
Σενάρια και εκτιμήσεις 
για τους βουλευτές που 
εκλέγονται στην Αργολίδα

Πού 
πάνε 
οι έδρες
Ποιός θα κερδίσει την τρίτη έδρα στην Αργολίδα και από 
ποιό κόμμα; Ποιοί υποψήφιοι θα μπουν στη Βουλή; 
Πολλά ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για την εκλογή βουλευτών 
στο νομό. Καταγράφουμε εκτιμήσεις και παραδείγματα. Φυ-
σικά, λαμβάνουμε υπόψιν, ότι η εκλογή των βουλευτών δεν 
εξαρτάται μόνο από τη δική τους δυναμική, αλλά και από την 
δύναμη των κομμάτων, τόσο Πανελλαδικά, όσο και τοπικά.
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ΨΗΦΙΣΤΕ

Oι υποψήφιοι
στην Αργολίδα

ΣΕΛ.24

«Ας επιχειρήσουμε να 
ξαναδώσουμε αξία στην 
πολιτική. Να μικρύνει 
η απόσταση πολίτη και 
πολιτικού. Να πάψει η 
απαξίωση και υποτίμη-
ση των ανθρώπων, οι 
οποίοι ασχολούνται με 
τα κοινά», σημειώνει στο 
άρθρο του ο Υποψήφιος 
βουλευτής Αργολίδας 
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Αντωνόπου-
λος, 
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Συνέντευξη 
Γιάννη Μανιάτη

Λύση για τα σκουπίδια 
στην Ερμιονίδα
Με πανηγυρικό τρόπο ανακοινώθηκε η τροποποίηση της  

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και της Ελληνικής 

Εταιρείας Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. για την εναλλα-

κτική διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.
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«Οι λεβεντιές και οι 
παλικαρισμοί για σχίσιμο 
των μνημονίων και άλλα 
σχετικά δημιουργούν τις 
συνθήκες για το εξίσου 
τραγικό και καταστρο-
φικό να χρεοκοπήσεις 
μέσα στο ευρώ και να 
ζητήσεις εσύ ο ίδιος, γο-
νατιστός, να φύγεις από 
την ευρωζώνη, τονίζει 
στη συνέντευξή του ο Γ. 
Μανιάτης.

Σελ. 13

Γ. Αντωνόπουλος: 
Η ελπίδα...
«προ των θυρών»

Σχολείο Κωστή Παλαμά 
στο Ναύπλιο

Έως και την Τρίτη 
27 Ιανουαρίου θα 
γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις Συμμετο-
χής στο Σχολείο 
του Κωστή Παλαμά 
στο Ναύπλιο και 
θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Οι 
εκπαιδευόμενοι θα 
λάβουν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης 
από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών. 

Σελ 14
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Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού! Ευχαριστούμε την Εφορία Αρχαιοτήτων για την εμπέδωση των παροιμιών 
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Εκλογές 2015 κατ επιλογή της μνημονιακής κυβερνητικής κοινοπραξίας

… και συ πολίτη που ήσουν;
Με πρόσχημα την αποτυχία εκλογής 
προέδρου της δημοκρατίας οδηγείται 
η χώρα την Κυριακή σε πρόωρες εκλο-
γές κάτω από ένα σκηνικό τρόμου και 
απαξίωσης του αντιπάλου. Μνημονιακά 
ή αντιμνημονιακά κόμματα; Αυτό θα το 
επιλέξει ο πολίτης που θα πάρει μέρος 
στις εκλογές, όμως το ζητούμενο είναι 
η αξιοπρέπεια τόσο για όσους συμμετέ-
χουν στο εκλογικό πανηγύρι όσο και για 
όσους συνειδητά απέχουν των εκλογών.
Ο «α» έψαξε και βρήκε στοιχεία τα οποία 
θα σας βοηθήσουν στην κατανόηση της 
διάθεσης των ψήφων για τον σχηματι-
σμό κυβερνήσεων συνεργασίας στην πε-
ρίπτωση έλλειψης αυτοδυναμίας. Προς 
διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε και 
έναν πίνακα για τον συνδυασμό κομμά-
των και εδρών.

Εκλογικό σύστημα
Σύμφωνα με το ισχύον εκλογικό σύστη-
μα, για να εισέλθει ένας συνδυασμός ή 
ένας μεμονωμένος υποψήφιος στη Βου-
λή, πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχι-
στον 3% των εγκύρων ψήφων πανελλα-
δικά.
Στα έγκυρα δε συμπεριλαμβάνονται τα 
λευκά ψηφοδέλτια. Αν για παράδειγ-
μα δώσουν 8.000.000 πολίτες έγκυρη 
ψήφο, θα πρέπει το κόμμα ή ο μεμονω-
μένος υποψήφιος να λάβει τουλάχιστον 
240.000 ψήφους, προκειμένου να λά-
βει μέρος στην κατανομή των εδρών. Η 
ρύθμιση αυτή έχει σκοπό την αποφυγή 
του κατακερματισμού των βουλευτικών 
εδρών σε πολύ μικρά κόμματα και την 
ενίσχυση των μεγάλων κομμάτων, ώστε 
να σχηματίζεται ευκολότερα απόλυτη 
πλειοψηφία εδρών στη Βουλή.
Ο νόμος 3231/2004 εισάγει κατά τα λοιπά 
νέο σύστημα κατανομής των κοινοβου-
λευτικών εδρών σε όσους ξεπεράσουν 
αυτό το ποσοστό.
Ως έγκυρες ψήφοι λογίζονται αυτές οι 
οποίες δεν είναι λευκές ή άκυρες (ση-
μαδεμένες, μουντζουρωμένες, φάκελος 
χωρίς ψηφοδέλτιο κλπ.). Ο μη συνυπολο-
γισμός των λευκών στις έγκυρες ψήφους 
έγινε με μεταγενέστερη ερμηνευτική 
διάταξη, αυτή του άρθρου 1 του νόμου 
3434/2006.
Πιο συγκεκριμένα ο ισχύων εκλογικός νό-
μος προβλέπει τα εξής
-Για να εισέλθει ένας συνδυασμός (κόμ-
μα, συνασπισμός κομμάτων ή μεμονωμέ-
νος υποψήφιος) στο Κοινοβούλιο, πρέπει 
να λάβει ποσοστό τουλάχιστον 3% επί 
των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικρά-
τειας (Άρθρο 5 του νόμου). 
-Οι 250 από τις 300 έδρες κατανέμονται 
βάσει απλής αναλογικής, με εκλογικό μέ-
τρο το κλάσμα {άθροισμα ψήφων όσων 

ξεπέρασαν το 3%}/250.
Για να καθορισθεί ο αριθμός των εδρών 
που λαμβάνει κάθε συνδυασμός, γίνεται 
η διαίρεση {ψήφοι συνδυασμού}/{εκλο-
γικό μέτρο}, με το πηλίκο στρογγυλο-
ποιημένο στον προηγούμενο ακέραιο 
(πχ, εάν προκύπτει 95,9, ο συνδυασμός 
κερδίζει 95 έδρες). Εάν στο τέλος της 
διανομής μένουν αδιάθετες έδρες λόγω 
των στρογγυλοποιήσεων, αυτές παραχω-
ρούνται στους συνδυασμούς με τα μεγα-
λύτερα υπόλοιπα από την παραπάνω δι-
αίρεση. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό 
κατανέμονται και οι έδρες των βουλευ-
τών Επικρατείας. 
-Οι υπόλοιπες 50 έδρες παραχωρούνται 
στον πρώτο συνδυασμό, ανεξάρτητα 
από το ποσοστό του ή τη διαφορά του 
από το δεύτερο.
Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί στοι-
χείο πλειοψηφικού συστήματος, βασί-
ζεται στη σκέψη ότι επιτρέπει τη δη-
μιουργία σταθερής κοινοβουλευτικής 
πλειοψηφίας. Έτσι, για να αποκτήσει ένα 
κόμμα την απόλυτη πλειοψηφία των 151 
εδρών στο Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι 
είναι πρώτο σε ψήφους και θα λάβει τις 
50 έδρες, πρέπει να πάρει τουλάχιστον 
άλλες 101 από τις 250 έδρες που κατανέ-
μονται με την απλή αναλογική.
Άρα χρειάζεται ένα ποσοστό 40.5% 
(101/250) επί του συνόλου των εγκύρων 
ψηφοδελτίων των κομμάτων που δικαι-
ούνται έδρες, δηλαδή των κομμάτων που 
έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο 
του 3%. Έτσι, όσο το άθροισμα των πο-
σοστών των κομμάτων που βρίσκονται 
κάτω από το 3% αυξάνεται, τόσο μειώνε-
ται το ποσοστό που απαιτείται να λάβει 
το πρώτο κόμμα, ώστε να αποκτήσει αυ-
τοδυναμία. Στις εθνικές εκλογές του 2007 
το άθροισμα των ποσοστών των κομμά-
των κάτω από 3% ήτανε 3.08%.
Έτσι το ποσοστό που απαιτούνταν για 
να λάβει το πρώτο κόμμα οπωσδήπο-

τε (δηλαδή χωρίς τη χρήση υπολοίπου) 
111+40=151 έδρες ήτανε 41.37%. Το 
πρώτο κόμμα σε εκείνες τις εκλογές έλα-
βε 41.83% και 112+40=152 έδρες. Με 
βάση αυτόν τον υπολογισμό βρίσκεται 
το πόσες έδρες δικαιούται ένας συνδυα-
σμός σε όλη την επικράτεια, όχι όμως και 
ποιες. 
-Η κατανομή των συγκεκριμένων εδρών 
σε κάθε εκλογική περιφέρεια είναι πιο 
περίπλοκη διαδικασία. Για τον καθορι-
σμό του εκλογικού μέτρου (του αριθμού 
ψήφων που αντιστοιχούν σε μια έδρα), 
λαμβάνεται ως βάση, σε αντίθεση με την 
προηγούμενη διαδικασία, το σύνολο των 
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν όλοι 
ανεξαιρέτως οι συνδυασμοί στην οικεία 
εκλογική περιφέρεια, ανεξάρτητα από το 
αν ξεπέρασαν το όριο του 3%.
Το σύνολο των ψήφων αυτών (χωρίς τα 
λευκά και τα άκυρα) διαιρούμενο με τον 
αριθμό των εδρών που αναλογούν στην 
περιφέρεια αυτήν δίνει το εκλογικό μέ-
τρο της συγκεκριμένης εκλογικής περι-
φέρειας.
Έτσι κάθε περιφέρεια έχει το δικό της 
εκλογικό μέτρο. Το σύνολο των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συν-
δυασμός σε μια εκλογική περιφέρεια 
διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο δίνει 
τον αριθμό των εδρών που λαμβάνει ο 
συνδυασμός στην εκλογική περιφέρεια 
αυτήν. Όπως και στη διαδικασία για όλη 
την επικράτεια, κατά την πρώτη κατανο-
μή λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το ακέραιο 
μέρος του πηλίκου (3,98 = 3 έδρες).
Το υπόλοιπο όμως, σε αντίθεση με τη δι-
αδικασία για όλη την επικράτεια, δεν κα-
τανέμεται αμέσως με βάση το δεκαδικό 
μέρος, αλλά οι έδρες που απομένουν λο-
γίζονται ως αδιάθετες και ακολουθείται 
άλλη διαδικασία.
Για τη διάθεση των αδιάθετων εδρών 
λαμβάνεται υπόψιν πλέον ο αριθμός των 
εδρών που δικαιούται ο κάθε συνδυα-

σμός σε όλη την επικράτεια με βάση την 
πρώτη διαδικασία.
Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει και το πρώτο 
κόμμα τις 50 επιπλέον έδρες που του ανα-
λογούν. Οι υπολειπόμενες αυτές έδρες, 
ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των 
εδρών που δικαιούται να λάβει το κόμ-
μα σε όλη την επικράτεια, του δίνονται 
στις περιφέρειες όπου έχει μεγαλύτερο 
υπόλοιπο ψήφων (μεγαλύτερο δεκαδικό 
μέρος στο πηλίκο της διαίρεσης σε κάθε 
εκλογική περιφέρεια). 
Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης διατάξεις 
σχετικά με το τυπικό της διαδικασίας, 
τον αριθμό σταυρών προτίμησης, καθώς 
και τον τρόπο επανόδου στην υπηρεσία 
όσων δημοσίων υπαλλήλων παραιτού-
νται για να θέσουν υποψηφιότητα. Ορί-
ζει ακόμα ότι σε περίπτωση διαδοχικών 
εκλογών, οι οποίες γίνονται πριν περά-
σουν 18 μήνες από τις προηγούμενες, αυ-
τές δε θα γίνουν με σταυρό προτίμησης, 
αλλά με δεσμευμένους συνδυασμούς (λί-
στες), όπως στις εκλογές του 1985.

Αυτοδυναμία του 40.4% 
επί των εγκύρων

Ο νόμος 3636/2008, μετά από νομοθετι-
κή πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερι-
κών Προκόπη Παυλόπουλου, τροποποί-
ησε τον 3231/2004, παραχωρώντας στο 
πρώτο κόμμα 50 επιπλέον έδρες, δηλαδή 
10 περισσότερες σε σχέση με το νόμο 
του 2004. 
Έτσι, οι έδρες που κατανέμονται με βάση 
το ποσοστό των κομμάτων είναι 250 
αντί για 260, και άρα το θεωρητικό ελά-
χιστο ποσοστό για να πετύχει κάποιο 
κόμμα βέβαιη αυτοδυναμία από 42.7% 
(111/260) των εγκύρων μετατρέπεται σε 
40.4% (101/250).
Το ελάχιστο ποσοστό αυτοδυναμίας 
40.4% επί των εγκύρων αλλάζει και δεν 
είναι σταθερό (γίνεται μικρότερο) ανάλο-
γα με το ποσοστό που θα πάρουν τα κόμ-
ματα που τελικά μένουν εκτός βουλής.
Επίσης o νόμος 3636/2008 δυσχέρανε 
ιδιαίτερα τις προεκλογικές συνεργασίες 
κομμάτων, καθότι η επιπλέον παραχώρη-
ση των 50 εδρών σε συνασπισμό συνερ-
γαζόμενων κομμάτων προς διευκόλυνση 
σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης 
λαμβάνει χώρα μόνο αν ο μέσος όρος της 
δύναμης των κομμάτων που τον απαρτί-
ζουν είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη 
του αυτοτελούς κόμματος που συγκέ-
ντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων 
ψήφων.

Πηγή: ekloges.gr
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Φθηνή ανακύκλωση και καθημερινή αποκομιδή στην Ερμιονίδα

Ο Σφυρής ψάχνει οριστική λύση 
για τα σκουπίδια

Με πανηγυρικό τρόπο ανακοινώθη-
κε η τροποποίηση της  σύμβασης 
μεταξύ του Δήμου Ερμιονίδας και 
της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίη-
σης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 
για την εναλλακτική διαχείριση των 
Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασί-
ας.
Η δημοτική παράταξη του δημάρ-
χου Δημήτρη Σφυρή με ανακοίνω-
σή της επισημαίνει: «Θεωρούμε ότι 
η τροποποίηση της σύμβασης με 
την ΕΕΑΑ αποτελεί για το Δήμαρχο 
κ. Σφυρή και τη νέα Δημοτική Αρχή 
μια καινούργια θετική κατάκτηση 
στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της 
διαχείρισης των απορριμμάτων, 
που ο Δήμος έχει ήδη αρχίσει να 
εφαρμόζει, με εμφανέστατα τα απο-
τελέσματα της καθαριότητας, της 
αισθητικής εικόνας της περιοχής 
μας, κυρίως όμως της υγείας μας».
Η τροποποίηση ψηφίστηκε κατά 
πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο (δεν ψηφίστηκε από τους 
κους Τόκα και Λυμπερόπουλο). 
Η Σύμβαση Συνεργασίας για την 
Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών 
Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ 
του Δήμου Ερμιονίδας και της ΕΕΑΑ 
Α.Ε., είχε υπογραφεί στις 25 Απριλί-

ου 2013 και 
π ρ ο έ β λ ε π ε 
τη χωριστή 
σ υ λ λ ο γ ή 
των ανακυ-
κ λ ώ σ ι μ ω ν 
α ποβλήτων 
συσκευασίας 
από το Δήμο 
Ε ρ μ ι ο ν ί δ α ς 
μέσω του 
σ υ σ τ ή μ α -
τος του μπλε 
κάδου. Με 
τη σύμβαση 
του 2013 ο 
Δήμος Ερμι-
ονίδας εκτός 
από την απο-
κομιδή των ανακυκλώσιμων, είχε 
αναλάβει και την υποχρέωση της 
μεταφοράς τους στο Κέντρο Διαλο-
γής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 
Τρίπολης με δικά του έξοδα.
Συνεπώς, εφόσον στην περιοχή 
του Δήμου Ερμιονίδας δεν υπήρ-
χε Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανα-
κυκλώσιμων Υλικών, η μεταφορά 
των ανακυκλώσιμων αποβλήτων 
συσκευασίας στο ΚΔΑΥ Τρίπολης 
γινόταν με το απορριμματοφόρο 

όχημα του Δήμου Ερμιονίδας. Έτσι 
ο Δήμος Ερμιονίδας επιβαρυνόταν 
με υψηλό λειτουργικό κόστος κατά 
τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων, 
όπως είναι τα καύσιμα, οι εργατο-
ώρες του οδηγού και  η φθορά του 
οχήματος. Επίσης χανόταν πολύτι-
μος χρόνος με την απασχόληση του 
απορριμματοφόρου στο δρομολό-
γιο Κρανιδίου – Τρίπολης με απο-
τέλεσμα ο Δήμος να στερείται της 
χρήσης του απορριμματοφόρου 
από την καθημερινή αποκομιδή 

των ανακυκλώσιμων απο-
βλήτων, τα οποία ως εκ τού-
του παρέμεναν περισσότερο 
χρόνο στους μπλε κάδους 
προκαλώντας την αισθητική 
μας.  

Όπως επισημαίνει η δημοτι-
κή παράταξη του Δημήτρη 
Σφυρή Δημοτική Συνεργα-
σία Ερμιονίδας «με την τρο-
ποποίηση της σύμβασης, 
που ψηφίστηκε στις 16-1-
2015, ο Δήμος Ερμιονίδας 
αναλαμβάνει την αποκομιδή 
ανακυκλώσιμων αποβλή-
των, τα οποία θα συγκεντρώ-
νονται στον αδειοδοτημένο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Ανακυκλώσιμων Υλικών, που λει-
τουργεί εντός του Δήμου Ερμιονί-
δας. Αμέσως μετά τα εν λόγω ανα-
κυκλώσιμα θα μεταφορτώνονται 
σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι θα 
μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Κορινθίας 
χωρίς να χρησιμοποιηθεί απορριμ-
ματοφόρο του Δήμου. Γι’ αυτή τη 
μεταφορά ο Δήμος θα επιδοτείται, 
σύμφωνα με τους όρους της ίδιας 
σύμβασης, με 43,05 € ανά μεταφε-
ρόμενο τόνο ανακυκλώσιμων.    

