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Ποιος 
πρόβλεψε την 
άνοδο του 
Τσίπρα στην 
πρωθυπουργία;

Σελ. 20

Γιορτάζει ο Άγιος Αναστάσιος 
την Κυριακή

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου γιορτάζεται η μνήμη του 
πολιούχου Αγίου Αναστασίου, στο Ναύπλιο. Η τοπική αρ-
γία από την στιγμή που πέφτει Κυριακή, δεν μεταφέρεται 
και οι εργαζόμενοι του Ναυπλίου τη Δευτέρα θα πάνε κα-
νονικά στις δουλειές τους. 

Σελ. 14

Έργα στο παραπέντε, 
λόγω εκλογών

Το άγχος της προηγούμενης κυβέρνησης να αντιμετωπί-
σει την επερχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και η προ-
σπάθεια των δύο υπουργών της Αργολίδας να επανε-
κλεγούν βουλευτές, είχε ως αποτέλεσμα να ωφεληθούν 
μεταξύ άλλων από έργα της τελευταίας στιγμής οι δήμου 
Άργους - Μυκηνών, Ναυπλίου και οι εσπεριδοκαλλιεργη-
τές. 

Σελ. 13

Οι δήμαρχοι δεν πληρώνουν 
για TV στα ορεινά

Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές της Αργο-
λίδας και γενικότερα της Πελοποννήσου με τα ψηφιακά 
κανάλια, αφού παραμένουν «λευκές περιοχές», δηλαδή 
περιοχές που δεν πιάνει το ψηφιακό σήμα και συνεχίζεται 
η αναλογική εκπομπή.

Σελ. 21
 

Στροφή των αστικών κέντρων της Αργολίδας στο ΣΥΡΙΖΑ

Υποκλίθηκαν 
στον Τσίπρα

Οι Δήμοι Ναυπλιέων 
και Ερμιονίδας, και τα 
δημοτικά διαμερίσματα  
Άργους και Νέας Κίου 
βάφτηκαν στα χρώματα 
του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι η 
Νέα Δημοκρατία επι-
κράτησε παραδοσιακά 
στο σύνολο του νομού 
Αργολίδας.
Αναλύσεις για τα αποτε-
λέσματα και την συμπε-
ριφορά των ψηφοφό-
ρων.

Σελ. 3, 5

Ανοίγει το Τριώδιο 
την Κυριακή
Tην Κυριακή 1 Φεβρουαρίου oι Ορ-
θοπεταλιές ανοίγουν το Τριώδιο στο 
Άργος. Μικροί και μεγάλοι θα γιορτά-
σουν την Έναρξη του Τριωδίου, ποδη-
λατώντας στους δρόμους του Άργους, 
με κουδούνια, σφυρίχτρες, μπαλόνια.  
Στη συνέχεια στη γειτονιά του Αη Γιάν-
νη γλέντι, τραγούδι και χορός γύρω από 
τις φωτιές.

Σελ 15
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Ταξίδι στην ανάπτυξη…
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Ένα πολύ σοβαρό μήνυμα πέρα 
από νικητές και χαμένους των 
τελευταίων εκλογών δίνει μια 
πιο προσεκτική ματιά στα εκλο-
γικά αποτελέσματα. Για πρώτη 
φορά τόσο στο Άργος όσο και 
στο Ναύπλιο η λεγόμενη «Δε-
ξιά» ήρθε δεύτερη στις προτιμή-
σεις των πολιτών. Σε επίπεδο δή-
μου τα πράγματα όμως έδειξαν 
ΝΔ έστω και με μικρή διαφορά 
στο Άργος, ενώ στο Ναύπλιο ο 
ΣΥΡΙΖΑ και σε επίπεδο δήμου 
παρέμεινε πάνω απ την ΝΔ. Μια 
πρόχειρη εξήγηση θα ήταν ο 
ρόλος των οργανώσεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ που όμως και στα δύο με-
γάλα αστικά κέντρα του νομού 
ήταν σχεδόν αδρανείς.
Επομένως για μια καλύτερη 
ανάγνωση του εκλογικού απο-
τελέσματος θα πρέπει να ανα-
τρέξει κανείς στην οικονομική 
στρουχτούρα των υπό εξέταση 
περιοχών. Είναι προφανές πως 
η κρίση χτυπά πρώτα το τομέα 
παροχής υπηρεσιών και μετά 
την πρωτογενή παραγωγή. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 
των κερδών των μικρομεσαίων 
και προσωπικών επιχειρήσεων 
που λειτουργούν μέσα στα αστι-
κά κέντρα ή στις παρυφές αυτών 
–καφετέριες, χώροι αναψυχής, 
εστιατόρια, φασφουντάδικα, 
μεταφορές, μικρές παραγωγικές 
μονάδες, ξενοδοχεία, ενοικιαζό-
μενα διαμερίσματα κλπ.
Η ύπαιθρος, τα χωριά, έχουν 
ακόμα την δυνατότητα αυτο-
τροφοδοσίας με τρόφιμα, με 
αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη πε-
ρίοδο να αισθάνονται λιγότερο 
την κρίση και όσο τα αποθέματά 
τους επαρκούν θεωρούν πως 
μπορούν να την αντιπαρέλθουν 

χωρίς απώλειες.
Αυτό δίνει και μια πρώτη 
ερμηνεία το πώς διασώζε-
ται η ΝΔ απ τα χωριά ενώ 
βρίσκεται σε διαρκή πτώ-
ση στα δυο μεγάλα αστι-
κά κέντρα, όπου γενικά ο 
συντηρητικός χώρος (ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, ΧΑ, Κατζαφέρης 
κλπ) υποχωρούν στις προ-
τιμήσεις των ψηφοφόρων. 
Επομένως για την κρίση 
δεν φταίνε, ούτε οι τεμπέ-
ληδες Έλληνες, ούτε οι 
αλλοδαποί εργαζόμενοι, 
αλλά οι πολιτικές επιλογές 
των ηγεσιών ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, 
ο σκληρός καπιταλισμός 
δηλαδή.
Η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ απ 
την άλλη πλευρά αποτελεί 
αναπτέρωση των ονείρων 
για μια καλύτερη οικο-
νομική κατάσταση αλλά 
σε καμιά περίπτωση δεν 
αποτελεί, προς το παρόν 
τουλάχιστον, ανατρεπτική 
λύση προς ένα άλλο κοι-
νωνικό οικονομικό μόρ-
φωμα. Αυτό φαίνεται πως 
είναι κατανοητό στις τοπι-
κές κοινωνίες, αφού η ήττα 
της συγκυβέρνησης ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ δεν έγινε δεκτή με πανη-
γύρια όπως παλιότερα, αλλά με 
σκεπτικισμό και συγκρατημένη 
αισιοδοξία. Έτσι λοιπόν όσο και 
αν ψάξαμε εκείνο το βράδυ δεν 
είδαμε τους ΣΥΡΙΖΕους στο Άρ-
γος να στήνουν χορούς, ενώ στο 
Ναύπλιο ακόμα και τα φώτα των 
γραφείων της οργάνωσης παρέ-
μεινα κλειστά.
Η εκλογική συμπεριφορά αστι-
κού κέντρου χωριού σε συσχετι-
σμό με τον τρόπο παραγωγής ή 

απασχόλησης φαίνεται και στην 
περιοχή του Ναυπλίου, όπου 
και εδώ έχουμε στην πόλη την 
επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
μέσω του αντικατοπτρισμού της 
παροχής υπηρεσιών του αστι-
κού κέντρου προς την ύπαιθρο, 
αντίστοιχη συμπεριφορά των 
ψηφοφόρων της υπαίθρου.
Η οικονομική κρίση στα αστι-
κά κέντρα έχει ως αποτέλεσμα 
πέρα απ την οικονομική εξα-
θλίωση και την «λουμπενοποί-

ηση» στοιχείων της κοινωνίας 
με ροπή στην βιαιότητα και τον 
φασισμό. Θα ήταν εξ ίσου εν-
διαφέρον αν θα μπορούσαμε 
να αντιπαραβάλλουμε στοιχεία 
που θα αφορούσαν την αύξηση 
του αλκοολισμού, την αύξηση 
των διαζυγίων κλπ, ώστε να γίνει 
ακόμα πιο κατανοητή η κρίση 
πέρα απ το εκλογικό αποτέλε-
σμα. Το ΕΝΦΙΑ μπορεί να έδω-
σε το τελευταίο σπρώξιμο προς 
την ριζοσπαστικοποίηση της 

ψήφου, όμως οι αστικοί 
χώροι, αφού αφήσουν μια 
μικρή περίοδο προσαρμο-
γής στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει 
κίνδυνος να γίνουν πολύ 
εκρηκτικοί και προς διά-
φορες κατευθύνσεις, αν 
δεν αρχίσει να ανακάμπτει 
έστω και υποτυπωδώς 
η αγορά. Η εισπρακτική 
τακτική των κυβερνήσε-
ων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με το 
ξεπούλημα όλων των δη-
μόσιων επιχειρήσεων με 
το σκεπτικό να κλεισει η 
μαύρη τρύπα της οικονο-
μίας, διαμόρφωσαν μια 
πολύ επικίνδυνη κατά-
σταση εθνικής υποτέλει-
ας στις πολυεθνικές και 
αφανισμό όλων των προ-
ϋποθέσεων να μοιάζει η 
τωρινή αλλαγή με αυτήν 
του 81, όσο κι αν κάποιοι 
προσπαθούν μάταια να 
ταυτίσουν τον Τσίπρα με 
τον Αντρέα. Τότε στην 
ανάγκη θα μπορούσε να 
πουληθεί ένας ΟΤΕ, σήμε-
ρα είναι όλα πουλημένα 
σε μονοπώλια ή ολιγοπώ-
λια. Νερό, ήλιος, αέρας, 

θάλασσα, γη και επομένως η 
νέα κυβέρνηση θα πρέπει να 
βρει υποχρεωτικά δυσκολότε-
ρους δρόμους να βγούμε απ 
την κρίση και δω θα φανεί κατά 
πόσο μια κυβέρνηση της αρι-
στεράς μετά από 40 χρόνια απ 
την παρουσίαση του ιστορικού 
συμβιβασμού είναι διατιθεμένη 
να «σώσει» τον καπιταλισμό θυ-
σιάζοντας ακόμα και το κομμου-
νιστικό όραμά της.

3
Τα χωριά κράτησαν ζωντανή την ΝΔ, σε αντίθεση με το Άργος και το Ναύπλιο

Πλασματική η εικόνα του μπλέ στον Νομό

Αστική η συμπεριφορά στην Ερμιονίδα
Η Αστικοποίηση που έχει επικρατήσει στην Ερμιονίδα 
και η σχεδόν πλήρης εγκατάλειψη της αγροτικής 
παραγωγής υπέρ του Τουρισμού και της εξαρτημένης 
εργασίας, οδήγησε σε παρόμοια εκλογικά αποτελέσματα 
τους ψηφοφόρους της περιοχής, ανάλογα με των 
δύο αστικών Κέντρων. Έτσι βλέπουμε και εδώ μια 
ριζοσπαστικοποίηση προς τα αριστερά κυρίως αλλά και 
την Χ.Α να παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό των ψήφων αν 
και μικρότεροι απ την προηγούμενη φορά και μια βύθιση 

του γαλαζοπράσινου κυβερνητικού συνδυασμού 
ως συνέπεια της έλλειψης ρευστότητας αλλά και της 
έλλειψης ανάπτυξης του τριτογενούς τομέα.
Η κοινωνική εξαθλίωση γίνεται όλο και περισσότερο 
εμφανείς και κάτοικοι της περιοχής από ιδιοκτήτες γης ή 
μικροεπιχειρηματίες, μετατρέπονται σε ορντινάτζες των 
λεγομένων πλουσίων, ελλήνων και ξένων. Αντίστροφη 
πορεία προς το παρόν δεν υπάρχει κι αυτό αποτελεί ένα 
εκρηκτικό μείγμα που απλά κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες, λόγω τουρισμού, χάνει την σπιρτάδα του. Τι 
θα συμβεί όμως αν κάποια χρονιά δεν είναι «καλή» 
τουριστικά; Η επιστροφή στην γη και στην καλλιέργεια 
είναι αρκετά δύσκολη προς το παρόν όσο δεν λύνεται το 
πρόβλημα της ύδρευσης και όσο τα σκουπίδια μολύνουν 
συνεχώς τον υπόγειο υδροφορέα. Απ την άλλη ο 
ήδη επερχόμενος κορεσμός στις ιχθυοκαλλιέργειες 
αναμένεται να αυξήσει τους ανέργους στην περιοχή.



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
9.

01
.2

01
5

4
Πώς είδε ο Κοδέλας την επανεκλογή του με τον ΣΥΡΙΖΑ 

και το βαρύ φορτίο των 7.979 σταυρών

Οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, 
πιο αισιόδοξοι, κάπως αλλιώτικοι

Με το βαρύ φορτίο των 7.979 σταυρών 
στην …πλάτη του βρέθηκε και πάλι στο 

Κοινοβούλιο ως εκπρόσωπος της Αργολίδας, 
ο Δημήτρης Κοδέλας.
Δίνοντας ελπίδα σε όσους τον ψήφισαν, αλλά και 
σε όλους τους Αργολιδείς, έσπευσε πριν τις επίση-
μες ανακοινώσεις να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας 
μέσω των κοινωνικών δικτύων. Έγραψε το πρωί 
της Δευτέρας στον τοίχο του στο fb: «Σήμερα οι 
άνθρωποι ήταν διαφορετικοί. Κάπως πιο χαρού-
μενοι, κάπως πιο αισιόδοξοι, κάπως αλλιώτικοι. 
Θες το ότι τιμώρησαν αυτούς που τους ρήμαξαν; 
Θες γιατί ταρακουνήθηκε ο βάλτος του πολιτικού 
συστήματος; Θες γιατί ελπίζουν; Θες αυτά και πολ-
λά άλλα μαζί;
Όσον αφορά εμένα, τι να σας πω τώρα; Ένα με-
γάλο ευχαριστώ, τόσο μεγάλο όσο η ευθύνη που 
νιώθουμε να έχουμε για να δικαιωθεί η ελπίδα που 
ακουμπήσατε πάνω μας! Θα προσπαθήσω όταν 
συναντιόμαστε στο δρόμο να έχουμε καλά λόγια 
να λέμε. Καλή δύναμη σε όλους! Και μην ξεχνάτε 
ότι σας χρειαζόμαστε. Γιατί τα πράγματα δεν τα 
αλλάζουν οι κυβερνήσεις μόνες τους αλλά οι άν-
θρωποι... Καλή μας πορεία!».

Εντωμεταξύ, σε γραπτή του δήλωση ο κος Κο-
δέλας, τονίζει: «Προσωπικά, η εμπιστοσύνη που 
έλαβα αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και βαριά 

ευθύνη. Θα προσπαθήσω με κάθε μου δύναμη 
να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των πολιτών, να 
υπηρετήσουμε τα συμφέροντα του λαού και της 
χώρας. Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει ενωμένο 
τον λαό μας, ενεργό και συμμέτοχο στις μεγάλες 
αλλαγές που απαιτούνται και στην προσπάθεια 
ανόρθωσης της χώρας. Να παλέψουμε όλοι για να 
έρθουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας!».
Αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα τονίζει: 
«Το εκλογικό αποτέλεσμα γεννά αισιοδοξία και 
ελπίδα ότι αυτός ο λαός ύστερα από πέντε χρόνια 
μνημονιακής καταστροφής μπορεί να διεκδικήσει 
την αξιοπρέπεια που του στέρησαν.
Οι πολίτες έστειλαν ηχηρό μήνυμα απαλλαγής και 
τιμωρίας όσων ευθύνονται για τη μνημονιακή κα-
ταστροφή. Έστειλαν εντολή καθολικής αλλαγής, 
να μπει ένα τέλος στην Ελλάδα-πειραματόζωο,  οι 
ανάγκες της δοκιμαζόμενης κοινωνίας να μπουν 
στην πρώτη προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τους 
πολίτες της Αργολίδας για την εμπιστοσύνη που 
μας έδειξαν και για τη δύναμη που έδωσαν στο 
ΣΥΡΙΖΑ. Τους ευχαριστούμε κυρίως για την αγάπη, 
το ενδιαφέρον και την εκτίμηση με την οποία μας 
υποδέχτηκαν όπου κι αν συναντηθήκαμε στην 
προεκλογική περίοδο. Αξίζουν συγχαρητήρια στις 
πολλές δεκάδες ανθρώπων που δούλεψαν με ανι-
διοτέλεια και διάθεση για να κερδίσει η ελπίδα τον 
φόβο».
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Δήμοι Ναυπλιέων και Ερμιονίδας, Δ.Ε. Άργους και Ν. Κίος βάφτηκαν στο χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδικής βαρύτητας περιοχές 
κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ

Μπορεί η Νέα Δημοκρα-
τία να επικράτησε πα-

ραδοσιακά στο σύνολο του 
νομού Αργολίδας, όμως το 
γεγονός ότι πέρασε τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ μόλις και μετά βίας κατά 
904 ψήφους και το γεγονός 
ότι σε πολλές περιοχές δεν 
κατάφερε να ξεπεράσει ούτε 
καν οριακά το κόμμα που 
αναδείχθηκε σε νικητή των 
Εθνικών εκλογών,  δείχνει 
ότι ο νομός αποχρωματίζεται 
από το γαλάζιο.
Ιδιαίτερη σημασία έχει μάλιστα 
το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προη-
γήθηκε της Νέας Δημοκρατίας 
μέσα στο Ναύπλιο, που προε-
κλογικά έκανε επίτιμο δημότη 
του τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποί-
ος επιπλέον είναι γνωστό ότι 
συνδέεται με πολύ κόσμο λόγω 
της καταγωγής της συζύγου του. 
Έτσι διαβάζοντας  τα αποτελέ-
σματα, βλέπει κανείς ότι στον 
δήμο Ναυπλιέων προηγείται ο 
ΣΥΡΙΖΑ με 33,17%, έναντι της 
Νέας Δημοκρατίας που έφτασε 
μόλις το 32,63%. Μέσα στη δη-
μοτική ενότητα του Ναυπλίου 
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 33,42% και η ΝΔ 
32,22%. Αλλά και τα χωριά της 
Μιδέας έδωσαν στον ΣΥΡΙΖΑ 
32,06%, έναντι του 29,72% της 
ΝΔ. 
Αλλά ακόμα και στον δήμο Άρ-
γους – Μυκηνών ενώ φαίνεται 
να προηγείται η ΝΔ, μέσα στην 
δημοτική ενότητα του Άργους 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος νικη-
τής που προηγείται με ποσο-
στό 33,48%, έναντι της ΝΔ που 
έφτασε μόνο στο 32,63%.
Πολύ μεγάλο ποσοστό κράτη-
σε και στη Νέα Κίο ο ΣΥΡΙΖΑ, 
όπου η διαφορά πλησίασε τις 
10 μονάδες (ΣΥΡΙΖΑ 34,04%, ΝΔ 
35,83%).
Επίσης, στον δήμο Ερμιονίδας, 
ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε μεγά-
λο ποσοστό και συγκεκριμένα 
34,26%, έναντι της ΝΔ, που πήρε 
30,55%.
Να σημειωθεί ότι αυτές οι περι-
οχές είναι ιδιαίτερης βαρύτητας, 
αφού αποτελούν ουσιαστικά τα 
αστικά κέντρα της Αργολίδας. 

Ισχυρά κάστρα της Νέας Δημο-
κρατίας παραμένουν ο Αχλα-
δόκαμπος που της χάρισε το 

καθόλου ευκαταφρόνητο ποσο-
στό 45,52%, το Κουτσοπόδι που 
έλαβε 44,70%, η Λυρκεία που 
έδωσε 41,93% και η Αλέα που 
ανέβασε τη ΝΔ στο 41,85%. Φυ-
σικά η ΝΔ όπως φαίνεται στους 
πίνακες προηγείται σε πολλές 
ακόμα περιοχές, με μικρότερο 
όμως ποσοστό.
 

