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Είχε συνερ-

γούς ο υπάλ-

ληλος που 

υπεξαίρεσε 

τα 250.000 

ευρώ;
Σελ. 3

Σκληρό 
Πόκερ 
Σαμαρά
Ισχυρό ψηφοδέλτιο από ΝΔ στην 
Αργολίδα με στόχο την αυτοδυναμία
Γ. Ανδριανός, Π. Αναγνωσταράς, Μαρία Λολακά, Γ. Σαλεσιώ-

της και Β. Σιδέρης αποτελούν τους εκλεκτούς του Αντ. Σα-

μαρά. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να ισχυριστεί κάποιος πως 

ένας εκ των 5 έχει το προβάδισμα.                                       Σελ. 3

Ανανεωμένο το ΚΚΕ
Με ανανεωμένο ψηφοδέλτιο κατεβαίνει το ΚΚΕ στις 

εκλογές.

Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ανθρώπους με συμμε-

τοχή στους κοινωνικούς αγώνες για την διεκδίκηση και 

υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων.

Σελ. 9

Συνέλαβαν μέλη 
του ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνω-

σης, “το βράδυ της Τρίτης 10 Απριλίου, μέλη 

της τοπικής επιτροπής ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αργολί-

δας καθώς πραγματοποιούσαν εξόρμηση 

ενημέρωσης στο Άργος, βρέθηκαν αντιμέ-

τωπα με μια πρωτοφανή επίθεση  της αστυ-

νομίας, της ασφάλειας, ακόμα και ανδρών 

της ΟΠΚΕ οπλισμένων με  αυτόματα όπλα. 

Η προσαγωγή όλων στο αστυνομικό τμήμα 

Άργους και όσα ακολούθησαν εκεί παραπέ-

μπουν σε εποχές αλήστου μνήμης”

Σελ. 8

Για υμνητές της χούντας και του Χίτλερ κάνουν λόγο οι συλληφθέντες στο Άργος

Βραβεύουν 
τον Γ. Μιχαλακόπουλο
O Δήμος Άργους-Μυκηνών θα τιμήσει το Σάββατο 

τον σπουδαίο ηθοποιό Γιώργο Μιχαλακόπουλο για 

την πολυετή προσφορά του στην Τέχνη. Θα προ-

βληθεί ένα σπάνιο τηλεοπτικό ντοκουμέντο από την 

τηλεοπτική σειρά «Εκείνος κι Εκείνος» του Κώστα 

Μουρσελά και κατόπιν ο Δήμαρχος Άργους-Μυκη-

νών, Δημήτρης Καμπόσος, θα απονείμει στο γνωστό 

ηθοποιό τιμητική πλακέτα.

Σελ 14 

Σφοδρή επί-

θεση Καμπό-

σου κατά του 

δήμου Ναυπλιέ-

ων για την σχο-

λή τουριστικών 

επαγγελμάτων, 

τα χρέη της ΔΕΥ-

ΑΝ για τον βιολο-

γικό και τις ποσό-

τητες νερού που 

αντλούνται στην 

Λέρνα.

σελ. 13, 4.
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Όσο κι αν το φωτίσεις δεν λάμπει
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Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας συνελήφθη για υπεξαίρεση εισφορών ΙΚΑ

250.000 σε τρία χρόνια
Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση 

για την σύλληψη του 62χρονου 

πρώην υπαλλήλου της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Αργολίδας, 

που κατηγορείται για απιστία 

σχετικά με την Υπηρεσία του, 

απάτη και ψευδείς βεβαιώσεις. 

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 

φερόμενος ως δράστης μόνο 

την τελευταία τριετία είχε υπε-

ξαιρέσει πάνω από -250.000- 

ευρώ από παραποιήσεις 

στοιχείων εισφορών στο ΙΚΑ. 

Κατηγορείται για νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματικές δρα-

στηριότητες.

Ο 62χρονος συνελήφθη το βρά-

δυ της Μεγάλης Πέμπτης στο 

Ναύπλιο, από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας. Σε βάρος 

του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλ-

ληψης του Ανακριτή Ναυπλίου, 

ύστερα από τη δικογραφία που 

σχηματίστηκε, για απάτη και 

ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολού-

θηση σε βάρος του Δημοσίου, 

απιστία σχετικά με την υπηρε-

σία, αποδοχή – διάθεση προϊ-

όντων εγκλήματος, καθώς και 

για νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανα-

κοίνωση της αστυνομίας, μετά 

από έλεγχο που πραγματοποι-

ήθηκε, από την Περιφερειακή 

Ενότητα Αργολίδας, στις μηνι-

αίες καταστάσεις μισθοδοσίας 

του προσωπικού της, οι οποίες 

τηρούνταν στο αρχείο, για τα 

έτη 2009, 2010 και 2011, διαπι-

στώθηκε ότι είχαν παραποιηθεί, 

σε σχέση με αυτές που είχαν 

καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό 

σύστημα και με βάση τις οποίες 

το Δημόσιο, κατέβαλε ως εργο-

δότης τις εισφορές, στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

Το Δημόσιο, σύμφωνα με τις 

παραποιημένες μηνιαίες κατα-

στάσεις μισθοδοσίας, κατέβαλε 

το αντίστοιχο ποσό με έμβασμα, 

σε λογαριασμό χρηματοπιστω-

τικού ιδρύματος, που τηρούσε 

η Περιφερειακή Ενότητα Αργο-

λίδας.

Στη συνέχεια, ο 62χρονος, απο-

κλειστικά υπεύθυνος για τη 

σύνταξη των καταστάσεων μι-

σθοδοσίας το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, προέβαινε 

στην ανάληψη του χρηματικού 

ποσού που είχε καταβληθεί από 

το Δημόσιο και το οποίο ήταν 

μεγαλύτερο, κατέθετε μέρος 

αυτού σε άλλο χρηματοπιστω-

τικό ίδρυμα για λογαριασμό του 

Ι.Κ.Α. Τρίπολης, ενώ το υπόλοιπο 

ποσό το ιδιοποιούνταν παράνο-

μα.

Σε έρευνα που πραγματοποι-

ήθηκε από αστυνομικούς του 

Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλί-

ου στο σπίτι  του, στο Ναύπλιο, 

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 

πρωτότυπα παραστατικά ανα-

λήψεων - καταθέσεων, τα οποία 

αφορούσαν την υπόθεση, κα-

θώς και άλλα παραστατικά έγ-

γραφα - καταστάσεις μισθοδο-

σίας προσωπικού, τα οποία θα 

έπρεπε να τηρούνται στο αρχείο 

της υπηρεσίας του.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμέ-

νου να εξακριβωθεί το ακριβές 

ποσό που ζημιώθηκε το Ελληνι-

κό Δημόσιο.

Ανακοίνωση για την σύλληψη 

του πρώην υπαλλήλου εκδό-

θηκε και από το γραφείο του 

αντιπεριφερειάρχη της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Αργολίδας. 

Όπως τονίζεται η σύλληψη έγι-

νε κατόπιν στοιχειοθετημένων 

καταγγελιών της ΠΕ Αργολίδας 

προς τις διωκτικές αρχές αφού 

σε εσωτερικούς ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια του προηγούμενου 

μήνα από την Διεύθυνση Διοι-

κητικού – Οικονομικού της Υπη-

ρεσίας, διαπιστώθηκε σωρεία 

ατασθαλιών σε μισθολογικές 

καταστάσεις που διαχειριζόταν 

αποκλειστικά ο συγκεκριμένος 

πρώην υπάλληλος.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος 

Χειβιδόπουλος δηλώνει σχετικά: 

«Είναι προφανές ότι η πάταξη 

της διαφθοράς και η λειτουργία 

μέσα σε πλαίσιο απόλυτης δι-

αφάνειας αποτελούν βασικούς 

πυλώνες του τρόπου διοίκησης 

με τον οποίο θέλει να πορευτεί η 

υπάρχουσα Περιφερειακή Αρχή. 

Για τον λόγο αυτό, πέραν της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης που 

εξετάζει το κομμάτι τυχών ποι-

νικών ευθυνών, ο φάκελος της 

υπόθεσης έχει διαβιβαστεί από 

την Π.Ε Αργολίδας στον Περι-

φερειάρχη προκειμένου με την 

σειρά του να ενημερώσει τους 

Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκη-

σης για αναζήτηση ενδεχόμε-

νων διοικητικών ευθυνών».

Ισχυρό ψηφοδέλτιο από ΝΔ στην Αργολίδα με στόχο την αυτοδυναμία

Σκληρό Πόκερ από Σαμαρά
Τελικά η Συγγρού λάλησε και επιβεβαί-

ωσε το ψηφοδέλτιο που αναφέραμε όλα 

τα τοπικά ΜΜΕ ανεξαιρέτως. Γ. Ανδρια-

νός, Π. Αναγνωσταράς, Μαρία Λολακά, 

Γ. Σαλεσιώτης και Β. Σιδέρης αποτελούν 

τους εκλεκτούς του Αντ. Σαμαρά. Χωρίς 

να μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει κά-

ποιον εξ αυτών “σαμαρικό” είναι πολύ 

δύσκολο πλέον να ισχυριστεί κάποιος 

πως ένας εκ των 5 έχει το προβάδισμα.

Μπορεί ο Γ. Ανδριανός να είναι πιο έτοι-

μος από πλευράς οργάνωσης πολιτικού 

γραφείου και ο Τάκης Αναγνωσταράς να 

έπεται στο θέμα αυτό, όπως η παρουσία 

του Β. Σιδέρη στο περιφερειακό συμ-

βούλιο και η ιδιότητα του γιατρού στις 

περιπτώσεις Μ. Λολακά και Γ. Σαλεσιώ-

τη, ισορροπούν τις οργανωτικές τους 

αδυναμίες.

Το ζήτημα είναι πως στο Άργος θα γίνει 

“σφαγή” αφού Ανδριανός (αν και κατα-

γράφεται ως Επιδαύριος), η Λολακά και 

ο Σιδέρης θα απευθυνθούν στην ίδια 

πηγή ψηφοφόρων. Φυσικά η Γιατρός, 

όπως και ο φυσιοθεραπευτής επειδή 

επεισέρχονται και στον χώρο του ΠΑ-

ΣΟΚ, θα έχουν την δυνατότητα να καλύ-

ψουν από εκεί τις εσωτερικές απώλειές 

τους, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και σε 

μεγάλο βαθμό απ τον ποιόν θα βρουν 

απένατί τους από πλευράς ΠΑΣΟΚ.

Η παρουσία του Αναγνωσταρά στο 

Ναύπλιο αναμένεται να μειώσει την δι-

εισδυτικότητα του Γ. Ανδριανού στην 

Αργολική Πρωτεύουσα. Όμως σημαντι-

κό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να 

παίξει και η παρουσία του Γ. Σαλεσιώτη 

στα κοινά, ο οποίος εφέρετο μέχρι πρό-

τινος να διεκδικεί, άλλοτε τον δήμο και 

άλλοτε το βουλευτικό αξίωμα, καταχω-

ρημένος στην συνείδηση πολλών στο 

ΠΑΣΟΚ, πράγμα που η οριστικοποίηση 

της συμμετοχής του στο ψηφοδέλτιο 

της ΝΔ κατέρριψε.

Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά και ιδιαί-

τερα στην πορεία του ψηφοδελτίου της 

ΝΔ στην Αργολίδα αναμένεται να παίξει 

και η πολιτική επιρροή του Γιάννη Μα-

νώλη και του ψηφοδελτίου του Καμένου 

στον νομό, αλλά και της ακροδεξιάς η 

οποία ελπίζει σε απώλειες των δυο με-

γάλων και ιδιαίτερα της ΝΔ.

Εκει πάντως που ακόμα δεν φαίνεται 

φως είναι στο ΠΑΣΟΚ, όπου πολλά ονό-

ματα μπορεί να ακούγονται, λίγοι όμως 

θα είναι εκείνοι που θα το τολμήσουν να 

μπουν στο ψηφοδέλτιο.
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Σύμφωνα με ανακοίνωση που 

εξέδωσε χτες ο Δήμος Άργους-

Μυκηνών, εγκαλείται ο Δήμος 

Ναυπλιέων να εξηγήσει στους 

δημότες του που διατίθενται 

τα χρήματα που εισπράτει για 

τον βιολογικό, όταν οι οφειλές 

από το παρελφόν συνεχίζουν 

να παραμένουν ανεξόφλητες: 

“Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών 

και ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης 

Καμπόσος, με ιδιαίτερη λύπη 

του ανακοινώνει, πως παρά τις 

επανειλημμένες εκκλήσεις, η 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης του Δήμου Ναυ-

πλίου συνεχίζει να έχει τερά-

στιες οφειλές, που προέρχονται 

από τη λειτουργία της Εγκατά-

στασης Επεξεργασίας Λυμάτων 

Άργους – Ναυπλίου (ΕΕΛ, κοινώς 

Βιολογικός).

Το Φεβρουάριο του 2012, το 

υπόλοιπο της οφειλής ανερχό-

ταν σε 294.000 ευρώ και ήδη η 

ΔΕΥΑΑΡΜ αναγκάστηκε μάταια 

να ζητήσει επίσημα και εξωδί-

κως την εξόφληση του ποσού.

Στις 28-3-2012, επιδόθηκε νό-

μιμα νέα αγωγή της ΔΕΥΑΑΡΜ 

κατά της ΔΕΥΑΝ ως έσχα-

το μέσο, παρόλες τις προ-

σπάθειες της επιχείρησης, 

του προέδρου και του Δη-

μάρχου.

Το υπόλοιπο της οφειλής, 

προς τη ΔΕΥΑΑΡΜ, την 

17η-4-2012 υπολογίζεται 

στις 311.000 ευρώ [πάνω 

από 100.000.000 (εκατομ-

μύρια) δραχμές]

Είχε προηγηθεί, πρωτόδι-

κη απόφαση και απόφα-

ση του εφετείου οι οποίες 

υποχρέωναν την ΔΕΥΑΝ 

σε πληρωμή.

Μας γεμίζει λύπη το γε-

γονός, δύο εταιρίες με 

κοινωφελή και περιβαλ-

λοντικό  χαρακτήρα, δύο 

γειτονικών πόλεων, που πρέπει 

να συνεργάζονται αρμονικά, να 

φθάνουν στο οδυνηρό σημείο 

να λύνουν οικονομικές τους δι-

αφορές στη δικαιοσύνη.

Επειδή, υπάρχει οφειλή της ΔΕΥ-

ΑΑΡΜ προς τη ΔΕΗ, η οποία αν 

δεν ρυθμιστεί άμεσα θα έχει ως 

συνέπεια τη διακοπή της ηλε-

κτροδότησης και πιθανή διακο-

πή της λειτουργίας του βιολογι-

κού καθαρισμού (με συνέπεια 

τα λύματα να καταλήξουν στις 

περιοχές με χαμηλό υψομετρι-

κό, δηλαδή το Ναύπλιο) , η κατα-

βολή αυτή θα συμβάλλει καθο-

ριστικά στην αποπληρωμή του 

χρέους της ΔΕΥΑΑΡΜ.

Κατά το τελευταίο διάστημα, η 

ΔΕΥΑΑΡΜ έχει καταβάλλει με-

γάλες προσπάθειες να εισπράξει 

ανεξόφλητες οφειλές από πλή-

θος δημοτών, έχει προβεί σε πε-

ρικοπές επιδομάτων και μισθών 

υπαλλήλων και από πλευράς 

Ναυπλίου συνιστά μεγάλη πρό-

κληση η αδιαφορία για τα χρέη.

Οι δημότες Άργους – Μυκηνών, 

ειδικά αυτοί που είναι συνεπείς 

δεν διανοούνται να υπάρχουν 

οφειλές τέτοιου ύψους!

Η δημοτική αρχή του γείτονος 

δήμου διεκδικεί και καλά κάνει 

για το δήμο της. Από την άλλη 

μεριά, κατά την άποψή τους 

εμείς δεν πρέπει να διεκδικού-

με αυτά που μας χρωστάνε και 

πρέπει να πληρώνουμε εμείς για 

αυτούς!;

Αυτοί θα πρέπει να εξηγήσουν 

στο Ναυπλιακό λαό, τι κάνουν 

τα έσοδα αποχέτευσης που ει-

σπράττουν, και όχι να εκθέτουν 

τους δημότες τους!”.

Πέρα από τις αναφορές στα 

χρέη, η σημερινή δημοτική 

Αρχή του Άργους-Μυκηνών 

καταφέρεται και κατά των προ-

ηγούμενων δημοτικών αρχών 

που άφησαν το χρέος να δι-

αιωνίζεται, τονίζοντας μεταξύ 

άλλων: “Η ανεξήγητη ανοχή 

των προηγούμενων δημοτικών 

αρχών του δήμου μας οδήγησε 

στο υπέρογκο χρέος, που για 

την επιχείρηση είναι καταστρο-

φικό. 

Όσοι δεν έχουν καταλάβει πως 

το Άργος έχει αλλάξει πορεία, θα 

το καταλάβουν!”

4
Να εξηγήσουν στους Ναυπλιώτες που διατίθενται τα χρήματα που εισπράττουν για την ΔΕΥΑΝ

Αγωγή του Άργους  κατά του Ναυπλίου
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ  ΣΕ  ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ  (οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

1/Διαμέρισμα 88 τμ Τριάρι (2 υ/δ)

2/Διαμέρισμα 53 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

4/Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ)

Όλα με θέση στάθμευσης στην πυλωτή
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του Ακη 

Γκάτζιου

Eνυπογράφως

Ο …«Γολγοθάς» 

των υποψηφίων 

των αντιφάσεων 

και της κωλοτούμπας

ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ για όλους τους υποψή-

φιους και ιδιαίτερα για τους προβεβλημέ-

νους αποτελεί η παρούσα προεκλογική 

περίοδος. Με ευθύνη, όχι απαραίτητα των 

ιδίων, αλλά οπωσδήποτε των κομμάτων 

που υπηρετούν, έχουν διαψεύσει τις προσ-

δοκίες των ψηφοφόρων και πληρώνουν το 

κόστος της πολιτικής που έφερε τη χώρα 

σε αυτήν την κατάντια.

ΑΚΟΜΑ και νεοσσοί της πολιτικής που 

υπηρετούν τα κόμματα του μνημονίου, στα 

μάτια του κόσμου φέρουν 

το βάρος των αντιφάσε-

ων και της κωλοτούμπας, 

δηλαδή της κοροϊδίας των 

κομμάτων τους προς τους 

ψηφοφόρους, που μεταμ-

φιεσμένα σήμερα με νέους 

αρχηγούς προσπαθούν να 

διαγράψουν από την μνήμη του καθενός 

το κακό που έκαναν και την ζημιά που 

προκάλεσαν.

ΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΕΦΙΑΛΤΗ, όσοι πήραν την 

δύσκολη απόφαση να είναι υποψήφιοι 

βουλευτές σε  αυτή την προεκλογική 

περίοδο, με τα κόμματα του μνημονίου. 

Το γεγονός και μόνο ότι ο κόσμος τους 

αντιμετωπίζει με καχυποψία, το γεγονός 

ότι πολλές φορές είναι δακτυλοδεικτού-

μενοι ως κακά παραδείγματα, το γεγονός 

ότι κάποιοι από αυτούς αντιμετωπίζονται 

ως ανεπιθύμητοι στον ίδιο τους τον τόπο 

και νοιώθουν ότι ζουν υπό την απειλή του 

προπηλακισμού, το γεγονός ότι ασκείται 

συνεχής έλεγχος της κάθε τους κίνησης 

και λέξης από τον πολίτη που πλέον είναι 

απαιτητικός και αναζητά την αλήθεια, 

τους κάνει να βιώνουν μια προεκλογική 

περίοδο, τέτοια, που δεν θα εύχονταν στον 

χειρότερο εχθρό τους.

ΝΟΙΩΘΟΥΝ ΤΟΣΟ ΓΥΜΝΟΙ και ευάλωτοι, 

ακόμα και αυτοί που δεν θέτουν υποψη-

φιότητα για την …επαγγελματική τους 

αποκατάσταση, αλλά για να προσφέρουν 

στον τόπο, με όποιες δυνάμεις διαθέτουν. 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ που θα ψηφίσει ο κόσμος 

σε αυτές τις εκλογές είναι διαφορετικά. Οι 

υποψήφιοι αυτή τη φορά, δεν έχουν να 

αντιμετωπίσουν τους χειροκροτητές που 

τους εξασφαλίζουν οι κομματάρχες τους, 

αλλά οργισμένους πολίτες που θέλουν 

πραγματικούς εκφραστές της δημοκρατίας 

και υπηρέτες του λαού.
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4,5 εκατ. πλήρωσε ο διάδοχος του ολλανδικού θρόνου

Πριγκιπική αγορά στην Ερμιονίδα
Δίπλα στον Βλάντιμιρ Πούτιν και 

τον Σον Κόνερι αγόρασε εξοχικό ο 

διάδοχος του ολλανδικού θρόνου 

Willem Alexander.

Σύμφωνα με το «Πρώτο Θέμα»που 

έβγαλε την είδηση για να πάρει 

τα κλειδιά του ονειρικού σπιτιού 

πλήρωσε στον Γερμανό φωτογρά-

φο που το είχε χτίσει περίπου 4,5 

εκατ. ευρώ! Τιμή πολύ καλή αν συ-

νυπολογιστεί η γειτονιά.