Επομένως με τη νέα τροποποιημένη 
σύμβαση   ο Δήμος κερδίζει και το 
λειτουργικό κόστος της μεταφοράς 
των ανακυκλώσιμων σε ΚΔΑΥ αφού 
δεν θα καταβάλει ούτε ένα ευρώ για 
τη μεταφορά τους και παράλληλα 
εξασφαλίζει την καθημερινή απο-
κομιδή των ανακυκλώσιμων του 
μπλε κάδου, αφού το απορριμμα-
τοφόρο των ανακυκλώσιμων   του 
Δήμου θα είναι πλέον καθημερινά 
ελεύθερο για τη συλλογή του περι-
εχομένου των μπλε κάδων».

Να σημειωθεί ότι η ΕΕΑΑ παρέδωσε 
ήδη στο Δήμο Ερμιονίδας άλλους 
220 μπλε κάδους 1.100 λίτρων και 
έτσι αυξάνεται ο όγκος του χώρου 
υποδοχής των ανακυκλώσιμων και 
κατ’ επέκταση το ποσοστό ανακύ-
κλωσης αποβλήτων συσκευασίας. 
Επίσης ύστερα από αίτημα του Δή-
μου Ερμιονίδας επίκειται η παραχώ-
ρηση από την ΕΕΑΑ ενός δεύτερου 
απορριμματοφόρου οχήματος ανα-
κυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, 
η παραχώρηση ειδικών κάδων (κώ-
δωνες) συλλογής γυαλιού, 200 ενη-
μερωτικών αφισών για τους μπλε 
κάδους και ανταλλακτικών για τους 
ήδη υπάρχοντες μπλε κάδους. 
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Ειδική άδεια για να ψηφίσετε

Πού ψηφίζω και πώς

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται 
ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για την 
άσκηση του εκλογικού τους  δικαιώματος.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής:
1. Όλες οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπο-
ρικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργα-
σίες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι γε-
νικώς απασχολούν προσωπικό και υπάγονται 
στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χο-
ρηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια 
απουσίας με αποδοχές για τη διευκόλυνση 
άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. 
2. Ο αριθμός των ημερών αδείας απου-
σίας καθορίζεται ως ακολούθως: 
Α. Για τους μισθωτούς για τους οποί-
ους εφαρμόζεται καθεστώς εξα-
ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 
α) Σε όσους μετακινηθούν σε από-
σταση 100-200 χιλιομέτρων, χορη-
γείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας. 
β) Σε όσους μετακινηθούν σε από-
σταση 201-400 χιλιομέτρων, χορη-
γείται άδεια δύο εργάσιμων ημερών. 
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε από-
σταση 401 χιλιομέτρων και άνω χο-
ρηγείται άδεια τριών εργάσιμων ημε-
ρών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου 
οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 
δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα 

οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθ-
μός των ημερών αδείας που χορηγείται θα 
εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς ωστόσο 
να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. 
Β. Για τους μισθωτούς για τους οποί-
ους εφαρμόζεται καθεστώς πεν-
θήμερης εβδομαδιαίας εργασίας: 
α) Σε όσους μετακινηθούν σε από-
σταση 200-400 χιλιομέτρων, χορη-
γείται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας. 
β) Σε όσους μετακινηθούν σε από-
σταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χο-
ρηγείται άδεια δύο εργάσιμων ημε-
ρών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου 
οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. 
γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, ο 
αριθμός των ημερών αδείας που χορηγεί-
ται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, χωρίς 
να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες. 
3. Για όσους εκ των μισθωτών μετακινού-
νται, η  Κυριακή (ημέρα διεξαγωγής της 
ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή 
θεωρείται ως ημέρα ειδικής άδειας με 
αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται και 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγρά-
φους.
4. Η χορηγούμενη άδεια για την άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος  δεν συμψηφί-
ζεται με την ετήσια άδεια μετ΄ αποδοχών.

Από την ειδική εφαρμογή «Που 
Ψηφίζω» του υπουργείου Εσω-
τερικών οι ψηφοφόροι μπο-
ρούν να δουν την διεύθυνση 
του εκλογικού τους τμήματος 
αλλά και τον χάρτη για το που 
θα ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα. Ο ψηφοφόρος συ-
μπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία 
του και όχι τον Ειδικό Εκλογι-
κό Αριθμό (E.E.A.) εάν δεν τον 
γνωρίζει μπορεί να δει που θα 
πρέπει με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά να μεταβεί την Κυρια-
κή ώστε να ψηφίσει. Εκτός από 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα οι 
πολίτες προκειμένου να πληρο-
φορηθούν που θα ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα και στο 
τηλέφωνο 2131361500.
Δήμοι, ΚΕΠ αλλά τα γραφεία 
των αστυνομικών τμημάτων 
που εκδίδουν ταυτότητες θα 
λειτουργούν κανονικά το Σαβ-
βατοκύριακο. Οι υπηρεσίες που 
εμπλέκονται στη διενέργεια των 
εκλογών θα παραμείνουν ανοι-
κτές το Σάββατο και την Κυριακή 
24 και 25. Πέμπτη – Παρασκευή 
09:00 έως 17:00, Σάββατο 09:00 
έως 19:00 και Κυριακή 07:00 έως 
19:00. Κατά τις ίδιες αυτές ημέ-
ρες θα λειτουργούν και οι υπη-
ρεσίες των δήμων της χώρας 
που εμπλέκονται στην εκλογική 
διαδικασία. Επίσης τις ίδιες ημέ-

ρες οι αρμόδιες υπηρεσίες θα 
εκδίδουν δελτία ταυτότητας».

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 
07:00 το πρωί και θα κλείσουν 
στις 19:00 το απόγευμα. 
Όλοι οι εκλογείς, με το ονοματε-
πώνυμό τους, το όνομα πατρός 
και το έτος γέννησης μπορεί 
μέσω του υπολογιστή ή του κι-
νητού τηλεφώνου να δουν σε 
ποιο εκλογικό κέντρο ψηφίζουν 
στις εκλογές της 25ης Ιανουαρί-
ου, με την ίδια διαδικασία που 
ακολουθείται σε όλες τις εκλογι-
κές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με την εκλογική νομο-
θεσία οι εκλογείς προσέρχονται 
στο κατάστημα της ψηφοφο-
ρίας και παρουσιάζονται στην 
εφορευτική επιτροπή, η οποία 
αναγνωρίζει την ταυτότητά 
τους και επαληθεύει την εγγρα-
φή τους στον εκλογικό κατάλο-
γο.
Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατά-
στημα της ψηφοφορίας ένας- 
ένας ή σε μικρές 
ολιγάριθμες ομάδες, 
με τη σειρά της προ-
σέλευσής τους και 
όπως ειδικότερα κα-

θορίζει κάθε 
ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή 
επιτροπή.
Η αναγνώρι-
ση των εκλο-
γέων για την 
άσκηση του 
ε κ λ ο γ ι κ ο ύ 
τους δικαιώ-
ματος γίνεται 
με βάση την 
α σ τ υ ν ο μ ι κ ή 
τους ταυτότη-
τα ή τη σχετι-
κή προσωρι-
νή βεβαίωση 
της αρμόδιας 
αρχής ή το 
δ ι α β α τ ή ρ ι ό 

τους ή την άδειας οδήγησης ή το 
ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων 
των ασφαλιστικών ταμείων.  
Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομ-
μένα» δελτία αστυνομικής 
ταυτότητας είναι αποδεκτά.  
Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική 
επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ει-
δικό γνώρισμα μονογραφημένο 
από τον αντιπρόσωπο της δικα-

στικής αρχής και σφραγισμένο 
με τη σφραγίδα της επιτροπής, 
καθώς και πλήρη σειρά έντυ-
πων ψηφοδελτίων όλων των 
συνδυασμών και υποψηφίων.  
Εκλογείς, που από σωματική 
αδυναμία δεν μπορούν να κά-
νουν τα πιο πάνω, έχουν το δι-
καίωμα για το σκοπό αυτό να 
απευθυνθούν στον αντιπρό-
σωπο της δικαστικής αρχής 
ή σε μέλος της εφορευτικής 
επιτροπής, οι οποίοι είναι υπο-
χρεωμένοι να τους βοηθήσουν. 
Απαγορεύεται στον εκλο-
γέα να ρίξει το ψηφο-
δέλτιό του στην κάλπη:  
α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φά-
κελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν 
δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και  
β) αν ο εκλογέας δεν απο-
σύρθηκε πρώτα στον ξε-
χωριστό χώρο (παραβάν).  
Στον εκλογέα που ψήφισε χορη-
γείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική 
βεβαίωση που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο της εφορευ-
τικής επιτροπής και σφραγίζεται 
με τη σφραγίδα της.



Οι θέσεις 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ - ΜΑΡΣ

Βασικοί άξο-
νες του πλαισί-
ου αυτής της 
πολιτικής συ-
νεργασίας του 
σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 
ΜΑΡΣ (Μετω-

πική Αριστερή Συμπόρευση), Πολιτική Συνεργασία 
Δυνάμεων και Αγωνιστών/στριών είναι:
1. Η ριζική αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου, 
υπέρ της εργασίας και σε βάρος του κεφαλαίου, με 
πάλη για βασικούς στόχους βελτίωσης της θέσης 
των εργαζόμενων.
2. Η μονομερής κατάργηση των μνημονίων και των 
δανειακών συμβάσεων. 
3. Η στάση πληρωμών στους δανειστές, η μη ανα-
γνώριση και διαγραφή του χρέους.
4. Η έξοδος από το ευρώ, η ρήξη και έξοδος από την 
ΕΕ. Η απαλλαγή από κάθε είδους επιτροπεία από 
τους διεθνείς μηχανισμούς και οργανισμούς των πο-
λυεθνικών.
5. Οι εθνικοποιήσεις όλων των τραπεζών και των με-
γάλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας χωρίς 
αποζημίωση, και η λειτουργία τους με εργατικό-λα-
ϊκό έλεγχο. Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ - Έλεγχος για τις 
εγκληματικές του πράξεις.
6. Η πάλη για τον εργατικό και λαϊκό έλεγχο, τον δη-
μόσιο, κοινωνικό σχεδιασμό της οικονομίας. Η προ-
άσπιση των συμφερόντων και των αναγκών των μι-
κρομεσαίων, αυτοαπασχολούμενων στρωμάτων και 
των αγροτών.
7. Η υπεράσπιση και διεύρυνση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού (κατάργηση 
ομάδων ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ).
8. Η πάλη για τη συντριβή των φασιστικών συμμορι-
ών και του ρατσισμού.
9. H παροχή ασύλου στους πρόσφυγες και η νομιμο-
ποίηση όλων των μεταναστών.
10. Η υπεράσπιση της ειρήνης, η μη συμμετοχή με 
οποιονδήποτε τρόπο της χώρας μας στους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

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

(οδός Αγαπητού 6 – Ν. Βυζάντιο)
Το Διαμέρισμα είναι 3ου ορόφου, 103 τ.μ., τεσσάρι (3 υπνοδωμάτια), 

με ανοιχτή θέση στάθμευσης και αποθήκη (3,65 τμ)

Γκιόλας: Γιατί είμαι 
υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ

Με μια ανοιχτή επιστολή, σε 
προσωπικό ύφος, ο υποψήφιος 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης 
Γκιόλας αναλύει τους λόγους 
για τους οποίους ζητά την ψήφο 
των ψηφοφόρων της Αργολί-
δας:
«Επειδή η λαίλαπα του μνημονί-

ου έχει εξαθλιώσει τη χώρα ελάτε όλοι να ενώσουμε 
δυνάμεις με ενεργή και διαρκή συμμετοχή, υπερβαί-
νοντας το αντικοινωνικό πρότυπο της ιδιώτευσης και 
της φροντίδας για το ατομικό μικροσυμφέρον που 
επιβλήθηκε από τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό.
Χρειάζεται να επαναφέρουμε στο προσκή-
νιο τις αξίες της αλληλεγγύης, της αξιο-
πρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Από την πλευρά μου σας δηλώνω παρών, όπως επί 
σειρά δεκαετιών, με αγνότητα, συνέπεια, συνέχεια 
και αγωνιστικότητα, από τη θέση που με τίμησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλω να συμβάλλω στο καλύτερο αύριο της κοι-
νωνίας των πολλών, των ανέργων, των εργαζομέ-
νων, των μικρομεσαίων στρωμάτων καθώς και της 
νεολαίας μας που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. 
Είμαι βέβαιος ότι είναι σίγουρα πιο πολλά αυτά που 
μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν».

Εντυπωσιάστηκε η Κουβανική αποστολή

Με τις καλύτερες εντυπώσεις επέστρεψε στην Κούβα, ο Αλεχάντρο Κάστρο Εσπίν μετά 

της συζύγου του απ την σύντομη επίσκεψη στην Αργολίδα. Τόσο οι δυο μεγάλοι Δήμοι 

όσο και ο Δήμος Ασκληπιείου έδωσαν την καλύτερη δυνατή φιλοξενία (τα γεγονότα 

διέψευσαν τις φήμες περί δυσαρέσκειας). Απόλυτα ικανοποιημένος υπήρξε και ο 

φορέας διοργάνωσης αυτής περιοδείας και μάλιστα αναμένεται να προσκαλέσει ειδικά 

στην Επίδαυρο σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου και του θεάτρου, 

φρεσκάροντας την φήμη του αρχ. Θεάτρου.
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: 836

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2015
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

Σενάρια και εκτιμήσεις για τους βουλευτές που θα εκλεγούν την Κυριακή

Ποιοί κερδίζουν έδρα στην Αργολίδα
Πολλά ενδεχόμενα είναι ανοιχτά 

για την εκλογή βουλευτών στην 
Αργολίδα. Επιχειρούμε μια ανάλυση, 
χωρίς να διεκδικούμε το αλάθητο. 
Άλλωστε η εκλογή των βουλευτών 
δεν εξαρτάται μόνο από τη δική τους 
δυναμική, αλλά και από την δύναμη 
των κομμάτων, τόσο Πανελλαδικά, 
όσο και τοπικά.
Σύμφωνα με τον αριθμό ψηφισάντων και 
τον αριθμό εδρών βγαίνει ένα μέτρο. Το 
2009 ήταν περίπου 17.000 ψήφοι για τις 
δύο έδρες. Έτσι τα δυο πρώτα κόμματα 
που θα πιάσουν το μέτρο αυτό, παίρνουν 
από μία έδρα, είτε στη πρώτη είτε στη 
δεύτερη κατανομή. 
Η τρίτη έδρα πάει στο κόμμα αυτό που το 
σύνολο των ψήφων είναι μεγαλύτερο του 
υπολοίπου του πρώτου κόμματος.

1ο Υποθετικό παράδειγμα για την Αρ-
γολίδα: 
ΣΥΡΙΖΑ:  22.000 ψήφοι
Ν.Δ.:  21.000 ψήφοι
Τρίτο κόμμα (ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ ή Χ.Α.):  
7000 ψήφοι.
Σε αυτή την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ 
Ν.Δ. κερδίζουν από μία έδρα. 
Εφόσον το τρίτο κόμμα έχει περισσότε-
ρους ψήφους από το υπόλοιπο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ (22.000 μείον 17.000 για τη πρώτη 
έδρα, υπόλοιπο αδιάθετο 5.000).  Αν λοι-
πόν  το τρίτο κόμμα έχει 7.000 κερδίζει 
την έδρα.

2ο Σενάριο για δύο έδρες ΣΥΡΙΖΑ

Είναι πολύ πιθανό, αρκεί να υπάρχει μια 
βασική προϋπόθεση: Ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει 
έστω και μία ψήφο περισσότερη του τρί-
του κόμματος. Σε αυτή την περίπτωση θα 
πάρει την δεύτερη έδρα.
Στις 3δρικές –όπως η Αργολίδα - και για 
την τρίτη έδρα, αν το σύνολο ψήφων του 
τρίτου κόμματος είναι κατά μία ψήφο 
μεγαλύτερο του υπολοίπου του πρώτου, 
διεκδικεί και την έδρα.

Πώς γίνεται η κατανομή
Διαβάστε αναλυτικά στη σελίδα 3 πώς 
γίνεται βάση της νομοθεσίας η κατανομή 

των εδρών.
Να σημειωθεί ότι η κατανομή των συ-
γκεκριμένων εδρών σε κάθε εκλογική 
περιφέρεια είναι πιο περίπλοκη διαδι-
κασία. Για τον καθορισμό του εκλογικού 
μέτρου (του αριθμού ψήφων που αντι-
στοιχούν σε μια έδρα), λαμβάνεται ως 
βάση, σε αντίθεση με την προηγούμενη 
διαδικασία, το σύνολο των εγκύρων ψη-
φοδελτίων που έλαβαν όλοι ανεξαιρέ-
τως οι συνδυασμοί στην οικεία εκλογι-
κή περιφέρεια, ανεξάρτητα από το αν 
ξεπέρασαν το όριο του 3%. Το σύνολο 
των ψήφων αυτών (χωρίς τα λευκά και 

τα άκυρα) διαιρούμενο με τον αριθμό 
των εδρών που αναλογούν στην περι-
φέρεια αυτή δίνει το εκλογικό μέτρο της 
συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας. 
Έτσι κάθε περιφέρεια έχει το δικό της 
εκλογικό μέτρο. Το σύνολο των εγκύ-
ρων ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συν-
δυασμός σε μια εκλογική περιφέρεια 
διαιρούμενο με το εκλογικό μέτρο δίνει 
τον αριθμό των εδρών που λαμβάνει ο 
συνδυασμός στην εκλογική περιφέρεια 
αυτή. Όπως και στη διαδικασία για όλη 
την επικράτεια, κατά την πρώτη κατανο-
μή λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το ακέραιο 
μέρος του πηλίκου (3,98 = 3 έδρες).
Το υπόλοιπο όμως, σε αντίθεση με τη δι-
αδικασία για όλη την επικράτεια, δεν κα-
τανέμεται αμέσως με βάση το δεκαδικό 
μέρος, αλλά οι έδρες που απομένουν λο-
γίζονται ως αδιάθετες και ακολουθείται 
άλλη διαδικασία. Για τη διάθεση των αδι-
άθετων εδρών λαμβάνεται υπ” όψιν πλέ-
ον ο αριθμός των εδρών που δικαιούται ο 
κάθε συνδυασμός σε όλη την επικράτεια 
με βάση την πρώτη διαδικασία.
Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει και το πρώτο 
κόμμα τις 50 επιπλέον έδρες που του ανα-
λογούν. Οι υπολειπόμενες αυτές έδρες, 
ώσπου να συμπληρωθεί ο αριθμός των 
εδρών που δικαιούται να λάβει το κόμ-
μα σε όλη την επικράτεια, του δίνονται 
στις περιφέρειες όπου έχει μεγαλύτερο 
υπόλοιπο ψήφων (μεγαλύτερο δεκαδικό 
μέρος στο πηλίκο της διαίρεσης σε κάθε 
εκλογική περιφέρεια).

2ος Μαραθώνιος 
Ναυπλίου 
“Την ευκαιρία να τρέξουν σε μία από 
τις ομορφότερες πόλεις της χώρας, θα 
έχουν οι δρομείς που θα πάρουν μέρος 
στον 2o Μαραθώνιο του Ναυπλίου στις 
15 Μαρτίου 2015”μας πληροφορούν οι 
διοργανωτές του Μαραθωνίου Ναυπλίου. 
Καλά οι ξένοι δεν το ξέρουν το Ναύπλιο 
ή το αγνοούν οι ντόπιοι; Τέτοιου είδους 
δελτία έβγαινα πριν 30-40 χρόνια όπου 
τονιζόταν η ομορφιά του «χωριού» μόνο 
που το Ναύπλιο δεν είναι χωριό ούτε 
άγνωστο στον κόσμο για να χρειάζεται 
τέτοιους «γλυψηματικούς επαίνους» για 
να συγκινήσει, εκτός κι αν έχει ανάγκη την 
ομορφιά του Ναυπλίου η διοργάνωση 
προκειμένου να είναι πετυχημένη.