Στις εκλογές της Κυριακής εξα-
ϋλώθηκε το άλλοτε ισχυρό ΠΑ-
ΣΟΚ. Με ένα αδύναμο ψηφοδέλ-
τιο που περίμενε μόνο από τον 
Γιάννη Μανιάτη να σηκώσει το 
βάρος όλου του κόμματος στην 
Αργολίδα, και με όλα τα γνωστά 
προβλήματα που υπήρχαν, ήταν 
προδιαγεγραμμένη η πτώση ου 
ΠΑΣΟΚ και στην Αργολίδα.  Ακό-

μα και το χαμηλό ποσοστό του 
2012 (14,44%) εξαφανίστηκε και 
έμεινε μόνο με 6,65% και χωρίς 
βουλευτή.

Μειωμένη επίσης είναι και η 
δύναμη της Χρυσής Αυγής στο 
νομό, αφού παρότι λόγω του 
εκλογικού νόμου εξέλεξε βου-
λευτή, περιόρισε τα ποσοστά 

της σε 7,32%, έναντι 
9,44% που είχε το 
22012, κάτι που μετα-
φράζεται σε απώλεια 
1236 ψήφους!
 
Έκπληξη αποτέλεσε 
και το ΠΟΤΑΜΙ στην 
Αργολίδα που κατά-
φερε να συγκεντρώ-
σει 3.069 ψήφους 
(4,99%), ενώ άξιο 
αναφοράς είναι και το 
ποσοστό 3,19% που 
συγκέντρωσε το ΚΙ-
ΝΗΜΑ του Γ. Παπαν-
δρέου, ένα ποσοστό 
όμως που δεν μπορεί 
να αξιοποιηθεί.

Αξιοσημείωτη είναι 
και η μεγάλη πτώση 
των ΑΝΕΛ, που κατα-

κρημνίστηκαν (2,89%) σε σχέση 
με το 2012 (5,53%).

Τέλος να σημειωθεί ότι αυξημέ-
νο ήταν και το ποσοστό αποχής 
στην Αργολίδα (66,13 %), συ-
γκριτικά με την αποχή που ση-
μειώθηκε Πανελλαδικά (63,87 
%).
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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)

Ψήφισε η πλατεία
Exit Poll έκαναν περίοικοι της Πλατείας Συντάγματος 
στο Ναύπλιο, την Κυριακή των εκλογών. 
Όσοι πήγαιναν στην πλατεία για τον πρωινό καφέ 
τους έβλεπαν στημένη την κάλπη και …ξαφνιάζο-
νταν, αφού τα  Exit Poll, γίνονται έξω από τα εκλογικά 
τμήματα με σκοπό να καταγράψουν τι ψήφισαν όσοι 
άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Παρόλα αυτά, το αυτοσχέδιο Exit Poll της πλατείας, 
μάλλον επιτυχημένο ήταν, αφού αρκετοί συμμε-

τείχαν. Δεν έγιναν όμως γνωστά τα αποτελέσματα, 
παρά μόνο σε αυτούς που το οργάνωσαν. 
Όσο για τον τρόπο με τον οποίο  γινόταν η ψηφο-
φορία; Η αυτοσχέδια κάλπη είχε τοποθετηθεί σε ένα 
τραπεζάκι καφενείου και με ένα στυλό μπορούσε κα-
νείς να γράψει το κόμμα που επιθυμεί σε ένα λευκό 
χαρτί και να το ρίξει στη σχισμή.

Υ.Ζ.

Η σύνθεση της κυβέρνησης
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Δραγασάκης 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού:  
Υπουργός Γιώργος Σταθάκης  
Αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας: Θοδωρής Δρίτσας 
Αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού: Ελενα Κουντουρά  
Αναπληρωτης υπουργός Χρήστος Σπίρτζης
Υπερυπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης  
Αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης 
Πανούσης   
Αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος 
Υφυπουργός Τασία Χριστοδουλοπούλου 
Υφυπουργός Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομικών  
Υπουργός Γιάννης Βαρουφάκης  
Αναπληρώτρια Νάντια Βαλαβάνη  
αναπληρωτής Κώστας Μάρδας
Υπερυπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας  
Υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης   
αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Τσιρώνης  
αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου  
υφυπουργός Παναγιώτης Σγουρίδης 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  
Υπουργός Αριστείδης Μπαλτάς  
αναπληρωτής Τάσος Κουράκης  
αναπληρωτής υπουργός Νίκος Ξυδάκης 
αναπληρωτής έρευνας και καινοτομίας Κώστας Φωτάκης  
αναπληρωτής Αθλητισμού Σταύρος Κοντονής 
Υπουργείο Εργασίας  
Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης  
Υφυπουργός Θεανώ Φωτίου 
Υφυπουργός Ράνια Αντωνοπούλου
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής  
Αναπληρωτής υπουργός Ανδρέας Ξανθός  
Αναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Στρατούλης
Υπουργείο Εξωτερικών  
Υπουργός Νίκος Κοτζιάς  
αναπληρωτής υπουργός Νίκος Χουντής  
αναπληρωτής υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Υπουργός Πάνος Καμμένος  
Αναπληρωτής Κώστας Ήσυχος  
Υφυπουργός Νίκος Τόσκας 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων 
Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος 
και Υπουργείο Επικρατείας 
Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς  
Υπουργός Επικρατείας για θέματα Διαφάνειας Παναγιώτης 
Νικολούδης 
Υπουργός Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού 
έργου Αλέκος Φλαμπουράρης 
Αναπληρωτής υπουργός Τέρενς Κουίκ 
Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γαβριήλ Σακελλαρίδης 
Για τη θέση της προέδρου της Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει 
τη βουλευτή Ζωή Κωνσταντοπούλου. 



Κούτσα, κούτσα, φάγαμε ένα 
εξάμηνο απ την εποχή που είχε 
πρωτοσχεδιαστεί να ξεκινήσει 
το έργο ανάπλασης του ιστο-
ρικού κέντρου του Άργους. Η 

Προσοχή 
θέσεις εργασίας
«Ξεπαγώνουν» τις επόμενες μέ-
ρες οι διαδικασίες προσλήψεων 
για θέσεις μόνιμου και εποχικού 
προσωπικού.
Οι φορείς που αναμένεται να 
ενισχυθούν με προσωπικό εί-
ναι: δήμοι, ΔΕΗ, υπουργεία, 
εφορείες αρχαιοτήτων, σχο-
λεία, Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
Λιμενικό, ΕΚΑΒ, ερευνητικά κέ-
ντρα, ΑΔΜΗΕ, Κέντρα Κράτη-
σης Μεταναστών, ΟΑΕΔ κ.α.
Οι ειδικότητες με τη μεγαλύ-
τερη ζήτηση είναι: διοικητικοί, 
οικονομολόγοι, τεχνικοί, μηχα-
νικού, εργάτες, στατιστικοί, εκ-
παιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευ-
τές, διασωστές κ.α.
Οι προσλήψεις στην Αργολίδα, 
όπως και στην υπόλοιπη Ελλά-
δα είχαν «παγώσει» λόγω της 
προκήρυξης πρόωρων εκλο-
γών.

ΟΦ. 

Αναμένεται πίστωση
Πίστωση 1εκ. ευρώ περίπου 
αναμένει αυτές τις μέρες η πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου προ-
κειμένου να προχωρήσει στην 
δημοπράτηση της γέφυρας της 
Άκοβας. Μέσα στην τούρλα του 
Σαββάτου, στην αλλαγή της κυ-
βέρνησης, βρήκε την ευκαιρία 
η περιφέρεια να «πιέσει» για 
την εξεύρεση χρημάτων για το 
έργο. Τόσο καιρό κοιτούσε πως 
πέφτει η κυβέρνηση Σαμαρά 
και δεν έκανε την παραμικρή 

τελευταία πληροφορία έλεγε 
αρχές του νέου έτους, αλλά συ-
νέπεσαν πρόωρες εκλογές και 
όλα πήγαν λιγουλάκι πιο πίσω. 
Ας ελπίσουμε να εγκατασταθεί 
επιτέλους ο εργολάβος μέσα 
στην κουτσοφλέβαρο, αλλιώς 
βλέπω πολλούς να χωλαίνουν 
στην πόλη του Άργους, από εκεί 
και πέρα.

ΑΝ.

Αύξησε το ποσοστό του 
χάνοντας ψήφο
Μόνο το ΚΚΕ θα μπορούσε 
να το καταφέρει, να αυξήσει 
το ποσοστό του χάνοντας πα-
ράλληλα μια ψήφο. Είναι όπως 
στο σκάκι που θυσιάζει κανείς 
την βασίλισσα προκειμένου 
να γλυτώσει. Έτσι λοιπόν στην 
Ερμιονίδα πήρε 207 ψήφους 
και ποσοστό 2,58% έναντι μιας 
ψήφου επιπλέον που πήρε το 
2012 και 2,55 %. Τι να πει κα-
νείς; Η πλήρης αντιστροφή της 
σκέψης του Λένιν για 2 βήματα 
εμπρός και 3 πίσω.

ΟΝ.

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: 837

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 29.01.2015
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

προσπάθεια για να σπρώξει το 
έργο. Τώρα που το θυμήθηκε, 
μάλλον για καλοκαίρι και βλέ-
πουμε.

ΟΦ.

Το κλειδί
Πριν λίγο καιρό ο δήμος Ναυ-
πλιέων έδωσε στον Αντ. Σαμαρά 
το κλειδί της πόλης με μόνο 2-3 
αντιδράσεις συμβούλων. Τώρα 
«δρυός πεσούσης…» που λέει κι 
η παροιμία, να δω μόνο συμβού-
λους να δυσανασχετούν για την 

τότε στάση τους. Τώρα όμως 
το κλειδί τι θα γίνει; Μετά την 
συντριβή του Αντωνάκη μάλ-
λον άχρηστο θα του είναι και 
καλό θάναι να το επιστρέψει, 
αν και δεν το πολυπιστεύου-
με αν κρίνουμε απ την ιστο-
ρία με τους εξωτερικούς δί-
σκους του PC του.

ΟΦ.
 

Μάλλον 
Κουτσοφλέβαρο

Αφιερωμένη στον Κ. Γκάτσο 
Δυστυχώς σήμερα 
στην χαρά μας δεν θα 
έχουμε μαζί μας ένα 
σύντροφο πυλώνα 
της Αριστεράς και του 
πολιτικού και όχι μονο 
σκίτσου και χιούμορ 
στην Ερμιόνη τον 
Κώστα τον Γκάτσο. 
Τον Κώστα που μαζί 
με τον Λούη ( Λάζαρο 
Οικονόμου ) έγραψαν 
το πρώτο σύνθημα σε 
τοίχο της Ερμιόνης « 
Το Πολυτεχνείο ζει «!!! 
Κώστα σίγουρα θα 
χαίρεσαι για την Νίκη 
της Αριστεράς στην 
Πατρίδα μας. 

Πιστεύοντας ότι 
εκφράζω και πολλούς 
συντρόφους σου, σου 

αφιερώνουμε αυτή 
την πολύ μεγάλη Νίκη! 

(Σταύρος Κούστας)

Έπεσε κατ εντολήν;

Θυσιάστηκε στην κυριολεξία ο Δημήτρης Σχοινοχω-
ρίτης προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες προς την 
ΧΑ καθώς και να παραμείνει υψηλή η συσπείρωση των 
ψηφοφόρων της ΝΔ. Τα κατάφερε και τα δύο, αλλά δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει και τον αριθμό των ψηφο-
φόρων που ο ίδιος θα είχε ανάγκη για να εκλεγεί. Αν και 
είχαμε την εντύπωση πως μάλλον η εκλογή του δεν τον 
διέφερε καθόλου και όλο το τρέξιμο που έκανε ήταν 
υπέρ της ΝΔ και μόνο.

ΟΦ.



«Κάναμε μία αρχή» δήλωσε ο 

υποψήφιος βουλευτής με το 

ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών Σοσι-

αλιστών Μιλτιάδης Κονοπι-

σόπουλος, μετά τις εκλογές. 

ο κος Κονοπισόπουλος στη 

σύντομη δήλωσή του τονί-

ζει: «Ευχαριστώ τους πολίτες 

της Αργολίδας που ετίμησαν 

με την ψήφο τους το Κίνημα 

Δημοκρατών Σοσιαλιστών 

και εμένα προσωπικά.

Κάναμε μία αρχή!

Δώσαμε έναν αγώνα με αξι-

οπρέπεια, χωρίς εκβιαστικά 

διλήμματα και πετύχαμε ένα 

αξιοπρεπές αποτέλεσμα για 

το Κίνημα στη Αργολίδα

Συνεχίζουμε με τις αξίες και 

τις αρχές που εμείς πιστεύ-

ουμε. 

Κάθε παράταξη διεκδίκη-

σε έδρα στον νομό μας. Δεν 

υπάρχουν προνόμια!

Κάθε άλλη ερμηνεία του απο-

τελέσματος των εκλογών ξε-

φεύγει από τα δημοκρατικά 

πλαίσια».

Με μια λιτή ανακοίνωση και 
επιρρίπτοντας την ευθύνη της 
μη εκλογής του στην «διάσπα-
ση» (δείχνοντας προφανώς 
προς το ΚΙΝΗΜΑ του Γιώργου 
Παπανδρέου, αντιμετώπισε 
την ήττα του ο Γιάννης Μανιά-
της.
Σημειωτέον ότι ο Γιάννης Μα-
νιάτης εξελέγη Βουλευτής Αρ-
γολίδας για πρώτη φορά στις 
εκλογές του 2004. Επανεξελέ-
γη στις εκλογές του 2007, του 
2009, του Μαΐου του 2012 και 
του Ιουνίου του 2012.
Στις εκλογές της προηγούμε-
νης Κυριακής ψηφίστηκε από 
3.063 συμπολίτες του και έμει-
νε εκτός Βουλής. Έχοντας πα-
ράλληλα ένα ΠΑΣΟΚ που κα-
τακρημνιζόταν συνεχώς, δεν 
μπορούσε να κάνει και πολλά. 
Ούτε φυσικά και οι συνυπο-
ψήφιοί του, οι οποίοι μόλις και 
μετά βίας συγκέντρωσαν όλοι 
μαζί 546 ψήφους, συμβάλ-

λοντας στο χαμηλό ποσοστό 
6,65%, μειωμένο παρασάγγες 
ακόμα και από το τότε χαμηλό 
ποσοστό 14,44% των εκλογών 
του 2012. Κάτι  που δεν βοηθά 
και τόσο στο επιχείρημα της 
διάσπασης από το ΚΙΝΗΜΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ, 
που στην Αργολίδα έλαβε 
3,19%, ήτοι 1.961 ψήφους, οι 
οποίοι αν αθροιστούν δεν συ-
μπληρώνουν με τίποτα τους 
8.781 ψήφους που είχε το ΠΑ-
ΣΟΚ το 2012.
Παρόλα αυτά ο κος Μανιάτης 
δήλωσε  σχετικά με το αποτέ-
λεσμα των εκλογών της 25ης 
Ιανουαρίου 2015: «Οι πολίτες 
της Αργολίδας αποφάσισαν για 
την κοινοβουλευτική τους εκ-
προσώπηση. Η απόφαση αυτή 
είναι σεβαστή από όλους μας. 
Τελικά, η τρίτη έδρα θα 
πάει στη Χρυσή Αυγή. 
Μετά από 4 δεκαετίες, το ΠΑ-
ΣΟΚ δεν θα εκπροσωπεί την 

Αργολίδα κοινοβουλευτικά. 
Οι δυνάμεις μας διασπά-
στηκαν στην πιο κρίσιμη 
στιγμή. Στην πολιτική και τη 
ζωή, ο καθένας είναι υπεύ-
θυνος των πράξεών του. 
Ευχαριστώ θερμά όλους τους 
πολίτες που στήριξαν το ΠΑ-
ΣΟΚ κι εμένα προσωπικά. Θα 
συνεχίσουμε να παλεύουμε 
για μια καλύτερη προοπτική 
για τη χώρα και τον τόπο μας».

Τσιπριανισμός
ΠΡΙΝ από 3 χρόνια είχα την ευκαι-
ρία στο πλαίσιο των καλοκαιρινών 
διακοπών να συζητήσω με έναν 
συνάδελφο (οικονομολόγο) και 
πρώην σύντροφο (Β` Πανελλαδική 
συνδιάσκεψη του Ρήγα Φεραίου) 
και σύμβουλο του Τσίπρα για την 

οικονομική πολιτική του σύριζα στην περίπτωση 
που θα αναλάμβανε την κυβέρνηση του κρά-
τους.
Η τότε διαπίστωσή μου πως ο ρεφορμισμός 
του συριζα ξεπερνούσε κατά πολύ τον ιστορικό 
συμβιβασμό που είχε εισάγει στην χώρα μας ο 
Μπάμπης Δρακόπουλος, αρχίζει να επιβεβαι-
ώνεται ήδη πολύ έντονα απ τις πρώτες κι όλας 
δηλώσεις των νέων υπουργών της «αριστερής» 
κυβέρνησης. 
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ επισημαίνουν σύντροφοι απ το 
Ρέθυμνο, όταν αναρωτιούνται «σε τι ελπίζει όμως 
ο σύριζα; Ως αριστερά του κεφαλαίου προσπαθεί 
να αναστήσει την μούμια του κεϋνσιανισμού . 
Εμμένοντας στην επιφανειακή και ηθικιστική 
προσέγγιση που χρεώνει την κρίση αποκλειστικά 
στην απληστία μια χούφτας κερδοσκόπων (λες 
και υπάρχουν χασοκόποι) και με την διαχειριστι-
κή λογική ενός λογιστή προωθεί μεταξύ άλλων 
σοσιαλδημοκρατικών θέσεων την (αυτ)απάτη 
ενός ηθικού καπιταλισμού με ανθρώπινο πρό-
σωπο. Θέλει να συσκοτίσει προς οφέλους του και 
των μικροαστών ψηφοφόρων του, πως η κρίση 
είναι βαθιά δομική, είναι βαθιά συστημική, είναι 
συνολική, είναι καθολική και όχι στενά οικονο-
μική και κ υ ρ ί ω ς η μοναδική έξοδος από αυτή 
την κρίση είναι η καταστροφή του κεφαλαίου και 
η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας.
ΟΥΤΕ η εναλλακτική διαχείριση, ούτε η νεκρό-
φιλη αριστερά. Τόσο η ροζ που προσπαθεί να 
αναστήσει τον Κέυνς, όσο και η πιο κόκκινη που 
συνεργάζεται με τον Αλαβάνο του δεξιοί αριστε-
ροί όλοι Έλληνες-και μας πλασάρει τον εαυτό της 
ως συστημική αντικαπιταλιστική η ότι άλλο».
Ας μην περιμένουν επομένως οι θιασώτες των 
σοσιαλιστικών κοινωνιών κυβέρνηση τύπου Κού-
βας, ούτε καν τύπου Τσέβες. Μπορεί ο Τσίπρας 
και το επιτελείο του να καταφέρουν να βγάλουν 
την χώρα απ το τέλμα με αξιοπρέπεια και σχετική 
δικαιοσύνη, όμως οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές 
θα περιοριστούν στην παλινόρθωση του καπι-
ταλισμού και ποιος θα μπορούσε να το κάνει 
καλύτερα και αναίμακτα; Μα οι μαρξιστές φυσικά 
αφού αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις αδυναμίες 
και τα προβλήματά του.
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Συγκέντρωσε 3.063 ψήφους σε όλο το νομό και έμεινε εκτός Βουλής

 Σε διάσπαση αποδίδει 
την ήττα ο Μανιάτης 

Γκαρκάσουλας: 
Επιτέλους ξαναβρεθήκαμε

Αιχμές άφησε στην πρώτη μετεκλογική δή-
λωση ο Κώστας Γκαρκάσουλας, υποψήφιος 
βουλευτής με το ΚΙΝΗΜΑ του Γ. Παπανδρέου: 
«Μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ όλους 
εσάς, που για άλλη μια φορά με τιμήσατε με 
την ψήφο σας. Το ΚΙΝΗΜΑ του Γιώργου Πα-
πανδρέου συνεχίζει την πορεία του με εσάς 
συνοδοιπόρους. Μέσα σε 22 μέρες από τη 
γέννησή του, το ΚΙΝΗΜΑ Δημοκρατών και Σο-
σιαλιστών κατάφερε να εδραιωθεί και πλέον 
εκπροσωπεί όλους εμάς που για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα είδαμε τα οράματα και τις αξί-
ες μας να καταπατώνται από έναν ατέρμονο 
κυβερνητισμό. Επιτέλους ξαναβρεθήκαμε! Θα 
συνεχίσουμε το ταξίδι μας απτόητοι, μακριά 
από τους καρεκλοκένταυρους και εξουσιομα-
νείς».