Πρόκειται για μία βίλα στην οποία 

τραβήχτηκαν και επαγγελματικές 

φωτογραφίες για τα νέα μοντέλα 

της Porsche και της Mercedes.
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Το Άγιο Φως …

περιφερειακό
Είδηση έγινε από την περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου, το Άγιο 

Φως και η μεταφορά του από το 

αεροδρόμιο στην περιοχή μας.

Πρόκειται για μια διαδικασία η 

οποία επαναλαμβάνεται εδώ 

και πολλά χρόνια, αλλά δεν τύ-

χαινε προβολής. Εφέτος λοιπόν 

μάθαμε ότι στην τελετή αφίξε-

ως του Αγίου Φωτός στο αερο-

δρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

παραβρέθηκε μεταξύ άλλων ο 

Αντιπεριφερειάρχης Απόστο-

λος Παπαφωτίου, όπως και ο 

αντιδήμαρχος Άργους Πανα-

γιώτης Παπαιωάννου, αλλά και 

εκπρόσωποι άλλων δήμων.

Ωστόσο φαίνεται ότι η περιφέ-

ρεια επιχειρεί να προβάλει ιδι-

αίτερα την διαδικασία της μετα-

φοράς – αναλαμβάνοντας ίσως 

και να μετριάσει τα έξοδα από 

την μετακίνηση τόσων ανθρώ-

πων πασχαλιάτικα στην Αθήνα.

Έτσι, όπως αναφέρεται σε ανα-

κοίνωσή της η περιφέρεια «δη-

μιουργώντας παράδοση», όπως 

λέει, παρέλαβε και μετέφερε 

το Άγιο Φώς στην Τρίπολη και 

συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό 

του Αγίου Βασιλείου. Κατά την 

διαδρομή προς  την Τρίπολη 

παρέδωσε το Άγιο Φώς και στις 

Περιφερειακές Ενότητες της Κο-

ρινθίας και της Αργολίδας.

Υ.Ζ.

Οι ισχυροί της Ν.Δ.
Πισώπλατα μαχαιρώματα, γκρί-

νιες και εσωστρέφεια προμη-

νύονται στη Νέα Δημοκρατία, 

όπως λένε παλιές καραβάνες 

του κόμματος. Ισχυρίζονται ότι 

όλα τα ονόματα στο ψηφοδέλ-

τιο είναι δυνατά, και θα γίνουν 

μάχες σκληρές μέχρις εσχάτων.

Η δεξαμενή άλλωστε απ΄ όπου 

θα αντλήσουν ψηφοφόρους εί-

ναι συγκεκριμένη και μάλιστα 

πολύ περιορισμένη σε σχέση με 

το παρελθόν.

Ένας νυν βουλευτής, δύο για-

τροί, ένας δήμαρχος και ένας 

περιφερερειακός σύμβουλος 

είναι η …μαγική συνταγή για 

να μοιραστούν οι ψήφοι κατά 

τέτοιον τρόπο που να περιμέ-

νουμε μέχρι και το τελευταίο 

ψηφοδέλτιο για να δούμε ποιοι 

τελικά θα εκλεγούν.

Υ.Ζ.

Σκληρή μάχη 

στο Λυγουριό
Δυό μέρες πριν ξεκίνησαν τις 

προετοιμασίες για την υποδοχή 

του Αναγνωσταρά στο Λυγου-

ριό, οι κομματικοί του φίλοι. Τα 

τηλέφωνα πήραν φωτιά για την 

συνάντηση του υποψήφιου με 

ψηφοφόρους στου Ταμπουρά.

Ειλικρινά δεν ξέρω πόσοι συ-

γκεντρώθηκαν στην καφετέρια, 

αλλά γνωρίζω από πρώτο χέρι 

ποιες πόρτες χτύπησαν οι κομ-

ματάρχες. Βλέπετε το Λυγουριό 

βρίσκεται κοντά στην Επίδαυρο 

απ΄ όπου κατάγεται ο Ανδρια-

νός και η εσωκομματική μάχη 

είναι σκληρή και αδυσώπητη.

Υ.Ζ.

Ο ημιτελής δρόμος 

του Λυγουριού
Ένα ακόμα χρόνος χωρίς τον 

δρόμο του  Ναυπλίου – 

Λυγουριού. Χρόνια τώρα τέτοια 

εποχή κάνουμε μνεία της αδι-

αφορίας της πολιτείας για την 

ολοκλήρωση ενός έργου που 

έχει μείνει ημιτελές.

Προεκλογική περίοδος γαρ και 

οι υποψήφιοι ακούνε τα …εξ 

αμάξης γι΄ αυτό το θέμα, πηγαί-

νοντας προς το Λυγουριό, αφού 

οι ντόπιοι συνεχίζουν να διανύ-

ουν επιπλέον χιλιόμετρα παρότι 

έχουν ξοδευτεί ένα σωρό χρή-

ματα για τον καινούργιο δρόμο.

Παρεμπιπτόντως, για την ολο-

κλήρωση του έργου έκανε ξανά 

δηλώσεις ο περιφερειάρχης 

Πέτρος Τατούλης την προηγού-

μενη εβδομάδα, επαναλαμβά-

νοντας ότι ο δρόμος θα ολο-

κληρωθεί.

Αναμένουμε και πάλι…

Υ.Ζ.

Έχασαν τον αγώνα
Φαίνεται πως ήταν δυσβάστα-

χτο το κόστος για το Ναύπλιο, 

αλλά όχι για το μικρό Λεωνίδιο 

το οποίο θα φιλοξενήσει μέρος 

του διεθνούς ποδηλατικού αγώ-

να που θα γίνει τον Μάιο. Έτσι η 

Αργολίδα στερήθηκε μιας ακό-

μα διεθνούς και ανέξοδης προ-

βολής. Κρίμα, το μόνο που μένει 

να μας πουν πως θα επιλέξουν 

τον Γιώργο Χειμωνέτο να τους 

διοργανώσει μια ποδηλατάδα 

μέσα στην πόλη, από 150 διε-

θνή ονόματα της ποδηλασίας. 

Δεν αναθέτουν καλύτερα στους 

ποδηλάτες Ναυπλίου ή στις ορ-

θοπεταλιές μιας τέτοιας μορ-

φής διοργάνωση. Πιό καλά θα 

τα καταφέρουν και προ πάντων 

φτηνότερα ή και τζάμπα ακόμα.

ΟΦ

21 τ` Απρίλη
Ήθελα νάξαρα τι θα κάνει δή-

θεν δημοκρατική εφημερίδα 

που έχασε τον “μέντορά” της 

για την 21η Απριλίου. Κάπου θα 

ξεθάψει κανένα νέο φάντασμα 

για να υμνήσει την αποφράδα 

εκείνη ημέρα. Τώρα μάλιστα 

που άρχισαν να βγαίνουν υπό 

την ανοχή της δημοκρατίας και 

κάτι “λευκά” σκουλίκια απ τους 

τάφους, όλο και κάποιο θα βρει 

να θαυμάσει τα ανοσιουργήμα-

τα της νοικοκυράς και του γυ-

ψαδόρου χειρούργου. Κλείσιμο 

των ελληνικών εκκλησιών στην 

Αλβανία, προδοσία της Κύπρου, 

υπέρμετρος δανεισμός τα τε-

λευταία 2 χρόνια όσο από το 

1821 έως το 1971, τα χρήματα 

για το τάμα του έθνους, το Πο-

λυτεχνείο, εγκλήματα κατά της 

δημοκρατίας, βασανιστήρια, 

λογοκρισία κλπ, που όσο τα θυ-

μάται κανείς τόσο τσαντίζεται 

με την τότε “απάθεια” των πολ-

λών.                                              ΑΝ.

Στο γηροκομείο

Το γηροκομείο του Άργους 

επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς 

για να κάνει τις δηλώσεις του 

για την κοινωνική πολιτική της 

Νέας Δημοκρατίας.

Τα φώτα της δημοσιότητας 

έπεσαν πάνω στους ηλικιωμέ-

νους. Όπως είπε ο πρόεδρος 

της Ν.Δ. πήρε θάρρος από 

αυτούς τους ανθρώπους, οι 

οποίοι, «παρά την ηλικία τους, 

πάρα πολλές φορές, παρά την 

ανημποριά και τις δυσκολίες 

τους, είναι δυνατοί, είναι όρθιοι 

και έχουν μέσα τους την ελπίδα 

για ένα καλύτερο αύριο.»

Υ.Ζ.



Σίγουρα δεν είναι ο καταλληλό-

τερος τρόπος να διαδίδεις τις 

απόψεις σου με την αναγραφή 

συνθημάτων στους τοίχους, 

όμως τα πράγματα θα μπορού-

σαν να είχαν ρυθμιστεί με μια 

απλή σύσταση στα παιδιά και 

όχι με την προσαγωγή τους για 

ταυτοποίηση στο αστυνομικό 

τμήμα Άργους. Σύμφωνα με 

ανακοίνωση -καταγγελία της 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: “Το βράδυ της Τρί-

της 10 Απριλίου, μέλη της το-

πικής επιτροπής ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 

Αργολίδας καθώς πραγματο-

ποιούσαν εξόρμηση ενημέ-

ρωσης στο Άργος, βρέθηκαν 

αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή 

επίθεση  της αστυνομίας, της 

ασφάλειας, ακόμα και ανδρών 

της ΟΠΚΕ οπλισμένων με  αυ-

τόματα όπλα. Η προσαγωγή 

όλων στο αστυνομικό τμήμα 

Άργους και όσα ακολούθησαν 

εκεί παραπέμπουν σε εποχές 

αλήστου μνήμης: με το έτσι 

θέλω και χωρίς να διευκρινι-

στεί επακριβώς η κατηγορία, οι 

αγωνιστές κρατήθηκαν για πε-

ρίπου μιάμιση ώρα με τον αξι-

ωματικό υπηρεσίας να απειλεί 

συνεχώς ότι «θα μείνετε εδώ 

μέχρι το πρωί», ενώ δεν δίστα-

σε να δηλώσει θαυμαστής της 

χούντας και του «εθνικοσοσια-

λισμού», της κατοχής δηλαδή 

της Ελλάδας από τον Χίτλερ! 

Τα παραπάνω, καθώς και η 

ονομαστική αναφορά και εξύ-

βριση στελεχών της ΑΝΤΑΡ-

ΣΥΑ (εκλεγμένου δημοτικού 

συμβούλου στην Αθήνα) που 

δεν ήταν παρόντα από τον 

εν λόγω αξιωματικό, πρώτον 

αποδεικνύουν ότι όχι μόνο η 

προσαγωγή αυτή και η κρά-

τηση ήταν στοχευμένη και δεν 

αφορούσε απλώς την αναγρα-

φή συνθημάτων , αλλά τον 

εκφοβισμό και την καταστολή 

οποιουδήποτε τολμήσει να αμ-

φισβητήσει την πολιτική της 

κυβέρνησης και της ΕΕ, και συ-

γκεκριμένα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 

δεύτερον αποκαλύπτεται ότι 

κράτος και παρακράτος βρί-

σκονται σε αγαστή συνεργα-

σία απέναντι στον αγωνιζόμε-

νο λαό και μάλιστα στο Άργος 

ταυτίστηκαν στο πρόσωπο του 

συγκεκριμένου αξιωματικού 

υπηρεσίας.

Η καταστολή που έχει εξαπο-

λύσει η κυβέρνηση τις τελευ-

ταίες μέρες χτυπώντας ακόμα 

και δημοσιογράφους όπως τον 

πρόεδρο των φωτορεπόρτερ 

Μάριο Λώλο, τα στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, τα σχέδια απα-

γόρευσης των διαδηλώσεων 

και το κλίμα γενικότερης τρο-

μοκράτησης του λαού έκανε 

την εμφάνισή του στην περιο-

χή για δεύτερη φορά μετά την 

παρέλαση της 25ης Μαρτίου. 

Καλούμε όλο τον λαό της Αρ-

γολίδας να καταδικάσει τις συ-

γκεκριμένες αντιδημοκρατικές 

μεθοδεύσεις έμπρακτα και με 

μαζικούς αγώνες να δώσει την 

απάντηση που αρμόζει στην 

πολιτική της εξαθλίωσης”.

Αν όντως έχουν συμβεί όλα 

αυτά, αναμένουμε να δούμε 

αν θα διαταχθεί ΕΔΕ για τον έν-

στολο θαυμαστή της χούντας 

και του Χίτλερ ή αν θα παρα-

μείνουν τα “σταγονίδια” που 

λέγαμε κάποτε.

Βουβές εκλογές
ΤΟ ΠΑΛΑΙ ποτέ πανηγύρι της δημοκρατίας, οι 

εκλογές κινδυνεύει να περάσει απαρατήρητο, 

αφού ο πολίτης φαίνεται να μην συγκινήται 

πλέον απ τις κορώνες των 2 μεγάλων 

κομμάτων. Κι αυτό το έχουν αντιληφθεί τα 

δυο μεγάλα κόμματα που άρχισαν απ την 

πρώτη στιγμή έναν αγώνα συσπείρωσης των 

ψηφοφόρων γύρω τους.

ΕΚΕΙ δηλαδή που θα περίμενε κανείς να 

ακούσει προτάσεις για το πως θα βγούμε 

από την κρίση, ξανακούει γενικότητες περί 

αυτοδυναμιών ή συνεργασιών, λες και το 

ζήτημα είναι το ποιο κόμμα θα κερδίσει τις 

εκλογές παρά ποιο κόμμα θα μας 

βγάλει απ την Κρίση.

ΠΟΙΟ έτοιμη η ΝΔ, τουλάχιστον 

για τον προεκλογικό αγώνα της 

στην Αργολίδα. Ανακοίνωσε 

ήδη τους 5 Υποψηφίους της και 

άρχισε τις βόλτες ο αρχηγός της 

στα γηροκομεία. Υποθέτουμε πως θα μίλησε 

για το μέλλον των γερόντων την ίδια στιγμή 

που οι υπόλοιποι Έλληνες γιορτάζαμε το 

Πάσχα.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ταμπακιέρα όμως τίποτα, απλές ευχές 

για νεκρανάσταση, παρόμοιες με αυτές του 

Βενιζέλου. Το παραμύθι με την ανάπτυξη και 

πως μόνο μέσα από ανάπτυξη μπορούμε να 

βγούμε απ την κρίση, λες και υπήρξε κανείς 

που έλεγε το αντίθετο, άρχισαν πάλι να το 

πιπιλίζουν χωρίς ποτέ να μας πουν, για ποιόν 

θέλουν την ανάπτυξη.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ την ανάπτυξη γι αυτούς 

που μας οδήγησαν στην κρίση, τράπεζες, 

αυτοκινητοβιομηχανίες, κατασκευαστικές 

εταιρίες κλπ, δεν θα βγούμε ποτέ απ αυτήν. 

Θα βουλιάζουμε όλο και περισσότερο 

μέσα της, μέχρι που θα χάσουμε τα πάντα. 

Επιχειρήσεις, σπίτια, χωράφια. Αν θέλουν την 

ανάπτυξη για όλους, θα πρέπει πρώτα να 

γκρεμίσουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα 

και να αυτοκαταστραφούν, αφού μέσω 

αυτών διαιωνίζεται η κοινωνική αδικία και η 

εκμετάλλευση ανθρώπου απ άνθρωπο που 

λέγαμε πιο παλιά.

ΚΑΙ ΣΕΙ που τρέχετε πίσω τους που είδατε την 

θηλιά και το σαπούνι, για όλους τους άλλους, 

πλην αυτών που σας κρατάνε ακόμα ομήρους, 

μήπως θα είναι αργά μετά την 6 Μαΐου να 

φωνάξετε πως θα προτιμούσατε να είστε για 

μια ακόμα φορά κουλοχέρηδες;

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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Αφήνουν τα γυμνά με την Τζούλια 

και συλλαμβάνουν πιτσιρικάδες για διάδοση ιδεών

Συνέλαβαν μέλη του ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Οι υποψήφιοι της ΚΟΕ ανάγκασαν τον ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας 

να στείλει το ψηφοδέλτιο στην Αθήνα

Σε αναμμένα κάρβουνα 
Φαίνεται πως οι σχέσεις μεταξύ 

των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ 

δεν βρίσκονται και στο καλύ-

τερο επίπεδο. Απανωτές συ-

νελεύσεις με ποιο πρόσφατη 

αυτή της Τρίτης, δεν κατάφε-

ραν να καταλήξουν κάπου ειδι-

κά μετά την εμμονή της ΚΟΕ να 

συμπεριληφθεί και δικός της 

υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο. 

Το σκεπτικό ότι θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί σε κάθε περί-

πτωση γιατί προέρχεται από 

συνιστώσα, προκάλεσε ποι-

κίλες αντιδράσεις ιδίως από 

άτομα προερχόμενα από τον 

Συνασπισμό, οι οποίοι υποστή-

ριζαν πως αν όλες οι συνιστώ-

σες επιμείνουν να συμπεριλη-

φθεί και δικός τους υποψήφιος, 

δεν θα επαρκέσουν οι 5 θέσεις 

που προβλέπονται για τα ψη-

φοδέλτια της Αργολίδας. Προ 

του αδιεξόδου, αποφασίστηκε 

τελικά να σταλούν όλοι όσοι 

προτάθηκαν ως υποψήφιοι 

στην Αθήνα και κεντρικά ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ να αποφασίσει για το ψη-

φοδέλτιο της Αργολίδας.
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Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο της Αργολίδας

Ανανεωμένο το ΚΚΕ

Προτάσεις Δημοκρατικής 

Αριστεράς για την Αργολίδα

Τις προτάσεις της για τις κοινωνικές πολιτικές στην Αργολί-

δα ανακοίνωσε η Δημοκρατική Αριστερά.

Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:

1.Ενθάρρυνση ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων κοινωνικής 

οικονομίας

2.Κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, φροντι-

στήρια αλληλεγγύης

3. Οργάνωση ανταλλακτήριου ειδών και ηλεκτρονικού δι-

κτύου ανταλλαγών

4. Οργάνωση εθελοντικής στήριξης κοινωνικών ιδρυμάτων 

και ευπαθών ομάδων

5. Δημιουργία χώρου συνεργατικής γεωργίας  

Τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για τις περισσότερες 

δράσεις  είναι σχετικά μικρά. Πέραν από τις γενικότερες πο-

λιτικές προτεραιότητες που πρέπει να αλλάξουν σύμφωνα 

με την κεντρική πολιτική πρόταση της ΔΗΜΑΡ, τα σχετικά 

μικρά κονδύλια που θα χρειασθούν για την υποστήριξη των 

παραπάνω δράσεων μπορούν να εξευρεθούν από τα εξής:

1.Η όποια εξοικονόμηση που θα προκύψει στην Αργολίδα 

από  κοινωνικές δαπάνες σε δήθεν ανάπηρους, προτείνου-

με να μην ενισχύσουν τα μεγέθη άλλων τομέων του προϋ-

πολογισμού, αλλά δράσεις κοινωνικής προστασίας.

2.Προτείνουμε να γίνει εξοικονόμηση από τα υπέρογκα 

ενοίκια που πληρώνουν στην Αργολίδα για ακίνητα το Κρά-

τος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Κοινωνικοί Φορείς. Η εξοι-

κονόμηση αυτή να οδηγηθεί στο σύνολό ν απογράφουης σε 

δράσεις κοινωνικής προστασίας.

2.Η συνεργασία όλων των φορέων του νομού, αλλά  και των 

ενεργών πολιτών θα δώσει τη δυνατότητα να  εξευρεθούν 

αναγκαίοι πόροι.

Με ανανεωμένο ψηφοδέλτιο 

κατεβαίνει το ΚΚΕ στις εκλο-

γές.

Η νομαρχιακή επιτροπή σε 

ειδική εκδήλωση χθες το 

απόγευμα ανακοίνωσε τα 

ονόματα των υποψηφίων 

βουλευτών.

Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται 

από ανθρώπους με συμμετο-

χή στους κοινωνικούς αγώνες 

για την διεκδίκηση και υπε-

ράσπιση των λαϊκών δικαιω-

μάτων.

Οι υποψήφιοι του νομού Αρ-

γολίδας είναι:

-Αγγέλου Νίκος, κτηνοτρό-

φος, μέλος της Πανελλαδικής 

Γραμματείας της Παναγροτι-

κής Αγωνιστικής Συσπείρω-

σης ( Π.Α.ΣΥ. ).

-Αντωνίου Γιώργος, Δημοσιο-

γράφος –  Λαογράφος, μέλος 

της Πανελλαδικής Αντιμονο-

πωλιακής Συσπείρωσης των 

ΕΒΕ.

-Γκιόκα Βασιλική, Ελεύθερη 

Επαγγελματίας, μέλος της 

Πανελλαδικής Αντιμονοπωλι-

ακής Συσπείρωσης των ΕΒΕ.

-Κολιζέρας Αθανάσιος, εργα-

ζόμενος στην Ένωση Αγρο-

τικών Συνεταιρισμών Αρ-

γολίδας, μέλος του Δ.Σ. του 

Σωματείου των εργαζομένων.

-Χατζηγεωργίου Δημήτρης, 

Λογιστής – Φοροτεχνικός, μέ-

λος της Πανελλαδικής Αντι-

μονοπωλιακής Συσπείρωσης 

των ΕΒΕ.