ΟΦ.

Έκοψαν δέντρα - παγίδες
Συνεργεία του Δήμου Ναυπλίου ξερίζωσαν τα 
σάπια δέντρα πέριξ του δημοτικού σχολείου στην 
οδό Συγγρού, καθώς και εκείνων που το ριζικό 
τους σύστημα είχε αλλάξει την γεωμετρία του 
πεζοδρομίου δημιουργώντας παγίδες για τους 
διερχόμενους. Μετά την εκρίζωση, θα ακολουθήσει 
και η αποκατάσταση των πεζοδρομίων όπου 
καταστράφηκαν πλάκες.

Υ.Ζ.

Ολλανδοί στο Τολό
Τουρίστες από την Ολλανδία περιμένει το Τολό 
το επόμενο καλοκαίρι. Γι΄ αυτό και αρκετοί 
επιχειρηματίες συμμετείχαν στην τουριστική έκθεση 
που έγινε στην Ουτρέχτη, στο περίπτερο που έστησε 
εκεί η περιφέρεια. Στην έκθεση αυτή οι επισκέπτες 
ξεπέρασαν τους 118.000 και τα αποτελέσματα 
αναμένονται θετικά.

Υ.Ζ.



«Το Ποτάμι φουσκώνει στην 
Αργολίδα και αυτό είναι μόνο 
η αρχή” επισημαίνει σε δήλωσή 
της η υποψήφια βουλευτής Μα-
ρίλη Μέξη. Και τονίζει: «Το ότι 
μας πιστεύουν τόσοι άνθρωποι 
στην Αργολίδα, είναι αισιόδοξο 

και μας δημιουργεί μια μεγαλύ-
τερη αίσθηση   ευθύνης. Για τα 
νέα κόμματα, η περιφέρεια ήταν 
πάντα ένα πρόβλημα, δεδομέ-
νου ότι οι ψηφοφόροι τα αντι-
μετώπιζαν με καχυποψία. Έτσι, 
τα νέα κόμματα πρώτα δυνά-
μωναν στα αστικά κέντρα. Εμείς 
για πρώτη φορά, δείχνουμε ότι 
ο κόσμος μας εμπιστεύεται από 
την περιφέρεια προς το κέντρο, 
από έξω προς τα μέσα. Τα ποσο-
στά μας θα μεγαλώσουν κι άλλο 
και ο κόσμος θα αγκαλιάσει την 
πρότασή μας για την ανάπτυξη 
της χώρας». Η Μαρίλη Μέξη εί-
ναι ένα νέο πρόσωπο στην πο-
λιτική με πολλές αξιώσεις. Είναι 

Πανεπιστημιακός και εργάζε-
ται ερευνητικά και διδακτικά 
στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. 
Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση πολιτικών 
απασχόλησης και κοινωνικής 
πρόνοιας. Πέρα από την ακα-
δημαϊκή της δραστηριότητα, 
εργάζεται ως Εμπειρογνώμονας 
- Σύμβουλος σε υπουργεία και 
εθνικούς οργανισμούς σε ανα-
πτυσσόμενες χώρες στην Ευρώ-
πη παρέχοντας τεχνική βοήθεια 
σε θέματα αναδιοργάνωσης και 
μεταρρύθμισης του κοινωνικού 
κράτους.

VITACIVILIS
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Μια Εποχή στην Κόλαση
ΑΠΌ ΤΌΤΕ που οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη γη για 
προσωπικό όφελος και κέρδος και όχι για τη συλλογική κάλυψη αναγκών, 
παίρνει μορφή η έννοια της ιδιοκτησίας, η οποία στη συνέχεια, εκτός από 
τη γη επεκτείνεται σε αγαθά, κτίρια, μέσα παραγωγής, ζώα, ακόμα και 
ανθρώπους. Οριοθετείται με νοητά ή υπαρκτά σύνορα και υπερασπίζεται 
με κάθε μορφή βίας απ’αυτούς που την κατέχουν. Μέσω της ιδιοκτησίας 
γίνεται εφικτή η συσσώρευση πλούτου και εξουσίας, γίνεται εφικτή μια 
κοινωνία βασισμένη σε ανισότητες και χωρισμένη σε τάξεις, αυτές των 
δυνατών και των αδύναμων, των καταπιεστών και των καταπιεσμένων, 
των προνομιούχων και των μη προνομιούχων. Καθ’αυτό τον τρόπο, 
η έννοια της ιδιοκτησίας είναι η θεμέλια δομή του καπιταλιστικού 
συστήματος.
ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ για να προστατέψει αυτή τη συσσώρευση πλούτου και 
εξουσίας λειτουργεί με διάφορους μηχανισμούς αφόπλισης της σκέψης 
και της δράσης της κοινωνίας. Μέσω, κυρίως, της εκπαίδευσης, της 
θρησκείας, του στρατού και της συνεχής προπαγάνδας από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης προσπαθεί να δημιουργήσει πειθαρχημένα 
και υπάκουα άτομα, που δεν θα παρεκκλίνουν από τα εθνικιστικά, 
μιλιταριστικά, ρατσιστικά, θρησκευτικά, έμφυλα και σεξιστικά ιδεώδη, 
με απώτερο σκοπό να ανταποκρίνονται στις κυρίαρχες προσδοκίες, να 
δρούν ατομικιστικά, να είναι παραγωγικά και να μη σηκώνουν κεφάλι 
στο αφεντικό, να μην αμφισβητούν αυτό το σύστημα ιεράρχησης των 
ανθρωπίνων ζωών. 
ΓΙΑ ΌΠΟΙΟΝ δεν συμβιβάζεται με αυτό το μοντέλο ζωής και αντιδρά, 
για όποιον δε θέλει να είναι ούτε καταπιεστής αλλά ούτε καταπιεσμένος 
και αγωνίζεται ενάντια σ’αυτή τη καπιταλιστική μορφή της κοινωνίας, 
υπάρχει ο πιο εκδικητικός μηχανισμός του κράτους, η καταστολή κάθε 
ελευθερης βούλησης με κάθε μέσο.
ΣΕ ΛΊΓΕΣ ΜΈΡΕΣ το κράτος και οι κατασταλτικοι μηχανισμοί της κάθε 
ελευθερης φωνης σε καλουν να ψηφίσεις. Σε υποχρεώνουν να ψηφίσεις. 
Σε εντέλουν να ψηφίσεις. Σε απειλουν να σε συλλάβουν αν δεν ψηφίσεις 
τους διαφεντευτάδες της ψήφου σου και ονομάζουν χλευαστικά την 
διαδικασία αυτη “Δημοκρατία”.

Μ. Μέξη: 
Το Ποτάμι φουσκώνει στην Αργολίδα

Σιδέρης: 
«Η ευθύνη και η αλήθεια είναι σύμμαχος μας»

Καθημερινές περιοδείες σε 

όλη την Αργολίδα συνεχίζει 

ο υποψήφιος βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας Βασίλης 
Σιδέρης. 
Όπως δήλωσε ο ίδιος για την 
υποψηφιότητά του «Συνεπής 
όπως πάντα τόσο απέναντι 
σας όσο και στην πολιτική μου 
πορεία, συμμετέχω σε αυτή τη 
νέα και δύσκολη εκλογική δο-
κιμασία, γιατί το κρίσιμο της 
εποχής και της συγκυρίας το 
επιτάσσει. Ζω και εργάζομαι 
στην Αργολίδα. Η παρουσία 
μου δίπλα σας είναι ανελλιπής. 

Πρόσφατα έχω κριθεί από 

εσάς και υπηρετώ με συνέπεια, 

ευθύνη και εντιμότητα ως θε-

ματικός Αντιπεριφερειάρχης, 

δίπλα στον Πέτρο Τατούλη.  

Έχουμε δυνατή Περιφέρεια 

και η Αργολίδα χρειάζεται να 

εκπροσωπηθεί αντάξια στο 

Ελληνικό Κοινοβούλιο από τη 

νέα και άφθαρτη γενιά. Η ευ-

θύνη και η αλήθεια είναι σύμ-

μαχος μας».
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ 
τ. Δντης Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 
Μετεκπαιδευθείς εις ΗΠΑ - Joslin Diabetes Center Harvard University  

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6974 803 144 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας-Διερεύνηση Ιλίγγων

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6983 501 081 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

Γιώργος 
Αντωνόπουλος: 

«Ας επιχειρήσουμε να 
ξαναχτίσουμε, να ανα-

συγκροτήσουμε τη χώρα 
και παραγωγικά και δη-
μοκρατικά. Ας επιχειρή-
σουμε να ξαναδώσουμε 
αξία στην πολιτική. Να 

μικρύνει η απόσταση πο-
λίτη και πολιτικού. Να 
πάψει η απαξίωση και 

υποτίμηση των ανθρώ-
πων, οι οποίοι ασχολού-

νται με τα κοινά».

Η ελπίδα ......«προ των θυρών»
Του Γιώργου Αντωνόπουλου, 
Υποψήφιος βουλευτής Αργολίδας ΣΥΡΙΖΑ

Είναι φανερό πως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η περίοδος αυτή, 
ιδίως για κάποιους συντρόφους που ζούν από χρόνια την αριστε-
ρά, τους κάνει να χαίρονται με έναν αλλιώτικο τρόπο, και καμιά 
φορά  σαστίζουν από τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι νιώσα-
με τη συγκίνηση στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου μας στην 
Αργολίδα.

Δύο σημεία θέλω να τονίσω, από τα πολλά, αυτής της μοναδικής 
εκλογικής περιόδου.
1) Νομίζω πως πέραν των άλλων, το διαφορετικό των εκλογών 
αυτών αφορά το εξατομικευμένο κριτήριο στην επιλογή του κόμ-
ματος που θα ψηφίσει. «Υπάρχει λόγος», ατομικός λόγος, που το 
35%, το 40% ή και παραπάνω των πολιτών, κινείται Αριστερά, 
που παρά τις  παραδόσεις χρόνων, τόσοι συντηρητικοί, κεντρώ-
οι ή ΠΑΣΟΚτζήδες μπορούν μαζικά να ανατρέπουν το χτες τους. 
Υπάρχει λόγος για το νέο που βλέπει το αδιέξοδο μπροστά του και 
ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το εξωτερικό ή βρίσκεται στο εξω-
τερικό. Για τον εργαζόμενο που ζει την καθημερινή ανασφάλεια. 
Τον αγρότη της Αργολίδας με τη αδυναμία να καλύψει το κόστος 
παραγωγής. Το  συνταξιούχο που αδυνατεί να ζήσει μια αξιοπρεπή 
ζωή. Τον καταχρεωμένο έμπορο και επαγγελματία. Όσους βλέπουν 
τον κόπο τόσων χρόνων (δικό τους και των προγόνων τους) να απα-
ξιώνεται καθημερινά. Όλοι αυτοί λοιπόν νιώθουν να  προσβάλλεται 
ο βασικός πυρήνας της υπόστασής τους. Μόνο έτσι εξηγείται πώς 
ξεπερνούν την «οικογενειακή τους παράδοση», το φόβο  και την 
καθολική πολύμορφη προπαγάνδα των συστημικών μέσων μαζικής 
ενημέρωσης. Όλοι αυτοί βλέπουν πλέον, πως στην Αριστερά, στους 
αγώνες της, την ανιδιοτέλειά της, την ηθική της και τις προτάσεις 
της βρίσκεται η ΕΛΠΙΔΑ, κάνοντας ρεαλιστικό το στόχο της αυτο-
δυναμίας. Είναι όλοι αυτοί που και στο νομό μας, στην Αργολίδα, 
θα κάνουν για πρώτη φορά, πρώτο κόμμα την Αριστερά.
2) Το άλλο σημείο που θέλω να αναφερθώ αφορά στο αύριο, στην 
περίοδο μετά τις εκλογές. Είναι αλήθεια, πως θα μπούμε σε ένα 
νέο τοπίο. Ο αναλυτικός όμως «οδικός χάρτης» του προγράμματος 
Θεσσαλονίκης και η συμπλήρωσή του με τις θέσεις του Διαρκούς 
Συνεδρίου, μας εξοπλίζουν με τις βασικές κατευθύνσεις των αλλα-
γών και της ανατροπής της καταστροφικής πορείας. Για να αντιμε-
τωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση, να επανεκκινήσει η οικονομία, 
να ανακτηθεί η εργασία. Οι θέσεις μας όμως για τη δημοκρατία και 
τις αλλαγές στο κράτος και τους θεσμούς, φαίνεται πως θα έχουν 
καθοριστικότατη σημασία. Μπορεί να μην έχουν οικονομικό κό-
στος και να φαντάζουν απλές, αλλά θα είναι αντικείμενο σκληρής 
αντιπαράθεσης, αφού θα πρόκειται για ανατροπή παγιωμένων αντι-
λήψεων.

Ειδικά θέλω να αναφερθώ στο μεγάλο παράγοντα, που σε τελευ-
ταία ανάλυση, θα κρίνει το βάθος και τη διάρκεια των αλλαγών. 
Πρόκειται για τη θέληση και τη μαζική συμμετοχή του λαού. Αρκετά 
είναι τα καινούργια μέτρα και οι θεσμοί, με τα οποία η αριστερά θα 
επιχειρήσει να κάνει ανατρεπτικές αλλαγές. Πρόκειται για θεσμούς 
λαϊκής πρωτοβουλίας, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, όπως τα 
δημοψηφίσματα κλπ. Αυτά δεν είναι απλά. Θέλουν γενναιότητα, 
ανάληψη του ρίσκου, αφού κεντρικές προτάσεις  μπορεί ο λαός να 
τις αλλάξει.
Όμως σημαντικότατο ζήτημα είναι ο ρόλος του κοινοβουλίου και  
του βουλευτή. Βέβαια  προβλέπεται στη Βουλή, ιδιαίτερα στη δια-
δικασία προετοιμασίας της ψήφισης των νόμων, η συμμετοχή φο-
ρέων της κοινωνίας, κυρίως τριτοβάθμιων (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κλπ). Τι 
γίνεται όμως στη βάση, τι γίνεται με το λαό; Θα μπορούσαμε να 
καθιερώσουμε, ίσως να θεσμοθετήσουμε την ταχτική συμμετοχή 
και των τοπικών φορέων και των απλών ανθρώπων στην ψήφιση 
των νόμων. Να υπάρχει ο χρόνος (αφού βέβαια σταματήσουν οι 
τροπολογίες επί των τροπολογιών και οι πράξεις νομοθετικού πε-
ριεχομένου) να μπορούν να συζητήσουν οι πολίτες. Δεν θα γίνουμε 
βέβαια όλοι ...νομοθέτες, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση, στα βασικά 
τουλάχιστον νομοθετήματα, να κατατίθεται πρωτογενώς, αδιαμεσο-
λάβητη η θέληση της κοινωνίας και των τοπικών φορέων που τους 
αφορά το θέμα. Όχι μόνο στα ζητήματα της οικονομίας, αλλά και 
στα ζητήματα των θεσμών, θα πρέπει να κατοχυρωθεί ευρύτατα στη 
συνείδηση των ανθρώπων πως, «αυτοί δεν είναι σαν τους άλλους».

Ας επιχειρήσουμε να ξαναχτίσουμε, να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα 
και παραγωγικά και δημοκρατικά. Ας επιχειρήσουμε να ξαναδώσου-
με αξία στην πολιτική. Να μικρύνει η απόσταση πολίτη και πολιτι-
κού. Να πάψει η απαξίωση και υποτίμηση των ανθρώπων, οι οποίοι 
ασχολούνται με τα κοινά.  Δεν μας φτάνουν σήμερα κινήματα μόνο 
των πιο ευαισθητοποιημένων, των πιο πρωτοπόρων πολιτών, (πά-
ντα χρήσιμα και αναγκαία), αλλά μας ενδιαφέρει και ο τελευταίος 
πολίτης, στο τελευταίο χωριό και στην τελευταία γειτονιά. Να αλ-
λάξουμε τον κανόνα του πελατειακού συστήματος, της συναλλαγής 
και της μικροδιαπλοκής, που θέλει τα διάσπαρτα ατομικά αιτήματα 
(που σε τελευταία ανάλυση είναι συλλογικά), να τα μετατρέπουν σε 
ατομικό ρουσφέτι. Να γίνει η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και ο 
κοινός αγώνας, ο κυρίαρχος κανόνας. Να ανατραπεί η λογική της 
ανάθεσης. Να ...ηττηθεί το μεγάλο κόμμα...το κόμμα του καναπέ, 
σε μια μάχη διαρκείας. Χωρίς αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να ζήσει 
η αριστερά. Ας γίνει αυτό το βασικό στοιχείο στην προσπάθεια των 
αριστερών βουλευτών και των οργανώσεων της Αριστεράς. Εδώ 
μπορούμε να στηριχτούμε, στους μεγάλους αγώνες που θα έχουμε 
μπροστά μας. Να αντλούμε πραγματική δύναμη από το λαό. Για να 
γίνει η ΕΛΠΙΔΑ πράξη.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Προεκλογικά φυλλάδια….. 
Η Μάνα σηκώθηκε πρωί - πρωί να κάνει τις δουλειές της.  
Με μηχανικές αυτοματοποιημένες κινήσεις, με κλειστά 
σχεδόν τα μάτια , πήρε το μικρό γκαζάκι για να φτιάξει 
ένα καφέ. Μια ριπή παγωμένου αέρα έσβησε την γαλαζο-
πράσινη φλόγα, Ξέχασε χθες να βάλει την μικρή  πλαστι-
κή λεκάνη για να φράξει το σπασμένο τζάμι. Τα οικονο-
μικά της είχαν στενέψει πολύ, ακόμα και η αλλαγή ενός 
μικρού τζαμιού ήταν ένα απρόβλεπτο έξοδο , έξω από τα 
όρια του μικρού οικογενειακού προϋπολογισμού.  Παρά 
τις δυσκολίες, είχε την καλλιέργεια, το ήθος να το παλεύει 
με αξιοπρέπεια, στόχος της ζωής της  να σπουδάσουν τα 
παιδιά της με κάθε θυσία. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο 
που της άφησε ο πατέρας της ήταν η βιβλιοθήκη του και 
αυτή το θεωρούσε ανεκτίμητο θησαυρό. 
Στο ψυγείο ανακάλυψε ότι  το μπουκάλι με το γάλα είχε 
φτάσει σχεδόν στο τέλος και είχε μείνει μόνο μία φέτα 
τυρί. Αραίωσε το γάλα με νερό και διαμοίρασε την μια 
φέτα τυρί στα δυο σάντουιτς  που ετοίμασε για τα παιδιά 
της.  Όταν έφυγαν τα παιδιά για το σχολείο βγήκε για τις 
καθημερινές της δουλειές και υποχρεώσεις. 
Πρώτη στάση στην τράπεζα, το επίδομα ανεργίας είχε κα-
θυστερήσει αρκετά και βρισκόταν σε δύσκολή οικονομι-
κή θέση. Πήρε το νούμερο 122 , για τέτοιες χρονοβόρες 
καταστάσεις είχε μαζί της το φάρμακο του χρόνου, ένα 
βιβλίο.  Κάθισε σε μια καρέκλα και άρχισε να διαβάζει 
το βιβλίο της : «ομιλί-
ες του Τσε Γκεβάρα»  
από τα αγαπημένα 
του πατέρα της. Πιά-
νοντας το εξώφυλλο 
και γυρνώντας μερι-
κές  σελίδες το μυαλό 
της ξύπνησε  το μίτο 
των αναμνήσεων. 
Στην λαϊκή γειτονιά 
των παιδικών της 
χρόνων ζούσαν φτω-
χοί αλλά ευτυχισμέ-
νοι άνθρωποι. Εκεί 
λειτουργούσε ακόμα 
η κοινότητα, τα βι-
βλία πήγαιναν από 
χέρι σε χέρι, όπως 
και τόσα άλλα αγαθά, 
τα αντικείμενα είχαν 
μόνο αξία χρήσης. Ανεβασμένοι σε μάντρες έβλεπαν ται-
νίες ή  άκουγαν τα μαστόρια του λαϊκού τραγουδιού.  Όλα 
χάθηκαν όταν οι απλοί άνθρωποι της γειτονιάς έγιναν κα-
ταναλωτές σε προϊόντα που δεν χρειάζονταν, εποχή της 
μεταπολίτευσης. Στην αρχή έπαψαν να βλέπουν όλοι μαζί 
τηλεόραση στις αυλές. Μετά ταμπουρώθηκε ο καθένας 
πίσω από τα καταναλωτικά δάνεια της  πουλημένης ταξι-
κής του συνείδησης. 
Διάβαζε μια ραδιοφωνική  ομιλία του Τσε Γκεβάρα, «20 
Μαρτίου 1960 Αβάνα» τόσα χρόνια μετά και το ίδιο επί-
καιρη όσο ποτέ. 
-«Είπαμε στην αρχή ότι η πολιτική κυριαρχία και οι-
κονομική ανεξαρτησία συμβαδίζουν. Μια χώρα που 
δεν έχει δική της οικονομία και στην οποία εισβάλλουν 
ξένα κεφαλαία δεν μπορεί να ξεφύγει από την κηδεμο-
νία της χώρας απ’ όπου εξαρτάται. Και επί πλέον δεν 
μπορεί να επιβάλει τη θέληση της, αν βρεθεί σε αντί-
θεση με τα συμφέροντα της χώρας που την εξουσιάζει 
οικονομικά»
Εκείνη την στιγμή μπήκε ο υποψήφιος της «Ευρωπαϊκής 
Δημοκρατίας» οι μεγάλες συγκεντρώσεις αποτελούσαν 
ιστορικό παρελθόν , στο δρόμο, στα σπίτια , στις υπηρε-
σίες γινόταν το κυνήγι της ψηφοθηρίας.  Έμειναν όμως 
σταθερές αξίες το θεατρικό χαμόγελο, η επαγγελματική 
χειραψία, το  βλέμμα κατανόησης. 