Μέξη: 
Στην πρώτη γραμμή

Πρώτη σε σταυρούς προτίμησης από το ΠΟ-
ΤΑΜΙ ήρθε η Μαρίλη Μέξη από την Ερμιονί-
δα συγκεντρώνοντας 713 ψήφους. 
Δήλωσε η ίδια: «Η τιμητική πρώτη θέση που 
μου δώσατε στο ψηφοδέλτιο, με γεμίζει όχι 
μόνο μεγάλη χαρά αλλά και μεγάλες  ευθύ-
νες. Δώσαμε μαζί   έναν ωραίο και έντιμο 
προεκλογικό αγώνα. Μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα αγκαλιάσατε την προσπά-
θειά μου για μια άλλη πολιτική, για μια άλλη 
νοοτροπία. Μια πολιτική όπου κυριαρχεί ο 
καθαρός λόγος, το αποτέλεσμα και οι πρά-
ξεις. Χωρίς ακρότητες και ανούσιες αντιπα-
ραθέσεις. Θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμ-
μή του αγώνα».

Κονοπισόπουλος: Κάναμε μία αρχή!
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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)

Ο Γιάννης Πανούσης 
Υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανατέθη-
κε στον καθηγητή Εγκληματολογίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και συνεργάτη του «ΑΝΑΓΝΩΣ-
ΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» Γιάννη Πανούση.
Άρθρα του κου Πανούση δημοσιεύονται τακτικά 
στην εφημερίδα και μάλιστα έχουν το δικό τους 
φανατικό αναγνωστικό κοινό. Ο κος Πανούσης 
ήταν επίσης ο κύριος ομιλητής σε ημερίδα που 
είχε οργανώσει στο Ναύπλιο ο «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με θέμα «Εξακτίνωση πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου»
Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη είπε ότι το πρώτο πράγμα 
που θα ζητήσει θα είναι να φύγουν τα κάγκελα 
μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτό 
δεν λύνει κανένα πρόβλημα ασφάλειας», τόνισε. 
Πρόσθεσε επίσης ότι σκοπός του είναι να συμ-
φιλιώσει την αστυνομία με τον πολίτη. Για τις 
διαδηλώσεις είπε ότι η έννοια του άοπλου αστυ-
νομικού δεν υπάρχει, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν 
είναι δυνατόν σε μια πορεία 1.000 ανθρώπων να 
υπάρχουν 2.000 αστυνομικοί. Για την αστυνομία 
και τον ρόλο της είπε ότι «Ο αστυνόμος της γει-
τονιάς είναι αυτονόητο. Είναι ο άνθρωπος που 
γνωρίζει ο πολίτης και τον εμπιστεύεται».
Ο κ. Πανούσης είπε επίσης ότι ήταν έκπληξη η 
τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο υπουργείο.

Από τις τοπικές εφημερίδες στο Κοινοβούλιο με τον ΣΥΡΙΖΑ

Βουλευτές δυο δικά μας παιδιά
Στο κοινοβούλιο έστειλαν οι 

ψηφοφόροι τον Κωνσταντί-

νο Μπάρκα και την Ανα-

στασία (Νατάσσα) Γκαρά. 

Εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ 

στην Πρέβεζα και στον Έβρο 

αντίστοιχα.

Και οι δυο είναι παιδιά 

συναδέρφων εκδοτών 

εβδομαδιαίων εφημερίδων 

που ανήκουν στην Ένωση 

Ιδιοκτητών Επαρχιακών 

Εφημερίδων (ΕΙΕΤ), μέλος 

της οποίας είναι και ο «Ανα-

γνώστης Πελοποννήσου» 

Η Νατάσσα) Γκαρά, κόρη της συνα-
δέλφου Χρυσής Εμμανουηλίδου, 
ιδιοκτήτριας της εφημερίδας «Με-
θόριος» - Ορεστιάδα Έβρου), γεν-
νήθηκε στην Ορεστιάδα το 1984, 
και σπούδασε Δημοσιογραφία και 
Επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία. 
Εργάζεται στην Ορεστιάδα ως 
δημοσιογράφος  στην εφημερίδα 
και το Ράδιο «ΜΕΘΟΡΙΟΣ». 
Ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, γιος του 
συναδέλφου Θεοφάνη Μπάρκα, 
ιδιοκτήτη της εφημερίδας «Νέα 
του Αγρότου» - Φιλιππιάδα Πρε-
βέζης, εκλέχτηκε για πρώτη φορά 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούνιο 
του 2012. Γεννήθηκε στη Φιλιπ-
πιάδα Πρεβέζης το 1981, είναι 
δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην 
εφημερίδα ΑΥΓΗ. Αποφοίτησε από 
τη σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 
στο ΤΕΙ Άρτας και από το Εργαστή-
ρι Δημοσιογραφίας.
Συγχαρητήριο μήνυμα για την 
εκλογή των βουλευτών εκδόθηκε 
από την ΕΙΕΤ:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Ι.Ε.Τ. συγχαίρει τους: 
α. Κωνσταντίνο Μπάρκα (γιο 
του συναδέλφου μας Θεοφάνη 
Μπάρκα, ιδιοκτήτη της εφημερίδας 
«Νέα του Αγρότου» - Φιλιππιάδα 

Πρεβέζης), και 
β. Αναστασία (Νατάσσα) Γκαρά 
(κόρη της συναδέλφου μας Χρυσής 
Εμμανουηλίδου, ιδιοκτήτριας της 
εφημερίδας «Μεθόριος» - Ορεστιά-
δα Έβρου), 
που εξελέγησαν βουλευτές του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
Στον κ. Μπάρκα και την κ. Γκαρά, 
που είναι επίσης δημοσιογράφοι, 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο τους. 
Για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται 
το κύρος των μελών της Ε.Ι.Ε.Τ. στις 
τοπικές κοινωνίες, γεγονός που μας 
κάνει ιδιαίτερα περήφανους».
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Ο Οιδίποδας της επανάστασης 
Μέσα Σεπτέμβρη, η γλυκιά υγρασία του Σεπτέμβρη 
, τα φανάρια ασετιλίνης, ο φωτισμένος μπερντές του 
Καραγκιόζη και φανατικοί θεατές είχαν φτιάξει μια 
μυθική ατμόσφαιρα στην άπλα  της γειτονιάς. 
-Κυρίες και κύριοι σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το έργο 
«Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» 
-Σκότωσε το φίδι, σκότωσε το φίδι ( Ήταν η απάντηση από 
το ενθουσιώδες κοινό, το 
 δυνατό χειροκρότημα και οι φωνές διέκοψαν για μια 
στιγμή την φωνή του μάστρο Γιώργη. Ο νεαρός βοηθός 
του έκανε σινιάλο ότι δεν υπήρχε αστυνομικός στην 
χωμάτινη άπλα. Τέλη της δεκαετίας του 60 και έπρεπε 
να προσέχουν ακόμα και τον ίσκιο τους ακόμα και στο 
θέατρο σκιών.)
-Λοιπόν κυρίες και κύριοι πριν η παράσταση αρχίσει θέλω 
να σας θυμίσω ότι όλοι μας κρύβουμε μέσα μας ένα μικρό 
Μέγα Αλέξανδρο αρκεί να τον ανακαλύψουμε και να 
σκοτώσουμε όλα τα φίδια που μας ζώνουν. 
-Μπράβο, μπράβο… ( τώρα ήταν οι μεγάλοι που 
χειροκροτούσαν με φανατισμό συμπαρασύροντας και τους 
μικρούς θεατές) .
Η παράσταση τελείωσε με μεγάλη επιτυχία, βοηθός 
και μάστορας τοποθετούσαν με προσεχτικές κινήσεις  
τους δερμάτινους πρωταγωνιστές στα 
κουτιά τους. Ο μάστορας μάζεψε τις 
εισπράξεις σε ένα κομμάτι δέρμα από 
αυτά που έφτιαχνε τις φιγούρες και 
πήγε στον νεαρό  βοηθό του. 
-Λοιπόν μικρέ , αυτά είναι για σένα. 
-Μα τι λες μάστορα;
- Άκου το νοιώθω ότι σήμερα 
είναι η τελευταία παράσταση που 
κάνουμε μαζί, αύριο φεύγεις για το 
Πανεπιστήμιο , σε χάνω. Πάρ΄ τα, ένα 
μικρό δώρο. Ένα μόνο να θυμάσαι 
να μην αφήσεις κανένα μικρό φίδι 
εξουσίας να φωλιάσει στην καρδιά 
σου. Εκεί πας να μάθεις γράμματα 
όχι να γεμίσεις εξουσίες. Άντε στο 
καλό. Φύγε μην μαζεύεις άλλα. ( 
Έδωσε το αυτοσχέδιο πουγκί στο 
νεαρό και βουρκωμένος με νευρώδεις 
κινήσεις μάζευε τα κομμάτια του 
θεάτρου του πάνω στο μαύρο 
τρίκυκλο. 
Σε πείσμα της φτώχεια που τον 
κυνηγούσε από παιδί ο βοηθός του 
μάστορα  κατάφερε και πέρασε στις εισαγωγικές εξετάσεις.  
Σχεδόν ξυπόλητος μπήκε για να παρακολουθήσει το πρώτο 
μάθημα, δουλευτής πολύ καλός φοιτητής και πρώτος στην 
οργάνωση για να αλλάξει τον κόσμο. Μεγάλη του χαρά 
εκείνα τα χρόνια ήταν οι παραστάσεις καραγκιόζη που έδινε 
μαζί με φίλους , οι πιο αντιστασιακές ατάκες που μπορούσες 
να φανταστείς έφευγαν από τις σκιές Ας ήταν καλά ο 
κυρ Γιώργης που του έμαθε την τέχνη του Καραγκιόζη.  
Ήταν μέσα του Νοέμβρη όταν άρχισε να πέφτει η αυλαία 
της στρατιωτικής κυβέρνησης και άρχισε να ανεβαίνει η 
προσωπική του παράσταση, σε ρόλο πρωταγωνιστή για την 
γενιά του. Από τότε, για πολλά χρόνια μέχρι το τέλος του, 
παρέμεινε πρωταγωνιστής της πολιτικής σκηνής του τόπου. 
Ήταν μεγάλη έκπληξη για τους φίλους του ότι διάλεξε ένα 
κόμμα εξουσίας για να κάνει την πολιτική του αναρρίχηση. 
Όμως για το κόμμα ήταν θείο δώρο, η πύλη επικοινωνίας 
με τα λαϊκά στρώματα. Βέβαια οι παλιοί  σύντροφοι του 
δεν του το συγχώρεσαν ποτέ αυτό. Εννοείται ότι μετά την 
μεταπολίτευση έπαψε να δίνει παραστάσεις Καραγκιόζη, 
Τώρα ήταν αυτός μπροστά από τον μπερντέ, όλα τα φώτα 
πάνω του , καμία σκιά στον λαμπερό εκπρόσωπο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
-Εξαργύρωσες την διαρκή επανάσταση με την επανάπαυση 
της κυβερνητικής εξουσίας. (Του είπε ο Γιώργος, παλιός 
φίλος και συμφοιτητής  μια μέρα που τον είδε τυχαία έξω 
από το εκλογικό του κέντρο.)  

-Εγώ πάντα σας θυμάμαι, σας σκέπτομαι και για σας 
αγωνίζομαι .
Πρόλαβε να του πει  καθώς εκείνος περιφρονητικά 
απομακρυνόταν. Και πράγματι κρατούσε μια νοητική 
επικοινωνία με τους παλιούς συντρόφους. Του έρχονταν στο 
νου του οι παλιοί του φίλοι όταν ήταν στο μπάνιο μπροστά 
στον καθρέφτη. Και οι αναμνήσεις αυτές σταματούσαν 
κατά μια περίεργη σύμπτωση με ένα ελαφρό κόψιμο στο 
αριστερό του μάγουλο. 
-Δεν βαριέσαι κάποτε θα καταλάβουν ( μονολογούσε και 
προσπαθούσε να σταματήσει την μικρή πληγή και αυτόματα 
σταματούσαν και αυτές οι ενοχλητικές σκέψεις ). 
Αμέσως μετά την μεταπολίτευση βγήκε για πρώτη φορά 
στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Σηκωμένο στα χέρια τον 
πήγαν στο Κεντρικό Συμβούλιο οι φίλοι και οι οπαδοί 
του κόμματος. Αφού τελείωσαν τα πανηγύρια οι παλιοί  
μέντορες της Λαϊκής Εξουσίας τον πήραν στα παραμέσα 
δωμάτια.
Σαν σύμβολα πανάρχαιας τελετής μύησης τον περίμεναν 
πάνω σε μια καρέκλα ένα διχαλωτό πουκάμισο και ένα 
ζευγάρι παπούτσια με παράξενα τακούνια. 
-Τώρα που πήρες και εσύ το δρόμο της Λαϊκής Εξουσίας 
πρέπει να μυηθείς στα ιερά σύμβολα μας. (Του είπε ο 

Σφίγγας, ο πρόεδρος του κόμματος.) Τα παπούτσια έχουν 
ειδικά τακούνια για να σε ψηλώνουν 
-Μα δεν έχω κανένα πρόβλημα με το μέτριο ύψος μου ( του 
είπε ). 
-Ναι αλλά τώρα υπηρετείς τον λαό και την πατρίδα «λίγο 
ακόμα και θα ανεβούμε ψηλότερα» ήταν το βασικό μας 
σύνθημα. Είναι και είσαι  ένα οπτικό σύμβολο για την 
Λαϊκή Εξουσία . 
-Αν είναι για τον λαό ας είναι. Και αυτό το πουκάμισο με 
την παράξενη διχάλα στο λαιμό τι είναι; 
-Άλλο ένα σύμβολο της Λαϊκής Εξουσίας, εφαρμόζει 
ακριβώς κάτω από τον λαιμό σου και σε αναγκάζει να 
κοιτάς διαγώνια δεξιά προς τα πάνω, το όραμα για το 
διαρκές της Λαϊκής Εξουσίας 
Με βαριά καρδιά και μια αδιόρατη αγωνία τα φόρεσε . 
Ένοιωσε όμως ένα απότομο  κλείδωμα γύρω από το λαιμό 
και τα πόδια του. Κάποιοι παράξενοι ήχοι σκορπίστηκαν 
στον αέρα. Του έλυσε όμως αμέσως τις απορίες ο Σφίγγας
-Στην διχάλα και στα τακούνια υπάρχουν ηλεκτρονικοί 
δέκτες και πομποί για να σε προστατεύει η Κεντρική 
Εξουσία του κόμματος. Μας είσαι πολύτιμος, είσαι ένα 
σύμβολο πλέον. Παράλληλα είναι και τα διαπιστευτήρια 
σου, η ηλεκτρονική σου ταυτότητα για να ανοίγουν 
αυτόματα οι πύλες όταν μπαίνεις στην αίθουσα  της Βουλής 
των Αντιπροσώπων . Αν βέβαια δεν τα επιθυμείς απλά τα 
βγάζεις και αποχωρείς από το κοινοβούλιο και το κόμμα. 

Όλοι οι Εκλεγμένοι τα φοράνε.
Δέχθηκε το Λαϊκό Παιδί και μπήκε 
στον Κόσμο της Εξουσίας των 
Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα δημοφιλής, 
εκλεγόταν συνεχώς, είχε και τα ΜΜΕ 
στο πλευρό του. Μόνο που σε κάθε 
εκλογική του νίκη συνέβαιναν και παράξενα πράγματα. 
Όλο και πιο ψηλά ανέβαιναν τα τακούνια και η διχάλα 
στον λαιμό όλο και πιο πολύ τον πίεζε να κοιτά πιο ψηλά 
διαγώνια, δεξιά προς τα πάνω. 
Ψήλωνε το μπόι του , στράβωνε το βλέμμα του και γέμιζε 
εξουσία . 
Όλα άλλαξαν όταν ένα πρωινό σε ένα δελτίο ειδήσεων 
άκουσε για τον θάνατο του μαστρο- Γιώργη διάσημου 
καραγκιοζοπαίχτη. Σχεδόν παππούς του ο παλιός του 
γείτονας, ο μάστορας του, μαζί του έμαθε τον κόσμο του 
Θεάτρου Σκιών και στην αυλή του έφτιαξε τις πρώτες του 
φιγούρες . Για δυο χρόνια ήταν και πρώτος βοηθός του. 
Έκλεισε τα μάτια και τον έφερε στον νου του.
-Ο Καραγκιόζης παιδί μου δεν έχει ανάγκη από το βάθος 
των δυτικών, όλα στο φως.  Τον βλέπεις πόσο πιο μεγάλος 
είναι και από την παράγκα και από το Σαράι. Ο άνθρωπος 
να είναι πάνω από τα πράγματα και όχι τα πράγματα πάνω 
στον άνθρωπο. 
Με το ειδικό τεράστιο τζιπ για να χωράει με τα ψηλά 
τακούνια της Εξουσίας που φορούσε έφτασε στη παλιά 
λαϊκή του γειτονιά. Πάρκαρε δυο τετράγωνα πριν από το 
σπίτι του κυρ Γιώργη Κανείς δεν τον αναγνώρισε. Αλλά 
και αυτός δεν τους έβλεπε με το εγκλωβισμένο διαγώνιο 
βλέμμα. Στην πόρτα της εσωτερικής αυλής του κυρ Γιώργη 
είχε ένα ξαφνικό πρόβλημα δεν μπορούσε να περάσει. 
Τα τακούνια τον είχαν ψηλώσει πάρα πολύ και η διχάλα 
τον εμπόδιζε να σκύψει!!! Χωρίς να το σκεφτεί , πετά τα 
παπούτσια. Ή επαφή των ποδιών του με το υγρό χώμα 
ξύπνησε όλες τις μνήμες από τα παιδικά του χρόνια. Με 
μεγάλη δυσκολία ο Εκλεγμένος έβγαλε και την διχάλα από 
το λαιμό του. Τότε ξανακέρδισε ,το βλέμμα, την όραση , 
την συνείδηση του. Τότε σχεδόν αυτόματα ξανα(οί)δε τους 
συνανθρώπους του, αυτούς με τους οποίους μεγάλωσε 
μαζί και αγωνίστηκε μαζί τους. Τον είδαν και αυτοί και τον 
έπνιξαν στις αγκαλιές τους.
Τα κλάματα του έγινα ξέσπασμα λυγμού όταν τον 
αγκάλιασε ο παιδικός του φίλος και συμφοιτητής ο Γιώργης. 
Ευτυχώς τώρα δεν του είπε τίποτα για την Εξουσία που της 
παραδόθηκε τόσα χρόνια, τα μικρά φίδια που μπήκαν και 
δηλητηρίασαν τον νου και την καρδιά του . Όλοι νόμιζαν 
ότι έκλαιγε για τις μνήμες από τον παλιό του δάσκαλο τον 
καραγκιοζοπαίχτη. Αυτός όμως θρηνούσε γιατί η Εξουσία 
των Αντιπροσώπων του στέρησε την επαφή με την γη, έχασε 
την γείωση του αλλά το χειρότερο έχασε το βλέμμα του, 
την όραση του την Λαϊκή του  συνείδηση. Μέχρι να πάνε 
τον κυρ Γιώργη στο νεκροταφείο κατάλαβε ότι έτσι όπως 
εγκλωβίστηκε μέσα στον γυάλινο πύργο της εξουσίας , έτσι 
όπως το «ψήλωσαν» και τον «στράβωσαν» δεν μπορούσε 
να δει ποτέ προς τα κάτω και αριστερά , εκεί που ήταν τα 
πραγματικά προβλήματα του λαού,  εκεί από όπου ξεκίνησε, 
εκεί που ανήκε. Τότε κατάλαβε την παγίδα που του έστησε 
με τα ψηλά τακούνια και το διχαλωτό πουκάμισο ο Σφίγγας.
Ο χρησμός λύθηκε για άλλη μια φορά με τον πιο οδυνηρό 
τρόπο. Ξέσπασε μεγάλο σκάνδαλο όταν την άλλη μέρα τον 
βρήκαν νεκρό μπροστά από το άγαλμα του «Άγνωστου 
Στρατιώτη». Η διχάλα που τον στράβωνε μπηγμένη μέσα 
στα μάτια του, μια φιγούρα του καραγκιόζη στα χέρια, με 
τα ψηλά τακούνια είχε φτιάξει έναν μικρό μπερντέ και πίσω 
από το ριζόχαρτο αντί για παράγκα και σαράι μια φράση :
« Σήμερον ο Οιδίποδας της επανάστασης, έβγαλε με την 
διχάλα της εξουσίας τα μάτια της χαμένης του συνείδησης , 
περνώντας τον Αχέροντα βρήκε το φως του.»