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 1
9

.0
4

.1
2

Εικόνες της κρίσης : 

Τα χαστούκια και η ψυχανάλυση. 
Τα κλάματα του μικρού Θανάση έκοψαν τον ύπνο του Μήτσου. Ήθελε ακόμα μια ώρα 

στην αγκαλιά του Μορφέα για να πάρει δυνάμεις να αντέξει την κοπιαστική ημέρα 

πάνω στο τιμόνι. Με τα μισόκλειστα μάτια του είδε την γυναίκα του να εκτελεί χρέη 

ταχυδακτυλουργικής μητρότητας. Στο αριστερό χέρι αγκαλιά του παιδί που ξύπνησε να 

προσπαθήσει να το νανουρίσει με παλινδρομικές κινήσεις , με το άλλο χέρι να προσπα-

θεί να ετοιμάσει με αυτοματοποιημένες κινήσεις  το γάλα του και με το αριστερό πόδι 

να δίνει μικρές περιοδικές ωθήσεις στην κούνια του άλλου παιδιού για να μην ξυπνήσει 

από τα κλάματα του Θανάση. Ανοίγοντας λίγο ακόμα τα μάτια του ο Μήτσος κατάλαβε 

ότι δεν υπήρχαν περιθώρια για πρωινές τρυφεράδες , τον πρωινό καφέ που του έφτια-

χνε η γυναίκα του. Συνήθως το πρωί λέγανε και δυο κουβέντες αφού ήταν χαμένος στην 

δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. 

-Από τι ώρα σε έχει στο πόδι; 

-Ε λίγο…  Φεύγεις για την δουλειά , πως τα πάτε εκεί ; Οι ειδήσεις τα είπαν μαύρα.

-Δυσκόλεψαν τα πράγματα αλλά ακόμα έχουμε δρομολόγια. 

Ο Μήτσος ήταν οδηγός σε μια μεγάλη εταιρεία γεωργικών προϊόντων. Μετέφερε τα συ-

σκευασμένα καλούδια του κάμπου σε κεντρικές λαχαναγορές 

και σε μια μεγάλη αλυσίδα υπερκαταστημάτων. 

-Μήτσο φαίνεσαι πολύ κουρασμένος, μήπως πρέπει να ακυρώ-

σεις το σημερινό δρομολόγιο, πως θα οδηγήσεις τόσες ώρες; 

-Δεν γίνεται, χθες απόλυσαν τον βοηθό μου, τώρα είμαι και 

οδηγός και φορτώνω και ξεφορτώνω , αν δώσω μια αφορμή 

θα με απολύσουν.

Ο Μήτσος έφτιαξε το καφεδάκι του και πήρε θέση κοντά στην 

κούνια του δεύτερου παιδιού του. Με την επιδεξιότητα φορτη-

γατζή ωθούσε την κούνια πατώντας και αφήνοντα το δεξί του 

πόδι λες και πατούσε το γκάζι του φορτηγού. Παρά την φασα-

ρία ο μικρότερος γιός δεν ξύπνησε , οι βολβοί των ματιών του 

τρεμόπαιζαν ήταν σε ονειρική κατάσταση. Ξαφνικά στο πρό-

σωπο του φωτίστηκε ένα λαμπερό χαμόγελο , κοιτώντας τον 

ο πατέρας του οδήγησε σε ανοιξιάτικα τοπία την κούραση του 

και έφυγε χαμογελώντας για την δουλειά του . 

Φτάνοντας με το ποδήλατο του στις αποθήκες που ήταν τα 

φορτηγά και τα προϊόντα άκουσε τον δυνατό θόρυβο που έκα-

νε η πόρτα από το μικρό υπερυψωμένο δωματιάκι. Από το μι-

κρό αυτό δωματιάκι σοφά υπερυψωμένο διοικούσε το αφεντικό την επιχείρηση , σαν 

άλλος Ξέρξης πάνω στο όρος Αιγάλεω επόπτευε τις καθημερινές ναυμαχίες του.  

-Ρε άντε παράτα με, που θα δουλέψω για ψίχουλα , θα κάνω τρία μεροκάματα και θα 

πληρώνομαι μισό. Απολύομαι από μόνος μου ούτε το μισθό σου θέλω ούτε τίποτα. Πή-

γαινε μέσα Μήτσο και εσύ να ακούσεις τα καλά μαντάτα. 

Ο Γιάννης ήταν ένας νέος οδηγός , εννέα μήνες δούλευε στην φρουτεμπορική μάλλον 

τέλειωσε θυμωμένα η καριέρα του. Ο Μήτσος μπήκε στο μικρό δωμάτιο το αφεντικό 

δεν περίμενε ούτε καλημέρα να ακούσει. 

-Μήτσο τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, δεν βγαίνω πέρα για να μην σε απολύσω θα πρέ-

πει να σου κάνω 25% περικοπή στο μισθό σου. 

Το πρόσωπο του Μήτσου άσπρισε σαν ένα μικρό κομμάτι χαρτί έτοιμο να το παρασύρει 

ο άνεμος της ανεργίας. 

-Κυρ Γιώργη έχω δυο παιδιά να μεγαλώσω , δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. ( Η θύμηση 

των ονομάτων των παιδιών του επέστρεψε το κόκκινο χρώμα στο πρόσωπο του.) Έχω 

και το δάνειο για το σπίτι…

-Μήτσο η δουλειά πέφτει οι φόροι ανεβαίνουν ή 25 % κάτω ο μισθός σου ή ανεργία 

διάλεξε και πάρε. 

Το αφεντικό χτυπούσε το τσιγάρο του από την μεριά του φίλτρου, σα να γέμιζε τον 

γεμιστήρα του όπλου του πριν λάβει την τελική απόφαση εκτέλεσης. 

-Εντάξει κυρ Γιώργη ( το αφεντικό σταμάτησε το χτύπημα του τσιγάρου η εκτέλεση 

αναβλήθηκε) δεν έχω επιλογές. 

-Αν θες μπορείς να έχεις (Άναψε το τσιγάρο και με το ύφος του περίμενε ερώτηση από 

τον Μήτσο.)

-Δηλαδή τι εννοείς ; 

-Υπάρχει τρόπος να βγάλεις κέρδος… και μεγάλο μάλιστα

-Να πας τα πράγματα χωρίς χαρτιά  και το κέρδος από το ΦΠΑ μισό μισό …

-Αυτό πρότεινες και στον Γιάννη; 

- Όχι σε αυτόν δεν πρότεινα τίποτα . 

-Γιατί ; 

-Δεν έχει οικογένεια και δεν έχει δάνειο , το ρίσκο θέλει κίνητρο …

-Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα κυρ Γιώργη . 

- Ε αφού δεν γίνονται πήγαινε φόρτωσε και φύγε. 

Βράδυ κομμάτια από την κούραση γύρισε στο σπίτι του , η γυναίκα του είχε αποκοιμη-

θεί στην πολυθρόνα με τον ζωηρό μικρό Θανάση αγκαλιά , ένα μικρό φώς αναβόσβηνε 

στα χέρια του Θανάση. Η νονά του είχε φέρει την λαμπάδα και το 

δώρο του , ένας Σούπερμαν που αναβόσβηνε στο στήθος του το 

κόκκινο «ς» .  Το μυαλό και η αγωνία του Μήτσου να τα βγάλει πέρα 

έκαναν ένα γρήγορο μοντάζ εικόνων της ημέρας και έδωσαν την 

λύση στην αγωνία του. 

-Αυτό είναι , αυτό είναι ( φώναξε δυνατά, η γυναίκα του ξύπνησε 

λίγο τρομαγμένη ).

-Τι είναι χριστιανέ μου;

-Αύριο θα πάρω το πρωί των μικρό μαζί μου στην δουλειά ( ενώ 

μιλούσε καλούσε και ένα νούμερο τηλεφώνου). 

-Τι λες Μήτσο , τρελάθηκες. 

-Ή ρισκάρουμε ή βουλιάζουμε .

-Ποιος βουλιάζει; (Του φώναξε μέσα από το ακουστικό ο κυρ Γιώργης που είχε αναγνω-

ρίσει την κλήση.) 

-Κυρ Γιώργη ισχύει η πρόταση για μισά μισά χωρίς χαρτιά. 

-Εγώ δεν θα ξέρω τίποτα όμως.

-Εντάξει κυρ Γιώργη. (Έκλεισε το τηλέφωνο.) Γυναίκα αύριο θα πάρω μαζί μου το παιδί 

στην δουλειά . 

-Μήτσο είσαι με τα καλά σου; 

-Απολύτως δυο φορές το μήνα θα κάνουμε μαζί ένα δρομολόγιο , ή χάνουμε το σπίτι 

έτσι όπως πάει. 

Όταν ο Μήτσος είδε τον σούπερμαν να αναβοσβήνει το κόκκι-

νο λαμπάκι στο στήθος του ήρθε η σούπερ ιδέα. Φόρτωνε αργά 

το απόγευμα το φορτηγό, χωρίς χαρτιά χωρία τίποτα. Χαράματα 

έφερνε το φορτηγό κοντά στο σπίτι του και έπαιρνε συνεπιβάτη 

τον γιό του. Με τα αλάρμ αναμμένα, όπως το λαμπάκι στο στή-

θος του Σούπερμαν έκανε όλη την διαδρομή . Όσες φορές τον 

σταμάτησε περιπολικό , το αντιλαμβανόταν από μακριά λόγω 

του ύψους της θέσης οδήγησης, με ένα σκαμπίλι ξύπναγε τον γιό 

του. Εκείνος ξαφνιασμένος ξύπναγε και άρχιζε τα κλάματα. Η μυ-

ρωδιά της μάνα του πουθενά για να τον παρηγορήσει και χειρο-

τέρευε το κλάμα. Ο Μήτσος ποτέ δεν σταματούσε στην άκρη του 

δρόμου αλλά δίπλα στο περιπολικό. Με τον μικρό στην αγκαλιά 

να έχει κοκκινίσει στο κλάμα μιλούσε στους αστυνομικούς . 

-Κύριε αστυνομικέ ο μικρός είναι άρρωστος πρέπει να πάει στο 

παίδων είναι ανάγκη , έχω τηλεφωνήσει με περιμένουν . 

Το ανοιχτό παράθυρο, ο θόρυβος του δρόμου τα φώτα των πε-

ριπολικών έκαναν τον μικρό να σπαράζει.  Η συμπόνια που έδει-

χναν οι αστυνομικοί  βοήθησαν τον Μήτσο να περνά τους ελέγ-

χους. Ήταν πολύ τυχερός δεν έπεσε ποτέ δυο φορές στο ίδιο πλήρωμα περιπολικού 

για τον ένα περίπου χρόνο που έκανε τα παράνομα δρομολόγια. Έβγαλε με άνεση το 

δάνειο του σπιτιού , μείνανε και λεφτά στην άκρη. Άλλαξε και εταιρεία δεν ήθελε πλέον 

να έχει συναλλαγές με τον κυρ Γιώργη και σοφά έπραξε γιατί έμαθε ότι από έλεγχο που 

του έγινε αργότερα βρέθηκαν παρατυπίες στην απόδοση ΦΠΑ. 

Ο Μικρός Θανάσης που έβγαλε μεροκάματα με τα σκαμπίλια έγινε ψυχολόγος με δι-

δακτορικό «η δυναμική του ονείρου στην ψυχοπαθολογία και ψυχοθεραπεία παιδιών». 

Στην πρώτη του δημόσια ομιλία παρόν η μητέρα του ο αδελφός και ο πατέρας του. 

Όταν του Θανάση του ζητήθηκε να δώσει ένα παράδειγμα ονείρου που μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί στην ψυχοθεραπεία. Αναφέρθηκε σε μια προσωπική εμπειρία. 

-Όταν εκπαιδευόμουν στην ψυχοθεραπεία ανέφερα στον καθηγητή που με είχε αναλά-

βει για ένα εφιαλτικό όνειρο της παιδικής μου ηλικίας. Ξυπνούσα μέσα σε ένα φορτηγό, 

υγρό χάδι απλωνόταν στα μάγουλα μου, πονούσε το μάγουλο μου και έκλαιγα, γύρω 

μου σειρήνες από περιπολικά και μετά ξανακοιμόμουν . Ξυπνούσα με νανουρίσματα 

στην αγκαλιά της μάνας μου. Αυτό το ερμήνευσε ο καθηγητής μου σαν μια ασυνείδητη 

επιθυμία για επιστροφή στην μήτρα, ένα περιβάλλον απόλυτης σιγουριάς και ασφάλει-

ας . 

Ο Θανάσης πρόσεξε ότι η μάνα του και ο πατέρας του αντάλλαξαν ένα παράξενο βλέμ-

μα , σαν να ζητούσε η μάνα του εξηγήσεις από τον πατέρα του.

Στον δρόμο της επιστροφής οδηγούσε ο Μήτσος , κατά παράβαση του οικογενειακού 

πρωτόκολλου αντί να έχει την γυναίκα του συνοδηγό έβαλε τον Θανάση. 

-Θανάση ένα παιδικό όνειρο, πέρα από επιθυμίες και φανταστικά και ασυνείδητα που 

είπες μπορεί να έχει και πραγματικά γεγονότα; 

-Και βέβαια λίγο παραλλαγμένα αλλά μπορεί να είναι πραγματικά. Γιατί ρωτάς; 

-Ε να το όνειρο που είπες έχει πραγματικά γεγονότα. ( Από τον καθρέφτη του αυτοκι-

νήτου η γυναίκα του με θυμωμένο βλέμμα περίμενε εξηγήσεις.) Το έζησες πραγματικά 

πέρα από τα άλλα τα επιστημονικά που είπες. 

-Τι εννοείς; 

- Ένα πριν 25 χρόνια υπήρχε έντονη οικονομική κρίση στην Ελλάδα , χρωστάγαμε και 

ένα δάνειο. Έβγαλα λεφτά με τον ιδρώτα μου αλλά όχι και με τον πιο έντιμο τρόπο. Αλλά 

βοήθησες και εσύ πολύ με τα ξαφνικά σου κλάματα. 

-Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς . 

-Μέχρι να πάμε σπίτι θα σας πω και αυτή την ιστορία να μην την έχω βάρος στην συνεί-

δηση μου…. Είχαμε που λες μεγάλη οικονομική κρίση και….. 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Άνιση μάχη ενάντια στη κρίση δί-

νουν οι ξενοδόχοι της Πελοποννή-

σου, όπως φάνηκε από την κίνηση 

του Πάσχα. Μπορεί να υπήρξε κά-

ποια κίνηση σε συγκεκριμένες πε-

ριοχές όπως στο Ναύπλιο, η οποία 

όμως αφενός δεν φαίνεται ότι 

«έβγαλε τα σπασμένα», αφετέρου 

δεν είναι αντιπροσωπευτική της κα-

τάστασης που επικτρατεί σε όλες τις 

περιοχές της περιφέρειας.

Η άνιση μάχη που δίνει εδώ και δύο 

χρόνια ο επιχειρηματικός κόσμος, 

ενάντια στην οικονομική κρίση, οι 

ασφυκτικές συνθήκες επιβίωσης 

όλων των κλάδων της αγοράς, η 

αγωνία των ξενοδοχειακών επιχει-

ρήσεων να παραμείνουν στη ζωή, η 

έλλειψη ρευστότητας, η εξοντωτική 

φορολόγηση, αλλά και σε μια σειρά 

από χρόνια προβλήματα που πλήτ-

τουν την επιχειρηματικότητα στη 

χώρα μας είναι τα βασικά θέματα 

που απασχολούν τον κλάδο.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 

Ξενοδοχείων Λακωνίας Δημήτρης 

Πολλάλης το 2011 ήταν μια χρονιά 

«διπρόσωπη» ως προς την εικόνα 

και τα μεγέθη του Ελληνικού Του-

ρισμού, η οποία εκ πρώτης όψεως 

παρέπεμπε σε μία καλή χρονιά, η 

αποτύπωσή όμως στα πραγματικά 

αποτελέσματα των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων διέφερε σημαντικά 

και ήταν άκρως απογοητευτική.

Οι ξενοδόχοι αντιμετωπίζουν σο-

βαρά προβλήματα επιχειρώντας σε 

ένα ασφυκτικό περιβάλλον εξ αιτίας 

της δυσβάσταχτης φορολόγησης, 

των εξοντωτικών ασφαλιστικών ει-

σφορών, του υψηλού κόστους σε 

βασικά είδη και παροχές (πετρέλαιο 

- νερό - ενέργεια - τέλη κ.λπ.), αλλά 

και του επιβεβλημένου λόγω κρίσης 

επανασχεδιασμού της τιμολογιακής 

πολιτικής, με νέες αναγκαστικά χα-

μηλότερες τιμές.

Δυστυχώς όμως η Πολιτεία, σύμ-

φωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης 

Ξενοδοχείων Λακωνίας, αντί να 

εφαρμόζει γενναίες αναπτυξιακές 

πολιτικές, επιμένει σε οριζόντια μέ-

τρα λιτότητας που επιτείνουν την 

ύφεση, προκαλώντας την κατάρ-

ρευση της εσωτερικής τουριστικής 

αγοράς.

Η μέχρι τώρα κατάσταση των κρα-

τήσεων κινείται σε ανησυχητικά 

χαμηλά επίπεδα, συγκριτικά με 

το αντίστοιχο περσυνό διάστημα, 

προσδιορίζοντας έτσι, μια δύσκολή 

χρονιά, μια χρονιά κυριολεκτικά και 

μεταφορικά Last Minute.

Ήδη, ο ξενοδοχειακός κλάδος με-

τράει τις αντοχές του, ενώ ταυτό-

χρονα και περισσότερο μετράει τις 

απώλειες του, αφού σε Πανελλαδικό 

επίπεδο πωλούνται, μέσω της Ελλη-

νικής και της Διεθνούς Κτηματαγο-

ράς, πάνω από 1.000 ξενοδοχεία και 

άλλα 500 είναι έτοιμα να βάλουν 

«λουκέτο».
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αγωνίζονται να παραμείνουν στη ζωή

Μάχη με την κρίση 

δίνουν οι ξενοδόχοι 

Με αφορμή τη μονάδα βιοαερίου, 

οι Οικολόγοι Πράσινοι αποστασιοποιούνται των γεγονότων

...κατά της βίας
Με επιστολή την οποία υπογρά-

φει ο συντονιστής Οικολόγων 

Πράσινων Πελοποννήσου Πανα-

γιώτης Σουκαράς, οι Οικολόγοι 

Πράσινοι προσπαθούν να απο-

μακρυνθούν των θέσεων του 

εκπροσώπου τους στο Περιφε-

ρειακό συμβούλιο κ. Μπρούκλη 

που τον έφεραν να ταυτίζεται με 

την πολιτική Τατούλη, τόσο για 

την σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτι-

κού τομέα, όσο και για τα ζητή-

ματα ευρυτέρου περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή 

τους: “οι Οικολόγοι Πράσινοι Πε-

λοποννήσου παρακολούθησαν 

με αποτροπιασμό τα επεισόδια 

που δημιούργησε ομάδα θερ-

μόαιμων πολιτών στο ΠΕΣΥΠ με 

αφορμή την χωροθέτηση μιας 

μονάδας βιοαερίου από αγρο-

κτηνοτροφικά απόβλητα στην 

Μαντινεία…

Πέρα από το αν συμφωνεί η δι-

αφωνεί κανείς με την πολιτική 

Τατούλη, το να ασκείται βία που 

μπορεί να φτάσει ακόμη και σε 

θανάτους πολιτών, δείχνει το 

μέγεθος της κρίσης που διέρχε-

ται η χώρα, που είναι πρωτίστως 

κρίση πολιτισμική εκτός από οι-

κονομική, πολιτική και οικονομι-

κή κρίση.

Είναι προφανές ότι ο τρόπος που 

ασκήθηκε και εξακολουθεί να 

ασκείται η πολιτική στην χώρα 

εξέθρεψε και επιτείνει φαινόμε-

να, που τώρα δύσκολα θα τιθα-

σευτούν ιδίως από εκείνους που 

τόσα χρόνια τα καλλιέργησαν 

και εξακολουθούν να τα καλλι-

εργούν για να αποκομίσουν πο-

λιτικά και προσωπικά οφέλη.

Φαίνεται σήμερα ότι ο ψύχραι-

μος και τεκμηριωμένος με κρι-

τήρια κοινωνικής συνοχής και 

οικολογικής συμβατότητας λό-

γος πνίγεται. Η χώρα δεν μπορεί 

να προχωρήσει έτσι, “τρώει τις 

σάρκες της”, κανένα πρόβλημα 

δεν μπορεί να λυθεί με την βία.

Οι ΟΠ ακριβώς στους σημερι-

νούς καιρούς δηλώνουν ότι εί-

ναι αντίθετοι με την βία σε κάθε 

μορφή της και γνωρίζοντας τα 

αδιέξοδα στα οποία αυτή οδη-

γεί, προσπαθούν να προτείνουν 

λύσεις βιώσιμες για την κοινωνία 

και το περιβάλλον”.

Όσον αφορά όμως το θέμα της 

μονάδας βιοαερίου στην Μα-

ντινεία, οφείλουν μια ξεκάθαρη 

απάντηση, την οποία αποφεύ-

γουν να την δώσουν πιθανόν για 

να μην έρθουν σε ρήξη με τους 

εκπροσώπους τους στο περιφε-

ρειακό συμβούλιο Πελοποννή-

σου.

Δημοκρατία χωρίς δημοκράτες

Πολλοί αρνούνται να γίνουν 

δήμιοι των συντρόφων τους. 

Μιχ.Μοδινός, «Η σχεδία»

Γκρίζα, μελαγχολική, κολοβή, ανάπηρη η Δημοκρατία μας  μό-

νον άχρηστη δεν είναι σ’αυτές τις δύσκολες και δυσοίωνες μέ-

ρες.

