
βαρίδι στην εποχή της δημοκρατίας. Και 
εδώ όμως υπάρχουν μυριάδες συμβου-
λές για να κερδίσεις το… πόπολο.
«Για να εντυπωσιάσεις τους ψηφοφόρους 
πρέπει να γνωρίζεις πως σκέφτονται οι 
άνθρωποι. Να είσαι πάντα προσβάσιμος 
και γενναιόδορος απέναντί τους. Τίπο-
τα δεν εντυπωσιάζει περισσότερο έναν 
ψηφοφόρο από έναν υποψήφιο που τον 
θυμάται, για αυτό το λόγο κάθε μέρα να 
προσπαθείς να αποστηθίζεις πρόσωπα 
και ονόματα.
Πρέπει με κάθε τρόπο να μάθεις την τέ-
χνη της κολακείας, η οποία μπορεί να 
είναι καταδικαστέα στην καθημερινή 
μας ζωή αλλά είναι απαραίτητη όταν κα-
τεβαίνεις στον πολιτικό στίβο». Ο λόγος 
του Κόιντου γίνεται σχεδόν τηλεοπτικός 
όταν φτάνει η στιγμή να εντυπωσιάσει 
τους ψηφοφόρους του αδερφού του. «Σε 
ό,τι αφορά τις ρωμαϊκές μάζες να θυμά-
σαι ότι πρέπει να τις εντυπωσιάζεις με 
θεάματα. Να μην είναι πρόστυχα αλλά 
να είναι γεμάτα χρώματα από αυτά που 
αρέσουν στον όχλο. Με κάθε ευκαιρία 
πρέπει να υπενθυμίζεις στις μάζες πόσο 
καθάρματα είναι οι αντίπαλοί σου και να 
δίνεις συγκεκριμένα παραδείγματα από 
τα εγκλήματα, τα σεξουαλικά σκάνδαλα 
και τη διαφθορά τους».

Σε αντίθεση πάντως 
με αρκετούς κομμα-
τάρχες του σήμερα 
ο Κικέρων δεν ξε-
χνούσε ποτέ ότι εν 
τέλει η εκλογική μάχη 
δεν κρίνεται από τη 
λάσπη που ρίχνεις 
στους αντιπάλους 
σου αλλά από την ελ-
πίδα (αληθινή ή όχι) 
που δημιουργείς στο 
ακροατήριό σου. «Το 
βασικότερο τμήμα 
της εκστρατείας σου» 
γράφει στον αδερφό 
του «είναι να φέρνεις 
την ελπίδα στους ψη-
φοφόρους σου και να 
περικλείεις τον εαυτό 
σου με ένα αίσθη-
μα καλής θέλησης. 
Σε καμία περίπτωση 

όμως δεν πρέπει να δίνεις συγκεκριμένες 
υποσχέσεις στους πολίτες ή τη Σύγκλητο. 
Μείνε στις γενικότητες. Στη σύγκλητο να 
λες ότι θα διατηρήσεις την ισχύ και τα 
προνόμιά της. Στους επιχειρηματίες και 
τους εύπορους να λες ότι μάχεσαι για τη 
σταθερότητα. Και στους απλούς ανθρώ-
πους λέγε ότι πάντα υποστήριζες τα συμ-
φέροντά τους».

Προφανώς ο Κικέρων αναγνώριζε ότι μια 
προεκλογική εκστρατεία δεν στήνεται 
σε δοκιμαστικό σωλήνα. Αρκετοί ακόμη 
δρώντες θα επιχειρήσουν να επηρεά-
σουν το αποτέλεσμα με εξίσου στοχευ-
μενες επιθέσεις στον υποψήφιό σου. και 
τότε σύμφωνα με τον Κικέρων έρχεται 
η στιγμή να εξαπολύσεις τον φόβο… 
«Τους αντιπάλους σου να τους εκφοβί-
ζεις πάντα λέγοντας ότι θα τους οδηγή-
σει στα δικαστήρια εάν προσπαθήσουν 
να δωροδοκήσουν την ψήφο και να τους 
θυμίζεις τους δεσμούς σου με την επι-
χειρηματική κοινότητα. Δεν χρειάζεται 
όμως να το κάνεις. Ο φόβος λειτουργεί 
πιο αποτελεσματικά από τη δικαστική 
αντιπαράθεση… Αυτά είχα να σου πω 
αδερφέ μου»…