*Ας ελπίσουμε μια παλιά φανταστική ιστορία να μην 
γίνει  σύντομα πραγματική….τα ύπουλα μικρά  φίδια 
της εξουσίας και η διαγώνια όραση των αντιπροσώπων 
απαιτούν ένα διαρκή Μέγα Αλέξανδρο σε κάθε γειτονιά….
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Δε νίκησε ο ΣΥΡΙΖΑ…, Έχασε ο Σαμαράς! 

Παίζεις ζάρια με την Ιστορία;
 

Τίποτε, τίποτε δεν μπορεί να συμβεί,
αυτό είναι το «τιποτένιο» δράμα μου.

Τιτίνα Δανέλλη, Έρως διατηρητέος… έως…
 
Η αυταπάτη της προσωπικής «απαλλαγής» από τις συνέπειες της 
κρίσης και η εθνική ψευδαίσθηση της «εξαίρεσης» από την τιμωρία 
της Ιστορίας θέτουν σε κίνδυνο βασικές αρχές και λειτουργίες του 
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Πριονίζουμε μόνοι μας το κλαδί της επιβίωσής μας.
Κουρασμένοι, δεν είμαστε πλέον σε θέση να ψηφίσουμε κανόνες 
δημοσίου συμφέροντος.
Κορεσμένοι, δεν είμαστε πλέον σε θέση   να τηρήσουμε κανόνες 
χωρίς αποκλίσεις.
Κερματισμένοι, δεν είμαστε πλέον σε θέση να ενώσουμε δυνάμεις 
για το γενικό καλό.
Πένητες (ιδεολογικά) και πλάνητες (πολιτικά) δεν σκοπεύουμε να 

θυσιάσουμε τίποτα από τον κακό μας εαυτό 
(του χθες) για να κληροδοτήσουμε – έστω 
προς όφελος των παιδιών μας – έναν καλύτε-
ρο κόσμο (για το αύριο). Αισθανόμαστε «ξέ-
νοι» μέσα στο στενό κουστούμι των νόμων 
αλλά και αδικημένοι μέσα στο «φαρδομάνι-
κο πουκάμισο» της ανομίας.
Μισούμε τη συναίνεση διότι τη θεωρούμε 
προδοσία και υποχώρηση αρχών (!)
Μισούμε τα όρια του (κάθε) παιχνιδιού διότι 
τα θεωρούμε ένδειξη ανελευθερίας (!)
Μισούμε τον εαυτό μας διότι δεν είμαστε 
τόσο επαναστάτες (!) όσο θάπρεπε.
Νιώθουμε ότι απειλούμαστε όχι από την έλ-
λειψη σχεδίου αλλά από το φόβο ύπαρξης 
σχεδίου επιβίωσης με όρους και όρια.

Ο εχθρός (εξακολουθεί να) είναι εντός του στρατοπέδου ενώ εμείς 
(εξακολουθούμε να) τον ψάχνουμε εκτός.
Οι δύο κόσμοι, ο σκληρός πραγματικός και ο ναρκισσιστικός εικο-
νικός, δεν συναντώνται ποτέ στον έλληνα γι’ αυτό είναι αδύνατο να 
χτισθεί άλλο αύριο με τις λογικές του χθες.
Άλλοτε χρησιμοποιούμε τους ίδιους όρους (π.χ. δημοκρατική πα-
ράταξη, κεντροαριστερά) για να εκφράσουμε διαφορετικά νοήμα-
τα κι άλλοτε δανειζόμαστε ιδεολογηματικούς χρησμούς αυτο-θε-
ραπείας από τους αρχαίους προγόνους μας.
Τόσο φοβισμένοι κι ανασφαλείς και τόσο εγωπαθείς και ισχυρο-
γνώμονες! Τόσο που σε λίγο δεν θα το αντέχουμε ούτε εμείς οι ίδιοι 
και θ’ αρχίσουμε να αλληλοτρωγόμαστε (άλλωστε τέτοιες ευκαιρίες 
πάντοτε μας δίνονται ή και προκαλούμε μόνοι μας).
Άγγελοι της Κάθαρσης και Δαίμονες της Έκ-πτωσης, συνετοί συμ-
φωνούντες και ακραίοι διαφωνούντες, υποστηρικτές και υπονο-
μευτές των θεσμών (και της ίδιας της Δημοκρατίας) κινούνται άναρ-
χα ανάμεσα στην ψυχαναλυτική αυταπάτη και τον πολιτικό τζόγο.
Κι όλα, κι όλοι, μέσα σ’ ένα πλαίσιο μικρό-κοσμου λες και το πα-
γκοσμιοποιημένο αύριο ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων, λες και 
η πραγματικότητα μπορεί να περιμένει το αποτέλεσμα αυτών των 
άγονων αναμετρήσεων (προσωπικού; κομματικού; παρεϊκού;) κύ-
ρους.
Προλαβαίνουμε να αυτο-αδικηθούμε πριν μας αδικήσουν οι άλλοι.
Πανικός ή σχέδιο, σωφροσύνη ή ανέξοδη ρητορεία, αμήχανη πα-
θητικότητα ή ενεργητική «πολιτική μηχανή»;
Ανευθυνότητα υπεύθυνων ή υπευθυνότητα ανεύθυνων;
Ηθική της αριστεράς (και τα κάθε αριστερού) ή business ethics;
Απόγνωση ή εξέγερση;
Πάσχουμε από έλλειψη σοβαρού Κράτους (όχι δεξιόστροφου ή 
αριστερόστροφου, απλώς σοβαρού), πάσχουμε από έλλειψη στα-
θερών αρχών (όχι αρχηγών, απλών αρχών), πάσχουμε από έλλειψη 
κοινής λογικής (όχι πολιτικοκομματικής, απλώς κοινής), πάσχουμε 
από έλλειψη μεταρρυθμίσεων (όχι ρυθμίσεων, απλώς μεταρρυθμί-
σεων).
Χαμένος χρόνος, χαμένες ευκαιρίες, χαμένες πολιτικές, τελικά χαμέ-
νοι άνθρωποι. Κι όλα στο βωμό της αυτάρεσκης δικαίωσης: «Κερδί-
σαμε τις εκλογές».
Ο κομματικός ανταγωνισμός über alles. Οι ιδεολογικοί μύθοι «σκο-
τώνουν» την πραγματικότητα (ακόμα κι όταν γνωρίζουμε ότι η 
πραγματικότητα θα σκοτώσει ανθρώπους).
Πάσχουμε ανίατα. Και το χειρότερο: δεν υπάρχει «γιατρός» να μας 
πει την αλήθεια και να μας δώσει συνταγή θεραπείας.

25-11-2014

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

Άρθρο του 
Τόλη Κοΐνη, 
Μαθηματικού

Το εκλογικό αποτέ-
λεσμα δεν αποτε-
λεί έκπληξη. Τώρα 
που καταλαγιάζει 
ο επικοινωνιακός 
ψεκασμός από την 

προηγούμενη Κυβέρνηση, μπορούμε να δούμε 
τα πράγματα, πολύ πιο ψύχραιμα.
Ο Ελληνικός λαός έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, 
τον Ιούνιο του 2012, σε τρία κόμματα (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ 
– ΔΗΜΑΡ) που του υποσχέθηκαν «επαναδια-
πραγμάτευση του μνημονίου». 
Τα τρία αυτά κόμματα έκαναν δύο πράγματα:
α) Έβαλαν εξωκοινοβουλευτικό Υπουργό Οικο-
νομικών, τον περίφημο Στουρνάρα, ο οποίος δεν 
δεσμευόταν για οποιαδήποτε επαναδιαπραγμά-
τευση και ούτε ήταν στα σχέδιά του. 
β) Διαμοίρασαν το κράτος με το περίφημο 5-3-2, 
αναιρώντας στην πράξη οποιαδήποτε εκσυγχρο-
νιστική μεταρρύθμιση είχε γίνει μέχρι τότε. Επα-
ναδιαπραγμάτευση του χρέους δεν έγινε. Αντίθε-
τα, άρχισε ένας συστηματικός «ψεκασμός» των 
ψηφοφόρων πως η οικονομία πάει καλά!! Λες και 
αν πηγαίνει καλά η οικονομία θα το μάθουμε από 
τα δελτία των 8.00 μ.μ. και δε θα το καταλάβου-
με στην τσέπη μας. Και ενώ η οικονομία πήγαινε 
καλά, υποχρεωθήκαμε το 2013, να πληρώσουμε 
τέσσερις φόρους ακινήτων !!! (ΦΑΠ τριών ετών 
και το τρέχον χαράτσι). Και το 2014 που η Οικο-
νομία είχε και πλεονάσματα και προχωρούσαμε 
ακάθεκτοι προς την ανάπτυξη, μας υποχρέωσαν 

στον περίφημο ΕΝΦΙΑ. Όταν κατάλαβαν πως με 
τις πράξεις τους είχαν οδηγήσει σε αβυσσαλέα 
ύφεση την πραγματική οικονομία, αντί να πά-
ρουν πολιτικές ευθύνες και να βρουν λύσεις, έρι-
ξαν τις ευθύνες στους υπαλλήλους του Υπουργεί-
ου Οικονομικών. 
Η αλαζονεία της εξουσίας δεν τους άφηνε να πα-
ραδεχτούν τα λάθη τους και να τα διορθώσουν. 
Για όλα έφταιγε κάποιος άλλος, άλλοτε ο Παπαν-
δρέου, άλλοτε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσες του. 
Το μόνο που κατάφεραν ήταν να οδηγήσουν τον 
μεν Παπανδρέου στη διάσπαση, τον δε ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία. Τα 2,5 αυτά χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 
μια εξαιρετικά ήπια αντιπολιτευτική στάση. Ενώ 
τα δύο χρόνια του Παπανδρέου, δεν τολμούσε 
Υπουργός να κυκλοφορήσει στο δρόμο χωρίς 
να δεχτεί προπηλακισμούς, στα δυόμιση χρόνια 
του Σαμαρά, η μόνη αντιδιαδήλωση που δέχτη-
κε, ήταν στην ανακήρυξη ως επιτίμου δημότη της 
πόλης μας. 
Αλλά, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ, 
τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης τον παρου-
σίαζαν καθημερινά με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ρίχνουν στην αγκαλιά του κάθε δεινοπαθούντα 
συμπολίτη. Αυτή η Κυβέρνηση καταψηφίστηκε. 
Η νέα Κυβέρνηση θα κριθεί. Ο λαός περιμένει πε-
ρισσότερα από ό,τι έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι 
πολιτικοί της απερχόμενης Κυβέρνησης πρέπει 
επιτέλους να κάνουν μια τίμια αυτοκριτική και να 
παραδώσουν τα κλειδιά των κομμάτων τους. 
Δεν δικαιούνται δια να ομιλούν, ακόμα και αν κά-
νει τα χειρότερα των αναμενομένων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: Θα ξαναχτίσουμε την πατρίδα
«Ο ελληνικός λαός έγραψε ιστο-
ρία, η ελπίδα έγραψε ιστορία. Ο 
κυρίαρχος ελληνικός λαός έδωσε 
καθαρή, ισχυρή, αδιαμφισβήτη-
τη εντολή. Η Ελλάδα γυρίζει σε-
λίδα». 
Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκε το 
αποτέλεσμα των εκλογών η Νο-
μαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ 
Αργολίδας. Όπως τονίζεται σε 
ανακοίνωση: «Η Ελλάδα αφήνει 
πίσω της τη λιτότητα της κατα-
στροφής, αφήνει πίσω της τον 
φόβο και τον αυταρχισμό. Αφή-
νει πίσω της μια πενταετία ταπεί-
νωσης και οδύνης. Και η Ελλάδα 
προχωράει με αισιοδοξία, με ελ-
πίδα, με αξιοπρέπεια, με βήματα 
σταθερά σε μια Ευρώπη που αλ-
λάζει.
Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι ο ελ-
ληνικός λαός δεν μας δίνει  λευ-
κή επιταγή, αλλά μας δίνει εντο-
λή εθνικής αναγέννησης και 
αποκατάστασης της κοινωνικής 
συνοχής στην πατρίδα μας. Θα 
αξιοποιήσουμε την εμπιστοσύνη 
του. Θα αγωνιστούμε  για να ξα-
ναχτίσουμε την πατρίδα μας σε 

νέες σταθερές και δίκαιες βάσεις 
δικαιοσύνης και προκοπής».
Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται επίσης 
δημοσίως στους υποψήφιους 
βουλευτές του κόμματος για να 
τους ευχαριστήσει: «Θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τους υποψήφι-
ους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο 
νομό μας για τον ωραίο προε-
κλογικό αγώνα που δόθηκε συλ-
λογικά , τα μέλη και τους φίλους 
του κόμματος που βοήθησαν με 

όλες τις δυνάμεις τους την κοινή 
μας  προσπάθεια. Κυρίως όμως 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
τους πολίτες της Αργολίδας που 
μας   έδωσαν και στο νομό μας 
ένα μεγάλο ποσοστό που συνέ-
βαλε στην ιστορική νίκη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.  Τους διαβεβαιώνουμε  ότι 
θα φανούμε αντάξιοι    της εμπι-
στοσύνης  τους».
*Στη φωτογραφία ο συντονιστής 
ΝΕ Αργολίδας Στέλιος Μαρινάκος, 
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Ναύπλιο, Άργος, Ερμιονίδα, Επίδαυρος βάζουν στην άκρη τον τοπικισμό

Οι δήμαρχοι παύουν να είναι μοναχικοί κάου μπόυς

24ωρα πριν τις εκλογές κερδισμένοι Άργος, Ναύπλιο και εσπεριδοκαλλιεργητές

Έργα της τελευταίας στιγμής, λόγω εκλογών

Στην από κοινού αντιμετώπιση 
των μεγάλων ζητημάτων των 
δήμων τους θα κινηθούν στο 
εξής οι τέσσερις δήμαρχοι της 
Αργολίδας, που συναντήθηκαν 
για αυτό τον σκοπό την προπα-
ραμονή των εκλογών. Στη μετα-
ξύ τους συζήτηση, προφανώς, 
τονίστηκε ότι θα κινηθούν μαζί, 
ανεξαρτήτως του  αποτελέσμα-
τος των εκλογών.
Πέραν αυτού όμως το σημαντι-
κότερο είναι ότι επιτέλους μετά 
από δεκαετίες κλίματος τοπι-
κισμού, αντιπαραθέσεων και 
κουτοπονηριάς του ενός δήμου 
προς τον άλλον, έρχονται σή-
μερα να κάνουν στην άκρη τον 
τοπικισμό και όλα αυτά και να 
επιχειρήσουν μια προσπάθεια 
κοινών διεκδικήσεων στα άλυ-
τα και μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους 
και οι δημότες τους..
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
που «καίει» και τους τέσσερις 
δημάρχους της Αργολίδας είναι 
τα σκουπίδια. Στη συνάντηση 

που πραγματοποιήθηκε στο δη-
μαρχείο Ναυπλίου έγινε κουβέ-
ντα για την από κοινού διεκδίκη-
ση λύσεων και σε άλλα μεγάλα 
προβλήματα που αφορούν τους 
τέσσερις δήμους.
Οι δήμαρχοι της Αργολίδας αντι-
λαμβάνονται επιτέλους ότι είναι 
καιρός να ανοίξουν τις πόρτες 
τους σε συνεργασίες για το κοι-
νό συμφέρον των δημοτών τους 
και την ενδυνάμωση των θέσε-
ών τους και των διεκδικήσεων 
των δήμων τους.
Στόχος των κυρίων Δ. Κωστού-
ρου, Δ. Καμπόσου, Δ. Σφυρή και 
Κ. Γκάτζιου, φαίνεται ότι είναι η 
συνεργασία με τη νέα κυβέρνη-
ση και η από κοινού διεκδίκηση 
να διευκολύνει αμφοτέρους, 
αφού όταν είναι πολύ πιο εύ-
κολο να γίνει ένα έργο που να 
αφορά τις πόλεις ενός ολόκλη-
ρου νομού, παρά ένα έργο που 
να αφορά έναν μόνο Δήμο. Οι 
δήμαρχοι Ναυπλιέων, Άργους 
– Μυκηνών, Ερμιονίδας και Επι-
δαύρου, φαίνεται να συνειδητο-

ποιούν ότι όλοι μαζί μπορούν να 
πετύχουν περισσότερα για τους 
δήμους τους απ΄ ότι ο καθένας 
ξεχωριστά, διεκδικώντας μικρο-

ρουσφετάκια από βουλευτές ή 
…ξεροσταλιάζοντας έξω από 
τις πόρτες υφυπουργών και γε-
νικών γραμματέων προκειμένου 

να καταφέρουν να διεκπεραιω-

θεί το παραμικρό –αυτονότητο 

ίσως - αίτημα.

Το άγχος της προηγούμενης κυ-
βέρνησης να αντιμετωπίσει την 
επερχόμενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, 
καθώς και η προσπάθεια των 
δύο υπουργών της Αργολίδας 
να επανεκλεγούν βουλευτές, είχε 
ως αποτέλεσμα να ωφεληθούν 
μεταξύ άλλων από έργα της τε-
λευταίας στιγμής οι δήμου Άρ-
γους - Μυκηνών, Ναυπλίου και οι 
εσπεριδοκαλλιεργητές. Δεν ξέ-
ρουμε βέβαια πώς μεταφράστη-
καν σε νούμερα τα οφέλη στους 
υποψήφιους.

Ερμιονίδα
Έτσι, οι εκλογές ωφέλησαν τον 
δήμο Ερμιονίδας, αφού την τε-
λευταία στιγμή μόλις τέσσερις 
ημέρες πριν την ψηφοφορία 
(Πέμπτη 22 Ιανουαρίου), εγκρί-
θηκε το αίτημα του Δήμου προς 
το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για χρηματοδότηση 
με   ποσό ύψους 400.000€ προ-
κειμένου να γίνει η αποκατάστα-
ση χώρων αποβλήτων, τα οποία 
βρίσκονται αποτεθειμένα σε τρία 
εμφανή σημεία στην Δημοτική 
Ενότητα Κρανιδίου. Η Δημοτική 
Ενότητα Κρανιδίου χρησιμοποι-
ούσε τρία σημεία απόθεσης των 
αστικών αποβλήτων, χωρίς να 
πραγματοποιείται διαλογή και δι-
αχείριση στα δύο εξ αυτών.