-Εμείς εγγυηθήκαμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
,εμείς είμαστε η υγιής συνέχεια του κράτους πρόνοιας. 
Δυο κοπέλες με νάζι και χάρη μοίραζαν τα γυαλιστερά 
φυλλάδια του υποψήφιου. Η ξανθιά κοπέλα άφησε δυο 
φυλλάδια στο ανοιχτό βιβλίο που διάβαζε η Μάνα. Μία 
κοίταζε το απόσπασμα του βιβλίου μια την κοπέλα. 
-Μεροκάματο βγάζει και αυτή . ( Είπε μέσα της η Μάνα, 
έβαλε τα φυλλάδια στην τσάντα της, έδωσε αμήχανα το 
χέρι στον υποψήφιο χωρίς να πει τίποτα. Χτύπησε το κόκ-
κινο σινιάλο της τράπεζας, 122 , ευτυχώς είχε μπει το επί-
δομα ανεργίας.) 
Έφυγε βιαστικά για το Υπερκατάστημα. Με το μικρό κα-
ρότσι της κατευθύνθηκε προς το σημείο που ήταν οι «προ-
σφορές» . «Προσφορές»  ήταν τα προϊόντα που έληγαν 
σε λίγες μέρες και είχαν σημαντική έκπτωση. Στην αρχή 
ντρεπόταν να πάει σε εκείνο το σημείο, τώρα πια γινόταν 
μια μικρή μάχη για το ποιος θα πρωτοπρολάβει.  Είδε κό-
σμο μαζεμένο και ανησύχησε ότι έχασε κάποια σημαντική 
προσφορά. Με βιαστικά βήματα οδήγησε το καρότσι στο 
σημείο των χαμηλού κόστους προϊόντων. Δεν επρόκειτο 
για προσφορά προϊόντων αλλά για προσφορά πολιτικών 
υποσχέσεων. Ο πολιτευτής του ΣΥ.ΡΗ Συνολική Ρήξη , 
ήταν ο νέος ανερχόμενος πολιτικός σχηματισμός, μοίρα-
ζε πολιτικές προσφορές και έλυνε σε μέλλοντα χρόνο τα 
προβλήματα των ανθρώπων που προσπαθούσαν να γεμί-

σουν το στομάχι 
τους με τα προς 
λήξη αγαθά των 
υπερκαταστημά-
των. Προσπέρασε 
το πλήθος και πήγε 
στο καλάθι με τις 
προσφορές. Πήρε 
ότι χρειαζόταν και 
μετά γύρισε να 
δει τον κόσμο. Με 
θρησκευτική ευ-
λάβεια άκουγε τον 
υποψήφιο. 
-Τελικά ο Έλληνας 
όσο απομακρύνε-
ται από πολίτης, 
όσο φεύγει από 
την αγορά της 
άμεση δημοκρατί-

ας, τόσο πιο πολύ έχει ανάγκη από μεσσίες ( είπε μέσα 
της). 
Μια κοπέλα της πρόσφερε μια σειρά από φυλλάδια ,για να 
μην την προσβάλει τα πήρε και τα έβαλε και αυτά μέσα 
στο βιβλίο με τις ομιλίες του Γκεβάρα, μαζί με τα άλλα. 
Έφυγε γιατί είχε και άλλες δουλειές να κάνει. Το επίδομα 
ανεργίας ήταν για να καλύψει τρύπες. 
-Καλημέρα κυρ Γιώργο, ( είπε στο φαρμακοποιό της γει-
τονιάς) ήρθα να πληρώσω τα χρέη μου. ( Την προηγούμε-
νη φορά, για άλλη μια φορά, δεν είχε τα χρήματα για να 
καλύψει την συμμετοχή της στα φάρμακα. Ο  φαρμακο-
ποιός όπως και άλλοι συνάδελφοι του παίζοντας το ρόλο 
μιας ιδιωτικής κοινωνικής πρόνοιας της  έδωσε πίστωση.)
 -Ξέρετε θα ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη, τώρα πριν τις 
εκλογές θα ήθελα να μελετήσετε και αυτά τα φυλλάδια. 
-Κατεβαίνετε και εσείς στις εκλογές; (Ένοιωσε το πρόσω-
πο τις να φλογίζεται, σε τούτο τον άνθρωπο είχε μεγάλη 
υποχρέωση, δεν ήταν μια αλλά δεκάδες οι φορές που της 
έδωσε φάρμακα με πίστωση, ιδιαίτερα στα τελευταία του 
άντρα της.)
-Όχι, εγώ δεν είμαι για τέτοια…
-Είπα και εγώ ( ένα χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο 
της Μάνας). 
-Η κόρη μου κατεβαίνει!!! ( Της κόπηκε το χαμόγελο.)
-Με ποιο κόμμα; 

-Με το καλύτερο και το πιο ελπιδο-
φόρο «Το ρυάκι» , είναι η καινούργια 
ελπίδα για τον τόπο. ( Η Μάνα πρώ-
τη φορά έβλεπε τον φαρμακοποιό σε 
τέτοιο πολιτικό ενθουσιασμό, αλλά 
δεν ήταν ο πολτοποιημένος επιστή-
μονας που μιλούσε αλλά ο πατέρας που αγωνιζόταν για 
την κόρη του.) Γνωρίζω από τον μακαρίτη τον άντρα σας 
και τον πατέρα σας ότι ανήκετε σε άλλο χώρο αλλά «Το 
ρυάκι» είναι πολυσυλλεκτικό , προσφέρει πρόσβαση και 
σε πολίτες από την αριστερά και σε πολίτες από την δεξιά 
όχθη του ποταμού.
-Και να πνιγούμε όλοι μαζί στην μέση του ποταμού ( είπε 
μέσα της ). Κύριε Γιώργο, ξέρετε πόσο σας εκτιμάω, δεν 
μπορώ να σας υποσχεθώ τίποτα, αλλά θα μελετήσω τα 
φυλλάδια. 
-Πάνω απ όλα εκτιμάω την ειλικρίνεια σας ( και της έδω-
σε ένα μεγάλο πακέτο φυλλαδίων και πήρε και αυτό την 
θέση ανάμεσα στα άλλα μέσα στις σελίδες του βιβλίου). 
Έφυγε βιαστική, κόντευε μεσημέρι ίσα που προλάβαινε 
να πάει μία βόλτα στην λαϊκή και να γυρίσει σπίτι πριν τα 
παιδιά. Τώρα πια, πήγαινε στην λαϊκή αγορά  τα μεσημέ-
ρια, οι τιμές ήταν πιο χαμηλές. Πολλές φορές οι αγρότες 
πουλώντας ένα κομμάτι χάριζαν και άλλο ένα αφού έβλε-
παν ότι η μέρα τέλειωνε και θα το πέταγαν στο τέλος. 
Ψώνιζε τα λαχανικά της όταν είδε του «ιππότες» του «ΠΑ.
ΣΩ», το κίνημα Πανελλήνια Σωτηρία, να εισβάλουν στον 
διάδρομο που βρισκόταν. Ετούτοι ήταν λίγο διαφορετικοί 
από τους άλλους, μοίραζαν μόνο χαμόγελα και φυλλάδια. 
Μηχανικά έδωσε το χέρι της και έβαλε και αυτά τα γυαλι-
στερά φυλλάδια, ευρωπαϊκού προσανατολισμού και πολι-
τικής σταθερότητας μαζί με τα άλλα.
Η Μάνα έφτασε στο σπίτι της νωρίτερα από ότι περίμενε. 
Τακτοποίησε τα ψώνια της , ετοίμασε τραπέζι και περίμε-
νε τα παιδιά της. 
-Έχω λίγο χρόνο ακόμα , ένα καφεδάκι και λίγο διάβασμα 
θα με ξεκούραζε (σκέφθηκε).
Από την τσάντα της έβγαλε το βιβλίο και τον μεγάλο πάκο 
με τα πολιτικά φυλλάδια τον ακούμπησε πάνω στο πάγκο 
της κουζίνας. Έριξε μια φευγαλέα ματιά στον Γκεβάρα 
τον επαναστάτη της πράξης και μια ματιά στα φυλλάδια 
των «προεκλογικών» κούφιων λόγων. Πήρε τα σπίρτα να 
ανάψει το γκαζάκι της για να βράσει ένα μπρίκι με καφέ 
πάλι μια ριπή παγωμένου ανέμου έσβησε την φλόγα. 
Χωρίς να το σκεφθεί πήρε τα διάφορα πολιτικά φυλλάδια, 
ανακάτεψε το ένα μέσα στο άλλο, και τα τσαλάκωσε στην 
μισή τους σελίδα. Με το μάτι υπολόγισε το μέγεθος από 
το σπασμένο τζάμι , τα ανακατεμένα φυλλάδια ταίριαζαν 
απόλυτα. Τα σφήνωσε και κόπηκε το παγωμένο ρεύμα 
αέρα. 
-Να που φάνηκαν και σε κάτι χρήσιμα ( είπε) !!!!
Έφτιαξε τον καφέ της και βυθίστηκε στην ανάγνωση των 
ομιλιών του Γκεβάρα. Σε λίγο ήρθαν τα παιδιά της. Ένα 
χαμόγελο αισιοδοξίας ζωγραφίστηκε στα χείλη της, τα 
παιδιά της δεν ήταν η παρηγοριά της αλλά η σιγουριά της 
για την ζωή. Ο μικρός πιο παρατηρητικός από την κόρη 
της πρόσεξε ότι η Μάνα επισκεύασε την τρύπα στο τζαμι-
λίκι  με ένα χοντρό πακέτο από χρωματιστά χαρτιά. 
-Μάνα τι έκανες εκεί; 
-Που παιδί μου; 
-Στο παράθυρο εκεί. 
-Πολιτική κατάθεση έκανα παιδί μου!!!
-Τι είπες Μάνα; 
-Έβαλα τα φυλλάδια των κομμάτων το ένα μέσα στο άλλο 
και να  που ταίριαξαν και σφράγισα το παράθυρο, μόνο 
για αυτό κάνουν. Αν θες καθαρό πολιτικό αέρα θα τον 
βρεις στην βιβλιοθήκη του παππού σου. Άντε βάλε και 
τούτο το βιβλίο στην θέση του……
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Πάσχουμε από ανίατη 
αρρώστια;

 

Τίποτε, τίποτε δεν μπορεί να συμβεί,

αυτό είναι το «τιποτένιο» δράμα μου.

Τιτίνα Δανέλλη, Έρως διατηρητέος… έως…

 

Άγγελοι της Κάθαρσης και Δαίμονες της Έκ-πτωσης, συ-

νετοί συναινούντες και ακραίοι διαφωνούντες, υποστηρι-

κτές και υπονομευτές των θεσμών (και 

της ίδιας της Δημοκρατίας) κινούνται 

άναρχα ανάμεσα στην ψυχαναλυτική 

αυταπάτη και τον πολιτικό τζόγο.

Κι όλα, κι όλοι, μέσα σ’ ένα πλαίσιο μι-

κρό-κοσμου λες και το παγκοσμιοποι-

ημένο αύριο ανήκει στην αρμοδιότητα 

άλλων, λες και η πραγματικότητα μπο-

ρεί να περιμένει το αποτέλεσμα αυτών 

των άγονων αναμετρήσεων (προσωπικού; κομματικού; 

παρεϊκού;) κύρους.

Προλαβαίνουμε να αυτο-αδικηθούμε πριν μας αδικήσουν 

οι άλλοι.

Πανικός ή σχέδιο, σωφροσύνη ή ανέξοδη ρητορεία, αμή-

χανη παθητικότητα ή ενεργητική «πολιτική μηχανή»;

Ανευθυνότητα υπεύθυνων ή υπευθυνότητα ανεύθυνων;

Ηθική της αριστεράς (και τα κάθε αριστερού) ή business 

ethics;

Ο εχθρός είναι εντός ή εκτός των τειχών;

Απόγνωση ή εξέγερση;

Πάσχουμε από έλλειψη σοβαρού Κράτους (όχι δεξιόστρο-

φου ή αριστερόστροφου, απλώς σοβαρού), πάσχουμε από 

έλλειψη σταθερών αρχών (όχι αρχηγών, απλών αρχών), 

πάσχουμε από έλλειψη κοινής λογικής (όχι πολιτικοκομ-

ματικής, απλώς κοινής), πάσχουμε από έλλειψη μεταρρυθ-

μίσεων (όχι ρυθμίσεων, απλώς μεταρρυθμίσεων).

Χαμένος χρόνος, χαμένες ευκαιρίες, χαμένες πολιτικές, τε-

λικά χαμένοι άνθρωποι. Κι όλα στο βωμό της αυτάρεσκης 

δικαίωσης: «Κερδίσαμε τις εκλογές».

Ο κομματικός ανταγωνισμός über alles. Οι ιδεολογικοί μύ-

θοι «σκοτώνουν» την πραγματικότητα (ακόμα κι όταν γνω-

ρίζουμε ότι η πραγματικότητα θα σκοτώσει ανθρώπους).

Πάσχουμε ανίατα. Και το χειρότερο: δεν υπάρχει «γιατρός» 

να μας πει την αλήθεια και να μας δώσει συνταγή θερα-

πείας.

6.11.2014

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

Κοδέλας: Οι προτεραιότητες, για την Αργολίδα

Έργα και δράσεις του Γ. Ανδριανού για το Ναύπλιο

Τα έργα και τις δράσεις του για το Ναύπλιο ανά-
πτυξε στην ομιλία του χθες το βράδυ στο Εργατικό 
Κέντρο Ναυπλίου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και υποψήφιος βουλευτής Αργολίδας 
Γιάννης Ανδριανός.
Ο κος Ανδριανός αναφέρθηκε σε 6 σημεία.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μίλησε για το έργο του 
Αναβάλου τονίζοντας ότι ξεκίνησε από την Κυβέρ-
νηση Καραμανλή και αναφέρθηκε στη διανομή 
νερού στη Μιδέα και τις άλλες περιοχές του Δήμου 
Ναυπλιέων, καθώς και στις περιοχές του Δήμου 
Άργους-Μυκηνών. Επίσης μίλησε για τις διαρκείς 
δράσεις για την χωρίς καθυστερήσεις καταβολή 
ενισχύσεων και αποζημιώσεων σε παραγωγούς, 
την μείωση του κόστους παραγωγής, την διόρθωση 
αδικιών όπως στην περίπτωση των γεωτρήσεων.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. Προώθηση εκβά-

θυνσης λιμένα Ναυπλίου, προώθηση μετατροπής 
στρατιωτικού αεροδρομίου Τρίπολης, ένταξη σε 
πρόγραμμα ΣΔΙΤ της Μαρίνας Ναυπλίου, δρομολό-
γηση χωροθέτησης υδατοδρομίων, ένταξη λιμένα 
Ναυπλίου στο Πανελλήνιο Δίκτυο Wi-Fi, επαναδρο-
μολόγηση οδικού άξονα Δερβενάκια – Εκκλησια-
στικά – Μυκήνες, συνεχές ενδιαφέρον για την υλο-
ποίηση Οδικού Τμήματος Αρκαδικού-Λυγουριού, 
και για την συνέχειά του, το τμήμα Αγ. Ελαιούσα – 
Χάνι Μερκούρη.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Μίλησε για τα έργα Στερέωσης, 
Αποκατάστασης, Ανάδειξης και Επανάχρησης του 
Φρουρίου Μπούρτζι, για την ανάδειξη της Ακρο-
ναυπλίας, και του Παλαμηδίου, για το Ψηφιακό Δί-
κτυο Αρχαιολογικών Χώρων, την αποκατάσταση 
Καθολικού και συντήρηση Τοιχογραφιών στην Αγία 
Μονή, την επαναλειτουργία της Παλαιάς Μονής Τα-
λαντίου στο Αραχναίο, την παραχώρηση του Παλαι-
ού Τελωνείου στο Υπουργείο Πολτιισμού, την κατα-
σκευή Τέμπλου και Συντήρηση Τοιχογραφιών στο 
Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μέρμπακα), την απο-
κατάσταση του Πυργόσπιτου στον Άγιο Ανδριανό, 
την αποκατάσταση της Οικίας Βίγγα στην Πλατεία 
Συντάγματος, κ.α.
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Μίλησε για την ενεργειακή Αναβάθ-
μιση του Κολυμβητηρίου, την αναβάθμιση του γη-
πέδου Ποδοσφαίρου στο Νταμάρι, τον χλοοτάπητα 
και κερκίδες στο Γήπεδο Τολού, τους χλοοτάπητες 
στα γήπεδα Ιρίων, Ασίνης, Δρεπάνου, το γήπεδο 
5Χ5 στο Αραχναίο, αλλά και την ένταξη χλοοτάπητα 
στο ΔΑΚ Ναυπλίου, γηπέδου 5Χ5 στον Άγιο Ανδρια-
νό, στέγαστρου στο γήπεδο Παναριτίου, κλπ
ΠΑΙΔΕΙΑ: Λειτουργία Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
στο Ναύπλιο.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ: Με την ουσιαστική συμβουλή του, 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την νομοθετική 
ρύθμιση της μείωσης της εισφοράς γης και χρήμα-
τος στις πολεοδομικές μελέτες επέκτασης του Σχε-
δίου Πόλεως του Ναυπλίου στις περιοχές της Γλυ-
κείας και του Προφήτη Ηλία. 