Και ο αδερφός του ακολούθησε πιστά 
τις συμβουλές του. Ο Μάρκους κέρδισε 
τις δυο επόμενες εκλογικές μάχες συγκε-
ντρώνοντας περισσότερες ψήφους από 
κάθε άλλο υποψήφιο. Μόνο που μαζί με 
τους αντιπάλους του ηττήθηκε εκείνη την 
εποχή και η Δημοκρατία. Οι συμβουλές 
ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικές αλλά 
εξέφραζαν ένα σάπιο πολιτικό σύστημα 
που μόνο κατ’ όνομα τοποθετούσες τους 
πολίτες στο επίκεντρο. Τα δυο αδέρφια 
σκοτώθηκαν στον εμφύλιο πόλεμο που 
ακολούθησε και ο οποίος σήμανε το τέ-
λος της Δημοκρατίας και την απαρχή της 
Αυτοκρατορίας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα στην οδό Δαγρέ στο Άργος. Τηλ.: 
6932634003

Ενοικιάζεται διαμέρισμα γωνιακό β` 
ορόφου, 100τμ στην οδό Αντωνο-
πούλων 6 στο Ναύπλιο πίσω απ το 
Δημαρχείο. Ηλιακό, αιρκοντίσιον. Τηλ 
6976015480, 6974298144

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 70τμ. 
στο Άργος, Δαναού 32, φρεσκοβαμμέ-
νο, καινούργια κουζίνα, αυτόνομη θέρ-
μανση, τέντα, χωρίς κοινόχρηστα.  Τηλ 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο κεντρικό-
τερο σημείο του Άργους. Ώρες 11.00π.μ-
13.00μ.μ. Δεκτές μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλέφωνο: 6973554355

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 35τμ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, Μ. Αλεξάνδρου 5 
στο Άργος. Τηλ.: 2751029701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι 100 τ.μ. στο Σκαφι-
δάκι, με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη 
αυλή, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. 
Τηλ. 694 43 17903

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 44 και 
50 τ.μ. χωρίς κοινόχρηστα επί της οδού 
Βας. Παύλου 11 και Μπουμπουλίνας γω-
νία, πλησίον ΔΕΗ και έναντι Σ/Μ ΑΒ. Τηλ. 
697 44 90 262 και 697 47 06 895. 

ENOIKIAZETAI γραφείο α΄ ορόφου στην 
οδό Καποδιστρίου 28 στο Άργος, 40 τ.μ. 
Τηλ. 27510 62007, 27510 208886.

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα, 3ου 
ορόφου, 120 τ.μ., στην πλατεία Αγίας Αι-
κατερίνης στο Άργος, με τέντες, πόρτα 
ασφαλείας, ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτό-
νομη θέρμανση Πληροφορίες στα τηλ. 
27510-20806 και 6977318153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 86τμ, στην 
παλαιά πόλη του Ναυπλίου, οδός 
Πλαπούτα, γωνιακό, 1000ευρώ. Τηλ. 
2752028097 και 6932399560.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 50 τετραγωνι-
κών διαμπερές ανακαινισμένο και πλή-
ρως επιπλωμένο με δύο aircoditions. 
Περιοχή Εξάρχεια Αθήνα, οδός Τηλεμά-
χου 13-15. Ιδανικό για φοιτητές και ζευ-
γάρια. Τηλ. 6974407539

Ενοικιάζεται 4σάρι στον 1ο όροφο, φω-
τεινό τρίφατσο με αυτόνομη θέρμανση 
2WC 3 υπνοδωμάτια, άνετο, πάρκινγκ, 
ηλιακός, ασανσέρ. Περιοχή Αγίου Ανα-
στασίου. 450Ευρώ. Τηλ. 6942797940.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 95 τ.μ. στην 
οδό Παρασκευοπούλου στο Ναύπλιο, 
με μπαλκόνια στην οδό Ασκληπιού και 
θέα στο Παλαμήδι. Ενιαίο σαλόνι, δύο 
υπνοδωμάτια, μπάνιο, βοηθητικό W.C. 
σύγχρονή κουζίνα, τέντες, ντεπόζιτο 
νερού. ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ, ΜΕ ΤΖΑΚΙ και A/C. Τηλ. 6945 525 
435  

Ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι 65τμ και 72τμ με βοηθητικούς 
χώρους αντιστοίχως. Και οι δύο έχουν 

πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο στην 
θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλαμα-
νάρα. Τιμές λογικές. Τηλ.: 27510-61124, 
-67142 και 6974876572