Ακόμα και ως οιονεί – κοινωνικό συμβόλαιο ή ως κατευθυντή-

ρια ηθική αξιών μας ωθεί σε συμφωνίες επί των ορίων και συμ-

μόρφωση με βάση κανόνες.

Η πολυεδρικότητα των ιδεολόγων κα η ρευστότητα των πολι-

τικών, η ανοησία των ηγετών κα η αφροσύνη των οπαδών, τα 

ψευδο – πάθη ( με τα πραγματικά παθήματα ως συνέπεια) δεν 

πρέπει να συσκοτίσουν την καθαρή, νηφάλια, συνετή σκέψη και 

την ψύχραιμη απόφαση μας να εκδιώξουμε τους καταχραστές 

της Δημοκρατίας μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα των θε-

σμών μας.

Δεν πρέπει να παρασυρθούμε  ούτε  σε 

αλληλοσπαραγμό των  «αδελ-

φών»κομμάτων ούτε σε αναζήτηση εξωθε-

σμικών και αυταρχικών μοντέλων (σωτηρί-

ας !!!) διακυβέρνησης και εξόδου από την 

κρίση.

Η απογοήτευση και η διάψευση πρέπει να 

μετουσιωθούν σε δύναμη ανατροπής.

Αυτοί λειτουργούν ως  οιονεί – κατεχόμε-

νοι από το δαίμονα της πολιτικής μανιέρας 

και ως εσαεί – στιγματισμένοι λόγω πολλα-

πλών οσφυκαμψιών. Αυτούς που τάζουν ή 

διατάζουν. Αυτούς τους κομπορρήμονες, 

φιλόδοξους υψηλοαξιωματούχους που 

αντιμετωπίζουν με όρους ιδιοχρησίας τα δημόσια πράγματα 

και που έχουν τον τελευταίο καιρό «ντυθεί» υπουργοί και υπο-

δύονται τους συνετούς σωτήρες του Έθνους. Ενώ τρέχουν συ-

νεχώς πίσω από τα γεγονότα προσπαθούν να μας πείσουν ότι 

προβλέπουν το μέλλον ή ότι δημιουργούν προϋποθέσεις ανά-

καμψης. Ενώ  τρώγανε, πίνανε, διορίζανε  επί δύο χρόνια τώρα 

επικαλούνται τη συνείδησή τους, όχι για να ζητήσουν συγνώμη 

και να παραιτηθούν, αλλά για να επανεκλεγούν.

Πρέπει να τους ανακόψουμε οριστικά τον δρόμο προς την Ανόρ-

θωση την Παλινόρθωση αλλά και τους συμψηφισμούς. Πρέπει 

να διώξουμε την κοινωνική μελαγχολία και την πολιτική κόπω-

ση, να αποφύγουμε εμπλοκές σε δρόμους υπαρξιακής ματαιό-

τητας και να στρέψουμε το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπό 

μας στον πλαϊνό συνάνθρωπο. Αρκετά υποφέραμε (και κάνα-

με και τους άλλους να υποφέρουν) με τα σοσιαλοφιλελεύθερα 

προσωπεία. Η δική μας καθαρή σκέψη και επιλογή, η δική μας 

βούληση για  ανασυγκρότηση  του σοσιαλιστικού, δημοκρατι-

κού, αριστερού, προοδευτικού χώρου θα μετατρέψει την αβου-

λησία τους σε αμετακίνητη ήττα.

Μπορεί το ιδιωτικό (και μάλιστα το στενά ατομικό) να κατίσχυ-

σε του δημοσίου (και μάλιστα του κοινού συμφέροντος). Μπο-

ρεί το lifestyle μοντέλο του έξυπνου λαμόγιου και όχι ο αφελής 

αλτρουϊσμός του Θανάση Βέγγου να αναπαράγεται συνεχώς 

ως νεοελληνικό πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπορεί 

κανείς να μην αναλαμβάνει (παρά τα μεγάλα λόγια) τις ευθύνες 

του, όμως δεν θα το βάλουμε κάτω.

Η συχνά  κομματική παράνοια  (που αναγνωρίζει αλληλεγγύη 

μόνο μεταξύ των ιδίων τάξεων και όχι επί παντός πάσχοντος ) 

δεν συμβάλλει στην ενότητα επί των Αρχών και δια των Αρχη-

γών. Για να αντιστρέψει η βάση αυτή τη χρόνια ασθένεια πρέπει 

να «γαλουχηθεί» χωρίς παρωπίδες. Δίκαιο δεν είναι ότι αρέσει 

στον καθένα (Οράτιος) και  Ελευθερία  σημαίνει ότι θα γίνουν 

πράγματα που δεν μας αρέσουν (Φ.Α.Χάγιεκ). Όσο και αν ένας 

ελεύθερος άνθρωπος δεν αισθάνεται πάντοτε  «ελεύθερος»  η 

αυθαιρεσία δεν συνιστά τη σωστή απάντηση. Η Ελευθερίαείναι 

στάση και επιλογή ζωής. Το ίδιο και η Δημοκρατία.

Αυτή η βαθιά και στέρεη πεποίθηση προηγείται κάθε πολιτικής 

θέσης ή κομματικής ψήφου. Δεν είμαι αιθεροβάμων. Δεν σκο-

πεύω, όμως, να αμφισβητήσω το δημοκρατικό ιδεώδες λόγω 

της κρίσης ή της ακρισίας των πολιτικών. Δεν θα τιμωρήσουμε 

τη Δημοκρατία αλλά τους επίορκους.
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Με νεότερη επιστολή προς το 

διοικητικό συμβούλιο του Οργα-

νισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτησης (Ο.Τ.Ε.Κ.) και προς 

το Υπουργείο Πολιτισμού – Του-

ρισμού, Γραφείο Υπουργού, σύσ-

σωμο το δημοτικό συμβούλιο του 

δήμου Ναυπλιέων επαναφέρει το 

θέμα της σχολής, αφήνοντας μά-

λιστα αιχμές πως θα εξεταστεί η 

νομιμότητα της απόφασης.

Συγκεκριμένα στην επιστολή η 

οποία υπογράφεται από τους 

επικεφαλής (Π. Αναγνωσταρά, 

Αναστάσιο Σαλεσιώτη, Χρήστο 

Γραμματικόπουλο, Ιωάννη Γκιό-

λα και Ανδρέα Βασιλείου) όλων 

των δημοτικών παρατάξεων που 

απαρτίζουν το δημοτικό συμβού-

λιο αναφέρεται: «Με έκπληξη πλη-

ροφορηθήκαμε την από 9/4/2012 

απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. 

περί της μεταφοράς της Σχολής 

Τουριστικών Επαγγελμάτων Ναυ-

πλίου, από τον Δήμο Ναυπλιέων 

(Τολό) στον Δήμο Άργους – Μυ-

κηνών. Κατόπιν αυτών, επιθυμού-

με να επισημάνουμε τα εξής:

1) Ενώ την Παρασκευή 6/4/2012 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

του Δημάρχου και των επικεφα-

λής των δημοτικών παρατάξεων 

του Δήμου με την Αντιπρόεδρο 

του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. κα. Μπόγρη 

και με την Γενική Γραμματέα Του-

ρισμού κα. Μπέη, όπου και προ-

φορικά αναπτύχθηκαν αναλυτικά 

οι προτάσεις του Δήμου, για τη 

στέγαση της Σχολής και μάλιστα 

χαρακτηρίστηκαν όχι μόνο ενδι-

αφέρουσες αλλά και ικανοποιη-

τικές. Δόθηκε δε η διαβεβαίωση 

ότι θα εξεταστούν σοβαρά ακόμη 

και με επιτόπια αυτοψία. Παρά 

ταύτα αιφνιδιαστικά, εν κρυπτώ 

και χωρίς την παραμικρή ενημέ-

ρωση, τρεις (3) μέρες μετά πραγ-

ματοποιήθηκε συνεδρίαση του 

Ο.Τ.Ε.Κ. με αποτέλεσμα τη γνωστή 

απόφαση. Αξίζει να σημειώσουμε 

εδώ ότι μεταξύ των αρχικών κα-

τατεθειμένων προτάσεων υπήρχε 

και η δοκιμασμένη λύση των κτι-

ρίων του ΟΑΕΔ, για την εξέταση 

της οποίας ουδεμία ουσιαστική 

ενέργεια αναλήφθηκε εκ μέρους 

των συναρμοδίων Υπουργείων 

(Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρι-

σμού, Υπουργείο Απασχόλησης).

2) Διερωτώμεθα γιατί ένα διορι-

σμένο Δ.Σ. ενός Δημοσίου Οργα-

νισμού λίγες ώρες προ της ανα-

μενόμενης διαλύσεως της Βουλής 

και ταυτόχρονης προκηρύξεως 

εκλογών, «σπεύδει» να συνεδριά-

σει και να «κλείσει» την υπόθεση.

3) Ως προς την ουσία του θέματος 

δεν θα επεκταθούμε, είναι άλλω-

στε και εγγράφως κατατεθειμένες 

οι απόψεις του Δήμου Ναυπλιέων. 

Ευχόμαστε όμως η εσπευσμένη 

μεταφορά της Σχολής από μία 

τουριστική πόλη, που επί 40 χρό-

νια αποτελεί την φυσική έδρα της 

Σχολής, να μην αποβεί εις βάρος 

της εύρυθμης λειτουργίας της, 

με τελικό αποτέλεσμα το κλείσι-

μό της που ήταν δυστυχώς και η 

αρχική εισήγηση του Υπουργείου 

Πολιτισμού - Τουρισμού.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπο-

γραμμίσουμε ότι στην εποχή της 

λαϊκής επιταγής για διαφάνεια 

σε όλες τις αποφάσεις της Δη-

μόσιας Διοίκησης, ο χειρισμός 

της μεταφοράς της Σχολής από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ο.Τ.Ε.Κ. εγείρει ερωτηματικά τόσο 

ως προς την διαδικασία όσο και 

ως προς την ουσία. Όπως γίνεται 

αντιληπτό η υπόθεση για εμάς δεν 

«κλείνει» εδώ. Τώρα μόλις «ανοί-

γει». Πέραν της ενημερώσεως με 

την παρούσα και όλη την σχετική 

αλληλογραφία προς το αρμόδιο 

Προϊστάμενο Υπουργείο, η υπό-

θεση θα επανέλθει από εμάς ού-

τως ή άλλως στο νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ο.Τ.Ε.Κ. και προς 

κάθε κατεύθυνση, ως προς τη 

νομιμότητα και σκοπιμότητα της 

απόφασης αυτής».

Σαφώς ενοχλημένος από την νέα 

βεντέτα μεταξύ Ναυπλίου και Άρ-

γους που άνοιξε με την μεταφορά 

της σχολής, ο Δήμαρχος Άργους 

–Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος 

τόνισε στον «α»: «Είναι ντροπή! 

Για μια σχολή που θα φέρει ίσαμε 

με 4 πούλμαν κόσμο στο Άργος 

ενώ το Ναύπλιο βουλιάζει από 

επισκέπτες, να ανοίγουν τέτοια 

αντιπαράθεση. «Αυτοί που μας 

χρωστάνε στην ΔΕΥΑΡ-Μ για τον 

βιολογικό εδώ και πολλά χρόνια 

300.000ευρω και αντί να έρθουν 

να το ρυθμίσουν το χρέος τους, 

βρίζουν και τα παιδιά μας ότι πάνε 

στα «βλάχικα» του Ναυπλίου και 

αφήνουν τα ωραία λεφτά τους 

δεν έχουν κανένα δικαίωμα να 

διεκδικούν τώρα μια σχολή που 

επί 20 χρόνια είχαν ξεχάσει την 

ύπαρξή της στο Τολό, το οποίο 

μέχρι πρότινος δεν άνηκε καν 

στον Δήμο Ναυπλίου». Μάλιστα 

ο κ. Καμπόσος άφησε να διαφανεί 

πως η αντιπαράθεση θα μεταφερ-

θεί πλέον και σε άλλους τομείς, 

όπως τις αντλούμενες ποσότητες 

νερού από τους δύο δήμους απ 

τις πηγές της Λέρνας τονίζοντας 

πως θα πρέπει κάποιοι να κατα-

λάβουν πως δεν είναι μόνοι τους 

στο νομό για να αλωνίζουν όπως 

έκαναν στο παρελθόν. Δεν μπο-

ρεί να τραβά κανείς όποια ποσό-

τητα νερού θέλει απ την Λέρνα. 

Θα μετρηθούν οι ποσότητες που 

αντλούν οι δύο δήμοι, ώστε να 

διαφυλαχτούν οι πηγές μας. Εμείς 

ως δημοτική Αρχή είμαστε απο-

φασισμένοι να υπερασπιστούμε 

τα συμφέροντα του Δήμου μας». 

Διευκρινήσεις Αναγνωσταρά

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ναυ-

πλιέων και νυν υποψήφιο βου-

λευτή με την ΝΔ Π. Αναγνωστα-

ρά, η μέχρι τώρα στάση του στο 

θέμα της ΣΤΕ, υπαγορεύτηκε από 

την ιδιότητά του ως δημάρχου: 

“Κάποιοι προσπαθούν να εκμε-

ταλλευτούν τη στάση μου σε ό,τι 

αφορά στη μεταστέγαση της Σχο-

λής Τουριστικών Επαγγελμάτων 

από το Ναύπλιο στο Άργος.

Κάποιοι προσπαθούν να αποδεί-

ξουν ότι προσπαθώ να κάνω κακό 

στην πόλη του Άργους. Μάλιστα 

προσπαθούν να με βλάψουν πα-

ροτρύνοντας τους Αργείους να 

μη με στηρίξουν στις επόμενες 

βουλευτικές εκλογές.

Απαντώ λοιπόν σε όλους αυτούς:

α) Μέχρι της παραιτήσεώς μου 

και για όσες ημέρες θα είμαι ακό-

μα Δήμαρχος Ναυπλιέων, οφείλω 

να προασπίζομαι τα συμφέροντα 

των Δημοτών μου και του Δήμου 

μου, γι’ αυτό έχω δώσει όρκο και 

αυτό έκανα επί δέκα χρόνια και θα 

το κάνω μέχρι την τελευταία ημέ-

ρα της θητείας μου.

β) Το θέμα της Σχολής δεν είναι 

ότι οι δύο πόλεις διεκδικούν την 

εγκατάσταση μιας καινούργιας 

Σχολής στην Αργολίδα. Εμείς προ-

σπαθούμε, όπως είναι λογικό, να 

μην φύγει η Σχολή από το Ναύ-

πλιο, και δεν διεκδικούμε τίποτα 

από το Άργος.

γ) Θυμίζω ότι όταν ετέθη θέμα για 

αγορά οικοπέδου προκειμένου 

να εγκατασταθεί στην Αργολίδα 

το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

εγώ ήμουν πρώτος αυτός που 

δέχτηκε το οικόπεδο αυτό να 

αγοραστεί εντός των Διοικητικών 

ορίων του Άργους στο Δ.Δ. Δαλα-

μανάρας. Και αυτό το έκανα γιατί 

πίστευα ότι η αναπτυξιακή πορεία 

των δύο πόλεων είναι κοινή.

δ) Ο Αργειακός λαός έχει κριτήριο 

και γνωρίζει πολύ καλά να εκτιμά 

πρόσωπα και πράγματα. Ξέρει 

να εκτιμά την δουλειά που έκανα 

επί δέκα χρόνια στο Δήμο μου, 

ξέρει ότι τον υπηρέτησα πιστά, 

αποδοτικά και πάνω απ’ όλα με 

διαφάνεια. Φεύγω από το Δήμο 

Ναυπλιέων με το κεφάλι ψηλά 

μετά από δέκα χρόνια, αλέκιαστος 

και υπερήφανος. Εύχομαι να γίνει 

αυτό και με αυτούς που τώρα με 

κατηγορούν για την υπηρέτηση 

με θρησκευτική ευλάβεια τους 

Δημότες μας.

ε) Ο λαός του Άργους, αλλά και ο 

λαός της Αργολίδας γνωρίζει την 

πορεία μου και γνωρίζει πως όπως 

δούλεψα για το Δήμο Ναυπλιέων, 

έτσι θα δουλέψω για τα συμφέρο-

ντα και την πρόοδο όλης της Αρ-

γολίδας αλλά και του Άργους”.

13
Δεν εγκαταλείπει το θέμα της σχολής Τουριστικών επαγγελμάτων ο Δήμος Ναυπλίου

No pasaran, από Καμπόσο
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Βιβλίο του Περράκη για τις Γερμανικές αποζημιώσεις

Δωρεάν εφαρμογή σε Android και iOS  για τους τουρίστες

Ψηφιακή ξενάγηση 

στην Επίδαυρο
Δωρεάν ψηφιακή ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου 

έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 

οι επισκέπτες, μέσα από εφαρμογή 

που μπορούν να εγκαταστήσουν στα 

κινητά τους τηλέφωνα.

Μάλιστα, το Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων (ΤΑΠ) θα χορηγήσει το φωτο-

γραφικό υλικό που διαθέτει για την 

Επίδαυρο και το όνομα του ΤΑΠ θα 

αναγράφεται στους χορηγούς σε εμ-

φανές σημείο της εφαρμογής. 

Επίσης μετά από πρόταση της προ-

ϊσταμένης της Διεύθυνσης Μουσεί-

ων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων Μαρίας Λαγογιάν-

νη θα τοποθετηθούν οθόνες tablet, 

ώστε ο επισκέπτης να έχει τη δυνα-

τότητα ελεύθερης πρόσβασης και 

ενημέρωσης.

Η καινοτόμος εφαρμογή απευθύ-

νεται στους χρήστες «έξυπνων» κι-

νητών τηλεφώνων και λειτουργεί 

σε όσες συσκευές βασίζονται σε 

λειτουργικά συστήματα Android και 

iOS , αξιοποιώντας όλες τις τεχνολο-

γικές δυνατότητες των σύγχρονων 

συσκευών, όπως το GPS ή την ψηφι-

ακή πυξίδα.

Η ψηφιακή ξενάγηση στον αρχαιολο-

γικό χώρο της Επιδαύρου, διατίθεται 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 

και θα γίνεται δωρεάν. Οι επισκέ-

πτες, μέσα από τα κινητά τους, έχουν 

τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα 

παραπάνω μνημεία είτε την ώρα που 

βρίσκονται μέσα στον αρχαιολογικό 

χώρο είτε από οποιοδήποτε άλλο 

σημείο του πλανήτη.

Η εικονική ξενάγηση περιλαμβά-

νει εικόνες, βίντεο, τρισδιάστατες 

αναπαραστάσεις, κείμενα και αφη-

γήσεις από τους δύο συντελεστές 

των ανασκαφών και αναστηλώσε-

ων -τους καθηγητές Πέτρο Θέμελη 

και Βασίλη Λαμπρινουδάκη-, καθώς 

και αποσπάσματα από τις εργασί-

ες συντήρησης. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να κατεβάσουν τις δύο 

εφαρμογές από τις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των εταιρειών APT και 

EasyGuideApp.

Την εφαρμογή ενός προγράμματος 

που δημιούργησε το «Διάζωμα», 

σε συνεργασία με την εταιρεία πλη-

ροφορικής Apt και τη χορηγία του 

Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Ο καθηγητής Στέλιος Περράκης, 

Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμά-

των του Ανθρώπου και Ανθρωπι-

στικής Δράσης, ο εκδοτικός οίκος 

Ι. ΣΙΔΕΡΗΣκαι ο κ. Γιάννης Μπόλλας 

Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου

παρουσιάζουν το βιβλίο σε επιμέ-

λεια Στέλιου Περράκη «Το ζήτημα 

των Γερμανικών Πολεμικών Επανορ-

θώσεων στην Ελλάδα».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί 

την Κυριακή 22 Απριλίου και ώρα 

18:30

στο «Βουλευτικό», Ναύπλιο.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Χρι-

στίνα Σταμούλη, Δικηγόρος, Θεόδω-

ρος Καζάς, Πρόεδρος Δικηγορικού 

Συλλόγου Ναυπλίου, Γεώργιος Σέκε-

ρης, Πρέσβυς ε.τ., Δημήτρης Καραϊ-

τίδης, Πρέσβυς ε.τ.

Θα συντονίσει ο Σταύρος Λυγερός, 

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας

Γέμισε χρώμα και στοίχους το Άργος

Θέλοντας να συμβάλλει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποί-

ησης, η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη, της Κ.Ε.Δ.Α.-Μ. διακόσμησε το 

κέντρο της πόλης του Άργους με πολύχρωμες αφίσες που παραπέ-

μπουν στην Άνοιξη, οι οποίες είναι γεμάτες από ποιητικούς στίχους 

από καταξιωμένους ποιητές και ταλαντούχους μαθητές. 

Στον προαύλιο χώρο του δημαρχείου εκτίθενται πάνω από 150 στί-

χους μαθητών γυμνασίου και λυκείου που είχαν κληθεί να βοηθή-

σουν στην προσπάθεια αυτή με τις ποιητικές τους δημιουργίες. Στό-

χος αυτής της προσπάθειας ήταν η ενίσχυση του διαλόγου, η διάδοση 

της ποίησης στο ευρύ κοινό και η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για 

την ποίηση σε ολόκληρη την πόλη.