Συγκεκριμένα στην Τοπική Κοι-
νότητα Διδύμων υπάρχει ένας 
χώρος συλλογής αστικών απο-
βλήτων στον οποίο λειτουργού-
σε ο δεματοποιητής και ένας 
δεύτερος   χώρος διάθεσης απο-
βλήτων ακριβώς έξω από την 
εγκατάσταση του δεματοποιητή, 
ενώ στην περιοχή Κάμπος Κρανι-
δίου βρίσκεται η τρίτη θέση από-
θεσης των αστικών αποβλήτων.
Όπως ανακοινώθηκε, κατόπιν συ-
νεννοήσεως του Δημάρχου Ερμι-
ονίδας Δημήτρη Σφυρή με τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιά-
τη, ο Δήμος Ερμιονίδας υπέβαλε 
στις 23 Δεκεμβρίου 2014 στο 
Υ.ΠΕ.Κ.Α.   συνοπτική οικονομο-
τεχνική μελέτη αποκατάστασης 
των τριών προαναφερόμενων 
χώρων απόθεσης αποβλήτων. Το 

Υ.ΠΕ.Κ.Α. ενέκρινε την μελέτη για 
το ποσό των 400.000€ και απέ-
στειλε στην συνέχεια την έγκρισή 
του στο Υπουργείο Οικονομικών. 
Το Υπουργείο Οικονομικών υπέ-
γραψε την έγκριση και την απέ-
στειλε στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους  από όπου το κονδύλι θα 
προωθηθεί άμεσα στο Δήμο Ερ-
μιονίδας μέσω του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Ναύπλιο
Με ημερομηνία Παρασκευή 23 
Ιανουαρίου, μόλις δύο εικοσιτε-
τράωρα πριν ανοίξουν τα εκλογι-
κά τμήματα στάθηκε τυχερός και 
ο δήμος Ναυπλίου, αφού εξασφά-
λισε με την υπογραφή του υφυ-
πουργού Αθλητισμού Γιάννη Αν-
δριανού πίστωση ποσού ύψους 
28.000 ευρώ για την ενίσχυση 

του Μαραθωνίου μέσω του Δη-
μοτικού Οργανισμού Αθλητι-
σμού Πολιτισμού Τουρισμού και 
Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέ-
ων. Διασφαλίζεται έτσι, μετά την 
περσινή, πρώτη διοργάνωση του 
Μαραθωνίου Ναυπλίου, η δυνα-
τότητα ο φετινός Μαραθώνιος να 
έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία 
και συμμετοχή δρομέων, με ιδι-
αίτερα θετικά αποτελέσματα για 
την τοπική οικονομία.
Την ίδια ημέρα υπογράφηκε προ-
γραμματική σύμβαση μεταξύ του 
Γ. Ανδριανού και του δήμαρχου 
Ναυπλιέων για έργα αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού:
Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον 
Άγιο Ανδριανό, Ανακατασκευή 
φυσικού χλοοτάπητα στο ΔΑΚ 
Ναυπλίου, Ανακατασκευή Γηπέ-
δου Παναριτίου.

Άργος 
Προπαραμονή εκλογών, την Πα-
ρασκευή 23 Ιανουαρίου ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού υπογράφει 
προγραμματική σύμβαση με τον 
δήμαρχο Άργους-Μυκηνών για 
έργα αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού:
Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο 

Γυμνό, Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 
στις Λίμνες, Ανακατασκευή βοη-
θητικού γηπέδου Κουτσοποδίου, 
Ανακατασκευή Γηπέδου Νέας 
Κίου 
Η προεκλογική περίοδος που δι-
αφαινόταν ότι θα έρθει από πολύ 
καιρό, φαίνεται ότι χαμογέλασε 
και στη ΔΕΥΑΡΜ αφού την Παρα-
σκευή 23 Ιανουαρίου – προπαρα-
μονή εκλογών ο πρόεδρος Παν. 
Σχοινοχωρίτης ευχαριστούσε τον 
υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη για τις 
προσπάθειες που κατέβαλε για 
να εξασφαλιστεί η χρηματοδό-
τηση του τηλεμετρικού συστή-
ματος Διαχείρισης και ελέγχου δι-
αρροών στο δίκτυο ύδρευσης. Η 
χρηματοδότηση είχε ανακληθεί 
με αποτέλεσμα η πόλη να διατρέ-
χει σημαντικό κίνδυνο να χάσει 
το έργο. 

Πορτοκάλια
Την ίδια ημέρα Παρασκευή 23 Ια-
νουαρίου, ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Καρα-
σμάνης υπέγραψε την απόφαση 
για την συνδεδεμένη ενίσχυση 
στην χυμοποίηση των πορτοκα-
λιών. Η απόφαση προωθήθηκε 
στο Εθνικό Τυπογραφείο για δη-
μοσίευση σε ΦΕΚ.
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Χάνεται η τοπική αργία για τους εργαζόμενους στο Ναύπλιο

Γιορτάζει ο Άγιος Αναστάσιος την Κυριακή

Δεξίωση 
για εκπαιδευτικούς 
δίνει ο Δεσπότης
Με στόχο να γνωσριστεί αλλά και να 

συνομιλήσει με όλους τους εκπαι-

δευτικούς που εργάζονται στα γεω-

γραφικά όρια της Μητρόπολης Αρ-

γολίδας, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος, 

δίνει δεξίωση στο Κέντρο «Πανταζής 

Royal» στὴ Δαλαμανάρα.

Η δεξίωση θα γίνει σήμερα Πέμπτη 

στις 6 το απόγευμα, με την ευκαιρία 

της 

γιορτής των Τριών Ιεραρχών, οι οποί-

οι είναι προστάτες της παιδείας.

Πίτα της φιλαρμονικής 
Ερμιονίδας

Την Κυριακή στις 7:00 το απόγευμα 
η Δημοτική Φιλαρμονική Ερμιονί-
δας, θα κόψει την πίτα της στο κτί-
ριο «Θούθουλα» στο Κρανίδι.

Βράβευση επιτυχόντων 
στην Καρυά

Τη πρωτοχρονιάτικη πίτα του κόβει ο 
σύλλογος Απανταχού Καρυωτών και 
Φίλων της Καρυάς Το Αρτεμίσιο, την 
Κυριακή στις 11 το πρωί, στην αίθουσα 
του δημοτικού σχολείου Καρυάς.Στην 
εκδήλωση θα γίνει και η βράβευση των 
επιτυχόντων  στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της χώρας και 
θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε 
ανθρώπους της προσφοράς.

Νέο ΔΣ στο Μουσικό 
Σύλλογο Ερμιόνης

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανέλαβε τα 
ηνία του Μουσικού Συλλόγου Ερμιόνης, 
μετά τις πρόσφατες εκλογές.
Πρόεδρος: Βαρσόπουλος Δημήτρης, 
Αντιπρόεδρος:Καμπούρης Γρηγόρης, 
Γενικός Γραμματέας: Χελιώτης Δημή-
τρης, Ειδικός Γραμματέας - Υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων: Μπελλάκης Γιώρ-
γος, Ταμίας Α: Σωτηρόπουλος Γιάννης, 
Ταμίας B: Αντωνοπούλου  Αντωνία, Έφο-
ρος Χορωδίας: Coveney Κατσαΐτη Λη, 
Έφορος Παιδικής Χορωδίας: Αντωνο-
πούλου Αντωνία, Έφορος Ορχήστρας: 
Κουτούβαλης Ζαχαρίας, Έφορος Εκδη-
λώσεων: Δαπόντες Βασίλης, Υπεύθυνοι 
Αιμοδοσίας:           Βύνιου Όλια, Πασχάλης 
Διαμαντής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής: 
Μανιάτης Τάκης.

« Η Φαντασία στην Επιστήμη 
και την Τέχνη » 

Την επόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 7.00 μ.μ., στο Κέντρο Ελληνικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο (αίθουσα διαλέξεων «Οι-

κογενείας Νίκου Μαζαράκη»), θα δώσει διάλεξη ο Δημήτρης Δημηρούλης, 

Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Εταίρος της εν Αθήναις 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Το θέμα της ομιλίας του θα είναι «Τα φαντάσματα της επιστήμης: Η περίπτωση 

της ελληνικής κριτικής».

Προσκεκλημένος συνομιλητής θα είναι o Διονύσης Καββαθάς, Επίκουρος Κα-

θηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής των Μέσων, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων 

και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Harvard σε συνεργασία με την εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική 

Εταιρεία.

Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου γιορ-
τάζεται η μνήμη του πολιούχου Αγί-
ου Αναστασίου, στο Ναύπλιο. Η τοπι-
κή αργία από την στιγμή που πέφτει 
Κυριακή, δεν μεταφέρεται και οι ερ-
γαζόμενοι του Ναυπλίου τη Δευτέρα 
θα πάνε κανονικά στις δουλειές τους. 
Την παραμονή της γιορτής, το Σάβ-
βατο στις 6:30 το απόγευμα, στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Αναστασίου, θα 
ψαλεί ο Αρχιερατικός Εσπερινός.
Ανήμερα, Κυριακή, στις 7 το πρωί, 
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, θα 
ψαλεί ο όρθρος και κατόπιν θα τε-
λεστεί η Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία. 

Μετά το τέλος της λειτουργίας, θα γί-
νει η λιτάνευση της Εικόνος του Αγίου 
στην ακόλουθη διαδρομή: 
Ι.Ν. Αγ. Αναστασίου – Παραλιακή – 
Συγγρού - Βασ. Κωνσταντίνου - Πλα-
τεία Συντάγματος - Ι.Ν. Γενεσίου Θε-
οτόκου.
Ο Άγιος Αναστάσιος ήταν γέννημα 

και θρέμμα της πόλης του Ναυπλίου 
και έκανε το επάγγελμα του ζωγρά-
φου. Αρραβωνιάστηκε την κόρη ενός 
χριστιανού, αλλά επειδή αυτή δεν 
είχε καλή ζωή, ο Αναστάσιος διέλυσε 
τον αρραβώνα. Οι συγγενείς όμως 
της κοπέλας έκαναν διάφορα σατανι-
κά μάγια στον Αναστάσιο, για να τον 
εκδικηθούν με αποτέλεσμα ο Ανα-
στάσιος να χάσει τα λογικά του. Εκμε-
ταλλευόμενοι αυτή του την κατάστα-
ση οι Τούρκοι, τον εξισλάμισαν. Αλλά 
όταν ο Θεός ευλόγησε και συνήλθε 
στα λογικά του, με θάρρος αποκήρυ-
ξε τον Ισλαμισμό και με γενναιότητα 
ομολόγησε τη χριστιανική του πίστη. 
Οι Τούρκοι, με διάφορες κολακείες 
και υποσχέσεις προσπάθησαν να τον 
μεταπείσουν, αλλά ο Αναστάσιος πα-
ρέμεινε ακλόνητος στη χριστιανική 
ομολογία του.
Τότε στις 1 Φεβρουαρίου 1655, υπέ-
μεινε μαρτυρικό θάνατο από τους 
Τούρκους, με διαμελισμό. Δηλαδή 
τον κατέσφαξαν με μαχαίρια. Το Ναύ-

πλιο τον έκανε πολιούχο του και τα 
τελευταία χρόνια ανεγέρθη ναός που 
στολίζει την πόλη προς τιμήν του νε-
ομάρτυρα.Οι εκλογές του 2015 φέγγουν πάλι.

Το Άργος μας στολίζεται μες του Μοριά τα 
κάλη.

Οι εκλογές του 2015, πήγαν φίνα.
Οι εκλογείς μας έδειξαν πως 

η Κορινθία σκεπάζει στην Αθήνα 
27/1/15

Βαγγέλης Κλαδούχος

Απομόνωση ... 
----------------------------- 
Η διαφορετικότητα  
το να ζεις 
στη ζωή ενός άλλου 
είναι μια συναισθηματική  
ταραχή  
της κοινωνίας 
που ο πολιτισμός  
δεν υπάρχει 
η φιλοσοφία  
είναι αναζήτηση στην αλήθεια 
χάσαμε  
κάθε σταγόνα 
θετικής σκέψης 
μας έδειξαν μια άλλη ζωή .!!!!! 

Ιωάννης Σκούρας 
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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.

Παράθυρο
ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σε όλο το νομό υλοποιείται από το σύλ-
λογο «Η Αλληλεγγύη» η εκπαίδευση γυ-
ναικών στην  αυτοεξέταση - υπέρηχος μα-
στών. Πρόκειται για πρόγραμμα της ΕΕ,  με 
στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνίας των 
πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώ-
σιμης ανάπτυξης.
Το Πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το 
επόμενο διάστημα έχει ως εξής:
Πολιτιστικός και εξωραϊστικός σύλλογος 
απανταχού Καρυωτών: Παρασκευή 6 Φε-
βρουαρίου 2015, ώρα 18:00 - Εκπαίδευση 
γυναικών , Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, 
ώρα 10:00 – Λήψη υπερηχογραφημάτων.
Μουσικό Σχολείο Αργολίδας «Ιωάννης Κα-
ραμάνος»: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 
2015, ώρα 18:00 - Εκπαίδευση γυναικών, 
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 10:00 
– Λήψη υπερηχογραφημάτων.
Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ Άργους: Παρα-
σκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 18:00 - 
Εκπαίδευση γυναικών, Κυριακή 1 Μαρτίου 
2015, ώρα 10:00 – Λήψη υπερηχογραφη-
μάτων.

Εξωραϊστι-
κός - Πο-
λιτιστικός 
Σύλλογος 
Αρχ. Κλε-
ωνών «Ο 
Φ ω κ ά ς » : 
Π α ρ α -
σκευή 13 
Μ α ρ τ ί ο υ 
2015, ώρα 
18:00 - Εκπαίδευση γυναικών, Κυριακή 15 
Μαρτίου 2015, ώρα 10:00 – Λήψη υπερη-
χογραφημάτων.
Παιδικός σταθμός «Χλόη»: Παρασκευή 27 
Μαρτίου 2015, ώρα 18:00 - Εκπαίδευση 
γυναικών, Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, ώρα 
10:00 – Λήψη υπερηχογραφημάτων.
Πολιτιστικός – εξωραϊστικός σύλλογος Κοι-
λάδας «ΦΡΑΓΧΘΙ»: Παρασκευή 17 Απριλίου 
2015, ώρα 18:00 - Εκπαίδευση γυναικών, 
Κυριακή 19 Απριλίου 2015, ώρα 10:00 – 
Λήψη υπερηχογραφημάτων.

Ποδηλατική Αποκριά 

Οι Ορθοπεταλιές Ανοίγουν το Τριώδιο 
την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 19:30 
στην Λαϊκή Αγορά Άργους. 
Καλούνται όλοι οι φίλοι, μικροί και 
μεγάλοι να γιορτάσουν την Έναρξη του 
Τριωδίου, ποδηλατώντας στους δρόμους 
του Άργους, με κουδούνια, σφυρίχτρες, 

μπαλόνια.  
Στη συνέχεια στη γειτονιά του Αη Γιάννη 
γλέντι, τραγούδι και χορός γύρω από τις 
φωτιές. Όλα τα ποδήλατα θα πρέπει να 
έχουν μπρος και πίσω φωτα! 
Οι ανήλικοι πρέπει να συνοδεύονται. Η 
συμμετοχή γίνεται με ατομική ευθύνη.

Χορός Τριτέκνων
Ο Σύλλογος Τριτέκνων Αργολίδας «Η 
Τριήρης» διοργανώνει το Σάββατο, 7 Φε-
βρουαρίου στις 21:00 τον ετήσιο Αποκρι-
άτικο Χορό του, στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων Πανταζής  Royal στη Δαλαμανάρα. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει Ζωντανό Λαϊκό 
Μουσικό Πρόγραμμα με τους : Τάκη Κα-
τσάνη , Έλσα Νίκα & Γρηγόρη Μπεκιάρη 

Κόστος Μενού Ενηλίκων : €20, Κό-
στος Παιδικού Μενού : €7 (Τα 
παιδιά μέχρι 12 ετών δωρεάν) 
Κρατήσεις: ΑΡΓΟΣ (Στρατώνες) κάθε Τε-
τάρτη 6 - 8 μ.μ τηλ. 27510- 61519, ΝΑΥ-
ΠΛΙΟ (Ηρακλέους 4) κάθε Παρασκευή 6 
- 8 μ.μ τηλ 2752111627, Πληροφορίες στα 
τηλ. 6982561457 και 6976517151

Έντεχνη λαϊκή ρεμπέτικη βραδυά
Συνεχίζοντας τις εορταστικές μουσικές βραδιές παρου-
σιάζει, αύριο το μουσικό καφενείο «Αέναον» στο Άργος, 
στις 10 το βράδυ ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγού-
δια από την έντεχνη λαϊκή ρεμπέτικη μουσική δισκογραφία.  
Με τον δικό μας Θεόφιλο στο μπουζούκι και τραγούδι, την Αλε-
ξία Χιώτη στο τραγούδι και τον Χρήστο Μετασίδη στα πλήκτρα. 
https://www.facebook.com/aenaoncafe. Χορηγός επικοινωνί-
ας: «ΠΥΞΙΔΑ 101 FM». Τηλέφωνο για κρατήσεις θέσεων:27510 
26026, είσοδος ελεύθερη.
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Τα ακούσατε;… Τα ακούσατε…

Μετά από τόσες μέρες, νισάφι πια. Αν δεν τα ’χετε 
ακούσει, πρέπει να είσαστε φερμένοι απ’ τον Άρη, όχι 
της Θεσσαλονίκης, για τον άλλον λέω, τον πλανήτη. 
Κυβέρνηση της Αριστεράς στην Ελλάδα, για πρώτη 
φορά, αν εξαιρέσουμε την άλλη, την γιαλαντζί 
κυβέρνηση του βουνού, πριν από καμιά εβδομηνταριά 
χρόνια. Σας το είπα κι εγώ, όχι ότι δεν το ξέρατε, αφού 
δεν πιστεύω να υπάρχουν στην περιφέρειά μας τίποτα... 
πράσινα ανθρωπάκια απ’ τον Άρη (τον πλανήτη,)  αλλά 
για να κομίσω κι εγώ γλαύκα εις Αθήνας. Που είναι 
ένα πράγμα που ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά θα 
το συνηθίσουμε κι αυτό. Εδώ κατάπιαμε αμάσητο 
το καινούργιο κομματάκι του GAP, (άσε που πολλοί 
μαζοχιστές το ψήφισαν κιόλας!) ολόκληρη κυβέρνηση, 
με τα σέα της και τα μέα της και τις μεταρρυθμίσεις της 
θα μας δυσκολέψει;

Μια κυβέρνηση της Αριστεράς, σε μια 
χώρα που ουδέποτε είχε δοκιμάσει κάτι 
τέτοιο, είναι και καλό και κακό. Καλό, 
γιατί, αν αποτύχουν, θα σταματήσει η 
δικαιολογία ότι η Αριστερά δεν έχει 
κυβερνήσει ποτέ στην Ελλάδα, άρα είναι 
αμέτοχοι των ευθυνών για τα χάλια της 
χώρας. Αν πετύχουν, χαράς Ευαγγέλια! 
Κακό, γιατί, με τις ηλίθιες ιδέες τους, 
και αυτές που ακούσαμε μέχρι τώρα και 
ο,τι άλλο κατεβάσει το κεφάλι τους στο 
μέλλον, μπορεί να μας καταντήσουν σαν 
την Βενεζουέλα, που αποφάσισε να κάνει 
αριστερά πειράματα και τώρα, παρά 
το ότι είναι η πρώτη χώρα σε εξαγωγές 
πετρελαίου στον κόσμο, πεινάνε και 
σπάνε τα σουπερμάρκετ για να βρουν κάτι 
να φάνε. Κάπου εκεί μας σπρώχνουν οι 
μεγάλοι μας σύμμαχοι, οι ΗΠΑτζήδες, 
όταν βλέπουν ότι η Δεξιά δεν τα πάει 
καλά, –σύμφωνα με τα συμφέροντά 
τους, δηλαδή,– ή ότι ο κόσμος άρχισε να 
δυσανασχετεί με εγκαταστημένες απ’ τις 
ΗΠΑ δικτατορίες και πρόκειται να γίνει 
μπάχαλο εκεί πέρα. Ε, με πόσες χώρες 
μπορούν να ασχολούνται οι καημένοι; 
Τώρα έχουν μια ολόκληρη Ασία να βάλουν σε… τάξη 
και περιμένει τη σειρά της κι η Αφρική, (πολύ χρήμα 
κι εκεί κάτω, δεν επιτρέπεται να επαναστατήσουν οι 
Αφρικανοί, αλλά να κάθονται ήσυχα, πεινασμένοι και 
διψασμένοι, να τους ληστεύουν οι επικυρίαρχοι. Πολύ 
μαύρα σας τα είπα, αλλά –δυστυχώς– έτσι είναι, γιατί 
δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι, αν 
η Ελλάδα δεν είχε τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, θα είχαμε φτάσει σ’ αυτά τα χάλια τα 
τελευταία χρόνια. Είμαστε υποψήφια θύματα ληστείας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, στήνουν μια κυβέρνηση 
της Αριστεράς, –ε, την CIA για τι την έχουν;– και 
τους αφήνουν να ενεργήσουν για την πραγμάτωση 
του αμερικάνικου ονείρου. Δεν λέω βεβαίως ότι έγινε 
έτσι και με μας, γενικά μιλάω, γιατί εμείς είμαστε ο 
πιο… έξυπνος λαός του κόσμου και τέτοια τερτίπια δεν 
περνάνε στον λαό μας.