Στις προτεραιότητες που θα δώσει για την Αργολί-

δα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέςρθηκε σε συνέντευξή του στην 

«Αυγή» ο βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος βου-

λευτής Δημήτρης Κοδέλας:

α) Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και ανα-
σύνταξη του καταρρέοντος κράτους πρόνοιας.
β)Παραγωγική ανασυγκρότηση με έμφαση στη 
στήριξη της αγροτικής παραγωγής, στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα (οικονομικά, ρευστότητας, 
χωροταξικά κ.ά.) και ταυτόχρονη προώθηση ενός 
διαφορετικού αναπτυξιακού και τουριστικού μο-
ντέλου.
γ) Προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού και 
πολιτιστικού πλούτου της Αργολίδας, απένταξη από 
το ΤΑΙΠΕΔ των εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί, 
και άσκηση μιας ορθολογικής και αειφόρας πολιτι-
κής με προτεραιότητα στα ζητήματα που βρίσκο-
νται ήδη στο «και πέντε» και αφορούν τη διαχείριση 
υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων.
Κάνοντας δε, έναν μίνι απολογισμό για το έργο του 
ως βουλευτής τονίζει: «Ο ουσιαστικός απολογισμός 
αφορά, τελικά, στο ότι ήρθαμε πιο κοντά με τους 
πολίτες, στηρίξαμε όσο μπορούσαμε τα κινήματα 
που δημιουργήθηκαν, δεν ζητήσαμε ανάθεση αλλά 
συμμετοχή, γνωρίσαμε καλύτερα και τους ανθρώ-
πους και τον τόπο μας. Και αυτό μας δημιουργεί την 
ακόμα πιο ισχυρή πεποίθηση ότι μπορούμε και μας 
αξίζει να ζούμε διαφορετικά».
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_Συνέντευξη στη Δήμητρα Κρουστάλλη
(αναδημοσίευση από το «Βήμα»)

Ο καθηγητής και υπουργός Περιβάλλοντος 
Γιάννης Μανιάτης μιλάει στο «Βήμα» και 
επισημαίνει ότι βρισκόμαστε ένα βήμα 

πριν από την οριστική έξοδο από την κρίση.
«Ο χειρότερος εφιάλτης για την Ελλάδα είναι 
να ζητήσει γονατιστή να φύγει από το ευρώ» 
επισημαίνει ο καθηγητής και υπουργός Περιβάλ-
λοντος Γιάννης Μανιάτης. «Σήμερα βρισκόμαστε 
ένα βήμα πριν από την οριστική έξοδο από την 
κρίση. Αυτό δεν έγινε από θαύμα, δεν πήγε με 
τον αυτόματο πιλότο η χώρα»
«Εμείς ήμασταν εκεί, αποφασισμένοι, για να στα-
θεί η χώρα όρθια. Αν ο πολίτης εμπιστεύεται τον 
κ. Καμμένο ή τον κ. Θεοδωράκη, ας τους επιλέ-
ξει. Το θέμα είναι ποιον θεωρείς σοβαρό, ικανό, 
δυνατό να αντέξει τις θύελλες, ποιον εμπιστεύε-
σαι» σημειώνει.

-Εκτιμάτε ότι ο κίνδυνος εξόδου της χώρος από το 
ευρώ είναι υπαρκτός ή πρόκειται για προεκλογικό 
εκφοβισμό, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ;
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «Κανείς δεν μπορεί να αποβάλει μια χώρα 
- μέλος από το κοινό νόμισμα. Όμως οι λεβεντιές και οι 
παλικαρισμοί για σχίσιμο των μνημονίων και άλλα σχε-
τικά δημιουργούν τις συνθήκες για το εξίσου τραγικό 
και καταστροφικό να χρεοκοπήσεις μέσα στο ευρώ και 
να ζητήσεις εσύ ο ίδιος, γονατιστός, να φύγεις από την 
ευρωζώνη. Ο χειρότερος ιστορικός εφιάλτης για έναν 
λαό υπερήφανο, που βγαίνει στο ξάγναντο του χαμό-
γελου και της ελπίδας έπειτα από πέντε χρόνια θυσιών.

- Πόσο επηρεάζουν η πολιτική περιπλοκή και η 
πτώση της τιμής του πετρελαίου τους διαγωνι-
σμούς για τα θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο και στη 
Νότια Κρήτη;
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «Από τα εθνικά κοιτάσματα υδρογοναν-
θράκων αναμένουμε τα επόμενα 25 - 30 χρόνια (σε 
τιμές 2013) πάνω από 150 δια. ευρώ, που όλα θα επεν-
δυθούν στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και τις 
αξιοπρεπείς συντάξεις των ελλήνων συνταξιούχων 
μέσα από τη στήριξη του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γενεών. Για τους 23 διαγωνισμούς υδρο-
γονανθράκων που έχουμε σε εξέλιξη, δυστυχώς, δεν 
γίνεται κατανοητό από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ότι οι ανεύθυνες δηλώσεις τους που αμφισβητούν 
τη συνέχεια του κράτους στο σημερινό παγκοσμιοποι-
ημένο σύστημα είναι πολιτικά απαράδεκτες, προκα-
λούν σοβαρότατες αναστολές σε κάθε επενδυτή και 
βλάπτουν το εθνικό συμφέρον».

-Έχετε υλοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε 
χωροταξία και πολεοδομία. Πώς θα συμβάλουν 
στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας;
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «Με ια 2,5 δις ευρώ του νέου ΕΣΠΑ δι-
αμορφώνουμε ίο νέο μας παραγωγικό μοντέλο για 
ανάπτυξη αειφόρο και βιώσιμη, έξυπνη, με χρήση 
νέας τεχνολογίας και καινοτομίας, δίκαιη κοινωνικά 
και χωρικά, κυκλική με επανάχρηοη και ανακύκλωση 
των πρώτων υλών, με δημιουργία 75.000 νέων θέσεων 
εργασίας. Με τους νόμους για τη Χωροταξία και την 
Πολεοδομία μειώσαμε για όλες τις πόλεις της χώρας 
τον χρόνο έγκρισης των σχεδίων πόλης από 20 χρόνια 

σε μόλις 2 – 4. Λύσαμε το θέμα των Ζωνών Οικιστικού 
Ελέγχου (ΖΟΕ) και των Χρήσεων Γης, δημιουργήσαμε 
τον θεσμό της Τράπεζας Γης, αντιμετωπίσαμε το θέμα 
των αυθαιρέτων και των 550 οικοδομικών συνεταιρι-
σμών. Ολοκληρώσαμε και για τις 12 περιφέρειες της 
χώρας τα χωροταξικά τους πλαίσια διαμορφώνοντας 
τους άξονες ανάπλασης και οργάνωσης του εθνικού 
χώρου. Έπειτα από 30 χρόνια, με τον νόμο για το νέο 
«Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, δώσαμε το ρε-
αλιστικό όραμα χωρικής οργάνωσης του 30% των ελ-
λήνων πολιτών».

-Το ΠαΣοΚ διεκδικεί να είναι τρίτο κόμμα. Εκτιμά-
τε ότι ο κόσμος ακούει το μήνυμα ότι αποτελείτε 
τον μόνο εγγυητή για τη μετεκλογική πορεία της 
χώρας; 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «Εμείς δεν θέλουμε να επαναληφθεί το 
ντροπιαστικό και επικίνδυνο για τη χώρα αποτέλεσμα 

των ευρωεκλογών, όπου τρίτο κόμμα ήταν η Χρυσή 
Αυγή, οι ναζιστές. Το ΠαΣοΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί 
να εγγυηθεί την ομαλότητα, τη μοναδική εθνική στρα-
τηγική για την έξοδο από την κρίση. Παραλάβαμε το 
2009 τη χώρα ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Σήμερα 
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την οριστική έξοδο 

από την κρίση. Αυτό δεν έγινε από θαύμα, δεν πήγε 
με τον αυτόματο πιλότο η χώρα. Πήγε με συγκρούσεις. 
Μήπως ξεχνάμε τη Νέα Δημοκρατία στην κεφαλή του 
αντιμνημονιακού αγώνα; Μήπως ξεχνάμε ότι πνευμα-
τικό παιδί του ετερόκλητου αντιμνημονιακού μετώ-
που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας; Εμείς ήμασταν 
εκεί, αποφασισμένοι, πατριώτες, για να σταθεί η χώρα 
όρθια. Αν ο πολίτης εμπιστεύεται τον κ. Καμμένο ή τον 
κ. Θεοδωράκη, ας τους επιλέξει. Το θέμα είναι ποιον 
θεωρείς σοβαρό, ικανό, δυνατό να αντέξει τις θύελλες, 
ποιον εμπιστεύεσαι».

-Η ίδρυση κόμματος από τον Γιώργο Παπανδρέου 
δεν αποσταθεροποιεί αυτή την προοπτική;
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: «Δυστυχώς η εξέλιξη αυτή είναι ένα πο-
λιτικά ανεξήγητο εγχείρημα, που πλήττει μόνο το Πα-
ΣοΚ, χωρίς να έχει πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκ-
προσώπησης. Κάθε προοδευτική ψήφος εκτός ΠαΣοΚ 

αυξάνει τις πιθανότητες να εξευτελιστεί η συνταγμα-
τική τάξη στα χέρια της Χρυσής Αυγής. Το ΠαΣοΚ ως 
τρίτη δύναμη μετά τις εκλογές, με ένα μεγάλο, ανοιχτό 
συνέδριο θα ανοίξει τον δρόμο για την ενότητα όλων 
των δυνάμεων του ευρωπαϊκού δημοκρατικού σοσι-
αλισμού». 
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Γιάννης Μανιάτης: 
«Η χώρα δεν στάθηκε όρθια από θαύμα»

«Το ΠαΣοΚ έχει αποδείξει άτι μπορεί να εγγυηθεί την ομαλότητα, 
τη μοναδική εθνική στρατηγική για την έξοδο από την κρίση» 

τονίζει ο κ. Γιάννης Μανιάτης

«Οι λεβεντιές και οι 
παλικαρισμοί για σχίσιμο 
των μνημονίων και άλλα 
σχετικά δημιουργούν τις 
συνθήκες για το εξίσου 
τραγικό και καταστροφικό 
να χρεοκοπήσεις μέσα 
στο ευρώ και να ζητήσεις 
εσύ ο ίδιος, γονατιστός, 
να φύγεις από την ευρω-
ζώνη»
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Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέ-
ρον για τους παριστάμενους είχε 
η ημερίδα με θέμα «Το Διαδίκτυο 
ασφαλώς… στη ζωή μας», που δι-
οργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αργολί-
δας – «Ελπίδα Ζωής», στο Ναύπλιο. 
Γονείς, εκπαιδευτικοί αλλά και ένας 
σημαντικός αριθμός εφήβων παρα-
κολούθησαν την ημερίδα και είχαν 
την ευκαιρία να μοιραστούν τις ανη-
συχίες τους και να καταθέσουν τους 
προβληματισμούς τους.
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην 
ημερίδα ήταν:
«Η διαδικτυακή ζωή των παιδιών 
και ο ρόλος των γονέων και των 
εκπαιδευτικών» (Κορμάς Γιώργος 

Υπεύθυνος γραμμής 
βοήθειας Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου),
«Παιδιά και ψηφιακή 
φήμη - κατανοώντας 
τις συνέπειες μιας 
ψηφιακής ταυτότη-
τας, (Λούβρης Άρης 
Καθηγητής Πληρο-
φορικής, Υπεύθυνος 
κόμβου ‘’Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο’’
«Διαδικτυακός εκ-
φοβισμός. Ο ρόλος 
του επαγγελματία ψυχικής υγείας» 
(Δάρα Μαρία Ψυχολόγος – Παιδο-
ψυχολόγος, Επιστημονικός Συνερ-
γάτης saferinternet),

«Δράσεις για την ασφαλή χρήση του 
Διαδικτύου» (Μπαβέλλα Αγγελική 
Ψυχολόγος και Επιστημονικά Υπεύ-
θυνη του Κέντρου Πρόληψης «Ελπί-
δα ζωής»).
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Θαλασσοπόρος 
ποιος είναι  
ο προορισμός μου 
σε ένα καράβι  
που δε βρίσκει λιμάνι 
παθιασμένη θάλασσα 
με θαλασσοδέρνει 
μένω σιωπηλός δε ξέρω 
το ταξίδι μου 
ο φάρος  
είναι παραπλάνηση  
στο κύμα 
τα βράχια μετρούν 
τους χτύπους 
της θάλασσας 
πελώρια κύματα 
καράβια πολεμάνε ...!!!

Ιωάννης Σκούρας ..

Το Διαδίκτυο ασφαλώς… στη ζωή μας

Απόκριες στο Ναύπλιο

αλλά και να δηλώσουν  τις καρναβαλικές τους ομάδες. (Τηλέφωνο 
2752027153, email doppat.nafplio@gmail.com.

Ανοιχτή πρόσκληση απευθύνει ο ΔΟΠΠΑΤ 
σε όλους για  συμμετοχή στις Αποκριάτι-
κες εκδηλώσεις του Ναυπλίου.
 Με όχημα τη σάτιρα, τη ζωντάνια, το κέφι 
και τη δημιουργική φαντασία η καρναβα-
λική περίοδος θα κορυφωθεί την Κυριακή 
22 Φεβρουαρίου, με τους διοργανωτές να 
υπόσχονται πλήθος συγκινήσεων, στους 
συμμετέχοντες αλλά και στους θεατές του. 
Ξεκινώντας αυτό το  ταξίδι στην αισιοδο-
ξία τη χαρά και την ελπίδα η Οργανωτική 
Επιτροπή των αποκριάτικων εκδηλώσεων 
καλεί όλους τους δημότες, τους φορείς, 
τους καλλιτέχνες και τις ομάδες που επι-
θυμούν να συμμετάσχουν, να επικοινω-
νήσουν με την αρμόδια υπηρεσία προ-
κειμένου να καταθέσουν ιδέες, προτάσεις 

Δυναμικό παρόν στους αγώνες που διοργά-

νωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας 

στο Ελληνικό, έδωσε ο σύλλογος τοξοβολίας 

της Αγίας Τριάδας ΑΟ Μέρμπακα.

Η αθλήτρια του συλλόγου της Αργολίδας, 

Νικολίνα Χωρίκη, μαθήτρια της Ε’ Δημοτικού 

της Αγίας Τριάδας, κατέλαβε μάλιστα την 

2η θέση στην κατηγορία Πανκορασίδων και 

σκόρπισε χαμόγελα χαράς και ικανοποίησης 

στην αποστολή δίνοντας παράλληλα υπο-

σχέσεις για το μέλλον. 

Στο σύλλογο ΑΟ Μέρμπακα μπορούν οι ενδι-

αφερόμενοι να ξεκινήσουν την ενασχόληση 

τους με ένα άθλημα, το οποίο θεωρείται αυ-

τήν την στιγμή το ταχύτερα αναπτυσσόμενο 

άθλημα στην Ελλάδα.  Οι προπονήσεις γίνο-

νται στο κλειστό γυμναστήριο Αγίας Τριάδας 

κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

Οι τοξοβόλοι στο Ελληνικό

Αιτήσεις Συμμετοχής 
στο Σχολείο του Κωστή 

Παλαμά στο Ναύπλιο
Ξεκινούν στις 30 Ιανουαρίου έως και 
3 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα «Λαο-
γραφία, Πολιτισμός, Επικοινωνία» τα 
μαθήματα στο Σχολείο του Κωστή 
Παλαμά στο Ναύπλιο. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν 
έγκαιρα δηλώσεις συμμετοχής στην 
διεύθυνση: http://kostispalamas.
uoa.gr/?page_id=787
Η δωρεάν συμμετοχή στα σεμιναρι-
ακά μαθήματα απαιτεί την συνεπή 
παρουσία των εκπαιδευόμενων και 
την ενεργή συμμετοχή τους στις 
συζητήσεις που θα διεξαχθούν. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλι-
κες των κλάδων του τουρισμού, του 
πολιτισμού και της δημοσιογραφίας, 
καθώς και όσων ενδιαφέρονται για 
τα εν λόγω πεδία, με απώτερο στό-
χο την προβολή και προώθηση του 
εθνικού πολιτιστικού προϊόντος. 
Μετά το πέρας των ταχύρρυθμων 
μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι θα 
λαμβάνουν βεβαιώσεις παρακολού-
θησης από το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 
και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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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

Στείλτε τις  φωτογραφίες 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, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η 
φωτογραφία μου» . Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Kάστρα

Μια φιλοσοφική διαδρομή από την Γκόλφω Μαγγίνη
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η 
ομιλία της αναπληρώτριας Καθη-
γήτριας στο Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων Γκόλφω Μαγγί-
νη, με θέμα «Φαντασία και ορθός 
λόγος από τον Καντ στον Χάιντε-
γκερ: μια φιλοσοφική διαδρομή», 
που διοργανώθηκε από το Harvard 
στο Ναύπλιο. Η κυρία Μαγγίνη μί-
λησε για το θέμα της φαντασίας το 
οποίο έχει μακρά φιλοσοφική ιστο-
ρία ήδη από την αρχαιότητα. Κομβι-
κό σημείο στην εξέλιξή της υπήρξε 

η φιλοσοφία του I. Kant, τόσο στη 
γνωσιοθεωρητική όσο και στην αι-
σθητική της διάσταση. Η πρόκριση 
της δημιουργικής αισθητικής φα-
ντασίας ολοκληρώθηκε από τους 
φιλοσόφους του Ρομαντισμού που 
ανέδειξαν την εκφραστική δύναμη 
της φαντασίας σε μείζουσα ικανότη-
τα του «φανταστικού υποκειμένου». 
Ο εικοστός αιώνας δε, θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως ο «αιώνας του 
φαντασιακού», όχι μόνο στη φιλο-
σοφία αλλά και στην ψυχανάλυση 
και τις κοινωνίες και ανθρωπιστικές 
επιστήμες εν γένει. 

Ο Κώστας Πολιάς, Διδάκτορας στο 
Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της 
Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, προσκεκλημένος συνομι-
λητής, συμπλήρωσε το θέμα και 
μίλησε για το «κρυστάλλινο» ως 
σύμβολο της φαντασίας στον ρο-
μαντισμό και τη μετάβαση από την 
αρχική κατανόησή του ως συμβό-
λου πολιτισμικής αλλαγής, στην 
κατανόησή του ως συμβόλου του 
θανάτου της ρομαντικής φαντασίας 
στην παγωμένη θάλασσα του Φρή-
ντριχ και του αιτήματος επιστροφής 
στην αρχική κατανόηση. 