Βραβεύουν τον 

Γ. Μιχαλακόπουλο
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών και η 

Κ.Ε.Δ.Α-Μ (Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Άργους-Μυκηνών) παρουσι-

άζουν τον θεατρικό μονόλογο του 

συγγραφέα-δημοσιογράφου Γρηγό-

ρη Χαλιακόπουλου Θυρίδα 111.Η 

ιστορία του Ισίδωρου, ενός απογο-

ητευμένου από τη ζωή του υπαλ-

λήλου τραπέζης, είναι τόσο αλη-

θινή που θα μιλήσει στις καρδιές 

όλων. Εναλλαγές χαράς και θλίψης, 

απελπισίας και ελπίδας, ανατροπές 

και λύτρωση.Το έργο ανεβαίνει σε 

σκηνοθεσία Νίκου Κλησιάρη. 

Παίζουν οι :Ισίδωρος : Νίκος Κλη-

σιάρης και κος. Ευθυμιάδης (φωνή) 

: Γιώργος Μιχαλακόπουλος 

Παραστάσεις : Σήμερα 19, 20, 21, 

22, 27, 28, 29 Απριλίου στην Αίθου-

σα Τέχνης Αμυμώνη στους Στρατώ-

νες Καποδίστρια στο Άργος. 

Ώρα έναρξης: 9.30 μ.μ. Διάρκεια 

Παράστασης: 60 Λεπτά. Τιμή Εισιτη-

ρίου: 5 Ευρώ 

Το Σάββατο, μεθαύριο, ο Δήμος 

Άργους-Μυκηνών θα τιμήσει τον 

σπουδαίο ηθοποιό Γιώργο Μιχαλα-

κόπουλο για την πολυετή προσφο-

ρά του στην Τέχνη. Θα προβληθεί 

ένα σπάνιο τηλεοπτικό ντοκου-

μέντο από την τηλεοπτική σειρά 

«Εκείνος κι Εκείνος» του Κώστα 

Μουρσελά και κατόπιν ο Δήμαρχος 

Άργους-Μυκηνών, Δημήτρης Κα-

μπόσος, θα απονείμει στο γνωστό 

ηθοποιό τιμητική πλακέτα. 
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Βράβευση μαθητή 

σε διαγωνισμό 

φιλοσοφίας

Στην πρώτη πεντάδα των νικητών του πρώτου Πα-

νελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας μπήκε η Χρι-

στίνα Τσουκαλά, από το Νέο Σχολείο.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή-

μιο Πατρών. Συμμετείχαν τουλάχιστον 300 μαθητές 

από όλη την Ελλάδα.

Το ΚΕΣ προσέφερε τα βραβεία στους νικητές: μια 

πλούσια σειρά βιβλίων φιλοσοφίας, η οποία είχε 

επιλεγεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Δια-

γωνισμού.

Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσο-

φίας γεννήθηκε το 2009, όταν το ΚΕΣ προσέγγισε 

το Πανεπιστήμιο Πατρών και συν-αποφασίστηκε 

να διεκδικήσει η χώρα μας τη Διεθνή Ολυμπιά-

δα Φιλοσοφίας του 2010. Η Ολυμπιάδα του 2010 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αθή-

να, υπό την αιγίδα της UNESCO και του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Υποστηρίχθηκε οικονομικά από το Υπουργείο Πο-

λιτισμού (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού). Στην 

Ολυμπιάδα του 2010 συμμετείχαν περισσότεροι 

από 130 μαθητές και καθηγητές από όλο τον κόσμο 

(Ινδία, Νότια Κορέα, Κίνα, Αργεντινή, Ρωσία, Ιταλία 

κλπ.). Μετά από συζητήσεις με το ΥΠΔΜΘ τα επό-

μενα δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε το 2012, για 

πρώτη φορά, ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνι-

σμός Φιλοσοφίας.

Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Τμήμα Φιλο-

σοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία 

με το ΚΕΣ και την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, 

και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ο Διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα επίσημης εκ-

προσώπησης της Ελλάδας στη Διεθνή Ολυμπιάδα, 

η οποία θα γίνει τον Μάιο 2012 στο Όσλο, και συμ-

βάλλει στην ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπου-

δών, ιδιαίτερα της φιλοσοφίας στα σχολεία και ευ-

ρύτερα στην παιδεία μας. 

Της Ζωοδόχου πηγής
Αύριο, Παρασκευή της Διακαινησί-

μου, 20 Απριλίου, όπως κάθε χρόνο, 

έτσι κι΄ εφέτος με λαμπρότητα θα 

εορτασθεί η εορτή της Ζωοδόχου πη-

γής στο Κεφαλάρι 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδό-

θηκε από το Εκκλησιαστικό Συμβού-

λιο του Ιερού Ναού:

Την παραμονή, Πέμπτη 19 Απριλίου 

και ώρα 7.30 μ.μ. θα τελεστεί Μέγας 

Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατού-

ντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 

Έπιδαύρου κ. Καλλινίκου. Θα ακολου-

θήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος 

της Παναγίας.

Την ημέρα της εορτής και ώρα 7.00 

π.μ. θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία 

λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καλεί 

όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να 

παραστούν στην μεγάλη αυτή εορτή 

και να τιμήσουν μετά του οφειλομέ-

νου σεβασμού την Παναγία την Κεφα-

λαριώτισσα, την αναβλύζουσα αενά-

ως χάριτας, την βρύσιν των ιαμάτων.

“Ύδωρ το ζωήρρητον της πηγής, μάν-

να το προχέον, τον αθάνατον δροσι-

σμόν, το νέκταρ το θείον, την ξένην 

αμβροσίαν, το μέλι το εκ πέτρας,πί-

στει τιμήσωμεν”.



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 1
9

.0
4

.1
2

16

Από το βιβλίο του Μακαριστού Παντελεήμονος Κ. Καρανικόλα «Το Κρανίδι»

Ο όρκος των Κρανιδιωτών στις 4 Απριλίου 1821
Ό Αρσένης Κρέστης ή Κρέστας γνωστός 

στό Κρανίδι σαν Παπα - Αρσένης, γεν-

νήθηκε στό Κρανίδι τό 1779. Τό κοσμικό 

δνομά του ήταν Αλέξανδρος. Τό επώνυ-

μο Κρέστας πού υπάρχει μέχρι σήμερα 

στό Κρανίδι, είναι αλβανική παραφθορά 

του Χρή στος ή Χρήστου. «Οταν ήρθε ο 

Αλέξανδρος σέ ηλικία γιά χει ροτονία, 

χειροτονήθηκε διάκος καϊ πήρε τό όνο-

μα Αρσένιος. Πού χειροτονήθηκε δεν εί-

ναι γνωστό. «Ισως στ* Άνάπλι, ίσως στην 

Κωνσταντινούπολη. Πάντως μετά τήν 

χειροτονία του αργότερα άφού εγινε και 

παπάς διωρίστηκε ηγούμενος της Μονής 

Ζωοδό χου Πηγής Κορωνίδας (Κοιλάδας) 

. Ηταν πολύ ευσεβής, πολύ προσηλωμέ-

νος στα θεία καί γενναιότατο παληκάρι, 

φυσικά, όπως οι γνήσιοι Κρανιδιώτες. 

Έσπούδασε σαν Ιερωμένος στήν περί-

φημη τότε Σχολή τής Δημητσάνας, μέ 

δαπάνες των Μονών Άγ. Άναργύρων και 

Ζωοδόχου Πηγής Κοιλάδας. «Εγκαιρα μυ-

ήθηκε στή Φιλική Εταιρεία καί έγινε έτσι 

Φιλικός. Κατά τήν επανά σταση του 1821 

ώνομάστηκε αρχηγός οχι μόνο τών Κρα-

νιδιωτών άλλα ολης τής Έρμιονίδας καϊ 

τής Επιδαύρου, τούτο δέ, φυσικά, λόγω 

τής μόρφωσης του γιατί ασχολήθηκε 

έκτος από τά Εκκλη σιαστικά και μέ νομι-

κά θέματα, στό Οίκουμενικό Πατριαρχείο, 

όπου τοποθετήθηκε γιά διάστημα σέ 

υπηρεσία γιά τίς εξωτερικές υποθέσεις. Ό 

διορισμός σαν άρχηγού Έρμιονίδας κλπ. 

πού δημο σιεύεται στό Β’ μέρος μαζί μέ τά 

αλλα Κρανιδιώτικα έ’γγραφα λέει τά έξης: 

«Σήμερον τήν 25 Μαρτίου 1821 διορί-

ζομεν γενναίον άρχηγόν τών στρατιωτι-

κών δυνάμεων Αργολίδος (εννοεί όπως 

φαίνε ται τήν Έρμιονίδα) τόν Άρσένιον 

Α. Κρέσταν καί τούς οπαδούς αυτού 

οπλαρχηγούς, Άναστάσιον Ν. Μονοχάρ-

τζην, Νικόλαον Α. Κρέσταν, Άναγνώστην 

Κ. Ζέρβαν, ώς εφόρους καί τούς έξης: Ι-

ερομόναχο ν Διονύσιον Π. Βούλγαρην, 

ήγούμενον τής Μονής Αύγοΰ, τον ήγού-

μενον της Μονής Ζωοδόχου Πηγής Ίωά-

σαφ Οικο νόμου ή Τζερεμέν, κατά διαταγή 

ν ημών νά διοικούν νά διατάσ σουν τους 

οπαδούς των υπέρ της κοινής ελευθερίας 

και σωτηρίας του Ελληνικού Γένους. Έν 

«Υδρα τή 25 Μαρτίου 1821». 

Την διαταγή την υπογράφουν οι:

Αναστάσιος Μπότασης 

Ιωάννης Όρλάνδος 

I. Μέξης 

Γ. Κουντουριώτης 

Λ. Κουντουριώτης 

Γκίκας Μπότασης.

«Οταν στις 4 Απριλίου 1821 οι Κάτω Να-

χαγιώτες, μετά τον όρκο στο Γκοΰρι - Βι-

τόρεσε στο Γραμματικό, έκαναν τον γενι-

κό δρκο στο Μοναστήρι τής Κοιλάδας, ό 

Παπαρσένης είπε α κριβώς; «Όρκίζομαι 

έν ονόματι τών τετιμημένων οστών τών 

παναρχαιοτάτων προπατόρων ημών Ελ-

λήνων» και μετά άφού έπαλάμισε τό άγι-

ον Ευαγγέλιο είπε: «Ελευθερία ή θάνατος 

α  δ ε λ φ ο ί » . 

Στό σχετικό κείμενο πού δημοσιεύεται 

πάρα κάτω στό Β’ μέρος τών εγγράφων 

μέ τά έγγραφα αναφέρονται τά έξης: 

«Εις τον δρόμον τής Κοιλάδος επί του λί-

θου τούτου τό 1821 τή 4η Απριλίου όταν 

οί προπάτορές μας έξ ε στράτευσαν κατά 

τών βαρβάρων τής Εθνικής όποδουλώ-

σεως, όπου διέτρεχον τόν εσχατον τών 

κινδύνων, ζωή, τιμή και περιουσία, έδω-

σαν χείρας και κατόπιν έγένετο ό αγια-

σμός καϊ έξεβρόντησαν, (έκαναν δμο-

βροντία όπλων, σημ. ιδ.) γονατιστοί 

άνδρες και γυναίκες, στόν λεγόμενο άλ-

βανιστί «Γκούρι βιτόρεσε».Άπό τά άλλα 

κείμενα και έγγραφα προκύπτει ότι ή 

Επα νάσταση στό Κρανίδι κηρύχτηκε μέ 

παρόρμηση του Γκίκα Μπό ταση, Κρανι-

δαϊο - Σπετσιώτη στις 27 Μάρτη 1821 και 

άφου α κολούθησε ή επιστράτευση, δό-

θηκε ο όρκος στις 4 Απρίλη 1821 στό 

«Γκούρι Βιτόρεσε».Ό Παπα - Αρσένης 

ήταν ατρόμητος και ακαταμάχητος α γων-

ιστής, ιδεολόγος δέ και αγνότατος πατρι-

ώτης και στρατιώ της. Διακρίθηκε σέ πολ-

λές μάχες μέχρι τό θάνατο του και 

άντίκρυσε μέ πολύ παληκαριά πολλές 

παγίδες. Διακρίθηκε κατά τήν πο λιορκία 

του Φρουρίου του «Αργούς τόν Απρίλιο 

του 1821 όταν τό πολιορκούσε ο Κεχα-

γιάς του Χουρσίτ. Δέν έλειψε άπό τήν αρ-

χή άπ’ τήν πολιορκία του Άναπλιου, όπου 

Εδειξε μέγιστο ήρωϊ- 

σμό, καί στη συνέχεια της πολιορκίας, 

λόγο αργότερα, ανέλαβε μέ τους Κρανι-

διώτες την πολιορκία της ανατολικής 

πλευράς του Φρουρίου του Άναπλιού. 

«Οταν ό Κεχαγιάμπεης (Μουσταφά Κε-

χαγιάς) εισέβαλε από την Κορινθία στην 

Αργολίδα ό Παπα -Αρσένης θέλησε να 

τόν αναχαίτιση στο φράγμα του πόταμου 

Ξε ριά. Άλλα τό φράγμα πού δεν ήταν τα-

μπούρι, άλλα κατασκεύα σμα για την 

εμπόδιση των νερών του χειμάρρου δέν 

άντεξε στην ορμή του ξεκούραστου καί 

ορμητικού ίππικου των Τουρκαλβανών 

του Κεχαγιάμπεη καθώς καί του πεζικού 

του. «Ετσι όταν άρ χισε νά κυκλώνεται το 

φράγμα, οι «Ελληνες αναγκάστηκαν νά 

υποχωρήσουν, για πολλούς δέ ή υποχώ-

ρηση μετατράπηκε σέ ά τακτη φυγή. Άπό 

τούς φυγάδες τούς όποιους καταδίωκαν 

πιά oι Τούρκοι, μερικοί μέ 600 γυναικό-

παιδα, κατάφυγαν στό παλαιό Φρούριο 

του «Αργους οπου ήταν τό Μοναστήρι 

της Κατακεκρυμμένης και άλλοι, οί πιο 

άοπλοι μέ άλλα γυναικόπαιδα, κατέφυ-

γαν στους Αφεντικούς Μύλους. 

Ό · Παπαρσένης ήταν στην Κατακεκρυμ-

μένη. Ή θέση του καί τών παληκαριών 

του ήταν πολύ δύσκολη καί τήν έκανε α κ-

όμη πιό δύσκολη ή ύπαρξη έκεί τών γυ-

ναικόπαιδων πού άρχι σαν νά υποφέρουν 

άπό έλλειψη τροφών καί νερού. Ό Κεχα-

γιάς πληροφορήθηκε ότι μέσα στο Φρού-

ριο - Μοναστήρι ήταν καί ό ήρωας της 

πολιορκίας του Άναπλιου Παπά - Αρσέ-

νης, ενίσχυσε την πολιορκία, καί κάλεσε 

τόν Παπαρσένη νά παραδοθή. Ό Πα πά - 

Αρσένης έδωσε τήν άδεια στα γυναικό-

παιδα νά παραδοθούν. «Οταν δέ αυτοί 

του είπαν «εσύ τί θά κάνης παπούλη;» 

εκείνος α πάντησε: «‘Εσείς κάνετε δτι σας 

παραγγέλνει ό Πασάς. Έγώ τί θά κάνω εί-

ναι δουλειά δική μου». Τήν ίδια νύχτα ο 

Παπά - Αρ σένης έκανε ηρωική έξοδο μέ 

τα σπαθιά στά χέρια καί έσώθηκε καί αυ-

τός καί τά παληκάρια του άπό τήν βέβαιη 

καταστροφή τους, άπό τόν Κεχαγιά. 

«Οταν τόν πρωτοείδαν μετά τήν ήρωϊκή 

έξοδο του άπό τήν Κατακεκρυμμένη, φί-

λοι του καί πολεμιστές φιλέλληνες καί τόν 

ερώτησαν πώς έτόλμησε μια τόσο επικίν-

δυνη έξοδο τόσων λίγων πολεμιστών 

μέσα άπό τέτοιο εχθρικό καί μαι νόμενο 

στρατόπεδο, απήντησε. «Έγώ τόκανα 

γιατί είμαι Κρανι διώτης μέ δυό τρύπες 

στή μύτη». (Ού γιάμ Κρανιδιότ μέ ντί βερε 

ντε χούντε) . Αυτό τό τελευταίο «δυό τρύ-

πες στή μύτη» στά αρβα νίτικα είναι δη-

λωτικό τής παληκαριας καί της αφοβίας. 

Λίγο αργότερα ρωτούσε τόν Παπά - Αρ-

σένη ένα φιλέλληνας γιά τό ήρωϊκό του 

αυτό εγχείρημα της Κατακεκρυμμένης, 

εκείνος δέ του απάντησε μέ λίγα λόγια: 

«‘Άκου δώ σιορε αυτό άν έχης καρκαλέ-

τσι τό κάνεις, άν δέν έχεις καρκαλέτσι δέν 

τό κάνεις». Καρκαλέτσι στά αρβανίτικα 

είναι ή ακρίδα, εδώ δέ ακρίδα έννοούσε 

ο Παπα - Αρσένης τήν εσωτερική ψυχική 

παρόρμηση. Ή πάρα πάνω αρβανίτικη 

έκφραση σώζεται ακόμα μέχρι σήμερα. 

‘’·._, Τό 1822 έξεστράτευσε μαζί μέ τον Νι-

κηταρά στήν Ανατολι κή Ελλάδα. Τον Ιού-

νη τοϋ 1822 άπασχολήθηκε στήν πολιορ-

κία του Άναπλιού καί έγραψε πρός τόν 

Υπουργό της Θρησκείας Έπίισκοπο 

Άδρούσης Ιωσήφ τό πάρα κάτω γράμμα 

για νά διοριστή ηγούμενος τοΰ Μονα-

στηρίου του Αύγου, ό Ιερομόναχος Άνα-

νίας. Γιά τόν διορισμό αυτό ήσαν σύμφω-

νοι καί ο πολύ γέρος ηγούμενος «Ανθιμος 

του Αύγού, καί όλη ή αδελφότητα, όπως 

φαί νεται από γράμμα πρός τόν Άνδρού-

σης Ιωσήφ της 25 Ιούνη 1822 του ηγου-

μένου Ανθίμου καί τής αδελφότητας τοΰ 

Αύγου. Ό Παπα - Αρσένης παρά τό δτι 

ασχολείται μέ τήν πολιορκία τ’ Άναπλιού 

ενδιαφέρεται καί γιά τήν ευημερία του 

Μοναστηρίου του Άι. Δημήτρη Αύγού. Τό 

έγγραφο είναι τό πάρα κάτω: «Τω Πανσε-

βάστω καί Θεοφρουρήτω Μινίστρω τής 

Θρη σκείας κυρίω Ιωσήφ Άνδρούσης, 

προσκυνητής! Εις «Αργος. Πανσέβαστε. 

Μετά τάς υίϊκάς μου προσκυνήσεις ανα-

φέρω τή πανσεβάστω μοι Πανιερότητι, 

δτι δ έπιφέρων τό ταπεινόν μου Πανοσιο-

λογιώτατος κύριος Άνανίας, φιλήσυχος 

ών, πρό ήμερων μοί έζήτησεν ίνα άπέλθη 

εις ενα Μοναστήρων τ’ Αύγού, σεμνυνό-

μενον ‘έπ’ ονόματι του Αγίου Δημητρίου 

όπου νά μονάση’ διό πηγαινάμενος μέ 

γράμμα του δούλου Σας τόν έδέχθησαν 

οι εκεί ενα σχολούμενοι πατέρες μέ τάς 

άγκάλας άνοικτάς γράφοντες πρός μέ 

πολλάς ευχαριστίας όπου τούς έπροξέ-

νευσα τέτοιον σεβάσμιον άνδρα δια 

Ήγούμενόν τους. Διό παρακαλώ τήν Σε-

βασμιότητά Της, νά τόν δεχθήτε, όστις 

φέρει μεθ’ έαυτου καί ενα μοναχόν του 

αγίου Μοναστηρίου, καί νά τόν θρονιά-

σετε δια Χειροθεσίας, νά ήγουμενεύση 

κανονικώς καί ελπίζω διά των Θεοφρου-

ρήτων Σας ευ χών, νά ευδοκίμηση, νά γίνη 

καί παράδειγμα πρός τήν συνοδείαν του, 

εις τό νά εύαρεστήσουν τόν Θεόν. Ταύτα 

μεν έν τοσούτω καί προσκυνώντας Σας 

μένω. Τή 26η Ιουνίου 1822. Έκ πολιορκίας 

Ναυπλίου. Ό ύποκλινής δούλος Σας Αρ-

σένιος Κρέστης». Έκεί όμως πού τάχτηκε 

φρουρός καί έπεσε ηρωικά μαχόμε νος ο 

Παπά - Αρσένης ήταν ο Άγιος Σωστής στά 

Δερβενάκια πού στάθηκε τό σημείο τής 

τέλειας καταστροφής του Δράμαλη. Οι 

Τούρκοι ήθελαν νά ενισχύσουν με τρόφι-

μα τ’ Άνάπλι πού κινδύνευε νά πέση από 

πείνα. «Εστειλαν 150 Τούρκους στρατιώ-

συνεχεια σελ. 22



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 1
9

.0
4

.1
2

17

Οι ελαιουργικές 
επιχειρήσεις
 ΕΛΣΑΠ ΑΕ 
εύχονται 

Καλή Ανάσταση
Ερώτηση Ανδριανού στον Κουτρουμάνη

Μπορούν να μειωθούν 

οι ασφαλιστικές εισφορές;

Την εξέταση της δυνατότητας μείωσης των ασφαλιστι-

κών εισφορών στον ΟΑΕΕ, ζητά με ερώτησή του στον 

υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κου-

τρουμάνη, ο βουλευτής Γιάννης Ανδριανός.