Το ποιοι θα μας ληστέψουν το ξέρουμε. Εκείνο που 
δεν ξέραμε, αλλά προχτές το μάθαμε κι αυτό, είναι 
το ποιοι θ’ ανοίξουν την κερκόπορτα. Η Δεξιά δεν 
μπορεί, θα σηκωθούν κι οι πέτρες να την βαρέσουν. Το 
Κέντρο δεν υπάρχει πουθενά στον χάρτη κι αν θέλετε 
τη γνώμη μου, κακώς που υπήρξε κάποτε κι έφερε 
ανακατωσούρα, παίζοντας το παιχνίδι των ΗΠΑτζήδων, 
που χρησιμοποιώντας το καμένο χαρτί των εγγλέζων, 
μας κάθισαν στον σβέρκο μια δικτατορία. Τι έμεινε; Η 
Αριστερά με το ένδοξο παρελθόν της που έχει απαξιωθεί 
σ’ όλες τις χώρες που κάποτε κυβέρνησε, όπου, ακόμη 
και σήμερα τα αριστερά-κομμουνιστικά κόμματα 
ελεύθερα είναι να διεκδικήσουν την εξουσία, μέσω της 
ψήφου του λαού, αλλά περιορίζονται στο 3 – 3,5% των 
ψήφων. Σε τόσο μεγάλη εκτίμηση τους έχουν, αφού τους 
έφαγαν στην μάπα για δεκαετίες. Με καταλάβατε, δεν με 
καταλάβατε;

Οι ΗΠΑτζήδες θέλουν να πάρουν τα κοιτάσματά μας, 
για δυο λόγους: α) είναι πολύ το χρήμα που κρύβει η 
ελληνική γη και ο βυθός των θαλασσών μας και β) δεν 
θέλουν να το πάρουν οι Ρώσοι, γιατί αν το πάρουν, 
γίνονται η πρώτη ενεργειακή δύναμη στον κόσμο και η 
Ευρώπη θα τους κάνει τεμενάδες να στέλνουν το αέριο, 
για να ζεσταίνονται και να κινούν τα εργοστάσιά τους. 
Άλλο πράγμα να φέρνεις αέριο και πετρέλαιο στην 
Ευρώπη από κάποιο ασιατικό «…σταν» κι άλλο πράγμα 
να το βγάζεις μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Δεν ρωτάς 
από πού θα περάσεις τους αγωγούς, δεν περιμένεις 
εγκρίσεις και λοιπές γραφειοκρατικές αηδίες.  Τα 
’χουμε ξαναπεί αυτά! Χρόνια φωνάζω και πριν απ’ την 
κρίση ακόμη: Θέλουν να μας ληστέψουν! Αυτό είναι το 
μυστικό της κρίσης! Δεν είναι ότι χρωστάμε. Κι άλλοι 
χρωστάνε και περισσότερα από μας, αλλά δεν πέσανε 
σε πέσιμο πρωτάκουστο, όπως εμείς: Η Ιρλανδία βγήκε 

απ’ την κρίση, η Πορτογαλία το ίδιο, γιατί τι έχουν 
αυτές οι χώρες να δώσουν στους υπερατλαντικούς 
μας συμμάχους; Άντε να δώσουν κάνα γαλέο, κάνα 
μπακαλιάρο και καμιά σαρδέλα, αλλά γεμάτος είναι 
ο Ατλαντικός από δαύτα. Ενώ εμείς… Εμείς έχουμε 
ορυκτά, κοιτάσματα, απ’ όλα έχουμε εμείς. Και 
φρόντισαν με τις αριστεροδεξιόστροφες κυβερνήσεις 
που μας κάθισαν στον σβέρκο, (λέγε με ΠαΣοΚ,) να 
σταματήσουν κάθε παραγωγή, βιομηχανική ή αγροτική, 
ώστε να εισάγουμε τα πάντα. Και δώσ’ του δάνεια για 
τις εισαγωγές και για τις επιδοτήσεις των αγροτών, που 
κάθονταν και δεν έκαναν τίποτα. Και μετά μου λένε 
εμένα ότι επί ΠαΣοΚ περάσαμε καλά και φάγαμε με 
χρυσά κουτάλια. Με δανεικά τονίζω εγώ. Ξεπληρώστε 
τα τώρα! Εγώ δεν χρωστάω φράγκο.

Αφού το ΠαΣοΚ λοιπόν εξεπλήρωσε τον προορισμό 
του κι έπαιξε τον ρόλο του που του είχε 
ανατεθεί, το βάλανε στη γωνία, γιατί δεν 
το χρειάζονταν άλλο, προς μεγάλη θλίψη 
του Βενιζέλου, που, ακόμη κι αν δεν τον 
είχαν βάλει στη γωνία, δεν θα μπορούσε 
να το «παίξει» ούτε μνημονιακός ούτε 
αντιμνημονιακός κι έχασε την χρυσή 
ευκαιρία να διορθώσει τα σφάλματα του 
GAP, που περνώντας στην αντεπίθεση, 
έστησε κόμμα και η Ραχήλ τράβηξε όλο 
το πρώην κόμμα της προς τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Έρωτας είν’ αυτός δεν είναι… (το ’κοψε 
η λογοκρισία αυτό).

Για να μην τα πολυλογούμε λοιπόν και 
να ξέρετε τι να περιμένετε, εκτός από 
μεγάλες κουβέντες. Επειδή δεν πιστεύω 
ότι μπορεί η κυβέρνησή μας να νικήσει 
την Ευρώπη στο γήπεδό της, δεν θα 
ασχοληθώ καθόλου με ευρωπαϊκά 
θέματα. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι οι 
εξής:

1. Θα καθιερωθεί η απλή αναλογική ως 
πάγιο εκλογικό σύστημα ή βολεύει το 

«+50 έδρες στο πρώτο κόμμα»;
2. Θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ;
3. Εκείνο το περιουσιολόγιο που είχε εφαρμοστεί 

και επί ναζιστικής Γερμανίας, τι πράμα θα είναι;
4. Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να πουλάει ελληνική 

γη για ένα κομμάτι ψωμί;
5. Θα δίνουμε ιθαγένειες σ’ όποιον γουστάρει να 

κάνει μια βόλτα απ’ την Ελλάδα; (Καλά, πού 
το βρήκαν γραμμένο ότι η ιθαγένεια μπορεί να 
παραχωρηθεί;)

Για όλ’ αυτά παραπάνω δεν έχει λόγο η Ευρώπη, η ΕΕ, 
το ΔΝΤ, η ΕΚΤ. Είναι εσωτερικά μας θέματα και τα 
ρυθμίζουμε όπως μας κάνει κέφι. Περιμένω λοιπόν να 
δω τι απ’ όλα θα διορθωθεί, αν διορθωθεί κάτι και δεν 
ρίξουμε όλο το βάρος στα ευρωπαϊκά.

Φιλικά
Αθηνά
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Μελάμπους (Μελάμποδας) 
ο αρχαιότατος ψυχίατρος μάντις

Στην ελληνική μυθολογία ο Μελά-
μποδας ή Μελάμπους ήταν Έλλη-
νας μάντης, γενάρχης ολόκληρου 
«μαντικού γένους», των Μελαμπο-
διδών, που διέσωσε τη διονυσιακή 
θρησκεία, όπως αναφέρει η μεθο-
μηρική παράδοση (Ηρόδοτος).
Ο Μελάμπους θεωρείται πως εί-
ναι ο αρχαιότερος μάντης γιός του 
Αμυθάονα και της Ειδομένης και 
είχε αδερφό τον Βίαντα. Αυτός θε-
ωρείται και γενάρχης του μαντικού 
γένους των Μελαμπιδών. Όταν γεν-
νήθηκε η μητέρα του Ειδομένη τον 
άφησε στο δάσος με τέτοιο τρόπο 
ώστε τα πόδια του ήταν εκτεθειμέ-
να στον ήλιο. Από εκεί έλαβαν το 
μελαμψό χρώμα σε αντίθεση με το 
υπόλοιπο σώμα του κάτι που διατη-
ρήθηκε για όλη του την ζωή και εξ’ 
ού και το όνομά του Μέλαν+πούς 
Μελάμπους.
Τα δυο αδέρφια μαζί με τον θείο 
τους Νηλέα( γιός του Ποσειδώνα) 
πήγαν από την Θεσσαλία στην Πύλο 
της Μεσσηνίας και εγκαταστάθηκαν 
στην εξοχή. Εκεί ο Μελάμπους έσω-
σε κάποια φίδια από βέβαιο θάνατο 
και τα πήρε να τα αναθρέψει. Εκεί-
να από ευγνωμοσύνη σε αυτόν του 
κάθε βράδυ με την γλώσσα τους 
του έγλειφαν τα αυτιά. Όταν ο Με-
λάμπους ξύπνησε άρχισε να κατα-
λαβαίνει την γλώσσα των πουλιών 
και έτσι μπορούσε να μαθαίνει ακό-
μη και μυστικά. 
Κατά μία άλλη παράδοση, ο αδελ-
φός του Βίας θέλησε να πάρει για 
σύζυγό του την Πηρώ, αλλά ο πατέ-
ρας της Νηλέας ζήτησε να του φέρει 
ως δώρο τις αγελάδες του Ιφίκλου. 
Τότε ο Μελάμποδας επεχείρησε 
να αρπάξει τα ζώα για λογαριασμό 
του αδελφού του. Τον συνέλαβαν 
όμως και τον φυλάκισαν. Προείπε 
όμως στον Ίφικλο ότι θα κατέρρεε η 
σκεπή της φυλακής του, κάτι που το 
πληροφορήθηκε από τα σκουλήκια. 
Τόσο πολύ κατέπληξε τον Ίφικλο 
αυτή η πρόβλεψη, ώστε ελευθέρω-
σε τον Μελάμποδα. Στη συνέχεια, ο 
Ίφικλος τον ρώτησε γιατί παρέμε-
νε άτεκνος, και ο Μελάμπους του 
απάντησε ότι ο πατέρας του χωρίς 
να το θέλει τον κατέστησε άτεκνο. 
Ο Μελάμπους θεράπευσε τον Ίφι-
κλο από τη στειρότητά του αυτή . 
Ο Μελάμποδας θυσίασε δύο ταύ-
ρους, τους κομμάτιασε και τους 
άφησε στα όρνια, περιμένοντας τα 
κρωξίματά τους. Πράγματι, τα που-
λιά, καθώς έτρωγαν το κρέας αυτό, 
διηγήθηκαν στη «γλώσσα» τους ότι 
ο Φύλακος, μια μέρα που ευνούχιζε 
κριάρια, τοποθέτησε το μαχαίρι του 
δίπλα στον μικρό Ίφικλο. Ο Ίφικλος 
φοβήθηκε το μαχαίρι που ήταν κα-
ταματωμένο, το έκλεψε και πήγε και 
το παράχωσε στις ρίζες μιας ιερής 
βελανιδιάς. Με τα χρόνια, η φλούδα 
του δέντρου κάλυψε το μαχαίρι. Τα 
πουλιά είπαν επίσης ότι αν βρισκό-
ταν το μαχαίρι και με τη σκουριά 
του παρασκεύαζαν ένα καταπότιο 

το οποίο να πίνει επί δέκα ημέρες 
ο Ίφικλος, τότε θα γιατρευόταν και 
μάλιστα θα αποκτούσε και γιο. Ο 
Μελάμποδας τότε έψαξε και βρήκε 
το μαχαίρι, ετοίμασε το φάρμακο 
και το έδωσε στον Ίφικλο. Πραγμα-
τικά, ο Ίφικλος έγινε καλά και με τον 
καιρό απέκτησε γιο που τον ονόμα-
σε Ποδάρκη. 
Σε ένα διαφορετικό μύθο, ο Μελά-

μπους θεράπευσε από τη μανία τους 
τις κόρες του Προίτου, τις Προιτί-
δες. Αυτές έκαναν το λάθος να περι-
γελάσουν το ξόανο της θεάς Ήρας, 
οπότε η Ήρα τους ενέβαλε δαιμονι-
κή τρέλα (μανία), από την οποία τις 
θεράπευσε ο Μελάμποδας, εκτός 

από την Ιφινόη, που πέθανε (για 
λεπτομέρειες βλ. Προιτίδες). Μετά 
από αυτό, ο Προίτος πάντρεψε την 
Ιφιάνασσα με τον Μελάμποδα και 
τη Λυσίππη με τον αδελφό του Με-
λάμποδα, τον Βίαντα. Αυτή η φήμη 
του Μελάμποδος ήταν που έκαναν 
τον Προίτο να τον καλέσει στο Άρ-
γος για να γιατρέψει τις κόρες του. 
Τότε ο Μελάμπους και ο Βίας πήραν 

μαζί τους, τους πιο γενναίους νέ-
ους που με κραυγές και ξέφρενους 
χορούς έδιωξαν τις αλλοπαρμένες 
γυναίκες πάνω από τα βουνά προς 
την Σικυώνα. Πήραν μαζί τους την 
Λισίππη και Ιφινόη τις οποίες αφού 
εξάγνισαν τις παντρεύτηκαν τα δυό 

αδέρφια. Έτσι χωρίστηκε το Άργος 
σε τρία βασίλεια.
Ο Σταγειρίτης αναφέρει πως ο δια-
χωρισμός του βασιλείου του Άργους 
έγινε επί των ημερών του Αναξαγό-
ρα υιού του Μεγαπένθη όταν είχε 
αλλάξει το βασίλειό του της Τίρυν-
θας με τον Περσέα. Όμως η γέννηση 
του Μεγαπένθη αναφέρεται στην 
Βιβλιοθήκη του Απολλοδώρου μετά 
τον γάμο των δυο αδερφών Λισίπ-
πης και Ιφινόης. Υπάρχει βέβαια μια 
αντίφαση αφού ο Προίτος ήταν βα-
σιλιάς της Τίρυνθας και στο Άργος 
ήταν ο αδερφός του Ακρίσιος, παπ-
πούς του Περσέα, πως είναι δυνα-
τόν να διαπραγματευόταν ένα βασί-
λειο που δεν του ανήκε! Η αλήθεια 
είναι πως είναι λίγο παράδοξα όλα 
αυτά γιατί πως αλλιώς θα μπορού-
σαν τα δυο αδέρφια Μελάμπους και 
Βίας να παντρευτούν τις Λισίππη και 
Ιφινόη αν ήταν θείες του Αναξαγό-
ρα και μεγαλύτερες από τον πατέρα 
του Μεγαπένθη; Υπάρχει όμως μια 
εξήγηση που είναι πιθανόν να έχει 
συμβεί έτσι ώστε να αιτιολογεί την 
διαπραγμάτευση του βασιλείου του 
Άργους από τον Προίτο. Λέγεται 
λοιπόν πως ο Ακρίσιος αδερφός του 
Προίτου όταν έμαθε πως η κόρη του 
Δανάη είχε τελικά επιζήσει και ο γιός 
της ( Περσέας) είχε ανδρωθεί στην 
Σέριφο στο παλάτι του Πολυδέκτη 
έφυγε με πλοίο να πάει να την βρει 
και να σκοτώσει τον Περσέα που 
ο χρησμός τον καθιστούσε φονιά 
του. Όταν πήγε στην Σέριφο όμως 
ο Πολυδέκτης μπήκε ανάμεσά τους 
ως διαιτητής και επέτυχε ένα είδος 
συμφιλίωσης. Αλλά εκείνο το βράδυ 
έπιασε μια μεγάλη καταιγίδα κατά 
την οποία σκοτώθηκε ο βασιλιάς 
της Σερίφου Πολυδέκτης. Στους 
νεκρικούς αγώνες που έγιναν προς 
τιμή του ο Περσέας σκοτώνει κατά 
λάθος τον παππού του Ακρίσιο και 
γυρνά στο Άργος την βασιλεία του 
οποίου κατά την απουσία του Ακρι-
σίου είχε σφετεριστεί ο Προίτος. 
Κατά την διάρκεια ίσως αυτού του 
σφετερισμού πιθανόν ο Προίτος να 
είχε κάνει την διαπραγμάτευση με 
τον Μελάμποδα.

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο Μελά-
μποδας πιστεύεται ότι είχε για σύ-
ζυγό του την πριγκηποπούλα Ιφιά-
νειρα, κόρη του βασιλιά του Άργους 
Μεγαπένθη.

Την ζωή και τα κατορθώματα του 
Μελάμποδα διηγιόταν ένα χαμένο 
ψευδοηδιόδειο έπος, η Μελαμπό-
δεια.
Πηγές: Emmy Patsi-Garin: Επίτομο 
λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. 
οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969

Ηγεμόνες του αρχαίου Άργους
Βασιλείς  

    Ίναχος

    Φορωνέας
    Άπις
    Άργος
    Κρίασος
    Φόρβας
    Τρίοπας
    Ίασος
    Κρότωπος
    Σθενέλας
    Πελασγός
    Δαναός
    Λυγκέας
    Άβας
    Προίτος
    Ακρίσιος
    Περσέας
    Μεγαπένθης
    Αργέας

Αναξαγορίδες  

    Αναξαγόρας
    Αλέκτωρ-
    Ίφις
    Σθένελος

Βιαντίδες  

    Βίας
    Ταλαός
    Άδραστος
    Διομήδης
    Κυάνιππος

Μελαμποδίδες  
    Μελάμποδας
    Αντιφάτης
    Οικλής
    Αμφιάραος
    Αμφίλοχος

  ----------------- 

    Κυλαράβης
    Ορέστης
    Τισαμενός

Ηρακλείδες  

    Τήμενος
    Κείσος
    Μήδων
    Μάρωνας
    Θέστρος
    Άκοος ή Μέροπας
    Αριστοδαμίδας
    Φαίδων
    Λαεοκίδης
    Μέλτας
    Δαμοκράτης
    Αίσονας
Πηγή: Βικιπαίδεια
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Τα ποδηλατικά ρούχα είναι μια 
επένδυση, η οποία θέλει την 
ανάλογη συντήρηση ώστε να 
διατηρηθούν σαν καινούρια 
πολλά χρόνια. 
Η φροντίδα τους δεν είναι 
μια ιδιαίτερα περίπλοκη δια-
δικασία. Θα πρέπει όμως να 
δώσουμε την κατάλληλη προ-
σοχή, ώστε να αποφευχθούν 
πιθανά προβλήματα κατά την 
διάρκεια του πλυσίματος τους, 
καθώς και από εναπομείναντα 
κατάλοιπα οσμών ή απορρυ-
παντικών.  
 
Οι ακόλουθες συμβουλές εί-
ναι γενικές οδηγίες για το πώς 
να καθαρίσετε αποτελεσμα-
τικά   τα ποδηλατικά σας ρού-
χα, έτσι ώστε να ‘λειτουργούν’ 
αποτελεσματικά, να  μυρίζουν 
καλύτερα και να διατηρηθούν 
περισσότερο καιρό. 
 