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 3άρι, 
με κλιματιστικά και ηλιακό καθώς και 
3αρι με κλιματιστικά αλλά χωρίς ηλιακό 
στον 1ο όροφο 2όροφης κατοικίας στην 
Νέα Κίο. Τηλ: 6944707640

Ενοικιάζεται διαμέρισμα  80,00 τ.μ., δύο 
κύριων χώρων, με τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση και boiler, ημιυπόγειο στο Άργος 
(Ηρακλέους αρ. 18). Πληροφορίες στο 
27510-20130 και 27510-67026.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο στο 
Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό κλί-
μα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώ-
ρους και με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ: 
2751026032 & 6973999508

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., 
στο 2ο όροφο, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ.
Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ. Ενότητα 
Θεσ/κης) πλήρως ανακαινισμένο, με 
πολύ λίγα κοινόχρηστα, δίπλα στη στά-
ση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για 
φοιτητές. Πληρ: 6944-729712   &   27510-
26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 65 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 6944317903

Ενοικιάζεται διώροφο κτίριο, 170τμ. με 
αποθηκευτικό χώρο, στην συμβολή των 
οδών Μεσσηνίας- Αρκαδίας και Καρπε-
τοπούλου στο Άργος. Τηλ. 27510-22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο Άρ-
γος επι της οδού Δαναού 32, κατάλλη-
λος για γραφείο ή κατάστημα. Πληρο-
φορείς: 6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ. στον 
Συνοικισμό του Ναυπλίου, με A/C, αυ-
τόνομη θέρμανση, θέση πάρκινγκ, επι-
πλωμένο. Τηλ. 6948309742

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 ανακαινισμένη με κε-
ντρική θέρμανση σε τιμή 250 ευρώ. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 6977598380

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 επιπλωμένη με κεντρι-
κή θέρμανση στην τιμή των 250 ευρώ. 
Τηλ επικοινωνίας 6977598380 

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυάρια 
επιπλωμένα διαμερίσματα 60τμ, στους 
Μύλους με AC ηλιακό μεγάλες βεράντες 
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο δι-
ώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό χώρο 
στη συμβολή των οδών Καρπετοπού-
λου και Μεσσηνίας Αρκαδίας. Τηλ. 
27510 22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο 
παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν 
δημαρχείου), κατάλληλος για γρα-
φείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευρύ-

χωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός Μυτι-
λήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή 
λογική. Τηλ. 27520 28467

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθήνα-
Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, μεγάλη 
βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα ασφαλεί-
ας, κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια 
από την Αργολίδα. Τιμή 280 Ευρώ. Πλη-
ροφορίες 2752025177, 6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε δι-
ώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ με 
2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, τζάκι, 
κουζίνα και WC  χωρίς  κοινόχρηστα 
με αυτόνομη θέρμανσηκαι κλιματισμό 
λουξ κατασκευή τηλ. 6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορό-
φου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινείας και Π. 
Πατρών Γερμανού, 350,00 ευρώ. Ναύ-
πλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 
2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 
2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δίπλα 
στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο πα-
λιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλληλος 
για γραφείο ή και κατάστημα. Πλη-
ροφορίες τηλ. 27520-27847 και 6944-
677607.

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και εξο-
πλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοινόχρη-
στα, στην περιοχή Κούρτη. Πληροφορί-
ες στο 6973248494, κος Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο Ναύ-
πλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρμαν-
ση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 
61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 
3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση 
χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 61710 και 
6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο στην Κυ-
ψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 6977705603

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 
70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-
σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 
Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα (πρώ-
ην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 θέση 
στάθμευσης, στο κέντρο του Άργους, 
κατάλληλο για φροντιστήριο, ιατρείο, 
λογ/κό, δικ/κό κ.α. γραφείο. Πληροφο-
ρίες: 27510 21414, 6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, Άρ-
γος. Τηλ. 2751068609

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορό-
φου μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκά-
μαρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυ-
τόνομη θέρμανση και κλιματιστικά. 
τηλ. 6944 707640, 27510 51042