Αφορμή παίρνει από στοιχεία που υπάρχουν, βάση 

των οποίων οι οφειλές εισφορών προς τα ασφαλιστι-

κά ταμεία έχουν ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη, καθώς η 

ύφεση και οι αλλεπάλληλες μειώσεις στα εισοδήματα, 

καθιστούν για μεγάλο αριθμό επαγγελματιών απαγο-

ρευτική την καταβολή.

Επισημαίνεται ενδεικτικά ότι στον Οργανισμό Ασφάλι-

σης Ελευθέρων Επαγγελματιών, από τις 874.000 ασφα-

λισμένους, στο 6ο δίμηνο του 2011 κατέβαλαν εισφο-

ρές μόνο 434.000.

Όπως σημειώνει ο βουλευτής «καθίσταται προφανές 

ότι είναι άμεσα αναγκαίο να εξεταστεί η δυνατότητα 

μείωσης των εισφορών, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί 

με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, πριν την επέλευ-

ση της κρίσης.

Κατόπιν αυτών, ρωτάται ο υπουργός ποιες είναι οι 

προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών, που κατέστη αναγκαία δεδο-

μένης της οξείας ύφεσης και των συνεπειών της στην 

πραγματική οικονομία.

Οξυμένα προβλήματα από την ασάφεια του θεσμικού πλαισίου

Άλυτο το θέμα των σκουπιδιών
Η διαχείριση απορριμμάτων συ-

ζητήθηκε για μια ακόμα φορά 

στη συνεδρίαση της Περιφερει-

ακής Ένωσης Δήμων Πελοπον-

νήσου.

Η συζήτηση έγινε και με την 

παρουσία Δημάρχων της Πε-

ριφέρειας, όπου, για άλλη μια 

φορά, αναφέρθηκαν τα οξυμέ-

να προβλήματα που έχουν δημι-

ουργηθεί από την ασάφεια του 

θεσμικού πλαισίου και ιδιαίτερα 

του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

και των αλληλεπικαλυπτόμενων  

αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφέ-

ρειας- ΦΟΔΣΑ (Δήμων), και για 

τα οποία θα κληθούν οι Δήμοι 

να σηκώσουν άδικα εκτός από 

το οικονομικό βάρος (επιβολή 

προστίμων) και την κοινωνική 

κατακραυγή.

Το Δ.Σ. εκτιμώντας ότι πρέπει, 

η υφιστάμενη κατάσταση που 

επικρατεί, να αλλάξει, αποφά-

σισε να συναντηθεί πενταμελής 

επιτροπή με τον Περιφερει-

άρχη, τους Υπουργούς ΥΠΕΚΑ 

και ΥΠΕΣ και να παραστεί στη 

συνεδρίαση της ΚΕΔΕ , όταν το 

θέμα αυτό συμπεριληφθεί στην 

ημερήσια διάταξη. Ήδη ζητήθη-

κε η συνάντηση εγγράφως και 

αναμένεται απάντηση

Στην ίδια συνεδρίαση συζητή-

θηκε και το θέμα της ψήφισης 

τροπολογίας για τα Δημοτικά  

Λιμενικά Ταμεία. Το Δ.Σ. ανέθεσε 

στους Δημάρχους των Πρωτευ-

ουσών, σε συνάντηση με τους 

άλλους Δημάρχους των Νομών 

να προτείνουν τον εκπρόσωπο 

στην επιτροπή της Γενικής Γραμ-

ματείας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, η οποία έχει πλέ-

ον την  αρμοδιότητα να δώσει 

λύση σε όλα τα ζητήματα.

Επίσης αποφασίστηκε να απο-

σταλεί έγγραφο στο Υπουργείο 

Υποδομών Μεταφορών και Δι-

κτύων με σχετική κοινοποίηση 

στον Περιφερειάρχη, όπου ζη-

τείται να συσταθεί Επιτροπή, η 

οποία να  επανεξετάσει τον χα-

ρακτηρισμό των  οδικών δικτύ-

ων, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες 

συνθήκες που έχουν προκύψει.

Η Επιτροπή αυτή να 

έχει τη δυνατότητα 

μεταβολών ως προς 

το χαρακτηρισμό 

του οδικού δικτύου, 

αξιολογώντας τις 

τεκμηριωμένες ει-

σηγήσεις των Δημο-

τικών Συμβουλίων.   

Αναφορικά με το 

θέμα της δημι-

ουργίας Κέντρων 

Κράτησης Λαθρο-

μεταναστών στην 

Πελοπόννησο η 

ΠΕΔ τονίζει ότι το 

πρόβλημα της παράνομης μετα-

νάστευσης είναι εξαιρετικά κρί-

σιμο και προβληματίζει τις τοπι-

κές κοινωνίες και ως εκ τούτου η 

αντιμετώπιση του απαιτεί ολο-

κληρωμένο σχέδιο από την  Πο-

λιτεία. Ιδιαίτερα, η δημιουργία 

Κέντρων κράτησης λαθρομε-

ταναστών πρέπει να ακολουθεί  

συγκεκριμένες προδιαγραφές 

αλλά και ρυθμίσεις από την 

Πολιτεία, (χωροθέτηση, τρό-

πος λειτουργίας κ.λ.π.) τα οποία 

απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη  

της τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

των τοπικών κοινωνιών. Τελικά 

το Δ.Σ εξέφρασε την αντίθεση 

του για τη δημιουργία τέτοιων 

Κέντρων στους Δήμους της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου. 
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Οι “Ορθοπεταλιές” ετοιμάζονται την Κυριακή να βολτάρουν στην Αθήνα

Επιδρομή στο Τατόι
Με τα ποδήλατά τους, κατά προ-

τίμηση Μάουντεν ο ποδηλατικός 

σύλλογος Αργολίδας Ορθοπετα-

λιές ετοιμάζει ποδηλατοβόλτα 

στο Τατόι.

Η Αναχώρηση θα γίνει με ΙΧ από 

το Άργος και με 3 ποδήλατα ανά 

σκάρα. Λεπτομέριες θα ανακοι-

νωθούν άμεσα στο fb ορθοπε-

ταλιες και στο αντίστοιχο μπλογκ 

του Συλλόγου.

Το Τατόι έχει την προϊστορία 

του, που ξεκινά από την Αρχαία 

Δεκέλεια -η θέση της οποίας 

συμπίπτει με το κεντρικό του 

τμήμα- και καταλήγει στα τρία 

οθωμανικά τσιφλίκια Τατόι, 

Μαχούνια και Λιόπεσι, που συ-

νενώθηκαν το 1835 στα χέρια 

του Σκαρλάτου Σούτσου και επί 

δεκαετίες κατόπιν υπήρξαν κρη-

σφύγετα ληστών. Όμως, η πραγ-

ματική του ιστορία αρχίζει το 

1872, με την αγορά του από τον 

Γεώργιο Α΄.

Το 1898, έπειτα από διαδοχικές 

αγορές, αλλά και με την παρα-

χώρηση στον Βασιλέα από τη 

Βουλή ως ιδιωτική περιουσία τού 

πρώην εθνικού κτήματος Μπάφι, 

το Τατόι απέκτησε τη μέγιστη 

έκτασή του: 47.427 στρέμματα. 

Σε σχέση με τα 250.000 στρέμμα-

τα που κατείχαν οι Σούτσοι και τα 

300.000 του Ανδρέα Συγγρού το 

κτήμα του Βασιλέως δεν ήταν το 

μεγαλύτερο στην Αττική. Ως κτή-

μα αναψυχής ήταν, αντιθέτως, το 

πρώτο στην Ελλάδα.

Παράλληλα με τη στρεμματι-

κή του μεγέθυνση, προχωρεί 

δραστήρια η οργάνωση της 

διαχείρισής του και η ανάπτυ-

ξη της υποδομής του. Στα έργα 

αυτά, απολύτως πρωτοπόρα 

στην Ελλάδα της εποχής, προ-

ΐσταται ο Λουδοβίκος Μύντερ 

(1873-1892), Δανός δασολόγος 

και φιλέλληνας, καθώς και, στη 

συνέχεια, ο διάδοχός του στη 

διεύθυνση του κτήματος Ότο 

Βάισμαν (1893-1914). Πρώτα 

από όλα, όμως, το Τατόι είναι το 

προσωπικό δημιούργημα του 

Γεωργίου Α΄, που το σχεδίασε ως 

ένα κτήμα αναψυχής στο οποίο 

κυρίαρχο λόγο θα έχει το δάσος 

και δευτερεύοντα τα οικοδομή-

ματα, προς μεγάλη απογοήτευση 

του Ερνέστου Τσίλλερ, ο οποίος 

αρχικά εξέλαβε τον Γεώργιο ως 

έναν άλλο Λουδοβίκο της Βαυα-

ρίας, και που ήταν ο αρχιτέκτων 

της πρώτης βασιλικής κατοικίας.

Το πρώτο σπίτι που περατώθηκε 

το 1874 ήταν ένα απλό διώροφο 

σπίτι ελληνοελβετικού ρυθμού, 

με δίρρικτη στέγη, το οποίο πα-

ραδόξως προοριζόταν όχι ως 

ανάκτορο αλλά ως βασιλικός 

ξενώνας, χρήση για την οποία 

ουδέποτε διατέθηκε. Πάνω από 

το ήδη χαραγμένο περιβόλι, για 

το οποίο επελέγησαν φυτά από 

ολόκληρη τη Μεσόγειο, άρχισε 

να οικοδομείται από τον αρχιτέ-

κτονα Σάββα Μπούκη, το 1884, 

το καθ’ αυτό ανάκτορο, μιμούμε-

νο μια έπαυλη του συγκροτήμα-

τος των ανακτόρων του Πέτερ-

χοφ, στην Αγία Πετρούπολη, που 

ανήκε στον τσάρο Αλέξανδρο Β΄, 

θείο της βασίλισσας Όλγας.

Κατοικία

Το νέο σπίτι πρωτοκατοικήθηκε 

από τον Γεώργιο το 1889, αμέ-

σως δηλαδή μετά τον γάμο του 

Διαδόχου Κωνσταντίνου, στον 

οποίον αφέθηκε η χρήση του πα-

λιού σπιτιού. Μέχρι το τέλος του 

19ου αι. το Τατόι έχει αποκτήσει 

δύο ναούς -Προφήτη Ηλία (1873) 

και Αναστάσεως (1899)- ένα υπα-

σπιστήριο, δυο τρεις οικίες για 

αυλικούς υπηρεσίας, ένα τηλε-

γραφείο, την κατοικία του διευ-

θυντή, τρία συγκροτήματα ερ-

γατόσπιτων, ένα οινοποιείο, ένα 

βουτυροκομείο, τρεις στάβλους, 

αποθήκες, εργαστήρια και κατα-

λύματα για τη Φρουρά. Ο παλιός 

ανεμόμυλος μετετράπη σε πύρ-

γο, μέσα στον οποίο διαρρυθμί-

στηκε ένα αρχαιολογικό μουσείο 

με τα ευρήματα των μικροανα-

σκαφών στην περιοχή.

Το Τατόι είχε επίσης αποκτήσει 

400 χιλιόμετρα οδικού δικτύου/

αλεών, γέφυρες, άρτιο σύστημα 

υδροδότησης και πυρασφάλει-

ας, καθώς και δύο μικρές τεχνη-

τές λίμνες, τη Χήνα και την Κιθά-

ρα. Δεδομένου ότι το διέσχιζε ο 

δημόσιος δρόμος της Χαλκίδας, 

το κτήμα είχε το χάνι του για 

τους περαστικούς. Θα αποκτήσει 

επίσης ένα ξενοδοχείο, το «Τα-

τόιον», που διαφημίζεται στους 

ευρωπαϊκούς τουριστικούς οδη-

γούς της εποχής. Αρχιτέκτων της 

περιόδου αυτής είναι ο Αναστά-

σιος Μεταξάς. Στα 1880, ο λόφος 

του Παλαιοκάστρου θα δεχθεί 

το πρώτο του μνήμα (της Πρι-

γκίπισσας Όλγας, που πέθανε σε 

ηλικία έξι μηνών), τριάντα τρία 

χρόνια προτού ενταφιασθεί εκεί, 

σε τάφο απέριττο, ο Γεώργιος Α΄.

Την πρώτη δεκαετία του 20ού 

αι. θα κτισθούν οι πέτρινοι στρα-

τώνες, στα δε 1913/14, επί Κων-

σταντίνου Α΄, το κτίριο του προ-

σωπικού. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι 

παράλληλα με τον εξελληνισμό 

της Δυναστείας, το Τατόι χάνει 

την αρχική αισθητική του ομοιο-

γένεια και οπωσδήποτε, όλο και 

πιο πολύ, τον βόρειο χαρακτήρα 

του.

Η μεγάλη πυρκαγιά του 1916 ση-

ματοδοτεί το τέλος της χρυσής 

εποχής. Καίγεται το μεγαλύτερο 

μέρος του δάσους, καίγονται 

κατά εκατοντάδες τα ελάφια που 

ο Γεώργιος είχε εισαγάγει από 

την Ουγγαρία, οι ανακτορικοί 

στάβλοι, ο ναός του Προφήτη 

Ηλία, το μουσείο, το παλιό ανά-

κτορο.

Η ταραγμένη πολιτικά περίοδος 

που ακολουθεί δεν επιτρέπει την 

άμεση ανασυγκρότηση. Αυτή 

θα πραγματοποιηθεί στα χρόνια 

της Α΄ Αβασίλευτης Δημοκρα-

τίας, χάρη στη φροντίδα όλων 

των διαδοχικών κυβερνήσεων, 

χάρη επίσης στην επίβλεψη και 

την ικανότητα του νέου διευθυ-

ντή Βασιλείου Δρούβα (1925-

1961). Στα χρόνια περί το 1930, 

κτίζεται το συγκρότημα κατοι-

κιών και εργαστηρίων, γνωστό 

ως μάνδρα, όπως επίσης και ο 

σταθμός χωροφυλακής. Η παλι-

νόρθωση θα προσθέσει μεν στο 

κτήμα το κομψό διευθυντήριο, 

το μαυσωλείο και τα διάσπαρτα 

πέτρινα φυλάκια της Φρουράς, 

θα τραυματίσει όμως βάναυσα 

την ίδια την έπαυλη, στη μεγάλη 

επισκευή των ετών 1937-39. Αρ-

χιτέκτονες της περιόδου αυτής, 

ο Αναστάσιος Μεταξάς, ο Εμμα-

νουήλ Λαζαρίδης και ο Κωνστα-

ντίνος Σακελλάριος.

Ακολουθούν τα δύσκολα χρόνια 

της κατοχής, όπου ο Δρούβας 

ακροβατεί ανάμεσα στον κατα-

κτητή και το αντάρτικο της Πάρ-

νηθας για να σώσει το κτήμα. Η 

πίεση του «βουνού» αυξάνεται το 

καλοκαίρι του 1944. Στο διάστη-

μα του φθινοπώρου οι λεηλασίες 

πληθαίνουν, ώσπου καταλύεται 

στο Τατόι κάθε αρχή. Στη διάρ-

κεια των Δεκεμβριανών το κτήμα 

και η έπαυλη δηώνονται πλήρως 

και η μικρή κοινωνία του θρηνεί 

τα δικά της θύματα του Εμφυλίου 

που ξεκινούσε. Το καλοκαίρι του 

1945 το κτήμα καίγεται ξανά. Τα 

κίνητρα ήσαν σαφώς πολιτικά.

Έτσι το Τατόι ξεκίνησε το 1946 

και πάλι από το σημείο μηδέν. 

Για να αντισταθμίσει την απώ-

λεια εσόδων από την καταστρο-

φή του δάσους, ο Δρούβας θα 

δώσει έμφαση στην παραγωγή 

κρασιού και στα γαλακτοκομικά 

προϊόντα. Στα 1952 κτίζεται το 

κομψό νέο βουστάσιο, τα προ-

ϊόντα του οποίου, όπως εν γένει 

τα προϊόντα του κτήματος, διατί-

θενται προς πώλησιν σε ξενοδο-

χεία, νοσοκομεία, ιδρύματα και 

στρατόπεδα. Αρχιτέκτονες της 

περιόδου αυτής: ο Κ. Γκίνης και ο 

Αλ. Μπαλτατζής.

Από το τέλος του 1948 εγκαθί-

σταται στην έπαυλη μονίμως η 

βασιλική οικογένεια, που θα την 

κατοικήσει αδιαλείπτως ως το 

πρωί του Αντικινήματος κατά 

της Χούντας, στις 13 Δεκεμβρίου 

1967.

Το Τατόι στην Ελληνική Ιστορία 

Ως χώρος αυστηρά ιδιωτικός, 

το Τατόι κατάφερε σε γενικές 

γραμμές να παραμείνει έξω από 

τη μεγάλη Ιστορία. Ωστόσο, προ-

σωπικότητες μυθικές στην εποχή 

τους, όπως ο τσάρος Νικόλαος Β’ 

της Ρωσίας, η Ελισάβετ της Αυ-

στροουγγαρίας, οι βασιλείς του 

Ηνωμένου Βασιλείου Εδουάρδος 

Ζ΄ και Αλεξάνδρα ή, τα τελευταία 

χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ 

Β΄ του Ηνωμένου Βασιλείου, η 

Τζάκυ Κέννεντυ και άλλοι το επι-

σκέφθηκαν ή φιλοξενήθηκαν σ’ 

αυτό.

Το Τατόι υπήρξε επίσης το θέ-

ατρο σκηνών μεγάλης δραμα-

τικής εντάσεως, όπως η έξωση 

του Κωνσταντίνου, το 1917, η 

αγωνία και ο θάνατος του Βασι-

λιά Αλέξανδρου, ο θάνατος του 

Βασιλιά Παύλου. Άπειρες ήσαν οι 

επίσημες ή ανεπίσημες συναντή-

σεις που πραγματοποιήθηκαν 

εκεί και που επηρέασαν την πο-

ρεία των εθνικών και πολιτικών 

πραγμάτων: ιδιαίτερα σημαντι-

κές ήσαν οι διαβουλεύσεις του 

θέρους του 1915, καθώς και οι 

συσκέψεις εν όψει της γερμανι-

κής επιθέσεως τον χειμώνα του 

1941 ή λόγω της καταρρεύσεως 

του μετώπου τον επόμενο τρα-

γικό Απρίλιο. Τρεις κυβερνήσεις 

ορκίσθηκαν στο Τατόι: του Ελευ-

θερίου Βενιζέλου, τον Αύγουστο 

του 1915, του Δημητρίου Ράλλη, 

τον Νοέμβριο του 1920, και του 

Γεωργίου Παπανδρέου, τον Φε-

βρουάριο του 1964.

Το κτήμα περιήλθε στο δημόσιο 

τρεις φορές, το 1924, το 1973 και 

το 1994. Πάντα, μετά από καθε-

στωτικές αλλαγές, είτε δινόταν 

αποζημίωση στην τέως βασιλική 

οικογένεια, είτε δημευόταν αυ-

θαίρετα όλη η περιουσία.
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθερα-

πευτής, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδι-

κών Θεραπειών

Μερικά από τα δυ-

σλεξικά παιδιά ή 

ακόμη κι άλλα μη δυσλεξικά, συμβαί-

νει συχνά να παρουσιάζουν κάποιες 

ιδιαίτερες δυσκολίες σε μερικά από τα 

φωνήματα. Αυτά τα φωνήματα άλλοτε 

δεν μπορούν ούτε να τα αρθρώσουν 

κι έτσι ακόμα κι όταν μιλάνε δεν τα 

εκφέρουν σωστά αντικαθιστώντας τα 

με άλλα, κι άλλοτε τα συγχέουν όταν 

γράφουν απλώς και μόνο, ενώ μιλάνε 

χωρίς προβλήματα και τα προφέρουν 

σωστά. 

Τα φωνήματα χαρακτηρίζονται γενικό-

τερα από τρία στοιχεία που αφορούν 

τον τρόπο παραγωγής τους. Το ένα 

στοιχείο είναι η θέση στην οποία σχη-

ματίζονται μέσα στη στοματική κοι-

λότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό 

στοιχείο είναι η διάρκειά τους (έχουμε 

διαρκή και στιγμιαία) και το τρίτο στοι-

χείο είναι η ηχηρότητά τους (έχουμε 

ηχηρά και άηχα).

Μπορεί δηλαδή η γλώσσα να βρίσκε-

ται άλλοτε πιο κοντά στα δόντια κι 

άλλοτε στο μπροστινό μέρος του στό-

ματος ή άλλοτε στο πίσω μέρος κ.λ.π. 

μπορεί το φώνημα να σχηματίζεται 

κοντά στα χείλη μας όπως τα «π,β,φ» 

ή κοντά στα δόντια μας όπως «τα,δ,θ» 

κ.λ.π.

Όταν ένα παιδί δεν έχει συνειδητοποι-

ήσει τα διαφοροποιητικά στοιχεία των 

φωνημάτων σε σχέση με τον τρόπο 

της παραγωγής τους, τότε μπορεί να 

συμβεί να αντικαθιστά αυτά τα φω-

νήματα τόσο στην εκφορά του λόγου 

όσο και στην γραπτή έκφραση.