 

Πλύσιμο
1. Προετοιμασία ρούχου για 
πλύσιμο
 
Πριν βάλετε το ποδηλατικό 
σας ρούχο στο πλυντήριο (ή 
πριν το πλύνετε στο χέρι), για 
να γίνει ο καθαρισμός πιο απο-
τελεσματικός, ακολουθήστε τα 
παρακάτω:
 
α) Γυρίστε το ρούχο από τη 
μέσα μεριά και ρυθμίστε το 
πρόγραμμα του πλυντηρίου 
για πρόπλυση.   Αφήστε το να 
μουλιάσει με το κατάλληλο 
απορρυπαντικό ώστε να αφαι-
ρεθούν λεκέδες και οσμές. 
 
β) Εάν έχετε Bib σορτς (με τι-
ράντες), καλό είναι να το το-
ποθετήσετε μέσα σε διχτάκι 
ρούχων πριν το βάλετε στο 
πλυντήριο. Αυτό θα κρατήσει 
τις τιράντες από το να τυλίγο-
νται γύρω από τον κάδο του 
πλυντηρίου σας,  ώστε να μην 
τεντώνονται οι τιράντες και χα-
λάσουν.  
 
2. Οδηγίες πλυσίματος
 
Εάν χρησιμοποιήσουμε πλυ-
ντήριο ρούχων θα πρέπει να 

προσέξουμε: 
 
α) να μην χρησιμοποιήσουμε 
μαλακτικό ρούχων. Το μαλα-
κτικό περιέχει σιλικόνες που 
εισχωρούν στις ίνες του ρού-
χου και καταστρέφουν την 
λειτουργικότητα του. Γενικά 
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι 
το μαλακτικό ρούχων δεν το 
χρησιμοποιούμε για όλα τα 
ρούχα και ιδιαίτερα τα αθλητι-
κά ρούχα και τα υφάσματα με 
μικρο- ίνες.
 
β) Θα πρέπει να αποφύγουμε 
το στύψιμο των ρούχων. Οι 
πολλές στροφές   του πλυντη-
ρίου μπορεί να το ξεχειλώ-
σουν και μετά να μην εφαρμό-
ζει πάνω μας όπως τις πρώτες 
φορές
 
γ) Επίσης θα πρέπει να αποφύ-
γουμε κάθε είδους στεγνωτή-
ριο
 
Μόλις τελειώσετε με το πλύσι-
μο,  κρεμάστε τα ρούχα σας έξω 
και αφήστε τα να στεγνώσουν 
στον αέρα. Πολλά είδη της πο-
δηλασίας, ειδικά τα υφάσματα 
από μαλλί και τα συνθετικά, 
μπορεί να καταστραφούν αν 
μπουν σε στεγνωτήριο. Μπο-
ρεί το μαλλί να συρρικνωθεί 
και να χάσει την ελαστικότητα 
του, ιδιαίτερα στα σορτς και τα 
κολάν στα σημεία των ποδιών 
και της μέσης. Επιπλέον, πολ-
λοί τύποι συνθετικών ρούχων 
στεγνώνουν γρήγορα και δεν 
χρειάζονται στεγνωτήριο.
 
Αν βάλετε τα συνθετικά σας 
ρούχα μέσα σε ένα διχτάκι 
ρούχων, αυτό θα σας βοηθή-
σει κατά το τέλος του πλυσί-
ματος να το ξεχωρίσετε απο τα 
υπόλοιπα ρούχα.
 
Το ιδανικότερο είναι να γίνει 
πλύσιμο στο χέρι σε χαμηλή 
θερμοκρασία με απλό σαπού-
νι, στύψιμο στο χέρι και στέ-
γνωμα στο αέρα.
 

Συντήρηση
 3. Μην αφήνετε τα ρούχα σας 
να μείνουν βρεγμένα

  Ας πούμε ότι επιστρέφετε 
από μια βόλτα, στάζοντας από 
ιδρώτα. Τι κάνετε; Αφαιρείτε τα 
ρούχα σας και τα ρίχνετε στο 
καλάθι με τα άπλυτα. Το πιο 
πιθανό είναι ότι εκεί θα παρα-
μείνουν στριμωγμένα με άλλα 
ρούχα και μουλιασμένα  μέχρι 
να τα πλύνετε μαζί με τα υπό-
λοιπα ρούχα σας.
 
Εάν δεν μπορείτε να τα πλύ-
νετε αμέσως, τουλάχιστον, 
κρεμάστε τα ρούχα σας να 
στεγνώσουν στον αέρα. Αυτό 
βοηθάει σε δύο θέματα: 
 
Πρώτον, η φανέλα και το σορτς 
σας δεν στριμώχνονται μέσα 
σε τυχόν βρωμιές και ούτε επι-
τρέπεται στον ιδρώτα και τις 
οσμές να δημιουργήσουν βα-
κτηρίδια και να εισχωρήσουν 
και να ενσωματωθούν στο υλι-
κό του ρούχου. 
 
 
Δεύτερον, ο αέρας που κυκλο-
φορεί γύρω από τα ρούχα, όχι 
μόνο συνεισφέρει στο γρηγο-
ρότερο στέγνωμα του ρούχου 
και στην αποφυγή μυρωδιών, 
αλλά βοηθά να στεγνώσει και 
να διαλύσει τις μυρωδιές που 
έχουν δημιουργηθεί κατά τη 
διάρκεια της διαδρομής σας. 
Κάτι το οποίο θα βοηθήσει στη 
διαδικασία πλυσίματος, ώστε 
να έχουμε καλύτερα αποτελέ-
σματα.

Μην ξανά φοράτε τα χρησι-
μοποιημένα ποδηλατικά σας 
ρούχα.
Αυτό μπορεί να είναι προφα-
νές, αλλά δεν θα πρέπει να 
ξαναφοράμε  τα χρησιμοποιη-
μένα μας ρούχα χωρίς να έχει 
προηγηθεί πλύσιμο τους. Με-
ρικές φορές υπάρχει ο πειρα-
σμός να χρησιμοποιήσουμε το 
σορτς και τις μπλούζες πάλι για 
άλλη μια μέρα, ειδικά αν έχου-
με οδηγήσει μόνο για μια δύο 
ώρες και δεν έχουμε ιδρώσει 
πάρα πολύ.
 
Αυτό δεν είναι καλή πρακτική 
γιατί η οσμή που προκαλείται 
από τα βακτήρια, συνεχίζει να 

είναι παρούσα, ακόμη και αν 
ο ιδρώτας ως επί το πλείστον 
έχει εξατμιστεί κατά την διάρ-
κεια της διαδρομής. Εάν δεν 
πλυθεί το  ρούχο, τότε η βρώ-
μα εγκαθίσταται σαν στρώση 
πάνω στο υλικό του, και όταν 
το ρούχο ξαναχρησιμοποιηθεί 
η παλιά μυρωδιά ξαναβγαίνει 

στην επιφάνεια πιο έντονα. 
Επίσης, εάν φορέσετε το ίδιο 
σορτς συνέχεια για μερικές 
ημέρες στη σειρά, τα βρώμικα 
μαξιλαράκια (pads/ chamois)   
μπορούν να οδηγήσουν σε 
εξανθήματα και τριβές χάρη 
στα βακτήρια που συσσωρεύ-
ονται εκεί.
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Οδηγίες για πλύσιμο ποδηλατικών ρούχων
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθερα-

πευτής, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδικών Θεραπειών

Ξέρουμε πως η ακοή πρωταγωνιστεί 

στην ανάπτυξη της ομιλίας. Ένας 

κόσμος χωρίς ηχητική αντίληψη ως 

γνωστόν αφαιρεί τις δυνατότητες 

της ομιλίας, της πιο πλούσιας επι-

κοινωνίας του ανθρώπου, καθώς και 

την αυτοαντίληψη του ίδιου του του 

εαυτού.

Η βλάβη της ακοής επιδρά αρνητι-

κά στην απόκτηση του λόγου κα-

θώς σε βρεφική ηλικία σταματά το 

ψέλλισμα μετά τον έκτο μήνα, αυτή 

την αυθόρμητη ηχητική πράξη στο 

μωρό, λόγω της έλλειψης του αυτο-

ερεθισμού, από τη μη  αντίληψη του 

ήχου. 

Σαν συνέπεια όλων αυτών προκα-

λείται πτώχευση της αισθητηριακής 

υποδομής η οποία μεγαλώνει από 

την αδυναμία του βρέφους να ακού-

σει τη φωνή της μητέρας.

Ταυτόχρονα προκαλείται πτώχευ-

ση της συναισθηματικής ανάπτυξης 

που είναι πολύ σημαντική. 

Αργότερα προκαλεί διαταραχές της 

φωνής, του λόγου, ρυθμού, λόγω της 

αδυναμίας του να ελέγξει τις δικές 

του φωνητικές εκπομπές.

Επίσης διαταράσσει την εσωτερική 

δόμηση του ατόμου καθώς και την 

δυνατότητα της μεταδοτικότητας. 

Εκτός από την επίδραση της βα-

ρηκοϊας στην ομιλία υπάρχουν και 

ιδιαιτερότητες στον γραπτό λόγο. 

Αυτό οφείλεται στη απουσία του 

προφορικού λόγου, στις δυσκολίες 

αυτοποίησης της οπτικής εικόνας 

των γραμμάτων με τη φωνητική 

αναπαράσταση, στην ανεπαρκή 

γνώση των ποικίλων εννοιών της λέ-

ξης, στην αδυναμία να οργανώσει τις 

εκφράσεις. 

Τα παραπάνω αποτελούν πρόσκαι-

ρες καταστάσεις στη διεργασία από-

κτησης του λόγου, οι οποίες είναι 

αξιολογήσιμες, διότι αποδεικνύουν , 

ότι ο λόγος μένει για αρκετό χρονι-

κό διάστημα για αυτά τα παιδιά μια 

ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια που 

η διδασκαλία αφού μειώνει αργά-

αργά. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι 

το βαρήκοο παιδί θα έχει δυσκολίες 

απόκτησης της ομιλίας.
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Ο ρόλος της ακοής στην ανάπτυξη της ομιλίας

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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Πριν 2 χρόνια, αφρικανός Σαμάνος προέβλεψε την άνοδο Τσίπρα στην πρωθυπουργία

ΣΥΡΙΖΑ και μετανάστευση
Ένα τυχαίο γεγονός οδήγησε στην 

Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με 
τον Serigne Mame Mor Mbacke, θρη-
σκευτικό ηγέτη μιας ομάδας αφρι-
κανών που διαβιούν στην χώρα μας 
χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. 
Ήταν καλοκαίρι, πριν 2 χρόνια όταν ο 
Serigne Mame Mor Mbacke κατευθυνόταν 
στο ελευθέριο Βενιζέλος προκειμένου να 
επιστρέψει στην Ιταλία, μετά από τριήμε-
ρο ταξίδι στην Ελλάδα. Κατά την επιστρο-
φή στο αεροδρόμιο παρατήρησε έναν νέο 
άνδρα που τον συνόδευαν αστυνομικοί. 
Όταν έμαθε πως ήταν ο ηγέτης της αντι-
πολίτευσης ζήτησε και πέτυχε να τον συ-
ναντήσει πριν την πτήση σου για την Ιτα-
λία. Έκπληκτος ο Τσίπρας άκουσε απ τον 
Serigne Mame Mor Mbacke μεταξύ άλλων 
να του λέει: Θάθελα να προσέξετε τους 
συμπατριώτες μου μετανάστες, ειδικά σε 
δύο χρόνια που θα γίνετε πρωθυπουργός. 
Είναι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει κακό 
σε κανέναν. Ο κ. Τσίπρας φερετε να έδειξε 
κατανόηση για τα προβλήματα των μετα-
ναστών, αλλά δεν έδωσε σημασία στην 
«προφητεία». Μάλιστα ξανασυναντήθηκε 
με τον Serigne Mame Mor Mbacke κα-
θώς και με τον πρέσβη της χώρας, όπως 

φ α ί ν ε τ α ι 
και στις φω-
τογραφίες, 
των εν λόγω 
μεταναστών 
αναλύοντας 
τις θέσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ 
για τους με-
τανάστες.
Στον αντί-
ποδα των 
μέχρι προ-
χτές κυβερ-
νητικών πο-
λιτικών, που 
ευνοούσαν 
τη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής 
και καθιστούν τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες εύκολη λεία, θύματα ακραίας 
εργασιακής εκμετάλλευσης και, βεβαίως, 
φασιστικών επιθέσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ προ-
τείνει ένα συνολικό πλαίσιο ρεαλιστικής   
μεταναστευτικής πολιτικής στηριγμένο 
στην αναγνώριση και την καταγραφή των 
προβλημάτων, αλλά και στην υπεράσπιση 
των αξιών της αλληλεγγύης και της ισό-
τητας δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων 

ανεξαρτή-
τως φυλής, 
φ ύ λ ο υ , 
θρησκείας, 
εθνικής ή 
κοινωνικής 
καταγωγής, 
σεξουαλι-
κού προσα-
νατολισμού 
ή ταυτότη-
τας φύλου, 
που απο-
τελούν τον 
πυρήνα της 
ιδεολογίας 
της Αριστε-

ράς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στη θέση της αλληλεγ-
γύης, της πολυεθνικής συμβίωσης και της 
κοινωνικής ισότητας πρέπει να χτίσει μια 
συμπαγή στρατηγική, ανθρώπινη, ρεαλι-
στική και βιώσιμη, όχι μόνο για να ανασχε-
θεί ο ρατσιστικός λόγος του αντιπάλου, 
αλλά κυρίως για να εκπαιδευτεί και ο ίδιος 
ο αριστερός χώρος σε συγκεκριμένες 
προγραμματικές προτάσεις – δεσμεύσεις 
για μια προοδευτική διαχείριση του μετα-

ναστευτικού.
Στο ζήτημα αυτό, η σημερινή κυβέρνηση 
της Αριστεράς, με κορμό τις δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, θα βρεθεί μπροστά σε δύσκολα 
διλήμματα. Θα παραμείνει ωστόσο στα-
θερή σε αρχές, στην υπεράσπιση των 
οποίων η Αριστερά είναι ιστορικά ταγμέ-
νη, προωθώντας συγχρόνως λύσεις που 
θα αποτρέψουν τον κίνδυνο διολίσθησης 
στη γενικευμένη ξενοφοβία, που καραδο-
κεί και που δεν αντιμετωπίζεται με λόγια.
Οι μεταναστευτικές και προσφυγικές 
ροές θα συνεχιστούν. Η οικουμενικότητα 
του ζητήματος δεν επιδέχεται λύσεις που 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε εθνικό 
πλαίσιο.  Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, 
εξάλλου, δεν επιτρέπει καν αυταπάτες για 
εθνικές λύσεις. Η διεθνοποίηση λοιπόν 
του προβλήματος στα διεθνή φόρα, η 
ένταξή του στην ευρωπαϊκή ατζέντα, το 
αίτημα για αναλογική κατανομή των προ-
σφύγων και των μεταναστών στο σύνολο 
των ευρωπαϊκών χωρών, ο ανθρωπισμός 
και ο σεβασμός των διεθνών συνθηκών, 
μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα 
για μια ορθολογική διαχείριση του προ-
βλήματος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπε-
δο.

Αποκλειστικά στον «α»
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Digea και ΝΕΡΙΤ να πληρώσουν για περιοχές που δεν πιάνουν ψηφιακό σήμα

Οι δήμαρχοι δεν πληρώνουν για TV 
Προβλήματα αντιμετωπίζουν 
πολλές περιοχές της Αργολίδας 
και γενικότερα της Πελοπον-
νήσου με τα ψηφιακά κανάλια, 
αφού παραμένουν «λευκές περι-
οχές», δηλαδή περιοχές που δεν 
πιάνει το ψηφιακό σήμα και συ-
νεχίζεται η αναλογική εκπομπή. 
Στην Αργολίδα μεγάλο πρό-
βλημα αντιμετωπίζουν όλοι οι 
δήμοι, με σημαντικότερο το 
πρόβλημα που υπάρχει στις κα-
τοικημένες περιοχές του ορει-
νού όγκου του δήμου Άργους 
– Μυκηνών.
Σύμφωνα με σχετικές αποφά-
σεις του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, οι δήμοι είναι 
υποχρεωμένοι να προσλάβουν 
τη Digea για να τοποθετήσει 
δευτερεύοντες αναμεταδότες 
προκειμένου να γίνεται λήψη 
ψηφιακού σήματος. Το κόστος 
αυτών των αναμεταδοτών για 
τον Δήμο ανέρχεται σε 10.000 
έως 15.000 ευρώ έκαστος. 
Ήδη στην Πελοπόννησο – που 
παρουσιάστηκε το πρόβλημα – 
κάποιοι Δήμοι προχώρησαν σε 
εξώδικα κατά της Digea ζητώ-
ντας την κάλυψη με ψηφιακό τη-
λεοπτικό σήμα όλων των περιο-
χών, ενώ άλλοι – σύμφωνα με 
πληροφορίες – πλήρωσαν την 
Digea για την τοποθέτηση επι-
πλέον αναμεταδοτών. Βέβαια, 
υπάρχει ένα θέμα με το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο για το αν θεωρεί 
“επιλέξιμες” αυτές τις δαπάνες 
και εάν τις εγκρίνει.

Στο ζήτημα όμως παρενέβη και 
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Πελοποννήσου, η ο-ποία στην 
πρόσφατη συνεδρίασή της,  με 
αφορμή έγγραφο του Δήμου 
Μονεμβασί-ας, συζήτησε το 
θέμα της συντήρησης και λει-
τουργίας των τηλεοπτικών ανα-
μεταδοτών και ομόφωνα απο-
φάσισε,
α) να υιοθετήσει το αίτημά του 
Δήμου και να στείλει επιστολή 
στην ΚΕΔΕ,
β) να στείλει επιστολή προς την 
Εταιρεία Digea, με την οποία θα 
την καλεί, να αναλάβει τις δα-
πάνες εγκατάστασης και συντή-

ρησης των τηλεοπτικών ανα-
μεταδοτών, αφού αυτή έχει την 
ευθύνη,
γ) να σταλεί επιστολή στην Κρα-
τική Τηλεόραση, να αναλάβει 
και αυτή το κόστος συντήρησης 
των δικών της αναμεταδοτών, 
αφού ο πολίτης πληρώνει τί-
μημα στους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ, για αυτή την δαπάνη.  
Όπως αναφέρει πάντως το el-
vima.blogspot.com στη σύμβα-
ση παραχώρησης του φάσματος 
συχνοτήτων ψηφιακής τηλεό-
ρασης στην Digea και στο ΦΕΚ 
1693/Β, 2014 αναφέρεται στο 
άρθρο 6, παρ. 1 ότι ο κάτοχος 

των δικαιωμάτων χρήσης ρα-
διοσυχνοτήτων οφείλει να κα-
λύπτει τουλάχιστον το 95% του 
πληθυσμού της χώρας εφαρμό-
ζοντας τον χάρτη συχνοτήτων.
Επίσης, στο ίδιο άρθρο (6), 
παρ.2, αναφέρονται τα εξής: 
«Μετά την ολοκλήρωση του δι-
κτύου, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην ανωτέρω υπό 1 παρ. του 
παρόντος άρθρου (σ.σ. μόνον τα 
156 σημεία εκπομπής) και εάν 
υφίσταται μέρος του πληθυ-
σμού που βρίσκεται εκτός της 
περιοχής κάλυψης του δικτύου, 
ο Κάτοχος των δικαιωμάτων 
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εφό-

σον δεν προτίθεται να επεκτεί-
νει το δίκτυό του στις περιοχές 
αυτές, οφείλει να συνεργάζεται 
με τρίτους και ιδίως με Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
οι οποίοι προτίθενται να ανα-
λάβουν το κόστος προμήθειας, 
εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης και να διαθέσουν 
την απαραίτητη έκταση για τις 
εν λόγω υποδομές».
Δηλαδή, οι πολίτες που είχαν 
την ατυχία να βρεθούν στις 
«λευκές» περιοχές του χάρτη συ-
χνοτήτων έχουν δύο επιλογές: Ή 
να μην βλέπουν καθόλου τηλεό-
ραση ή να πληρώσουν ένα νέο 
χαράτσι στην Digea, μέσω της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βέ-
βαια, το χαράτσι αυτό θα είναι 
μόνιμο, διότι δεν είναι μόνον η 
προμήθεια των αναμεταδοτών, 
των κεραιοσυστημάτων κ.λπ. 
και η εγκατάστασή τους που θα 
πληρωθεί εφάπαξ, αλλά είναι 
και η συντήρηση, οι επισκευές, 
η λειτουργία (κατανάλωση ρεύ-
ματος) και η παραχώρηση των 
χώρων εγκατάστασης των υπο-
δομών.
Και επειδή οι αναμεταδότες αυ-
τοί θα τοποθετηθούν σε κατοι-
κημένες περιοχές και όχι σε βου-
νά, το κόστος της ενοικίασης για 
την παραχώρηση των χώρων 
δεν είναι καθόλου αμελητέο. 
Όπως δεν είναι αμελητέο και 
το κόστος της προμήθειας των 
αναμεταδοτών.