Διάκριση για το 1ο δημοτικό σχολείο – Καποδι-
στριακό Άργους

Επιτυχία αλλά και επι-
βράβευση, τόσο ως 
προς τη διοργάνωση, 
όσο και στην υλοποί-
ηση προγράμματος 
Ενδοσχολικής Επι-
μόρφωσης του 1ου 
Δημοτικού  Σχολείου 
Άργους στο πλαίσιο 
της Πράξης «Δράσεις 
Ευαισθητοποίησης 
και Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης Εκπαι-
δευτικών – Άξονας 
Προτεραιότητας 1» 
του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκ-

παίδευση και Δια Βίου Μάθηση», αποτελεί η επίσκεψη «μελέτης» στο Stockholm 
University – Department of Education στη  Στοκχόλμη που πραγματοποιήται από 
21-01-2015 έως 24-01-2015. Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν ο Διευ-
θυντής του 1ου Δημ.  Σχολείου καθώς επίσης και δύο (2) εκπαιδευτικοί από το 1ο  Δ.Σ. 
και μία (1) εκπαιδευτικός από το συστεγαζόμενο 7ο Δ.Σ., στο πλαίσιο της ολοκλήρω-
σης των προβλεπομένων σεμιναρίων που πραγματοποιούνται από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ  
και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΑΙΘ.  

Χαρίζεται 
ο Λιούη

Όχι δεν πρόκειται για ένα απ ο 
τα ανιψάκια του Ντόλντ Ντάκ 
αλλά για έναν μικρόσωμο 
(ευγενικό) τσαμπουκαλά που 
του αρέσει να γαβγίζει άμα κά-
ποιος μπει στον χώρο του. Είναι 
περίπου 1,5 ετών και πολύ πιο 
όμορφος από την φωτογραφία. 
Είναι στειρωμένος και θα δωθεί 
με το πρώτο του εμβόλιο. Τηλ 
επικοινωνίας 69810 41546.
 
Φιλοζωικός Σύλλογος Άργους 
Λάιζα  
Αρ. Πρωτ.: 524/2009
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Μήπως κόψαμε καπίστρι;
Τελευταία βδομάδα πριν απ’ τις εκλογές, αύριο τελειώ-
νει και η προεκλογική περίοδος, που ήταν κομματάκι 
σύντομη τούτη τη φορά, αν και έχω την εντύπωση ότι 
οι υποψήφιοι εθνοπατέρες μας πρόλαβαν και μας εί-
παν περισσότερα απ’ όσα μπορούσαμε ν’ αντέξουμε. 
Τι αντεγκλήσεις, τι απειλές, τι επιθέσεις! Ωραία! Αυτή 
ήταν μια προεκλογική περίοδος πολύ μεστή και γι’ 
αυτό και όλοι μας κόψαμε καπίστρι! (Ελπίζω να ξέρετε 
τι είναι το καπίστρι).

Πάω στις καφετέριες και στήνω αυτί, να πιάσω κάτι 
απ’ τις συζητήσεις που διεξάγονται. Αν και δεν τα πιά-
νω όλα, γιατί κάτι το ένα πηγαδάκι από ’δώ, κάτι το 
άλλο από ’κεί, κάτι η μουσική της καφετέριας, κάτι με-
ρικοί άσχετοι, που επιμένουν να γελάνε, ενώ τα πράγ-
ματα είναι σοβαρά, –αυτό μην το πάρετε 
πολύ τοις μετρητοίς,– αδυνατώ να πιάσω 
πλήρως τον παλμό του κόσμου και τον 
σφυγμό της κοινής γνώμης, αλλά, με τα 
όσα άκουσα μέχρι τώρα, σχημάτισα την 
εντύπωση ότι επαναστατικός άνεμος πνέ-
ει στα μυαλά των συμπολιτών μου και 
δεν ξέρω τι θα σας γράφω σε κάνα-δυο 
μήνες, για να σας προσγειώσω με κάποια 
σχετική ομαλότητα, αν και πιστεύω ότι 
δεν θα χρειαστεί να μπω στον κόπο, γιατί 
θα έχετε προσγειωθεί –ανωμάλως!– από 
μόνοι σας. Αυτά τα περί ανώμαλης προ-
σγείωσης ισχύουν ο,τι κι αν ψηφίσετε την 
Κυριακή, γιατί, αν θέλετε ν’ ακούσετε 
αλήθειες, –ας μου επιτραπεί να αμφιβά-
λω– και παραφράζοντας την ρήση του 
αρχηγού του νέου κόμματος στα πολιτι-
κά μας πράγματα, –να δεις πώς το λένε… 
πάει, το ξέχασα…– στις εκλογές του 
2009, «λεφτά δεν υπάρχουν» ούτε και 
περιμένουμε να μας έρθουν από πουθε-
νά. Καλά, θα τα συναντήσουμε αυτά στην μετεκλογική 
μας πορεία και πολύ θα τα… χαρούμε!

Όλοι μιλούν επί παντός επιστητού, ακόμη κι αν αυτό το 
επιστητό δεν στέκεται με τίποτα. Όλοι τα ξέρουν όλα 
και φτιάχνουν μια εικονική πραγματικότητα, («virtual 
reality» το λένε οι μοντέρνοι,) που είναι να βγαίνεις απ’ 
τα ρούχα σου κι αν είναι να βγει απ’ τα ρούχα του κά-
ποιος καλλίγραμμος και γυμνασμένος νεαρός ή καμιά 
αξιόλογη και όμορφη νεαρά, άντε να το δούμε κι αυτό, 
αν είναι όμως είναι να ξεχειλίσουν τα λίπη και οι σκε-
μπέδες, να μένει το βύσσινο καλύτερα, κάντε κράτει, 
φίλοι μου, δεν αντέχω, τα νεύρα μου!

Όλοι μιλάνε για συνομωσίες, για ίντριγκες, για την προ-
σπάθεια του καθενός υποψήφιου ξεχωριστά να σκάψει 
το λάκκο των συνυποψηφίων του και το τι πρέπει να 
κάνει ο καθένας για να μην πέσει μέσα στο λάκκο, που 
του σκάβουν οι δικοί του. Ονόματα δεν λέμε, γιατί δεν 
έχουμε ψηφίσει ακόμη και μπορεί να κατηγορηθώ ότι 
προσπαθώ να διαμορφώσω το αποτέλεσμα της κάλπης 

υπέρ του ενός ή του άλλου. Σε τοπικό επίπεδο μιλάμε 
τώρα, εδώ στον νομό μας. Που μου κάνουν εντύπωση 
τα 5 ονόματα που υπάρχουν σε κάθε ψηφοδέλτιο. Τα 
4 ονόματα τα καταλαβαίνω, μπορεί κάποιον απ’ τους 
εκλεγέντες να τον πατήσει αυτοκίνητο μετά που θα 
έχει εκλεγεί, αν φυσικά το κόμμα του καταφέρει να 
εκλέξει και τους τρεις βουλευτές, που εκλέγονται στον 
νομό μας, που έτσι όπως έχουν μοιραστεί τα ποσοστά, 
είναι αδύνατο. Δεν χρειάζεται, στην περίπτωση αυτή, 
να έχουμε επαναληπτική εκλογή. Περιττή φασαρία! Το 
πέμπτο όνομα τι ρόλο παίζει; Πόσες απώλειες περιμέ-
νουμε να έχουν τα κόμματα;

Βεβαίως υπάρχει και το ενδεχόμενο να μπαίνουν πολ-
λοί στα ψηφοδέλτια, για να ψηφίζονται από φίλους ή 

συγγενείς, που σε διαφορετική περίπτωση είτε δεν θα 
ψήφιζαν καθόλου είτε θα ψήφιζαν άλλο κόμμα, αλλά, 
μπα… δεν πιστεύω. Αν ήταν αυτό το σκεπτικό του νο-
μοθέτη, γιατί πέντε κι όχι πεντακόσιοι; Το ψηφοδέλτιο 
να έφτανε μέχρι την Νεμέα, να έπαιρνε και λίγο από 
Κορινθία μέσα. Βεβαίως το ψηφοδέλτιο της Β΄ Αθη-
νών θα πρέπει να έφτανε μέχρι την… Αυστρία, για να 
μην πω παραπέρα. Λεπτομέρειες!...

Όλοι περιμένουμε λοιπόν, με ανοιχτές τις τσέπες και τα 
σάλια να μας τρέχουν… Αν έχουμε ΝΔ πάλι, θα έρθει 
η ανάπτυξη, όπως έχουν υποσχεθεί; Θα ρουπώσει το 
άντερό μας; Ή μία από τα ίδια πάλι; Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
θα μας έρθει η ελπίδα, που, όπως ακούσαμε, είναι καθ’ 
οδόν; Θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ; Θα κερδίσουμε στο 
ντέρμπι: Ευρώπη – Ελλάδα; Τους παίζουμε και εκτός 
έδρας, που να πάρει και να σηκώσει. Καλά, θα δούμε, 
ας μην το γρουσουζεύουμε…

Μας βομβαρδίζουν ανηλεώς με προγράμματα, όλα 
για την ευτυχία μας και την καλοπέρασή μας, που 

εγώ απορώ: Τόση πολλή αγάπη πια για τον λαό; Τόση 
έγνοια; Θα μου πεις τώρα, στα λόγια είναι όλα! Συμ-
φωνώ, αλλά εγώ τα παίρνω τοις μετρητοίς  κι αν δεν τα 
διαπιστώσω και στην πράξη, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, θα αρχίσω να βρίζω πάλι. Την άκουσα την 
ένστασή σας: Θα τους κάνω τη μούρη κρέας είπατε. 
Δεν ξέρω τι θα τους την κάνω τη μούρη, πάντως θα 
κάνω ο,τι μπορώ και μπορεί να τα καταφέρω. Ε, κάτι 
ξέρω κι εγώ, που, αν βγει παραέξω… καλά, αφήστε το 
αυτό για την ώρα…

Να προγράμματα η ΝΔ, που δεν έχω ενημερωθεί ακό-
μη τι προγράμματα έχει καταρτίσει, αλλά κάτι θα έχει, 
δεν μπορεί, να προγράμματα ο ΣΥΡΙΖΑ, να φτάσει ο 
κατώτατος μισθός στα €751 και εκείνο το €1 καρφί 

μου έχει κάτσει, να αφορολόγητο στα 
€12.000, να ρευστότητα, να πλούσια 
τα ελέη μας, να απ’ όλα! Κι όλ’ αυτά 
απ’ την φορολογία των εχόντων και 
κατεχόντων, (μα τι ηλίθια έκφραση 
είναι κι αυτή; Ποιος να την εμπνεύ-
στηκε, να τον προτείνουμε για Νό-
μπελ Λογοτεχνίας;) Τους έχοντες δεν 
μπορούν να τους φορολογήσουν, για-
τί, απλούστατα, αν έχω €500.000.000 
- 1.000.000.000, δεν θα μείνω εδώ 
να μου τα πάρουν. Μπορώ να ζήσω 
οπουδήποτε στον κόσμο και ξέρω 
κάτι φορολογικούς παράδεισους, 
μούρλια! Τον φουκαρατζίκο θα φο-
ρολογήσουν, όπως έκαναν και κά-
νουν όλες οι κυβερνήσεις μας μέχρι 
τώρα, γιατί δεν μπορεί να φύγει και 
να πάει πουθενά. Δεν έχει την δύνα-
μη, πώς το λένε;

Βέβαια, υπάρχουν κι άλλα κόμματα, θα έχει αντίρρηση 
κάποιος. Ασφαλώς και υπάρχουν! Πλουραλισμός, βρε-
εεεε… Αλλά τι περιμένετε να σας πω τώρα; Ότι θα μας 
σώσουν οι μικροί; Αφήστε τους να μεγαλώσουν πρώτα 
και βλέπουμε αν θα μπουν στο πλάνο. Φυσικά, αν πε-
ριμένετε σωτηρία απ’ τον GAP, ψωνίσατε από σβέρκο. 
Οι δε «Ανεξέλεγκτοι Έλληνες», τώρα που έχασαν την 
Ραχήλ με τα Ραχηλιάρικά της, ίσως δεν μπουν στην 
Βουλή. (Ρε μυαλό κι αυτή η γυναίκα! Άκου «δραχμαί 
ραχήλιαι». Και με πετραχήλια!)

Δύο και σήμερα μείνανε. Την Κυριακή το βράδυ θα 
ξέρουμε και οι κομματάρχες και τα κόμματα ας προσέ-
ξουν να συμφωνήσουν για κυβέρνηση, ακόμη κι αν δεν 
υπάρχει αυτοδυναμία. Γιατί απανωτές εκλογές δεν θα 
τις αντέξω. Θα μου πέσει δύσπεπτη τόση δημοκρατία!

Καλό βόλι!

Η φίλη σας
Αθηνά
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Ποια είναι η αρχαιότερη πόλη της Ελλάδας;

Οι οπισθοδρομικές απόψεις της κυρίας Αθηνάς
Κύριε διευθυντά, στην σελ 16 
του προηγούμενου φύλλου της 
εφημερίδας σας, η κα Αθηνά, 
αγνοώ από πού ορμώμενη επι-
τέθηκε με χυδαίο, χουλιγκανικό 
τρόπο σε μια πόλη που μπορεί 
να μην είναι η ωραιότερη του 
νομού, είναι όμως η μακροβιό-
τερη στην Ευρωπαϊκή ιστορία 
κι αυτό την καθιστά σεβαστή 
σε εχθρούς και φίλους, παρά τα 
άσχημα σημάδια που οι βάρβα-
ροι και ο χρόνος άφησαν πάνω 
της. Δεν θα μπω σε αντιπαράθε-
ση με το αν τα Ανάπλι είναι πιο 
όμορφο απ το Άργος. Για τον κα-
θένα το σπίτι του είναι ο ωραιό-
τερος τόπος ακόμα κι αν πρόκει-
ται για παράγκα. Εκεί γνώρισε το 
πρώτο φως της ζωής κι εκεί αντί-
κρισε το χαμόγελο της μάνας 

του. Ίσως και συ κα. Αθηνά, κά-
πως έτσι νάδες το φως της ζωής 
και να καταλαβαίνεις πλέον 
πόσο άσχημο είναι να γκρεμίζεις 
με απαξίωση το ξεκίνημα της 
ζωής χιλιάδων συμπατριωτών 
σου. Ίσως νάσαι κάποια επυλίδα, 
δεν ξέρω, γιατί αλλιώς φαίνεται, 
πως αγνοείς πως εκατοντάδες 
ρακένδυτοι Αργείτες, -που εσύ 
τώρα τα παιδιά τους περιφρο-
νητικά με μια κλωτσιά θέλεις να 
στείλεις στην Αλβανία,- έχυσαν 
το αίμα τους υπερασπιζόμενοι 
κατά την επανάσταση του 21, τα 
Ανάπλι. Κι όταν η πόλη κατοική-
θηκε για πρώτη φορά ξανά από 
Έλληνες, που είχαν χαθεί απ την 
εποχή των Ρωμαίων, όλοι εκείνοι 
οι παρατρεχάμενοι των βουλευ-
τών που κατέλαβαν με το έτσι 

θέλω δημόσια κτήρια, άρχισαν 
πάλι να εχθρεύονται την πλαϊνή 
τους πόλη. Ξέχασαν όμως πως 
Τούρκοι και Ενετοί ληστεύοντας 
όλη την περιοχή έχτισαν και 
Οχύρωσαν την Νάπολη της Ρω-
μανίας, όταν το Άργος, όπως και 
σήμερα στηριζόταν κυρίως στις 
προσφορές απ το υστέρημα των 
ανθρώπων του. Και εκεί είναι η 
μεγάλη διαφορά που δεν αντι-
λαμβάνεσαι κυρία Αθηνά μου. 
Το Άργος δεν δολοφόνησε τον 
Καποδίστρια, αλλά τον αγάπη-
σε και του αφιέρωσε ολόκληρη 
εκκλησία γι αυτόν, σε αντίθεση 
με τους «Ναυπλιώτες» που προ-
σπαθούσαν χρόνια μετά την 
δολοφονία του να σβήσουν το 
όνομα, εκείνου που ανάδειξε το 
Ναύπλιο, από τον ανδριάντα του 

στην ομώνυμη πλατεία. Θα μπο-
ρούσα να αναφερθώ σε πολλά. 
Στην σιδηροδρομική γραμμή 
που οι παπούδες σου φώναζαν 
να περάσει εκεί που περνά σή-
μερα ο δρόμος των αρχαιοτή-
των (τυχαίο άραγε;), στο νερό 
των Μύλων και σε πολλά ακόμα 
πράγματα που έφεραν συχνά σε 
σύγκρουση της δύο πόλεις. Αλή-
θεια πόσο ανόητος,-η μπορεί 
να είναι κανείς,-μία και να μην 
βλέπει τον πως οι δυό πόλεις 
συμπληρώνουν η μία την άλλη 
και πως μόνο κακοήθεις ή βλά-
κες σπέρνουν ξανά την διχόνοια 
μεταξύ συγγενών και γειτόνων. 
Ας αφήσουμε τα Κάστρα των 
δύο πόλεων να απαντήσουν. Τα 
Αναπλιού προστατεύει τον αρ-
γείτικο κάμπο απ την μεριά της 

θάλασσας και του Άργους απ 
την πλευρά της ξηράς. Έτσι ας 
προστατέψουν κι οι δυό πόλεις 
την παραγωγή τους, η μια με τον 
τουρισμό της και η άλλη με τα 
προϊόντα της κι ας ενώσουν τις 
δυνάμεις τους για το καλό και 
την πρόοδο των κατοίκων κι ας 
εξοστρακίσουν την κάθε κυρά 
Αθηνά που θα αναφερθεί πε-
ριφρονητικά στα παιδιά αυτής 
της γης που αποτελεί μοναδική 
πηγή ιστορίας στην ανθρωπό-
τητα. Κανένας δεν γίνεται σπου-
δαίος πατώντας στην ιστορία 
των προγόνων του αλλά γράφο-
ντας την δική του ιστορία.