Τα λάθη τα οποία κάνουν τα παιδιά 

δεν είναι τυχαία αλλά δείχνουν ακρι-

βώς την αδυναμία τους να φέρουν σε 

συνειδητό επίπεδο κάποια από τα χα-

ρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγής 

του λόγου. Επομένως όταν συμβαίνει 

αυτό, συμβαίνει για περισσότερα από 

ένα ζεύγη φωνημάτων και η παρέμβα-

σή μας θα έχει στόχο να φέρει σε συ-

νειδητό επίπεδο το στοιχείο που δεν 

έχει γίνει αντιληπτό. Η εργασία αυτή 

θα πρέπει να γίνεται από έναν λογο-

θεραπευτή.  Χρειάζεται βεβαίως και η 

καλή συνεργασία του γονέα ο οποίος 

καθοδηγούμενος από τον λογοθερα-

πευτή μπορεί να τον βοηθήσει στο 

έργο του με διάφορες δραστηριότη-

τες, παιχνίδια και ασκήσεις.

Ο εκπαιδευτικός έχει όμως επίσης 

πολύ να συμβάλει στην εργασία αυτή 

από τη δική του μεριά. Θα είναι καλό 

να είναι ενημερωμένος οπωσδήποτε 

σχετικά με το ειδικό πρόγραμμα και 

της μεθόδους της εργασίας του λογο-

θεραπευτή ώστε να είναι σε θέση να 

παρακολουθήσει βήμα- βήμα και τη 

πορεία του μαθητή του. Η γνώση αυτή 

θα τον βοηθήσει να επιλέγει σωστά 

κάθε φορά τις καθημερινές σχολικές 

εργασίες τις οποίες θα τις αναθέτει στο 

συγκεκριμένο μαθητή. Είναι αυτονόη-

το ότι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκο-

λίες δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί 

από τις σχολικές εργασίες το ίδιο όπως 

ένα άλλο παιδί το οποίο τυχαίνει να 

μην παρουσιάζει μαθησιακές δυσκο-

λίες.

Της Δήμητρας 

Τούντα, Διαιτο-

λόγος, Διατρο-

φολόγος, www.

tountadiet.gr

Χρειαζόμαστε 8 ποτήρια νερού τη 

μέρα. Μύθος ή αλήθεια;

 

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις 

που δεχόμαστε εμείς οι διαιτολόγοι 

και αφορά την ημερήσια πρόσληψη 

νερού είναι η εξής « …και φυσικά θα 

πρέπει να πίνω 8-10 ποτήρια νερό τη 

μέρα. Σωστά ?». Ο καθηγητής Αθλη-

τικής Διατροφής Ron Maughan από 

το πανεπιστήμιο του Loughborough 

στη Σκωτία, από τους πλέον ειδικούς 

στο χώρο της υδάτωσης, έδωσε μια 

πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη στη 

χώρα μας, αποσαφηνίζοντας πολ-

λούς μύθους που κυριαρχούν στο 

χώρο. «Βλέπεις συνεχώς ανθρώπους 

γύρω σου να κουβαλούν ένα μπου-

καλάκι νερό και αγχώνεσαι μαζί τους 

όταν τους βλέπεις σχεδόν κατανα-

γκαστικά να το αδειάζουν γουλιά-

γουλιά και αυτό γιατί κάποιοι τους 

είπαν είτε ότι αυτό είναι καλό για την 

υγεία και πρέπει να το κάνουν, είτε 

ότι αυτό αδυνατίζει, είτε ότι διαλύει 

το λίπος και άλλα παρόμοια. Φυσικά 

και δε χρειάζεται να υποβάλλουμε 

τους εαυτούς μας σε κάτι τέτοιο» 

αναφέρει ο καθηγητής. Ας δούμε 

όμως μερικά βασικά για το νερό.

Το νερό είναι το ελιξίριο της ζωής, 

αφού αποτελεί το βασικότερο συ-

στατικό για την καλή λειτουργία και 

την διατήρηση της υγείας του οργα-

νισμού. 

Κατά την γέννησή μας το 95% του 

βάρους μας αντιστοιχεί σε νερό. 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται καθώς 

μεγαλώνουμε σε 70%, γεγονός που 

οφείλεται στην αδυναμία του οργα-

νισμού μας να συγκρατήσει μεγάλες 

ποσότητες νερού με το πέρασμα των 

χρόνων. 

Η έλλειψη του μπορεί να προκαλέσει 

πονοκεφάλους, ακόμη και προβλή-

ματα στην κυκλοφορία του αίματος, 

αφού μεταφέρει σε όλο το σώμα τα 

ιδιαίτερης σημασίας για την καλή λει-

τουργία του οργανισμού συστατικά, 

ασβέστιο και μαγνήσιο. 

Μετά τα 30 έτη του ανθρώπου, το 

σώμα χάνει επιπλέον το 10% της πε-

ριεκτικότητάς του σε νερό, γεγονός 

που προκαλεί αφυδάτωση και κατά 

συνέπεια τη γήρανση του δέρματος. 

Τα κύτταρα της επιδερμίδας κρύβουν 

φυσικές ουσίες, οι οποίες συγκρα-

τούν το νερό. Σιγά-σιγά όμως αυτές 

εξατμίζονται λόγω των κλιματολογι-

κών συνθηκών, της ατμοσφαιρικής 

μόλυνσης και του στρες με αποτέ-

λεσμα το δέρμα να αλλάζει όψη, να 

γίνεται άγριο, και να «σπάει» τελικά.

Να έχουμε υπόψιν μας ότι το σώμα 

μας προσλαμβάνει νερό και με άλ-

λους τρόπους και έτσι δεν θα πρέπει 

να γινόμαστε μανιακοί προσπαθώ-

ντας να φτάσουμε τον πήχη των 8 ή 

και περισσοτέρων ποτηριών νερού 

ανά ημέρα που διάφοροι μας προτεί-

νουν. 

Νερό - Ελιξίριο ζωής Ιδιαίτερες δυσκολίες 

στη φωνολογική επεξεργασία του λόγου
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Μια απάντηση που χάθηκε μέσα στα προβλήματα  

που αντιμετωπίζουν οι Λεωφορειούχοι

Περιμένοντας το ΚΤΕΛ
Πριν μερικές ημέρες είχαμε σχο-

λιάσει την απελπιστική κατάστα-

ση ου επικρατεί στις στάσεις των 

ΚΤΕΛ, επισημαίνοντας πως σε 

ορισμένες αφετηρίες, όχι μόνο 

δεν υπάρχει στέγαστρα, αλλά 

ούτε καν σήμανση πως από εκεί 

ξεκινά το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 

έντονο στις πλέον πολυσύχνα-

στες διαδρομές μεταξύ των δύο 

πόλεων. Στο Άργος η αφετηρία 

για το Ναύπλιο βρίσκεται πλη-

σίον των στρατώνων, αφού η 

αρχική δίπλα απ το πάρκο της 

παιδικής βιβλιοθήκης, καταργή-

θηκε από την διαμόρφωση της 

Καποδιστρίου.

Οι πελάτες των ΚΤΕΛ, αν δεν εί-

ναι από την περιοχή θα πρέπει 

να μυρίσουν τα νύχια τους για το 

που βρίσκεται η αφετηρία, ενώ 

παραμένουν εκτεθειμένοι σε 

όλες τις καιρικές συνθήκες, ήλιο, 

βροχή, αέρα κλπ.

Η ίδια κατάσταση, όσο αφορά 

τουλάχιστον την προστασία των 

επισκεπτών επικρατεί και στην 

Αφετηρία του Ναυπλίου η οποία 

προσφέρεται για μαύρισμα ή για 

λούσιμο μαλλιών ανάλογα με τις 

καιρικές συνθήκες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του 

“α” από πλευράς διοικήσεως του 

ΚΤΕΛ Αργολίδας έχει συνταχθεί 

μία απάντηση προς τον “α” η 

οποία αποσείει τις ευθύνες απ 

το ΚΤΕΛ και τις επιρρίπτει στους 

δήμους Ναυπλίου και Άργους-

Μυκηνών. Το ζήτημα πάντως για 

τους πελάτες των ΚΤΕΛ δεν είναι 

ποιός φταίει για την κακή παρο-

χή, αλλά η ίδια η έλλειψη Στεγά-

στρων και σημάνσεων.
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To πυρηνελαιουργείο
ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ 

Α.Β.Ε. 
εύχεται σε όλους 

Χρόνια πολλά,
Χριστός Ανέστη

Οι τελευταίοι των …

Μοϊκανών  στον Μουστό

Κατέθεσε ερώτηση 

προς τον Σκανδαλίδη ο Ανδριανός

Στη Βουλή 

τα βερίκοκα

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη με θέμα την ανάγκη τάχιστης 

ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών για την 

πλήρη αποζημίωση των παραγωγών βερίκοκων στην 

Αργολίδα των οποίων η παραγωγή έχει καταστραφεί 

εξαιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασί-

ας κατά το μήνα Μάρτιο κατέθεσε ο βουλευτής Γιάννης 

Ανδριανός.

Σχετικό ρεπορτάζε είχε δημοσιεύσει ο «α» την προη-

γούμενη εβδομάδα.

Όπως τονίζει, η παραγωγή βερίκοκου στην Αργολί-

δα για φέτος έχει σχεδόν ολοκληρωτικά καταστραφεί 

εξαιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων της θερμοκρασί-

ας κατά το μήνα Μάρτιο (πολύ χαμηλές στις αρχές του 

μήνα και πολύ υψηλές το τελευταίο δεκαήμερo). 

Ως εκ τούτου, και όπως επισημαίνουν με παρέμβασή 

τους η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας 

και οι Συνεταιρισμοί Αεροδρομίου, Βρουστίου, Σχι-

νοχωρίου, Σκαφιδακίου και Κιβερίου, είναι επιτακτική 

ανάγκη να κινηθούν άμεσα οι απαιτούμενες διαδικασί-

ες για την τάχιστη και πλήρη αποζημίωση των πληγέ-

ντων παραγωγών.

Με δεδομένα τα τεράστια προβλήματα οικονομικής 

επιβίωσης που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί 

στην Αργολίδα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, ερωτάται 

ο υπουργός σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες και σε 

ποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα θα διασφαλιστεί η 

κατά το δυνατόν ταχύτερη αποζημίωση  των παραγω-

γών βερίκοκων στην Αργολίδα που υπέστησαν σχεδόν 

ολοκληρωτική καταστροφή.

Ένας πορφυτοτσικνίας και ένας ψα-

ραετός «γέμισαν» με την παρουσία 

τους και την απαράμιλλη ομορφιά 

τους την προστατευόμενη περιοχή 

του Μουστού, ρίχνοντας την αυλαία 

των φτερωτών επισκεπτών της λι-

μνοθάλασσας για φέτος.

Η πλειονότητα των μεταναστευτικών 

ειδών έχει ήδη αναχωρήσει προς 

βορειότερους γεωγραφικούς προο-

ρισμούς προκειμένου να περάσουν 

ένα καλοκαίρι με ηπιότερες συνθή-

κες και βρίσκοντας επάρκεια τροφής.

Ο πορφυροτσικνιάς, Ardea purpurea, 

είναι ένας σπάνιος και τοπικός καλο-

καιρινός επισκέπτης στην Ελλάδα. Ο 

αναπαραγόμενος πληθυσμός του εί-

δους είναι πλέον το 1/10 αυτού που 

είχε καταγραφεί στην Ελλάδα πριν 40 

χρόνια. Ζει σε υγροτόπους γλυκών 

νερών και εκβολών ποταμών και φω-

λιάζει σε πυκνούς και εκτεταμένους 

καλαμιώνες και περιστασιακά σε 

παραποτάμια και παραλίμνια δάση, 

είτε σε χαλαρές αμιγείς αποικίες ή και 

μοναχικά. Τρέφεται με ασπόνδυλα 

(έντομα, καρκινοειδή) και σπονδυ-

λωτά (αμφίβια, ψάρια) κρυμμένος 

στην πυκνή βλάστηση. 

Ο ψαραετός, Pandion haliaetus, δια-

χειμάζει και αναπαράγεται σε γλυκά 

και υφάλμυρα νερά. Φωλιάζει στην 

κορυφή των δέντρων. Είναι από τα 

σπανιότερα είδη αετών στην Ευρώ-

πη, ενώ η πλειονότητα του πληθυ-

σμού τους διαχειμάζει στην Αφρική 

και λίγα μόνο άτομα στην Ελλάδα. 

Τρέφεται αποκλειστικά με ψάρια τα 

οποία εντοπίζει από ψηλά και τα συλ-

λαμβάνει βουτώντας με θεαματική 

ταχύτητα στο νερό. Τα δάκτυλα των 

ποδιών είναι ιδιαίτερα με δύο ζεύγη 

αντίθετα τοποθετημένα και με μυτε-

ρά λέπια στο κάτω μέρος τους ώστε 

να πιάνει εύκολα τα ψάρια.

Και τα δύο είδη που ενθουσίασαν 

τους επισκέπτες αλλά και το προσω-

πικό του Φορέα Διαχείρισης, απει-

λούνται από τη ρύπανση των νερών 

και την υποβάθμιση και καταστροφή 

των υγροτόπων. Η ρύπανση των νε-

ρών μειώνει ή και εξαφανίζει τα τρο-

φικά αποθέματα των ειδών αυτών, 

ενώ η υποβάθμιση και καταστροφή 

των υγροτόπων περιορίζει ή και εξα-

φανίζει τα απαραίτητα ενδιαιτήματα 

για την επιβίωσή τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝ ΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕ-

ΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟ-

ΛΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Μιχ.Ιατρού 21

Ταχ. Κώδικας : 211 00

Πληροφορίες :Στ. Βαρδάκα

Τηλέφωνο : 27520-28226

Τηλεομοιοτ.(fax): 27520-

27359

Ηλ.Ταχ.(email): ddarg@

otenet.gr

Ναύπλιο 5 Απριλίου 2012 

Αριθμ. Πρωτ.:1494

ΠΡΟΣ:1) Δ/νση Συντονισμού 

& Επιθεώρησης Δασών Ν.Ε.Ο 

ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 33 Τ.Κ. 

26442 ΠΑΤΡΑ

2) Δήμο Ερμιονίδας 21300 

Κρανίδι

ΚΟΙΝ : κ. Φωστίνη Μαγδαληνή 

21300 Κρανίδι

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Από-

φασης της Πρωτοβάθμιας 

Ε.Ε.Δ.Α. Αργολίδας».

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 22/2011 από-

φαση Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α 

Αργολίδας.

Σας αποστέλλουμε την πα-

ραπάνω σχετική απόφαση 

της Πρωτοβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α., 

Αργολίδας η οποία εκδόθηκε 

κατόπιν των από 26-11-2002 

(αριθμ. πρωτ. 3572/26-11-

2002) αντιρρήσεων του Γενι-

κού Γραμματέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, κατά του 

αριθμ.. ΑΞ 2981/12- 9-1988 εγ-

γράφου χαρακτηρισμού της Δ/

νσης Δασών Αργολίδας.

Στην Δ/νση Συντονισμού & 

Επιθεώρησης Δασών κοινο-

ποιείται η παρούσα απόφαση 

με συνημμένα σε φωτοτυπίες 

έγγραφα σχετικά με την υπό-

θεση.

Στο Δήμο Ερμιονίδας στον 

οποίο κοινοποιείται η παρού-

σα απόφαση, παρακαλείται για 

την επί ένα μήνα ανάρτησή της 

ως άνω απόφασης στο χώρο 

ανακοινώσεων του και την 

αποστολή του οικείου αποδει-

κτικού.

Στην κ. Φωστίνη Μαγδαληνή 

γνωστοποιούμε ότι θα πρέπει 

να προσέλθει στην υπηρεσία 

μας για να παραλάβει με απο-

δεικτικό την απόφαση όπως 

απαιτείται από το νόμο καθώς 

και την ανακοίνωση αυτής. 

Επειδή όμως βρισκόμαστε σε 

αδυναμία δημοσίευσης της 

ανακοίνωσης της παραπά-

νω απόφασης, παρακαλούμε 

όπως φροντίσετε για τη δημο-

σίευση της σε δύο (2) τοπικές 

εφημερίδες, προσκομίζοντάς 

μας τα σχετικά φύλλα των εφη-

μερίδων, καθώς και τις σχετι-

κές αποδείξεις πληρωμής των 

εφημερίδων για τη συμπλήρω-

ση του φακέλου της υπόθεσής 

σας.

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Τ.Δ.Ε&Ι

Ο προϊσταμενος Δ/σης 

Δασων

Αργολιδας α.α.

Λυμπερόπουλος Παναγιώτης

Δασολόγος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Κρανίδι 11/04/2012

Αριθμ Πρωτ. 4212

Περίληψη διακήρυξης ανοι-

κτού διαγωνισμού για την 

εργασία Αποκομιδής Απορ-

ριμμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοι-

κτό μειοδοτικό διαγωνισμό 

με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη προσφορά για 

την εργασία με τίτλο Αποκο-

μιδή Απορριμμάτων,  συνολι-

κής προϋπολογισθείσης αξίας 

200.000,00 €, συμπεριλαμβα-

νομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 

στο δημοτικό κατάστημα που 

βρίσκεται στο Κρανίδι στην 

Οδό Μελίνας Μερκούρη 11 , 

την 02/05/2012 ημέρα Τετάρ-

τη   και ώρα  έναρξης του δι-

αγωνισμού 12.00 μμ  και ώρα 

λήξης της παραλαβής προ-

σφορών  12.30 μμ

Σε περίπτωση που η δημοπρα-

σία αποβεί άγονη θα επαναλη-

φθεί στις 09/05/2012 τις ίδιες 

ώρες στον ίδιο χώρο και με 

τους ίδιους όρους

Μαζί με την προσφορά πρέπει 

να κατατεθεί και εγγύηση συμ-

μετοχής που ανέρχεται στο 

πόσο 10.000,00 €.

Ο χρόνος παροχής των υπη-

ρεσιών είναι 8 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον δι-

αγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρι-

σμοί και ενώσεις, κοινοπρα-

ξίες που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, που νομιμοποιού-

νται να ασκούν το ιδιαίτερο 

επάγγελμα (διαχείριση απορ-

ριμμάτων) και διαθέτουν τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό, την 

τεχνογνωσία και την απαιτού-

μενη εμπειρία για την εκτέλε-

ση της  εργασίας

Η διενέργεια και η εκτέλεση 

της υπηρεσίας  διέπεται από 

τις  διατάξεις του ΠΔ. 28/1980 

(ΦΕΚ Α’11), του   Ν.3463/2006 

(ΦΕΚ Α’114), του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α’ 87) & του ΠΔ 60/2007 

(ΦΕΚ Α’64)

Αντίγραφα  διακήρυξης θα 

παραδίδεται ή αποστέλλεται 

στους ενδιαφερομένους, εφό-

σον ζητηθεί έγκαιρα, μέσα σε 

τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 

την λήψη της σχετικής αίτη-

σης, από την ημερομηνία δη-

μοσίευσης της περίληψής  και 

μέχρι πέντε (5) ημέρες προ της 

ημερομηνίας της διεξαγωγής 

του διαγωνισμού.

Για παροχή συμπληρωμα-

τικών πληροφοριών, οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να 

απευθυνθούν στα γραφεία 

του Δήμου, τηλ 2754360026 

και 2754360024, Fax 27540-

22000. Αρμόδιοι  υπάλληλοι: κ.  

Γαλανός Κοσμάς και κ.  Πασια-

λής Βασίλειος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΙΖΗΣ

22
τες στήν Κόρινθο άπό τ’ Άνάπλι. Οι στρα-

τιώτες αυτοί πέρασαν,γιατί ήξεραν ελλη-

νικά καί διέλαθαν και πέρασαν στα 

Δερβενά κια και ήλθαν στην Κόρινθο σαν 

δήθεν χωριάτες «Ελληνες. «Ε τσι ήρθε εί-

δηση και 150 άντρες στους Τούρκους 

στην Κόρινθο από τ’ Άνάπλι, για τόν κίν-

δυνο του Άναπλιου και του Παλαμηδιου. 

Μέ τους ίδιους αυτούς τους μεταμφιε-

σμένους Τούρκους πέ ρασαν λίγα φορτώ-

ματα τρόφιμα για τ’ Άνάπλι, άλλα τό γεγο-

νός ανακαλύφτηκε κα’ι σταμάτησε ό 

α ν ε φ ο δ ι α σ μ ό ς . 

Στο Β’ μέρος όπου δημοσιεύονται τά κεί-

μενα σχολιασμένα όσα ήταν αναγκαία, 

δημοσιεύεται και ενα έγγραφο τοΰ Δρά-

μαλη πού στις 20 Τούλη 1822 έκανε 

στους επαναστατημένους «Ελλη νες πρό-

ταση παράδοσης αυτών και παράδοση 

των δπλων τους. 

Τότε οί Τοϋρκοι ανάθεσαν στόν Δελή-

μπασα Δελη Αχμέτ νά άνεφοδιάση τ’ Άνά-

πλι. Στις 27 Νοέμβρη, λοιπόν, του 1822 ό 

Δε-λή Αχμέτ μέ 8.000 Δελήδες (καβαλλά-

ρηδες) καί μέ χίλια φορ τία έφυγε από τήν 

Κόρινθο γιά τ’ Άνάπλι. Στην Κουρτέσσα 

δη λαδή στόν κάμπο των Κλεωνών έφθα-

σε ό Δελήμπασης, άλλά ατά στενά Άγιο-

νορίου, Δερβενακίων μέχρι τή Νεμέα καί 

τήν Στι-μάγκα τους περίμεναν οί «Ελλη-

νες. Ό θ. Κολοκοτρώνης έδωσε διαταγή 

στό Νικηταρά νά πάη ο Άγιοπετρίτης Ζα-

χαρίας νά καταλάβη -καί νά προστατέψη 

τή δίοδο από τόν Άγ. Βασίλη μέχρι τόν Άγ. 