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία δι-
αμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο 
550 τμ και αποθήκη 150 τμ Ασκληπιού 
133 – Άρια. Ενοίκιο 3.500. Τιμή αποζημί-
ωσης 55.000. Τηλ 6972831710ΠΩ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Άνοιξη Αττικής, λεο-
φόρος Μαραθώνα και Αγρινίου 2, με 
όψη σε 3 δρόμους, περιοχή Αρσακίου 
Εκάλης, κτήμα 1400 τμ, με οικία 149 τμ 
με 4 λουτρά, 5 υπνοδωμάτια, άνετους 
βοηθητικούς χώρους, στεγασμένο γκα-
ράζ για 4  ΙΧ, προσφέρεται στο ½ αντι-
κειμενικής. Πληροφορίες κος Βασίλης 
6977444040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ερμιόνη, περιοχή Κου-
βέρτα – Λένα Μαρί, κτήμα ελαιόφυτο, 
περίπου 7,5 στρέμματα, εφαπτόμενο σε 
2 δρόμους με θέα Ύδρα Κάπαρι, Μουζά-
κι και θάλασσα Κουβέρτας. Τιμή λογική.   
Πληροφορίες κος Βασίλης 6977444040

Πωλούνται στην Αγία Τριάδα, κοντά 
στον περιφερειακό δρόμο δύο μεταλ-
λικές αίθουσες 600 τμ και 320 τμ ύψους 
6,5 μέτρων σε οικόπεδο 5.000 τμ. Κα-
τάλληλες για όλες τις χρήσεις. Τιμή 
210.000€. Τηλ.: 6947 443 173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 100τμ, σε οικόπε-
δο 200τμ με γκαράζ δύο αυτοκινήτων 
στην θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλα-
μανάρα. Τηλ.: 27510-61124, -67142 και 
6974876572

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα με 3 υπνοδωμά-
τια, 2 τουαλέτες, διαμπερές 3ος όρο-
φος, τέντες εμπρός – πίσω, ηλιακό. Θεά-
τρου 2 & Δαναού στο Άργος. τηλ. 27510 
66000, 6945155597.

    ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάρο-
δος Νικηταρά, Άργος. Τηλ. 6947124763 
(Κα Μαρία).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5,5 στρεμμάτων 
πορτοκαλιές με δικό του νερό στο 
δρόμο Ηραίου – Πουλακίδας. Τηλ. 
6983275123
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 στρέμματα, 
στα Πυργιώτικα, οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6948309742

Πωλούνται διαμερίσματα 76τ.μ. 
και μεζονέτες 116τ.μ. στην περιο-
χή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στε-
γασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα 
καλοριφέρ χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

Πωλούνται διαμερίσματα νεόκτιστα σε 
απόσταση 200μέτρων από το Νοσοκο-
μείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 
Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινη-
τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έως 30 ετών για εργασία 
σε καφέ στο κέντρο της πόλης του Άρ-
γους. Τηλ. 27510 22843

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα φυ-
σικής χημείας και σε γκρουπ 1-4 ατό-
μων,  γυμνάσιο – Λύκειο, σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στο Παλαιό Ναύπλιο.  

Αντώνης Παπαδόπουλος Φυσικός, MSc 
Χημείας. Τηλ: 6972054190

Έμπειρη καθηγήτρια με σπουδές 
στο εξωτερικό παραδίδει 
μαθήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ και 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας. Όλα τα 
επίπεδα. Περιοχές Άργος – 
Ναύπλιο και περίχωρα. Τηλ. 
επικοινωνίας 694 633 61 54

Αναλαμβάνω διάφορες οικοδομικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες, νυχτερινή 
φύλαξη χώρων κλπ. Πληροφορίες κος 
Φώτης. Τηλ. 6946316668, 6994189508.

Ζητούνται νέες / νέοι σερβιτόροι + βο-
ηθός μαγείρου, γλώσσες, δίπλωμα του-
ριστικών επαγγελμάτων, άλλες δεξιό-
τητες, συστάσεις, θα συνυπολογιστούν. 
Βιογραφικό στο evip@lachocolatiere.gr

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε Άρ-
γοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση στην έκ-
θεση. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972330317

Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών 
κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημά-
των. Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα και 
φύλαξη παιδιών, στην περιοχή Ναυπλί-
ου. Τηλ. 6945525435

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε 
χαμηλές τιμές. Τηλ. 6978623695.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από κυρία, SUZUKI SX4, 4X4 
GLX 1600 κυβικά, τριετίας, 39500 χι-
λιόμετρα, αντιπροσωπείας, καινούργιο, 
ατρακάριστο, σέρβις σε αντιπροσω-
πεία, φουλ έξτρα, μεταλλικό χρώμα, 
ράδιο CD, κλίμα , αισθητήρες πίσω, 
navigation, ζάντες αλουμινίου, φιμέ 
τζάμια. Τιμή 14.500 ευρώ. Τηλ. 6977 
470313

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault 19. Τηλ. 27510 69204, 
6946810252

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 
200 με όλα τα βιβλία service, 108000 
Km, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑYΡΟ 1600 κυ-
βικά του 2008. τηλ.27510 24185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας Άρ-
γους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. Τηλ. 
6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μελισσοκομικό υλικό και μη-
χανή μελισσοκομική. Τηλ. 27510 67198, 
27510 69204, 6946 810252, 6984733162.
Προλάβετε!