(Ένας Αργείος)

Ένοχοι και Αθώοι
Πέρασε καιρός και η γη άρχισε 
να κατοικείται από ανθρώπους, 
αφού οι μεγαλύτερες και οι μι-
κρότερες θεότητες, οι δυνάμεις 
και οι μορφές του σύμπαντος, οι 
αρχέγονες παρουσίες της ζωής 
ένιωθαν αδιάκοπα το κίνητρο 
του έρωτα και της αναπαραγω-
γής. Αλλά η επιλογή κάποιου 
μεταξύ των αθανάτων είχε γίνει 
αυστηρά επιλεκτική.
Σύμφωνα με τον Παυσανία (2, 
15,5), οι τοπικοί μύθοι ανέφεραν 
ότι ο πρώτος άνθρωπος που κα-
τοίκησε την Αργολίδα ήταν ο Φο-
ρωνέας, γιος του θεού-ποταμού 
Ίναχου και της νύμφης Μελίας.
Ο Ίναχος είχε επιλεγεί ως κριτής 
στη διαμάχη μεταξύ της Ήρας 
και του Ποσειδώνα για την κατο-
χή της περιοχής και προφανώς, 
εκτιμώντας τους συναισθηματι-
κούς δεσμούς της θεάς με τη γη 
που είχε φιλοξενήσει το πρώτο 
αγκάλιασμα με τον άντρα της, 
αποφάσισε υπέρ της.dario lia del 
corno Από τότε η Ήρα τύγχανε 
ιδιαίτερης λατρείας στο Άργος.
Ο Ποσειδώνας όμως πήρε πολύ 
άσχημα την αποτυχία που μα-
ταίωνε τις φιλοδοξίες του να κα-
τακτήσει ένα ζωτικό χώρο στη 
στεριά. Μια ανάλογη ήττα υπέ-
στη και αλλού, όπως μαρτυρά το 
πρώτο επεισόδιο της αθηναϊκής 
μυθολογίας.
Εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα 
του βασιλιά της θάλασσας και 
όλων των υδάτων, ξέρανε τον 
Ίναχο και τον κατάντησε ένα 
χείμαρρο που γεμίζει νερό μόνο 
την εποχή των βροχών. Η τιμω-
ρία επεκτάθηκε σ” ολόκληρη την 

περιοχή του Άργους, το οποίο η 
lλιάδα (Δ, στ. 171) περιγράφει με 
το επίθετο «πολυδίψιον».
Στο ίδιο εδάφιο, ο Παυσανίας 
αναφέρει ότι ο Φορωνέας «ο γιος 
του Ινάχου, συγκέντρωσε πρώ-
τος τους ανθρώπους σε κοινω-
νικό σύνολο. Πριν οι οικογένειες 
ζούσαν σποραδικά και μόνες.Ο 
τόπος όπου για πρώτη φορά 
συγκεντρώθηκαν ονομάστηκε 
Φορωνικόν. Αυτή η ένδοξη πρω-
τιά συνδυάζεται, στα πλαίσια της 
γενιάς του, με μια άλλη, εξίσου 
τιμητική.
Ο Φορωνέας απέκτησε μια κόρη 
με το όνομα Νιόβη, την οποία 
δεν πρέπει να συγχέουμε με την 
ομώνυμη και κακότυχη ηρωίδα 
που μεταμορφώθηκε σε πέτρα 

από τον πόνο για το θάνατο των 
παιδιών της, όπως διαβάσαμε 
στη μυθολογία της Θήβας. Η Νιό-
βη της Αργολίδας δοξάστηκε, 
όπως αναγνωρίζουν ομόφωνα οι 
μυθογράφοι, ούσα η πρώτη θνη-
τή γυναίκα με την οποία ενώθη-
κε ερωτικά ο Δίας, αφού η μοίρα 
ήθελε εκείνη η γη να αποτελέσει 
για την Ήρα την αρχή του καλού 
και του κακού που έχουν ως αι-
τία και για τους θεούς όπως και 
για τους ανθρώπους, την ηδονή 
του έρωτα. Από τη λαμπρή ένω-
ση γεννήθηκε ο ήρωας Άργος. 
Δεν είναι σαφές αν αυτός έδωσε 
το όνομά του στην πόλη του Φο-
ρωνέα ή αν σ” αυτόν οφείλεται η 
ίδρυση μιας νέας πόλης.Σε κάθε 
περίπτωση, οι Έλληνες θεωρού-

σαν το Άργος την αρχαιότερη 
πόλη της χώρας τους

Το Άργος διεκδικεί τον τίτλο 
της αρχαιότερης της Ελλάδας.

Κόσμησαν αυτό τον ασύγκρι-
το τίτλο ευγενείας μ΄ ένα στέμ-
μα από θαυμάσιους μύθους, οι 
οποίοι αφήνουν να διαφανούν 
τα γεγονότα που έδωσαν μορφή 
στον ελληνικό πολιτισμό μέσω 
των σχέσεων με τους άλλους πο-
λιτισμούς της ανατολικής Μεσο-
γείου.
Στην lλιάδα οι πολεμιστές της ελ-
ληνικής στρατιάς αποκαλούνται 
Αχαιοί, αλλά και Αργείοι και Δα-
ναοί, ένα άλλο όνομα το οποίο, 
όπως θα δούμε, ανήκει στη μυ-
θολογική παράδοση του Άργους.
Έχουν προταθεί διάφορες ερμη-
νείες γι΄ αυτό το γεγονός. Ίσως 
όμως θα πρέπει να αναγνωρί-
σουμε και σ” αυτό τα ίχνη της 
πανάρχαιης παράδοσης που 
συνέδεε το Άργος με τις πρώτες 
εκδηλώσεις της οργανωμένης 
κοινωνικής συμβίωσης στην Ελ-
ληνική Γη.
Πηγή:  Από το βιβλίο «Στη γη του 
μύθου» των Dario και  Lia Del 
Corno, Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη, 
δημοσιεύτηκε στο  Αποκάλυψη
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Του Άγγελου Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης Κέντρου 

Έρευνας και 

Εφαρμογής Σύγχρονων 

Προγραμμάτων Ειδικών 

Θεραπειών

Στο γνωσιακό τομέα, μια από τις 
αδυναμίες που ιδιαίτερα απασχο-
λεί τα δυσλεξικά παιδιά αφορά την 
επεξεργασία του φωνολογικού επι-
πέδου του λόγου. Όταν η επεξεργα-
σία του λόγου γίνεται απρόσκοπτα 
οδηγεί σε συνειδητοποίηση των φω-
νημάτων  τα οποία συνθέτουν τον 
προφορικό λόγο και στην απόκτηση 
της φωνολογικής συνειδητότητας.
Η καλή φωνολογική επεξεργασία 
του λόγου συνεπάγεται ικανοποιη-
τικό ρυθμό ανάπτυξης των δεξιο-
τήτων της ανάγνωσης και της ορθο-
γραφίας. Τα παιδιά τα οποία έχουν 
ικανοποιητικά καλλιεργημένη φω-
νολογική συνειδητότητα αντιλαμ-
βάνονται τα συστατικά στοιχεία του 
λόγου, τα φωνήματα και μάλιστα με 
τη σωστή σειρά και στη σωστή θέση 
του το καθένα στο προφορικό λόγο. 
Αν ταυτόχρονα συμβαίνει να γνωρί-
ζουν κιόλας τα γράμματα τότε όταν 
θα καλούνται να γράφουν λέξεις δεν 
θα κάνουν φωνολογικά λάθη, δη-
λαδή δεν θα παραλείπουν, δεν θα 
προσθέτουν, δεν θα αντιμεταθέτουν 
γράμματα ή συλλαβές κι ας είναι 
ανορθόγραφα.

Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι από 
τη στιγμή της έκθεσης ενός παιδιού 
στο λόγο δημιουργούνται σιγά-σιγά 
με το χρόνο και την εμπειρία νοερές 
φωνολογικές παραστάσεις που είναι 
κωδικοποιημένα φωνολογικά σήμε-
ρα τα οποία ακούγονται στην ομι-
λούμενη γλώσσα. Στη προσχολική 
ηλικία οι αναπαραστάσεις αυτές εί-
ναι συγκεχυμένες κι ατελείς και όσο 
προχωρεί η ηλικία γίνονται όλο και 
πιο σαφείς και τέλειες.
Τα δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται 
σε όλη τη πορεία της ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της 
ορθογραφίας. Παρουσιάζουν αδυ-
ναμίες στην φωνολογική επεξεργα-
σία του λόγου και στην ανάπτυξη της 
φωνολογικής συνειδητότητας. Δυ-
σκολεύονται να συνειδητοποιήσουν 
ότι οι προτάσεις αποτελούνται από 
λέξεις και οι λέξεις από συλλαβές και 
φθόγγους. Δεν κατανοούν την αυτο-
νομία της λέξης, της συλλαβής, του 
φωνήματος. Έτσι δυσκολεύονται να 
αναλύσουν τον προφορικό λόγο στα 
στοιχεία από τα οποία αποτελείται.
Οι φωνολογικές αδυναμίες τους συ-
νεπάγονται πολλές δυσκολίες στην 
εκμάθηση της ανάγνωσης και της 
ορθογραφίας
Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητη η προ-
ϋπόθεση τα παιδιά με δυσλεξία (και 
όχι μόνο) να αποκτήσουν πριν πάνε 
στην πρώτη δημοτικού καλή φωνο-
λογική επεξεργασία του λόγου ώστε 
να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
και στα μαθήματα του σχολείου.
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Η φωνολογική επεξεργασία 
του λόγου σε παιδιά με δυσλεξία

Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.
tountadiet.gr
Στη δυτική Ευρώπη, η ψωρίαση και ο σακχαρώδης διαβήτης απο-
τελούν τις πιο συχνές παθήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να στεναχωριούνται οι ασθενείς αλλά να δουλέψουν προς 
την αντιμετώπιση της πάθησης τους.
Η ψωρίαση, αποτελεί έναν νοσογόνο παράγοντα ο οποίος πέραν 
της βασικής προσβολής του δέρματος επηρεάζει αρνητικά και μά-
λιστα σε σημαντικό βαθμό την ψυχολογία και την ευδιαθεσία του 
πάσχοντα.νες, βρέθηκαν ευρήματα που αφορούν θετικά αποτελέ-

σματα, δηλαδή μείωση της φλεγμονής σε ασθενείς που έχασαν 10 κιλά από το περιττό 
σωματικό βάρος τους και ήπια μορφή των συμπτωμάτων της ψωρίασης σε άτομα που 
κατανάλωναν σε μεγάλο βαθμό τρόφιμα πλούσια σε Ω-3 (EPA και DHA).
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει
Να ελέγξουν τους βιοχημικού δείκτες τους, και δη την περιεκτικότητα των Τριγλυκερι-
δίων – της Χοληστερόλης και των ηπατικών ενζύμων με ιδιαίτερη βαρύτητα της Αλα-
νίνηςΑμινοτρανσφεράσης (ALT).
Να περιορίσουν:
Την υπερκατανάλωση αλκοόλ, διότι αυξάνουν τη τιμή των τριγλυκεριδίων στο πλά-
σμα του αίματος, εντείνοντας την φλεγμονή.
Την υπερκατανάλωση ζωικών λιπαρούχων τροφίμων.
Την κατανάλωση των προϊόντων καπνού.
Το οποιοδήποτε σημάδι άγχους και έντονου στρες.
Το πλεονάζων σωματικό βάρος τους.
Να αυξήσουν την κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε Ω-3. Τρόφιμα πλούσια σε Ω-3, 
είναι τα λιπαρούχα ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος, οι σαρδέλες, τα θαλασσινά αλλά 
σαφώς και τα υπόλοιπα ψάρια, απλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τα προαναφερ-
θέντα.

Το περιεχόμενο σε ω-3 λιπαρά οξέα ψαριών και θαλασσινών
(οι ποσότητες είναι σε γρ. ανά 100 γρ. μερίδας)

Σολομός Ατλαντικού (ιχθυοτροφείου, μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 1,8
Γαύρος (Ευρωπαϊκός, σε κονσέρβα με λάδι, στραγγισμένος) 1,7
Σαρδέλα (Ειρηνικού, σε κονσέρβα με τοματοχυμό, στραγγισμένη, ολόκληρη με οστά) 1,4
Ρέγγα (Ατλαντικού, τουρσί) 1,2
Σκουμπρί (Ατλαντικού, μαγειρεμένο, ξηρά θερμότητα) 1,0
Πέστροφα ιριδίζουσα (ιχθυοτροφείου, μαγειρεμένη, ξηρά θερμότητα) 1,0
Ξιφίας (μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 0,7
Τόνος (λευκός, κονσερβοποιημένος με νερό, στραγγισμένος) 0,7
Βακαλάος μελανόχρωμος (Ατλαντικού, μαγειρεμένο, ξηρά θερμότητα) 0,5
Γλώσσα (μαγειρεμένη, ξηρά θερμότητα) 0,4
Ιππόγλωσσα (Ατλαντικού και Ειρηνικού, μαγειρεμένη, ξηρά θερμότητα) 0,4
Βακαλάος μελανόγραμμος (μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 0,2
Βακαλάος Ατλαντικού (μαγειρεμένος, ξηρά θερμότητα) 0,1
Μύδι Ατλαντικού (μαγειρεμένο, υγρή θερμότητα) 0,7
Στρείδι Ατλαντικού (άγριο, μαγειρεμένο, ξηρά θερμότητα) 0,5
Χτένια (ανάμικτα είδη, μαγειρεμένα, ξηρά θερμότητα) 0,3
Αχιβάδες (ανάμικτα είδη, μαγειρεμένα, υγρή θερμότητα) 0,2
Γαρίδες (ανάμικτα είδη, μαγειρεμένες, υγρή θερμότητα) 0,3

Πηγή: Βάση δεδομένων για τρόφιμα του Αμερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για πρότυπες αναφορές

Η διατροφή στην ψωρίαση
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Τα πήρε όλα κι έφυγε η Κυβέρνηση του 
μνημονίου. Ένα ζωνάρι μόνο άφησε να 

μας το σφίξει η επόμενη.

Προσοχή στο 
ομαδικό σεξ !!!
Μια κοπέλα πάει στο μαιευτήριο να 
γεννήσει καθώς είχαν σπάσει τα νερά  
της.  
Όνομα πατρός... ρωτάει η νοσοκόμα.  
Ααα.., ξέρετε είμαι μόνη μου. απαντά η 
κοπέλα.  
Μετά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, 
γεννά τελικά η 
κοπέλα και όταν  
συνέρχεται από τη 
νάρκωση βλέπει 
από πάνω της τη 
νοσοκόμα.  
«Συγχαρητήρια, 
μόλις γεννήσατε 
ένα υγιέστατο 
αγοράκι»... λέει η  
νοσοκόμα  
«Μόνο που ..»  
«Μόνο που τι;» ρωτά 
ανήσυχη η κοπέλα.  
«Εεεε να το αγοράκι 
είναι μαύρο ενώ 
εσείς είστε λευκή» 
λέει η  
νοσοκόμα...  
Ααα ναι, λέει η κοπέλα. Πριν γεννήσω είχα 
παίξει σε μία τσόντα για να  
βγάλω λεφτά και ο πρωταγωνιστής ήταν 
μαύρος. Έτσι εξηγείται. Μην  
ανησυχείτε..  
Συγνώμη που γίνομαι αδιάκριτη κοπέλα 
μου... Υπάρχει και κάτι άλλο. Το  

μωρό είναι ξανθό...  
Ναι, στην τσόντα που έπαιξα, υπήρχε και 
ένας Σουηδός, προσθέτει η  
κοπέλα...  
Ποπό... συγνώμη που σου φέρνω σε 
δύσκολη θέση κοπέλα μου. Υπάρχει και 
κάτι άλλο όμως...Το παιδί έχει «σκιστά» 
μάτια....  
Ναι.. πράγματι. Στην τσόντα υπήρχε και 
ένας Κινέζος...  

Ωωωωωω συγννώμη 
για την αδιακρισία 
μου κοπέλα μου, λέει 
η νοσοκόμα...  
Αλλά σίγουρα 
θα θέλεις να το 
κρατήσεις στην 
αγκαλιά σου, έτσι δεν 
είναι ..;  
 
Φεύγει η νοσοκόμα 
και επιστρέφει με το 
μωρό στην αγκαλιά... 
Δίνει το  
Μωρό στην κοπέλα 
και τότε το μωρό 

αρχίζει να κλαίει...  
ΟΟΟΟυυυυυφφφ. τώρα ησύχασα, λέει με 
ανακούφιση η κοπέλα...  
Γιατί τι συμβαίνει; ρωτάει απορημένη η 
νοσοκόμα.  
Και η κοπέλα:  
Εεεε να, φοβόμουνα ότι θα γαβγίζει....

Αλτσχάιμερ...
Ο παππούς, μία ώρα μετά τη «συνεύ-

ρεση» με τη γιαγιά, συνεχίζει...

Η γιαγιά εξουθενωμένη αντιδρά:

- Πάλι;

Και ο παππούς:

- Εντάξει μη θυμώνεις. Γέρος άνθρω-

πος είμαι, ξεχνάω...
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Ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Αργολίδας και Αρκαδίας διαμαρτύρεται

Προβλήματα με τις συνταγές χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων

Ανεφάρμοστη θα είναι η συ-
νταγή χρήσης γεωργικού φαρ-
μάκου που θεσμοθετείται, σύμ-
φωνα με όσα υποστηρίζει ο 
Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων 
Επαγγελματιών Νομού Αργολί-
δας και Αρκαδίας.
Σε έγγραφο του συλλόγου προς 
το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, που υπογράφουν ο πρό-
εδρος Αναστάσιος Μπινιάρης 
και ο γραμματέας Ξενοφώντας 
Θωμόπουλος, σημειώνονται τα 
παρακάτω: 
Σήμερα με το έγγραφό μας 
αυτό, θέλουμε να επισημάνουμε 
τις αδυναμίες εφαρμογής της
απόφασης 9497/104760/28-8-
2014.
Σε μία τελείως διαφορετική κα-
τεύθυνση από την διαβούλευση 
και μη λαμβάνοντας υπόψη τις 
εισηγήσεις όλων μας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε, 
Συλλόγους κλπ.), έρχεται μία 
απόφαση, η οποία πρακτικά δεν 
μπορεί να εφαρμοστεί.
Οι λόγοι που κατά την γνώμη 
μας, κάνουν αδύνατη την εφαρ-
μογή της απόφασης, είναι οι
παρακάτω:
1. Προβλέπεται ότι η συνταγή 
χρήσης γεωργικού φαρμάκου, 
θα εκδίδεται μέσω ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής, αν όμως θα 
υπάρχει σύνδεση με το internet. 
Σε περίπτωση κωλύματος δεν 
προβλέπεται διαδικασία χειρό-
γραφης έκδοσης ή και παράλη-
ψης του βήματος αυτού μέχρι 
την αποκατάσταση της σύνδε-
σης. Δηλαδή ο καλλιεργητής δεν 
θα μπορεί να κάνει επέμβαση 
και θα πρέπει να περιμένει την 
καταστροφή της καλλιέργειάς 
του ή να αναζητήσει σε άλλον 
Γεωπόνο την έκδοση συνταγής.
2. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΟΥ, προβλέπει την έκ-
δοση συνταγής μόνο για ένα 
αγροτεμάχιο, σε μία και μόνο 
καλλιέργεια, με μία και μόνο 
ασθένεια ή εχθρό και με ένα και 
μόνο χαρτογραφικό κωδικό.
Στην περίπτωση που έχουμε 
δύο ασθένειες σε μία καλλιέρ-
γεια (πχ. Φουζικλάδιο και Ψύλλα 
σε Αχλάδια), θα πρέπει να εκδώ-
σουμε δύο έντυπα συνταγών, να 

εκτελέσουμε δύο διαφορετικές 
συνταγές αλλά και να εκδώ-
σουμε δύο τιμολόγια και δύο 

καταγραφές αντίστοιχα; Βέβαια 
αν υπάρχουν περισσότερες πε-
ριπτώσεις, απαιτούνται ακόμα 
περισσότερα χαρτιά και χρόνος 
για την υλοποίηση της πώλησης.
3. Στην περίπτωση της συγκαλ-
λιέργειας (πχ. κηπευτικά εντός 
ελιών), ποια καλλιέργεια θα
λάβουμε ως κύρια;
Πως θα εκδώσουμε συνταγή, 
αφού δεν υπάρχουν εγκεκριμέ-
να σκευάσματα;
4. Σε περίπτωση αναγραφής του 
χαρτογραφικού κωδικού, στις 
περιπτώσεις που αλλάζουν οι 
ετήσιες καλλιέργειες και καλλι-
εργούνται στην συνέχεια επί-
σπορες καλλιέργειες (πχ. από 
τομάτες σε λάχανα, από φασό-
λια σε κολοκύθια), θα πρέπει 
να γίνει άμεσα και γρήγορα η 
αλλαγή του ΟΣΔΕ, διαφορετικά 
δεν θα υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης του επαγγελματία 
χρήστη σε ΦΠΠ, για την καλ-
λιέργεια αυτή. Αυτό είναι ένα 
μεγάλο πρόβλημα για τους 
αγρότες, που αποφασίζουν την 
τελευταία στιγμή τι θα καλλιερ-

γήσουν στην συνέχεια της περι-
όδου (ανάλογα τις συνθήκες της
αγοράς κλπ.).