«Επίθεση» στην Wikipedia από το ΠΛΙ
Σε διδάσκοντες και φοιτητές διαφό-
ρων πανεπιστημιακών τμημάτων 
(θεατρολογίας, κοινωνιολογίας, 
ιστορίας, λαογραφίας κλπ.), επιμε-
λητές μουσείων μόδας και ενδυμα-
σίας, ιστορικούς της ενδυμασίας, 
λαογράφους, «bloggers» μόδας και 
κάθε ενδιαφερόμενο, απευθύνει 
κάλεσμα το Πελοποννησιακό Λα-
ογραφικό Ίδρυμα, καλώντας τους 
να συμβάλουν στον εμπλουτισμό 
της Ελληνικής Βικιπαίδειας – και 
ενδεχομένως και της αγγλόφωνης 
Wikipedia- με λήμματα που αφο-
ρούν την ελληνική τοπική ενδυμα-
σία και την ελληνική μόδα διαχρο-
νικά.
Μάλιστα το όλο εγχείρημα θα υλο-
ποιηθεί δε με τη συμμετοχή και 
εποπτεία μελών της ελληνικής Βι-
κιπαίδειας. Όπως είναι γνωστό η 
Βικιπαίδεια αποτελεί την εξέλιξη 
της εγκυκλοπαίδειας στην εποχή 
του διαδικτύου, του ανοιχτού πε-
ριεχομένου και των διαδικτυακών 

συλλογικοτήτων και παρέχει τη δυ-
νατότητα πρόσβασης στη γνώση 
σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ατόμων 
παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
ο αριθμός συναφών λημμάτων σή-
μερα είναι μάλλον πενιχρός.
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να 
συγγράψουν νέα λήμματα ή να επι-
μεληθούν παλαιότερα. Θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν προσω-
πικότητες από τον χώρο της μόδας 
και της ενδυματολογίας, καθώς και 
επιμελητές του ΠΛΙ και να συζητή-
σουν μαζί τους για το μουσείο και 
τις συλλογές του. 
Επιπλέον, θα γίνει σύντομη παρου-
σίαση των συλλογών του Μουσείου, 
της Europeana Fashion και εκπαί-
δευση στους κανόνες και τις τεχνι-
κές συγγραφής και μορφοποίησης 
λημμάτων στη Wikipedia.
Στο αμφιθέατρο θα υπάρχει πρό-
σβαση σε Wi-Fi δίκτυο. Οι συμμε-
τέχοντες θα πρέπει μόνο να έχουν 
μαζί τους το laptop τους. Όσοι δεν 

προλάβουν να καταχωρήσουν το 
λήμμα τους κατά τη διάρκεια της 
ημέρας ή πρέπει να φύγουν πριν τη 
λήξη του προγράμματος μπορούν 
να ολοκληρώσουν τη συγγραφή και 
το ανέβασμά του στη Βικιπαίδεια 
κάποια άλλη στιγμή.
Οι συμμετέχοντες θα προσκληθούν 
σε ειδική γι’ αυτούς δωρεάν ξενάγη-
ση στις μόνιμες συλλογές του Μου-
σείου στο Ναύπλιο και θα έχουν 
10% έκπτωση σε τυχόν αγορές που 
θα κάνουν στο πωλητήριό του.
Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου, και πάλι 
σε χώρο του Χαροκόπειου Πανεπι-
στημίου, θα διεξαχθεί σεμινάριο για 
τη Βικιπαίδεια και τη μεθοδολογία 
συγγραφής λημμάτων σε αυτή, στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του ΠΛΙ 
στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ που προανα-
φέρθηκε. Όσοι επιθυμείτε να έχετε 
πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση, 
προκειμένου να λάβετε μέρος στη 
δράση της 7ης Φεβρουαρίου, είστε 
ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσε-

τε τα σεμινάρια 5 και 6 Φεβρουαρί-
ου, 17:00-20:00.
Πρόγραμμα 7-2-2015 
09.00-09.30: Εγγραφές - κα-
φές/τσάι και βουτήματα. 
09.30: Έναρξη του Μαραθωνί-
ου, καλωσόρισμα από τα στε-
λέχη του ΠΛΙ και παρουσίαση 
του προγράμματος της ημέρας 
09.40: Παρουσίαση 
της Europeana Fashion 
10.00: Παρουσίαση του ΠΛΙ και 
των συλλογών από τις οποίες 

μπορούν να εμπνευ-
στούν οι συμμετέχοντες 
10.20: Εισήγηση 
του σχεδιαστή μό-
δας Γιάννη Τσεκλένη 
10.35: Σύντομη παρου-
σίαση της Wikipedia και 
των κανόνων συγγρα-
φής, επιμέλειας και μορ-
φοποίησης λημμάτων. 
11.00: Οι συμμετέχοντες 

αρχίζουν να συγγράφουν. 
Οι παρόντες βικιπαιδιστές, το 
προσωπικό του μουσείου και της 
PostScriptum παρακολουθούν τη 
διαδικασία και προσφέρουν τη βο-
ήθειά τους σε όποιον τη χρειάζεται. 
13.30: Ελαφρύ γεύμα 
14.30: Οι συμμετέχοντες συνεχί-
ζουν τη συγγραφή των λημμάτων. 
16.00: Λήξη του προγράμματος. 
16.15-17.00: Συνάντηση όλων των 
συμμετεχόντων με αναψυκτικά και 
μεζέδες.
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Την ανάκληση των απολύσεων στο 
Δημόσιο που προήλθαν από το μέ-
τρο της διαθεσιμότητας ή κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές από το Συμβού-
λιο της Επικρατείας προανήγγειλε 
ο νέος αναπληρωτής υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος σύμφωνα με 
την «αυτοδιοίκηση». Σε συνέντευ-
ξή του στο Μega, ο νέος υπουργός 
είπε ότι δεν αποδέχεται τις συμφω-
νίες που έχει υπογράψει ο πρώην 
υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης Κ.Μητσοτάκης και ότι θα 
αμφισβητήσει τα «συμφωνηθέντα» 
με την τρόικα που περιλαμβάνουν 

απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων 
και εντός του 2015. «Παίρνουμε 
πίσω όσους απολύθηκαν με το 
μνημόνιο», πρόσθεσε, ενώ σε ερώ-
τηση για το οικονομικό κόστος αυ-
τής της απόφασης απάντησε πως 
«όλα έχουν κοστολογηθεί».
«Έχουμε δεσμευθεί ότι όλες οι απο-
λύσεις οι οποίες έχουν γίνει αντισυ-
νταγματικά και σ’ αυτές συμπερι-
λαμβάνονται και όσες έχουν γίνει 
μέσω του θεσμού των διαθεσιμο-
τήτων θα ανακληθούν. Δεν θα πε-
ριμένουμε τις αποφάσεις των δικα-
στηρίων. Όχι απολύσεις προφανώς 
που αναφέρονται σε πειθαρχικούς 

λόγους», είπε χαρακτηριστικά. Και 
πρόσθεσε «Έχουμε πει ήδη από το 
πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ότι 
πρόκειται να ανακληθούν. Μία από 
τις πρώτες πράξεις που ως υπουρ-
γός θα κάνω είναι η ανάκληση 
όλων των πράξεων διαθεσιμότη-
τας», τόνισε ενώ ερωτηθείς να θα 
επαναπροσληφθούν οι σχολικοί 
φύλακες απάντησε: «Φυσικά».
Αναφορικά με τον στόχο που έχει 
θέσει η τρόικα για τις απολύσεις 
είπε ότι «δεν έχουμε αποδεχθεί το 
πρόγραμμα αναφοράς και δεν θέ-
λουμε να προχωρήσει η αξιολόγη-
ση με βάση ένα πλαίσιο αναφοράς 

που δεν δεχόμα-
στε».
Αναφερόμενος 
στην αξιολόγη-

ση είπε ότι αυτή πρέπει να είναι 
τίμια και να εφαρμοστεί σε ένα 
πλαίσιο εμπιστοσύνης και συνεν-
νόησης με τους εργαζόμενους στο 
Δημόσιο, τονίζοντας ότι θα εφαρ-
μοσθεί το Πειθαρχικό Δίκαιο που 
προβλέπει και απολύσεις.  Τέλος, 
αναφέρθηκε στην «πελατειακή 
προστασία» που παρείχε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση σε όσους 
υπαλλήλους είχαν υποπέσει σε 
πειθαρχικά παραπτώματα και δε-
σμεύτηκε ότι εντός 15μέρου θα 
ανοίξουν όλοι οι φάκελοι.
Για το ενιαίο μισθολόγιο είπε ότι 
«πρέπει να αρθούν οι μισθολογικές 
ανισότητες και αδικίες». Σε ότι αφο-
ρά στον χρονικό ορίζοντα που θα 
εφαρμόσει τις αποφάσεις του, είπε 
ότι μέσα σε ένα 6μηνο θα υπάρ-

χουν χειροπιαστά αποτελέσματα.
Όσον αφορά την ΕΡΤ, τόνισε ότι 
“θέλουμε να επαναφέρουμε την 
ΕΡΤ την ανοιχτή στην κοινωνία, 
αυτή που λειτούργησε όταν έπεσε 
το μαύρο και όχι την παλιά πελα-
τειακή ΕΡΤ”.  Πρόσθεσε, δε, ότι “δεν 
θα συμπεριφερθούμε εκδικητικά 
σε όσους πήγαν στη ΝΕΡΙ”.
Ο κ. Κατρούγκαλος επανέλαβε τις 
προτάσεις του τόσο στην εκπο-
μπή του ALPHA την Τρίτη το βρά-
δυ όσο και στον Ant1, το πρωί της 
Τετάρτης. Μάλιστα σε δηλώσεις 
του στον Ant1 πρόσθεσε πως: «Οι 
καθαρίστριες και οι σχολικοί φύλα-
κες είναι οι πρώτες αδικίες που θα 
διορθωθούν».
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Αποκατάσταση των αδικημένων

Άνοιξε πανιά για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Τρίπολη

Πρωτεργάτης ο Μίκης
Έντεκα προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, ανάμεσά τους και ο Μίκης 
Θεοδωράκης, συγκροτούν την επιτροπή διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης το έτος 2021, για την πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και της 
Αρκαδίας.
Στη διακήρυξη της επιτροπής διεκδίκησης επισημαίνεται: «Η Τρίπολη, ως πρωτεύουσα 
της Αρκαδίας, είναι η ελληνική υποψηφιότητα που μπορεί να αναπτύξει μια πολιτιστική 
αφήγηση και έναν πολιτιστικό διάλογο με οικουμενικό περιεχόμενο και διεθνή απήχηση. 
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για 
τον δήμο της Τρίπολης να αναδείξει στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο κοινό τον πολιτι-
στικό πλούτο του τόπου της Αρκαδίας, καθιστώντας τον συμμέτοχο στην αναπτέρωση 
του αρκαδικού ιδεώδους. Σε μια χρονιά εορταστική, 200 χρόνια από την έναρξη του 
αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας (1821), αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να συνδεθεί 
το όραμα της Ελευθερίας με το όραμα μιας ειρηνικής αναζήτησης της Ευδαιμονίας, σύγ-
χρονου “ευ ζην”».
Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, είναι επικεφαλής της επιτροπής διεκδί-
κησης.

Βράβευση αριστούχων μαθητών
Αύριο, Παρασκευή  ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών στις 18:00 το απόγευμα, 
θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου  βράβευση των αριστευ-
σάντων μαθητών πρώην Δήμου Ν. Κίου και Δήμου Λέρνης και επιτυχόντων σε ΑΕΙ 
και ΤΕ,  από τον Δήμαρχο Άργους-Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσο. Την εκδήλωση θα 
τιμήσει με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Νεκτάριος, όπου και 
θα μιλήσει για τους τρεις ιεράρχες.

Τσίπρας σε Αρχιεπίσκοπο: 
«Να προσεύχεστε για την Ελλάδα»

Σε μια κίνηση ένδειξης σεβασμού, ο νέος 
πρωθυπουργός της χώρας, επισκέφτηκε 
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αφ ενός να 
του εξηγήσει πως δεν θα ορκιζόταν με 
θρησκευτικό όρκο, αφ ετέρου να του 
ζητήσει να προσεύχεται για την Ελλάδα, 
κάτι ανάλογο με αυτό που ειχε πει ο τότε 
αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
όταν του ανεκοινώθη ο θάνατος του προ-
έδρου Ρούσβελτ: «Προσεύχεσθε δι’ εμέ» 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμο υποδέχθηκε 
τον κ. Αλέξη Τσίπρα καλωσορίζοντας στο 
Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, ενώ τον συνε-
χάρη για την εκλογική νίκη του κόμματος 
του.
Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος και ο νέος 
Πρωθυπουργός είχαν κατ΄ ιδίαν συνά-
ντηση, η οποία διήρκησε περίπου τρια-
νταπέντε λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Αλέξης 
Τσίπρας απευθυνόμενος προς τον Αρ-
χιεπίσκοπο, του διεμήνυσε: «Ήρθα να 
πάρω την ευχή σας πριν αναλάβω το δύ-
σκολο έργο. Έχουμε ανάγκη από δύναμη. 
Ήρθα να σας διαβεβαιώσω ότι οι σχέσεις 
Eκκλησίας και Κράτους με τη νέα κυβέρ-

νηση θα είναι ουσιαστικότερες και πιο 
αναβαθμισμένες από ποτέ» και συνέχισε: 
«Ο ρόλος της Εκκλησίας σήμερα είναι ιδι-
αίτερα σημαντικός και μέλημά μας είναι 
να συνεργαστούμε στενά και να προσφέ-
ρουμε το καλύτερο για τους συνανθρώ-
πους μας. Μέσα από τον διάλογο και τη 
καλή συνεργασία, το καλό κλίμα που 
υπάρχει νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».
Ο Αρχιεπίσκοπος από την πλευρά του 
συνεχάρη για ακόμη μια φορά τον κ. Τσί-
πρα, ενώ υπογράμμισε την συνεργασία 
που πρέπει να υπάρχει για το καλό του 
ελληνικού λαού.
«Κύριε πρόεδρε, πολύ ευχαριστούμε, 
μας συγκινεί το ενδιαφέρον σας. Πρώ-
το μέλημα είναι να βοηθήσουμε τους 
συνανθρώπους μας που υποφέρουν και 
σιγά σιγά όλα τα άλλα προβλήματα και 
θέματα που με σύνεση και χωρίς βία θα 
τα μελετήσουμε. Χρειάζεται όλοι μαζί 
να βάλουμε το χέρι μας, ο καθένας με το 
δικό του τρόπο, γιατί είναι κοινός ο στό-
χος, ο άνθρωπος» τόνισε χαρακτηριστικά 
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
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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. 
ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟΖΗΤΗΣΗ 

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



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Αν δεν το καταλάβατε, 
η επανάσταση ξεκίνησε. 

Ανέκδοτο για τις εκλογές
Μια μέρα σκοτώθηκε μια γυναίκα που ήταν μεγάλη 
πολιτικός και μεγαλοστέλεχος στο κόμμα της, με 
υπουργεία και πολλές περγαμηνές…
Όταν έφτασε στον άλλο κόσμο, την υποδέχτηκε ο 
Άγιος Πέτρος και της λέει:

– Πού θα ήθελες να περάσεις την αιωνιότητά σου, 
στην Κόλαση ή στον Παράδεισο;
Εκείνη το σκέφτεται λίγο και λέει:
– Δεν είμαι σίγουρη.
– «Τότε», λέει ο Άγιος Πέτρος, «θα κάνουμε το εξής, 
θα περάσεις 24 ώρες 
στην Κόλαση και 24 ώρες 
στον Παράδεισο και μετά 
αποφασίζεις.»

Η πολιτικός συμφωνεί. 
Πάνε λοιπόν, στην 
Κόλαση.

Εκεί η πολιτικός 
βλέπει όλους τους 
πολιτικούς φίλους της 
που είχαν πεθάνει να 
παίζουν γκολφ, να 
ποντάρουν στο καζίνο, 
να πίνουν σαμπάνια, να 
φλερτάρουν με ωραίους 
άντρες και πανέμορφες 
γυναίκες και γενικά να 
διασκεδάζουν πολύ.
Ακόμα και ο Διάβολος 
ήταν μαζί τους και κάνανε 
παρέα, λέγοντάς τους τα καλύτερα και πικάντικα 
ανέκδοτα.
Όλα πολύ ωραία και η πολιτικός περνούσε 
υπέροχα.

Πριν όμως να το καταλάβει, πέρασαν οι 24 ώρες 
και ήρθε ο Άγιος Πέτρος να την πάρει να πάνε στον 
Παράδεισο.

Ο Παράδεισος ήταν ένα πολύ ήσυχο μέρος με 
ήρεμη ατμόσφαιρα, οι άγγελοι έπαιζαν γαλήνια 
μουσική με τις άρπες και τις λύρες τους, οι 
φιλόσοφοι μιλούσαν για τη ζωή και το θάνατο και 
όλοι μαζί συζητούσαν με τον Θεό που ήταν πολύ 
γλυκός κι ευχάριστος.

Η πολιτικός αισθανόταν πολύ όμορφα και πριν 
να το καταλάβει, πέρασαν και αυτές οι 24 ώρες, 
ώσπου ήρθε ο Άγιος Πέτρος για να τη ρωτήσει τί 
αποφάσισε τώρα που είδε και τα δύο μέρη…
Η πολιτικός το σκέφτεται λίγο και του λέει:
– Ο Παράδεισος ήταν πολύ ωραίος και γαλήνιος, 
αλλά στην Κόλαση ήταν όλοι οι φίλοι μου και 

διασκέδαζαν πιο πολύ, 
οπότε θα προτιμήσω την 
Κόλαση. *
Ο Άγιος Πέτρος σέβεται 
την επιθυμία της και την 
στέλνει στην Κόλαση.*

Όμως, η Κόλαση ήταν 
λίγο διαφορετική 
τώρα, ένα διαλυμένο 
μέρος με αποπνικτική 
ατμόσφαιρα και όλοι 
οι φίλοι της πολιτικού 
δούλευαν στα κάτεργα 
και κουβαλούσαν 
τεράστιες πέτρες, ενώ και 
ο Διάβολος ήταν πάνω 
από τα κεφάλια τους και 
τους διέταζε συνεχώς.

Η πολιτικός 
δυσαρεστημένη πάει και 

τον ρωτά:

– Τι έγινε εδώ; Προχθές όλα ήταν τόσο ωραία και 
όλοι διασκέδαζαν…

Και ο Διάβολος της απαντά:
Έλα συναδέλφισσα, κάνεις σαν να μην ξέρεις, 
τότε είχαμε προεκλογική εκστρατεία, σήμερα μας 
ψήφισες!!!

Ο δολοφόνος 
σπουργίτης
Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να κτυπάει στο 

μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του.

Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και βρίσκει ένα σπουργιτάκι 

ξάπλα στην άσφαλτο.

-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!

Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το 

σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώμα.

Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι 

να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι 

για δουλειές.

Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-σιγά και κοιτάει και τι 

να δει ;

Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά 

κάγκελα, πίσω κάγκελα.

Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και λέει:

-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!