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Μα πως είναι δυνατό 

να την μισούν; 

Πιθανότητες διάσωσης 

Ποιος σας είπε πως οι πιστοτικές κάρτες είναι 

καταστροφή και πως τα χρέη μπορεί να σας 

οδηγήσουν στο απενενοημένο; Λάθος, οι 

κάρτες και τα χρέη σώζουν ζωές. Ναι, όπως 

ακούσατε, σώζουν ζωές!!!

Ο Τάκης και η Κατίνα πετούν προς Αυστραλία 

για δύο εβδομάδες 

διακοπές για να 

γιορτάσουν την 40ή 

επέτειό τους. 

Ξαφνικά, ακούγεται 

ο κυβερνήτης από τα 

μεγάφωνα: 

«Κυρίες και κύριοι, 

φοβάμαι ότι έχω 

κάποια πολύ άσχημα 

νέα… 

Οι μηχανές μας στα-

μάτησαν και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 

προσγείωση έκτακτης ανάγκης. Για καλή μας 

τύχη βλέπω ένα αχαρτογράφητο νησί κάτω 

από εμάς και μάλλον θα καταφέρουμε να 

προσγειωθούμε στην παραλία. Το άσχημο 

της υπόθεσης είναι ότι θα είναι από πολύ 

δύσκολο έως αδύνατον να μπορέσουν ποτέ 

να μας εντοπίσουν και θα πρέπει να ζήσουμε 

για πάντα στο νησί» 

Χάρη στην ικανότητα του πληρώματος, το 

αεροπλάνο προσγειώνεται με ασφάλεια στο 

νησί. Μετά από μια ώρα, ο Τάκης γυρίζει στη 

γυναίκα του και την ρωτά: 

«Κατίνα, εξοφλήσαμε την κάρτα της 

American Express;» 

«Όχι, γλυκέ μου», του απαντά η Κατίνα. 

 

Ο Τάκης, που είναι ακόμη ταραγμένος από 

την προσγείωση, ρωτά στη συνέχεια: 

«Κατίνα, την 

πληρώσαμε την 

MasterCard;» 

«Ω, όχι! Συγγνώμη. 

Ξέχασα να κάνω την 

κατάθεση», λέει η 

Κατίνα 

«Να σε ρωτήσω και 

κάτι τελευταίο ρε Κα-

τίνα. Μήπως θυμάσαι 

αν εξόφλησες την 

Visa αυτό το μήνα;» 

«Συχώρα με Τάκη», λέει η Κατίνα κλαίγοντας, 

«αλλά ούτε αυτή πρόφτασα να ξοφλήσω». 

 

Ο Τάκης την αρπάζει και της δίνει το μεγα-

λύτερο φιλί εδώ και 40 χρόνια. Η Κατίνα, 

τραβιέται και τον ρωτά με απορία, 

«Τι ήταν αυτό;» 

Και ο Τάκης απαντά: Σωθήκαμε! Θα μας 

βρούνε!!!!!!!!

Η υπηρέτρια
Πήρε κάποτε κάποιος τηλέφωνο στο σπίτι μίας αρχόντισσας 

και το σήκωσε η Φιλιππινέζα υπηρέτρια:

- «Ναι;»

- «Μήπως μπορείς να μου δώσεις την κυρία σου;»

- «Όχι, γιατί χέζει», είπε κλείνοντας το τηλέφωνο.

Βγαίνει από το μπάνιο η κυρία της εξοργισμένη.

- «Τι λόγια είναι αυτά; Δεν ντρέπεσαι καθόλου; Άλλη φορά 

να μιλάς πιο ευγενικά», μάλωσε την υπηρέτρια της.

Την άλλη μέρα χτύπησε πάλι το τηλέφωνο και το ξανασή-

κωσε η υπηρέτρια:

- «Ναι;»

- «Μήπως μπορείς να μου δώσεις την κυρία σου;»

- «Όχι, δεν μπορεί τώρα, είναι στην τουαλέτα.»

- «Α! Θα αργήσει;»

- «Μάλλον γιατί μπήκε κλάνοντας!»