5. Σε πολλές περιπτώσεις, μία 
δραστική είναι κατάλληλη για 
δύο ή και τρεις καλλιέργειες. 
Δεν μπορούμε να εκδώσουμε 
μία και μόνο μία συνταγή για 
όλες τις καλλιέργειες που έχει ο 
επαγγελματίας χρήστης;
Θα πρέπει να καθόμαστε με τις 
ώρες μπροστά στον Υπολογι-
στή, για να κάνουμε μία πώλη-
ση;
Αυτό το κόστος σε χρόνο και 
χρήμα ποιος θα το πληρώσει;
Το κατάστημα πώλησης ΦΠΠ ή 
ο αγρότης;
Δεν έχουμε άλλες υποχρεώσεις 
και δουλειές να κάνουμε, εμείς 
οι Έμποροι ΦΠΠ, οπότε αντί να 
πηγαίνουμε στα χωράφια για να 
επιβλέπουμε τις καλλιέργειες, 
θα καθόμαστε μπροστά στον 
υπολογιστή και θα στέλνουμε 
στο υπουργείο αναφορές για 
την χρήση και την εφαρμογή 
των ΦΠΠ;
Αντίθετα οι αγρότες αντί να πη-
γαίνουν στα χωράφια να δου-
λεύουν, θα κάθονται μπροστά 
στον υπολογιστή τους και θα 

γράφουν πότε ψέκασαν, με τι 
ψέκασαν, πότε όργωσαν, πότε 
πότισαν, αλλά και πότε έγινε ότι 

άλλο τους ζητούν με την πολλα-
πλή συμμόρφωση;
Πάντως χρόνος για να πάνε 
στα χωράφια να δουλέψουν θα 
υπάρχει;
Πιστεύουμε λοιπόν, ότι , τα ερω-
τήματα και οι προτάσεις μας, για 
την ομαλή λειτουργία της
αγοράς αλλά και την εξυπηρέ-
τηση του σκοπού της Συνταγής 
Χρήσης Γεωργικού Φαρμάκου, 
είναι οι παρακάτω:
1. Η συνταγή θα πρέπει να εί-
ναι ένα έγγραφο σαν ένα είδος 
πίνακα, όπου θα αναγράφονται 
οι καλλιέργειες για τις οποίες 
εκδίδεται η συνταγή, το βλαστι-
κό στάδιο αυτών, το αίτιο που 
υπάρχει για κάθε καλλιέργεια, η/
οι δραστική/ες που θα χρησιμο-
ποιηθεί/ουν, οι δόσεις για κάθε 
περίπτωση και τυχόν άλλες πα-
ρατηρήσεις.
2. Η on line καταχώρηση της συ-
νταγής δεν απαιτείται, ούτε και 
θα πρέπει να γίνει. Η συνταγή 
θα πρέπει να είναι ένα έγγραφο 
αριθμημένο, να συνοδεύει και 
να συρράπτεται σε κάθε έντυπο 

καταγραφής ή και τιμολογίου 
αλλά και να αναγράφονται τα 
στοιχεία της επί του τιμολογίου 
και του εντύπου της καταγρα-
φής. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει 
συσχέτιση κάθε καταγραφής και 
τιμολογίου, με την συνταγή χρή-
σης γεωργικού φαρμάκου.
3. Οι κυρώσεις, είναι το μόνο 
άρθρο που είναι «τέλεια» γραμ-
μένο και απολύτως «κατανοη-
τό». Αν γίνει έστω και ένα λάθος 
ή παρατυπία, τότε αμέσως και 
για σαράντα πέντε (45) ημέρες, 
δεν μπορείς να εργασθείς. Αφού 
προβλέπεται 30 ημέρες ή ένας 
μήνας ελάχιστη ποινή για την 
πρώτη σου παράβαση και δε-
καπέντε (15) ημέρες για την επι-
καιροποίηση του μητρώου. Έτσι 
λοιπόν θα πρέπει οι κυρώσεις να 
είναι χρηματικές και όχι αποκλει-
σμού εργασίας. Είναι παράβαση 
να απαγορεύετε η εργασία από 
το κράτος, μετά από κυρώσεις.
4. Το μόνο εναπομείναν ακόμα, 
κατοχυρωμένο επαγγελματικό 
δικαίωμα, που έχουμε για να 
εργαζόμαστε και να βγάζουμε, 
τα απαραίτητα για την επιβίωση 
της οικογένειάς μας, της εργασί-
ας μας και της επιχείρησής μας, 
αφαιρείται και μας στέλνει σε 
πλήρη οικονομική καταστροφή 
μη έχοντας άλλο δικαίωμα ερ-
γασίας. Δηλαδή με την τιμωρία 
αυτή, στέλνει όλους τους συ-
ναδέλφους σε οικονομική κα-
ταστροφή. Αυτό από μόνο του, 
είναι παραλογισμός αλλά και 
νομικό ατόπημα που χρήζει νο-
μικής κάλυψης.
5. Επειδή όλα αυτά τα νομοθε-
τήματα, της Ηλεκτρονικής Κατα-
γραφής και της Ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης, εμπεριέ-
χουν και το πολύ ευαίσθητο 
θέμα της Προστασίας των Προ-
σωπικών Δεδομένων, θα πρέπει 
να ζητηθεί η γνώμη της Αρχής 
Προστασίας Προσωπικών Δεδο-
μένων αλλά και της Ευρωπαϊκής 
Αρχής αντίστοιχα, με την αιτιο-
λογία, ότι η συλλογή στατιστι-
κών δεδομένων για την εφαρ-
μογή των ΦΠΠ από τον χρήστη, 
δεν προβλέπετε από τον ΚΑΝ. 
1185/2009.
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Πηγή: ekloges.gr

Ποσοστά Κοµµάτων - Ψήφοι - Κατανοµή Εδρών | Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015
• Συµπληρώστε τα % των Κοµµάτων (σε επίπεδο 3 δεκαδικών εάν θέλετε πχ 21,159) 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις σας ή τις δηµοσκοπήσεις  

• Οτι υπολείπεται του 100% το υπολογίζουµε - προσθέτουµε εµείς αυτόµαστα στα «Λοιπά 
Μικρά Κόµµατα».  

• Θυµίζουµε ότι η κατανοµή εδρών γίνεται σε δύο στάδια σύµφωνα µε τον εκλογικό νόµο (1η 
µε το ακέραιο τµήµα διαίρεσης και 2η µε τα υπόλοιπα διαίρεσης).  

• Στήλη «ΝΔ και ;» : Κάντε τσεκ στα κόµµατα που εκτιµάτε ότι µπορούν να συνεργαστούν µε 
την ΝΔ για τον σχηµατισµό κυβέρνησης  

• Στήλη «ΣΥΡΙΖΑ και ;» : Κάντε τσεκ στα κόµµατα που εκτιµάτε ότι µπορούν να 
συνεργαστούν µε τον ΣΥΡΙΖΑ για τον σχηµατισµό κυβέρνησης.  
Για παράδειγµα «Το Ποτάµι» δυνατικά µπορεί να συνεργαστεί και µε την Ν.Δ και µε τον 
ΣΥΡΙΖΑ (βέβαια εσείς κάνετε τις δικές σας επιλογές)  

• Τα προεπιλεγµένα % κοµµάτων στις φόρµες είναι εντελώς τυχαία - αυθαίρετα.  
• Δοκιµάστε οριακές ανακατατάξεις µεταξύ 1ου - 2ου και ορίου εισόδου στην Βουλή (3%)  

 

  Κόµµατα  ΝΔ και ; ΣΥΡΙΖΑ και ;  % 1η 
 

2η 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΔΡΩΝ  

 

 Νέα Δηµοκρατία 

       

 

 ΣΥ.ΡΙΖ.Α 

       

 

 
Το Ποτάµι 
Στ. Θεοδωράκης 

       

 

 Κ.Κ.Ε 

       

 

 ΠΑ.ΣΟ.Κ  

       

 

 Χρυσή Αυγή 

       

 

 
Κίνηµα δηµ. Σοσιαλ. 
Γ. Παπανδρέου 

       

 

 Ανεξάρτητοι Έλληνες 

       

 

 
Πράσινοι &  
Δηµ/κή Αριστερά 

       

 

 ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

       

 

 
Τελεία 
Απ. Γκλέτσος 

       

 

 
Άρµα Πολιτών 
Γιάν. Δηµαράς 

       

 

 Δηµιουργία Ξανά 

       

 

 Άλλο κόµµα Χ 

       

 

ΑΡΑ Λοιπά Μικρά Κόµµατα (<3%)  

   

 

ΣΥΝΟΛΑ 

     

 

 

Αναδείξτε μόνοι σας την κυβέρνηση
ΑΔΑΜ: 15PROC002535228
ΑΔΑ:6ΡΝ7ΩΚΦ-7ΨΛ
η περιφέρεια στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης
Mε τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-
ΣΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟ:21/01/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1216

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων προ-
κηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό   
για την ανάθεση του έργου 
«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με συνο-
λικό προϋπολογισμό 144.900,00 
Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%) στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Το έργο αφορά τη βιοκλιματι-
κή και ενεργειακή αναβάθμιση 
επιλεγμένων χώρων του Δήμου 
Ναυπλιέων:
α) Πλατεία Εθνοσυνελεύσεως: 
αντικατάσταση των υφιστάμε-
νων μαρμάρινων πλακοστρώ-
σεων με «ψυχρά» υλικά (κυβόλι-
θοι) και ενίσχυση του πρασίνου 
(εγκατάσταση προκατασκευα-
σμένου χλοοτάπητα).
β) Οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου: 
Εγκατάσταση ογδόντα επτά (87) 
φωτιστικών σωμάτων βραχίονος 
υψηλής απόδοσης με λαμπτήρα 
υψηλής πιέσεως νατρίου (SON-T) 
150W και εβδομήντα (70) φωτι-
στικών σωμάτων κορυφής ιστού 
υψηλής απόδοσης με λαμπτήρα 
υψηλής πιέσεως νατρίου (SON-T) 
100W, με τα απαραίτητα ηλε-
κτρονικά όργανα λειτουργίας 
Στόχος του ΕΤΠΑ είναι να συ-
νεισφέρει στη χρηματοδότηση 
συνδρομής για την τόνωση της 
οικονομικής και κοινωνικής συ-
νοχής με τη μείωση των κυριό-
τερων περιφερειακών ανισορρο-
πιών μέσω της υποστήριξης της 
αναπτυξιακής και διαρθρωτικής 
προσαρμογής των περιφερεια-
κών οικονομιών, συμπεριλαμ-
βανομένης της μετατροπής των 
βιομηχανικών περιφερειών που 
παρακμάζουν και των περιφερει-
ών που υστερούν και μέσω της 
υποστήριξης της διασυνοριακής, 
διακρατικής και διαπεριφερεια-
κής συνεργασίας. Με τον τρόπο 
αυτόν το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις προ-
τεραιότητες της Κοινότητας, και 
ιδίως την ανάγκη ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και της και-
νοτομίας, της δημιουργίας και 
της διατήρησης βιώσιμων θέσε-
ων απασχόλησης και εξασφάλι-
σης βιώσιμης ανάπτυξης.
2. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών 
: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με 
προϋπολογισμό 68.680,12   Ευρώ 
(περιλαμβανομένων δαπάνης 
εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απροβλέ-
πτων) και 
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-

ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
48.708,78 Ευρώ (περιλαμβανο-
μένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ, ΟΕ 
και απροβλέπτων).
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παρα-
λαμβάνουν με δική τους δαπά-
νη τα συμβατικά τεύχη του δι-
αγωνισμού από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ναυπλιέων, Χαριλάου Τρικούπη 
11, Ναύπλιο, κάθε εργάσιμη ημέ-
ρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 
μ.μ., μέχρι και τις 05/02/2015
Η Διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
υπόδειγμα            τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
27520-97808, FAX επικοινωνίας 
27520-97809, αρμόδιος υπάλλη-
λος για επικοινωνία κ. Γεωργίου 
Ιωάννης
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στο Δημαρχιακό κατάστημα του 
Δήμου Ναυπλιέων, Βασιλέως 
Κωνσταντίνου 34, Ναύπλιο Αρ-
γολίδας, στις 10/02/2015 , ημέρα 
Τρίτη(ώρα λήξης της προθεσμί-
ας παραλαβής των προσφορών 
10:00 π.μ.) με σύστημα υποβολής 
προσφορών, το οποίο περιλαμ-
βάνει την υποβολή προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτω-
σης σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν.3669/2008.Αν για οποιονδή-
ποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δη-
μοπρασία την προαναφερθείσα 
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προ-
σφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προϊσταμένη 
Αρχή και η οποία θα γνωστοποι-
ηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την 
ίδια ώρα(10:00 π.μ.). Η ίδια δια-
δικασία μπορεί να επαναληφθεί 
και δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δε-
κτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανή-
κουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙ-
ΚΑ» προϋπολογισμού 68.680,12 
€ (περιλαμβανομένων δαπάνης 
εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απροβλέ-
πτων) και σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου και στην Α1 
τάξη και άνω για έργα κατηγο-
ρίας  «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ-
ΚΑ»  προϋπολογισμού 48.708,78 
€ (περιλαμβανομένων δαπάνης 
εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απροβλέ-
πτων) και σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις του νόμου και
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
Προερχόμενοι από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τη-
ρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα-
γνωρισμένων εργοληπτών, εφό-
σον είναι εγγεγραμμένοι στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις 

καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
προερχόμενοι από ως ανωτέ-
ρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.
Περισσότερες λεπτομέρειες στη 
Διακήρυξη.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση εγγυ-
ητικής επιστολής ύψους 2.347,78 
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μή-
νες.
7. Το έργο θα βαρύνει τις πι-
στώσεις της πράξης με τίτλο 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. 
Πράξης 2012ΣΕ06180016), η 
οποία συγχρηματοδοτείται από 
εθνικούς πόρους και από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας «04 
-Ολοκλήρωση του ενεργεια-
κού συστήματος της χώρας και 
ενίσχυση της αειφορίας»  του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχει-
ρηματικότητα».
Δύναται να  χορηγηθεί προκατα-
βολή ύψους 10% επί του συνολι-
κού ποσού της Σύμβασης (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ( άρθρο 242, παρ. 
3, του Ν.4072/12 της Γ.Γ.Δ.Ε. σε 
συμπλήρωση του Ν.3614/2007 
ΕΣΠΑ).
8. Η προθεσμία για την κατα-
σκευή και πλήρη αποπεράτωση 
του όλου έργου είναι τέσσερις (4) 
μήνες.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρα-
σίας θα εγκριθεί από την Οικονο-
μική Επιτροπή του Δήμου Ναυ-
πλιέων.

Ναύπλιο, Ιανουάριος 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Aνακοινώνουμε στο ευρύ κοινό 
ότι  με την υπ. αριθμ.  5712/22-
11-1994 πράξη χαρακτηρισμού, 
χαρακτηρίσαμε, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 Ν998/79 έκταση εμ-
βαδού 4.007 Μ2, όπως ο Νόμος 
ορίζει κείμενη στην θέση Λεύκα 
Βιβαρίου κοινότητας Δρέπανου, 
ως μη δασικού χαρακτήρα (γε-
ωργ.καλλιεργ) παρ6α αρ3Ν998.
Η άνω πράξη μας θα είναι αναρ-
τημένη επί ένα μήνα στον πίνακα 
ανακοινώσεων της κοινότητας 
Δρέπανου και όποιος έχει  έν-
νομο συμφέρον μπορεί να υπο-
βάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ

Νικ. Χαραλαμπίδης
Δασολόγος
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 95 τ.μ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, 
στο Άργος (2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
καθιστικό, κουζίνα, αποθήκη, μπάνιο), 
όχι αλλοδαποί. Τηλ. 6942251315 ΚΩΔ. 
1007

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος - 
γραφείο 50 τ.μ 2ος όροφος Ασκληπιού 
και Πότη στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 1004 Πλη-
ροφορίες 6974434306  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2άρι, στην 
οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ.E 
1000, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέ-
ρα, στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. 
ΚΩΔ. E 1001, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Ναύπλιο, 
επί της οδού Άργους 115, γωνιακό, 170 
τ.μ. ισόγειο και 170 τ.μ. υπόγειο, με χώρο 
στάθμευσης και πρόσβαση ΑμΕΑ. Πλη-
ροφορίες: 6973-999508, 27510-26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμα στο Άργος, 
περιοχή Αγ.Ιωάννη, οδός Παπαλεξο-
πούλου, ισόγειο, γωνιακό, 100 τ.μ., 3 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό, με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες: 6973-999508, 27510-
2603

Ενοικιάζεται κατάστημα στο Ναύπλιο 
επι της 25ης Μαρτίου 57 τ.μ. Τηλ 26910 
95086 και 6978884508

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα στην οδό Δαγρέ στο Άργος. Τηλ.: 
6932634003

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.

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 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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται στο Άργος διώροφη κατοικία 
με ανεξάρτητες εισόδους κατ όροφο 
σε τιμή ευκαιρίας. Εμβαδόν οικοπέδου 
280,84τμ. Ισόγειο 85,32 τμ: 2 υπνοδω-
μάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο. Όροφος 
136τμ : 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστι-

κό, μπάνιο, κουζίνα. Αυλή 50 τμ με είσο-
δο γκαράζ. Κωδ. 1005. Τηλ.:  6940516019 
κον. Γιώργο

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 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

Έφη Τριανταφύλλου - πτυχιούχος Γερ-
μανικής Φιλολογίας. Παραδίδονται 
μαθήματα Γερμανικών όλων των επίπε-
δων. Τηλ. 2751 0 20647 – 2751 0 22221 
- ΚΩΔ. 1009

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για Λογιστικό γρα-
φείο, με προϋπηρεσία, Πτυχιούχος Ανω-
τάτης ή Ανωτέρας Σχολής. Τηλ. 697 741 
1198 ΚΩΔ. 1008

Διπλωματούχος καθηγήτρια Αγγλικών 
και Γαλλικών, μεταφράστρια παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα μεμονωμένα ή σε 

γκρουπ, σε μαθητές όλων των επιπέ-
δων. Τηλ. 2752 3 00519, 694 532 4481. 
ΚΩΔ. 1006

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πτυχιούχος Νο-
σηλευτικής παρέχει υπηρεσίες νοση-
λείας κατ΄ οίκον (ενέσεις, εμβολιασμοί, 
αλλαγές τραυμάτων, καθετήρων, οροί). 
ΚΩΔ. 1003 Τηλ. 6942984407

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 ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΗΣ 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 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, μηχανή 
μελισσοκομική και είδη κιγκαλερίας. 
Τηλ. 27510 67198, 27510 69204, 6946 
810252

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