Σώστη των Δερβενακίων. Άλλά δυστυ-

χώς ο Ζαχαριάς δέν επήγε στήν διαταγ-

μένη θέση. «Ετσι ο Παπα - Αρσένης καί ο 

Νικηταράς βρέθηκαν κυκλωμένοι από 

Τούρκους πού ήξεραν Ελληνικά καί πού 

πέρασαν από τό αφύλακτο μέρος καί 

τούς κτύ πησαν από πίσω. Ό Νικηταράς 

σώθηκε γιατί είχε, τις παραμο νές, φτιάξει 

ένα ψηλό πρόχωμα άπό ξερολίθι. Άλλά ο 

Παπά -Αρσένης έπεσε. Ήταν συννεφιά τό 

βράδυ εκείνο καί οί «Ελλη νες έτρωγαν 

γιά βράδυ. Μαζί έτρωγαν ο Νικηταράς, ό 

Γενναίος Κολοκοτρώνης καί ό Παπά - Αρ-

σένης. Ό Γενναίος, βλέποντας τόν Παπα - 

Κρέστα νά τρώη άργά είπε: «Νά τρώμε 

γρήγορα. Οί στιγμές είναι σοβαρές. Οί 

Τούρκοι -είναι στά πόδια μας». Ό Παπά - 

Αρσένης απάντησε: «Φέρτε νά πιούμε. 

Αύριο θά πάρη τούς Τούρκους ή κατά-

ρα». «Υστερα άπό λίγο σηκώθηκαν νά 

πάνε στις θέσεις τους. Τότε ο Παπά - Αρ-

σένης γυρίζοντας πρός τόν φίλο του Νι-

κηταρά του είπε: «Αύριο τό κεφάλι μου 

θά πέση έδω, άλλά σπειρί στάρι δέν θά 

φτάση στ’ Άνάπλι». 

«υστερα άπό λίγο είπε στους στρατιώτες 

στόν «Αγιο Σώστη: «Άν οί Τούρκοι εφοδι-

άσουν τό Άνάπλι, ή Ελλάδα τά χάνει όλα» 

ποιος ξεύρει τί μεταβολή θά έχη ή τύχη 

του πολέμου. Πριν ολίγοτά ενθάρρυναν 

τούς στρατιώτες πού πήραν απόφαση νά 

πεθάνουν έκεΐ, άλλα οι Τοΰρκοι νά μή πε-

ράσουν στ’ ‘Ανάπλι- τ6 πρωί οί «Ελληνες 

δέν τούς διέκριναν τούς Τούρκους, γιατί 

είχε δμίχλη, καί δπως είπαμε, μιλούσαν 

ελληνικά και δεν τούς έδωσαν ση μασία. 

Μόλις όμως τό κύριο σώμα των Τούρκων 

συγκρούστηκε μέ τούς «Ελληνες, οι λίγοι 

εκείνοι της εμπροσθοφυλακής έπιτεθή-

κανε από τα πίσω καί προξένησαν σύγχυ-

ση καί μεγάλη ζημιά. 

Ό Παπα - Αρσένης καί είκοσι Κρανιδιώτες 

γύρω του επεσον, οπως είπαμε πάρα 

πάνω. «Επεσε πιο πέρα καί ό φταίχτης γιά 

τή συμφορά Καπετάν Ζαχαρίας. Ό Νικη-

ταράς μόλις κατώρθωσε νά σωθη γιατί 

είχε προβλέψει καί είχε φτιάξει ένα τα-

μπούρι, δπως είπαμε, άπό ξερολίθι. Ή 

μάχη έξελείχτηκε καί τελικά ή νίκη στε-

φάνωσε τά Ελληνικά δπλα. Πριν πώ έδώ 

τί έγραψε ό υπασπι στής του Κολοκοτρώ-

νη Φώτης Χρυσανθόπουλος ή Φωτακος 

γιά τον ήρωϊκό θάνατο του Παπα - Αρσέ-

νη, θέλω νά προτάξω αυτό πού γράφει ο 

Θ. Κολοκοτρώνης μέ τό χέρι του Γ. Τερ-

τσέτη: «δυ ναμωθήκαμε είς τον «Αγιο Σώ-

στη. την άλλην ήμερα τοΰ Αγίου Ανδρέου 

έλεγα του Αρσένη: Λάκα θά τό κάνουμε 

εδώ; Ό Αρ σένης μέ είπε: τό κεφάλι μου 

θά μείνη έδώ, άλλα σπειρί στάρι δεν θά 

πανε τούτοι στ’ ‘Ανάπλι. Τό ασκέρι μου 

έτσάκισε άπό τά ταμ πούρια. Έσκοτώθηκε 

ο Αρσένιος. Τόν πήρε ενα βόλι στό κεφά-

λι καθώς έλεγε τό βράδυ». 
«Οταν καταδίωκαν εκεί οί «Ελληνες τούς 

Τούρκους, μετά τήν στροφή της μάχης πρός 

τό μέρος τών Ελλήνων, ο Δελήμπασης ο επι-

κεφαλής τών Τούρκων έγύρισε γιά τήν Κό-

ρινθο γιατί απέ τυχε νά περάση εφόδια καί 

δυνάμεις, στ’ ‘Ανάπλι. Μερικοί Τοΰρκοι είχαν 

αποκοπεί άπό τό κύριο σώμα τοΰυΔελή-

μπαση. «Εναν άπό αυτούς τόν κυνήγησε ο 

Φωτακος κατά δέ τό κυνηγητό αυτό σέ μια 

στιγμή ήλθαν καί οι δυό στά χέρια. Τότε ο 

Τοΰρκος γιά νά ξεφύγη άπό τόν Φωτάκο, 

πέταγε ενα - ένα ότι κρατοΰσε καί γιά νά 

ελευθερώνεται καί γιά νά άπασχολή τό διώ-

κτη του. Μετα ξύ τών πραγμάτων πού πέτα-

γε καί πού μάζευε ο Φωτακος, ήταν καί ενα 

μεγαλύτερο βαρύ δέμα. Ό Φωτακος τό 

άνοιξε καί βρή κε 

μέσα τό κεφάλι 

του Παπα - Αρσέ-

νη, καί του Σπα-

νου του Χρυσίνα, 

δεμένα μέ τά μαλ-

λιά τους. Ό Φωτα-

κος τόσο λυπήθη-

κε καί ταράχτηκε 

άπό τό θέαμα 

ώστε εγκατέλειψε 

τό κυνηγητό τοΰ 

Τούρκου. Τότε 

ένας άλλος Τούρ-

κος, όπως τόν είδε 

σαστισμένο τόν 

πλησίασε καί επε-

χείρησε νά τόν 

σκοτώση. Άλλά ο 

Φωτάκος σώ θηκε 

τήν στιγμή αυτή 

άπό τήν άμεση επέμβαση του Λιάκου Κο-

σμόπουλου, του Κώτσου Βούλγαρη καί του 

Σπύρου Σπηλιοτόπουλου. Τήν άλλη μέρα 

έγινε ενταφιασμός του Παπα - Αρσένη καί 

του Χρυσίνα, μέ τά σώματα καί τά κεφάλια 

καθώς καί τώνάλλων Κρανιδιωτών ηρώων, 

άπό Θόδωρο Κολοκοτρώνη καί τους άλ-

λους καπεταναίους δίπλα στο Εκκλησάκι 

του «Αγιου Σώστη. Άπο οικογενειακή γνώ-

ση και παράδοση γνωρίζουμε ότι ο πατέρας 

της μητέρας της .μητέρας μου Κωνσταντής 

Τσιγκιλιέρης, βιολιτζής, είχε τραυματισθή 

στην ωμοπλάτη κατά τη μάχη των Δερβενα-

κίων, πιθανώτατα πολεμήσας μέ τήν ομάδα 

Παπα -Αρσένη. 

Γιά τον Παπα - Αρσένη Κρέστα, παρ’ οτι τον 

είχε προκα λέσει άλλοτε στους Μύλους ο 

Κολοκοτρώνης και τον είχε προσ βάλει καί 

είχανε βαρεία φιλονικήσει, είπε ο Γέρος του-

Μωρία: «Ή Ελλάδα μας εχασεν ενα εξαίρετο 

πολεμιστή και ένα ενάρετο κληρικό. Ό 

Παπα - Αρσένης άφησε μεγάλο κενό στόν 

αγώνα τοΰ Γένους, πού ακολούθησε μέ το 

χαμό του». Οί Κρανιδιώτες καί οί πολεμιστές 

καί όλοι στην Έρμιονίδα δέν μπόρεσαν ποτέ 

να χω νέψουν τον τόσο πρόωρο χαμό του 

ήρωα συμπατριώτη και αρχη γού τους Άρ-

χιμ. Αρσένη Κρέστα. Γιαυτο αίτιώνται τούς 

Κολοκοτρωναίους. Έμεις θέλουμε νά πι-

στεύουμε υπερβολή τήν πλη ροφορία πού 

προέρχεται άπό τά κείμενα πού έσωσε ο Α. 

Μποΰζος. Ό πρόωρος χαμός τοΰ πολέμαρ-

χου Παπα - Κρέστα, οφείλε ται βέβαια στην 

αμέλεια του Ζαχαρία, πού άφησε ακάλυπτη 

τήν περιοχή μεταξύ του «Αγ. Βασίλη καί «Αγ. 

Σώστη καί κτύπησαν τούς Κρανιδιώτες οί 

Τούρκοι πού προσπέρασαν πισώπλατα. 

Έ τσι δικαιολογούνται οί βαρείες υποψίες 

των Κρανιδιωτών, δτι τον Αρσένη τον σκό-

τωσαν οπως ο Δαυίδ τον Ουρία, άλλα άπο 

τον Ζαχαρία, μέχρι τήν απόδοση ευθύνης 

στον Κολοκοτρώνη, υπάρχει μεγάλη από-

σταση, έκτος εάν καί άλλες γερές ή παράλ-

ληλες ι στορικές πηγές αποδείξουν κάποτε 

το βάσιμο τών υποψιών. «Αλ λως τε καί ο 

Ζαχαρίας σκοτώθηκε τότε. Ούτε νομίζουμε 

πώς στήν προκειμένη δυσκολώτατη στιγμή 

επαιξε κάποιο εκδικητικό ρόλο, ή διαμάχη 

πού πάντοτε σοβουσε μεταξύ Κολοκοτρω-

ναίων και Υδραίων στήν οποία οί Κρανιδιώ-

τες, έκτος άπ’ τούς Μερεμεταιους, Μανιάτες 

στήν καταγωγή, ήσαν πάντοτε μέ το μέρος 

τών Υδραίων. 

Τέλος ο Φωτακος, υπασπιστής του Κολοκο-

τρώνη, στο βι βλίο του «Βίοι Πελοποννησίων 

Ανδρών», γράφει πολλά αληθι νά εγκωμια-

στικά γιά το καύχημα του Κρανιδου, τον πο-

λέμαρχο ήρωϊκό Ιερομόναχο, τον Παπα - 

Αρσένη Κρέστα.

συνεχεια απο σελ. 16
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 

τ.μ. στον Συνοικισμό του Ναυ-

πλίου, με A/C, αυτόνομη θέρ-

μανση, θέση πάρκινγκ, επιπλω-

μένο. Τηλ. 6948309742

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ 

πίσω από το στάδιο Ναυπλίου επί 

της οδού Βασ. Βραχνού 10 ανακαινι-

σμένη με κεντρική θέρμανση σε τιμή 

250 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

6977598380

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ 

πίσω από το στάδιο Ναυπλίου επί 

της οδού Βασ. Βραχνού 10  επιπλω-

μένη με κεντρική θέρμανση στην 

τιμή των 250 ευρώ. Τηλ επικοινωνίας 

6977598380 

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυά-

ρια επιπλωμένα διαμερίσματα 60τμ, 

στους Μύλους με AC ηλιακό μεγάλες 

βεράντες χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 

27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο 

διώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό 

χώρο στη συμβολή των οδών Καρπε-

τοπούλου και Μεσσηνίας Αρκαδίας. 

Τηλ. 27510 22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο 

παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν 

δημαρχείου), κατάλληλος για γρα-

φείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 

6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευ-

ρύχωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός 

Μυτιλήνης 40. Κατάλληλο για φοιτη-

τάς. Τιμή λογική. Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία, επιπλω-

μένη, στην Ασίνη (όπισθεν Δημοτικού 

Σχολείου), διώροφη, 178 τ.μ., με κήπο 

2.000 τ.μ., αποτελούμενη από δύο 

ημιανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα, 

μεγάλες βεράντες, τραπεζαρία, σα-

λόνι, 3 υπνοδωμάτια, 2 κουζίνες, 2 

λουτρά, αποθήκες, με κεντρική θέρ-

μανση. Πληροφορίες 6977083666.

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθή-

να-Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, με-

γάλη βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα 

ασφαλείας, κατάλληλη για φοιτητή-

φοιτήτρια από την Αργολίδα. Τιμή 

280 Ευρώ. Πληροφορίες 2752025177, 

6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Ναύ-

πλιο. Τηλ. 2752028467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε 

διώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ 

με 2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, 

τζάκι, κουζίνα και WC  χωρίς  κοινό-

χρηστα με αυτόνομη θέρμανσηκαι 

κλιματισμό λουξ κατασκευή τηλ. 

6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου 

ορόφου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινεί-

ας και Π. Πατρών Γερμανού, 350,00 

ευρώ. Ναύπλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 

2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 

2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δί-

πλα στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο 

παλιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλ-

ληλος για γραφείο ή και κατάστημα. 

Πληροφορίες τηλ. 27520-27847 και 

6944-677607.

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και 

εξοπλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοι-

νόχρηστα, στην περιοχή Κούρτη. 

Πληροφορίες στο 6973248494, κος 

Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο 

Ναύπλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρ-

μανση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 

27510 61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 

3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρ-

μανση χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 

61710 και 6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο 

στην Κυψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 

6977705603

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 120 τμ, επί 

της οδού Δαναού 32 στο Άργος. 1ος 

Όροφος, βεράντες, τέντες, αυτόνο-

μη θέρμανση, φρεσκοβαμμένο. Τηλ.: 

6976015480

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 

70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-

σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 

Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 

(πρώην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 

θέση στάθμευσης, στο κέντρο του 

Άργους, κατάλληλο για φροντιστή-

ριο, ιατρείο, λογ/κό, δικ/κό κ.α. γρα-

φείο. Πληροφορίες: 27510 21414, 

6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, 

Άργος. Τηλ. 2751068609

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 

μονοκατοικίας με 2 κρεβατοκάμα-

ρες, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, αυτό-

νομη θέρμανση και κλιματιστικά. 

τηλ. 6944 707640, 27510 51042

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία 

διαμορφωμένο και πλήρως εξο-

πλισμένο 550 τμ και αποθήκη 150 

τμ Ασκληπιού 133 – Άρια. Ενοίκιο 

3.500. Τιμή αποζημίωσης 55.000. Τηλ 

6972831710

Ενοικιάζεται χώρος Ισόγειος110 τμ 

για κατάστημα mini Market, φροντι-

στήριο, Φαρμακείο ή για κατοικία σε 

νεόκτιστη οικοδομή στην οδό Ηρο-

δότου έναντι πλατείας, στην περιοχή 

Κούρτη. Τηλ.: 6984622959

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στο 

εμπορικό κέντρο του Άργους, στον 

1ο όροφο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

για περισσότερες πληροφορίες : 694 

8866589 κος Γιώργος.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ μεζονέτες 50 τ.μ. και 

140 τ.μ. αντίστοιχα, στο Τολό, δίπλα 

στη θάλασσα. Τηλ. 6972240183

ΝΑΥΠΛΙΟ - ENOIKIAZETAI  Γκαρσο-

νιέρα studios - 42 m3 (υπερυψωμέ-

νο ισόγειο) εσωτερική - βγαίνει σε 

κήπο Ασκληπιού 33 και Μπούτου 

2 απέναντι από το Super Market LIDL. 

Πλήρως επιπλωμένη με όλα τα απα-

ραίτητα έπιπλα όπως αναδιπλούμενα 

κρεβάτια για 5 άτομα - σαλόνι πολυ-

θρόνες – καρέκλες - βιβλιοθήκες – κα-

σέλες - ντουλάπες – φωτιστικά κ.ά. Με 

όλες τις ηλεκτρικές και βοηθητικές 

συσκευές Με είδη εστίασης και είδη 

οικιακής χρήσης Διαθέτει στοιχεία 

εσωτερικής διακόσμησης όπως πάσο 

(bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδορο-

φές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρωμα 

μαρμάρινα δάπεδα και άλλα στοι-

χεία. Ενοίκιο: Eυρώ 300. κος Σπύρος  

6977.452000 + 6937.847555 κα Πόπη 

6947.877160 + 2752.061659

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 

επί της οδού Ασκληπιού στην Άρια, 

εσωτερικός χώρος 110 τμ και προαύ-

λιος χώρος 200 τ.μ. Tηλ.:6973436723

ENOIKIAZΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35τμ 

επιπλωμένη στο Ναύπλιο, τιμή 350 

ευρώ. Τηλ. 6946 746564.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα επι-

πλωμένα και μη, δυάρια και τριάρια 

με κεντρική θέρμανση, Α/C, ηλιακά, 

ανακατασκευασμένα, στο Τολό. Τηλ. 

6936822068

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 στρέμ-

ματα, στα Πυργιώτικα, οικοδο-

μήσιμο. Τηλ. 6948309742

Πωλούνται διαμερίσματα 76τ.μ. 

και μεζονέτες 116τ.μ. στην περιο-

χή Ροδίου Ναυπλίου. Ολα με στε-

γασμένα γκαράζ και ανεξάρτητα 

καλοριφέρ χωρίς κοινόχρηστα. 

Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-

μης 6944893544, 2752023534.

Πωλούνται διαμερίσματα νεό-

κτιστα σε απόσταση 200μέτρων 

από το Νοσοκομείο Άργους. Τηλ.: 

6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗ-

ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. 

ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 

11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 

6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 

ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΕΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ 

(οδός Χαρμαντά 11 - Ν. Βυζάντιο) 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1/Διαμέρισμα 88 τμ 

Τριάρι (2 υ/δ) 2/Διαμέρισμα 53 τμ 

Δυάρι (1 υ/δ)

3/Διαμερισμα 55 τμ Δυάρι (1 υ/δ) 

4/Διαμέρισμα 57 τμ Δυάρι (1 υ/δ) 

Όλα με θέση στάθμευσης στην 

πυλωτή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ.: (27520) 

29396 - κινητό: 6944842844 ΔΙ-

ΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥ-

ΠΛΙΟ

ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ναύπλιο. Ζητείται κοπέλα να εργα-

στεί σε εστιατόριο – μπαρ. Σέρβις ή 

μπαρ. Τηλ. 6977074820

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναλαμβάνω υπεύθυνα την φύλαξη 

παιδιών μόνο στο Άργος. Κα Δήμη-

τρα. Τηλ. 6974010974

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε 

Άργοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση 

στην έκθεση. Τιμές προσιτές. Τηλ. 

6972330317

Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποι-

ητικών κτιρίων, διαμερισμάτων, 

καταστημάτων. Πληροφορίες 

:  Γιάννης Ρεκούμης  6944893544, 

2752023534.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ κειμένων. 

Λίγες ή πολλές σελίδες, επίση-

μα ή ανεπίσημα προσωπικά 

έγγραφα, εργασίες, διατριβές, 

σημειώσεις, αποσπάσματα 

κλπ, δακτυλογραφούνται και 

διαμορφώνονται ως έγγραφα 

κειμένου. Τηλ. 2752 0 22257, 

6976511108

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα 

και φύλαξη παιδιών, στην περιοχή 

Ναυπλίου. Τηλ. 6945525435

Τελειόφοιτη οικονομικής σχολής 

παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 

Δημοτικού – Γυμνασίου 6 ημέρες 

την εβδομάδα. 8 ευρώ / ώρα (Δη-

μοτικό), 10 ευρώ / ώρα (Γυμνάσιο). 

6943993555 κ΄ καθηγήτρια φιλόλο-

γος παραδίδει μαθήματα σε παιδιά 

Δημοτ – Γυμνασ – Λυκείου κ΄ σε 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες σε 

προσιτές τιμές. 697 82 13309.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήμα-

τα σε μαθητές Δημοτικού και Γυ-

μνασίου σε χαμηλές τιμές. Τηλ. 

6978623695.

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και 

Η/Υ από Χημικό Μηχανικό. Ιδιαίτε-

ρα μαθήματα και βοήθεια στο σπίτι, 

σε προσιτές τιμές, για μαθητές Δη-

μοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τηλ. 

6944735600

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 

813, με υδραυλική πόρτα. Τηλ. 

27510 67198, 2751069204, 

6946810252

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑΎΡΟ 

1600 κυβικά του 2008. τηλ.27510 

24185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας 

Άργους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. 

Τηλ. 6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ

Πωλείται ελαιόλαδο: Τηλ.: 693 

6699036

ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ κουταβάκια 1,5 μηνών 

προέλευσης ημίαιμα Labrador – 

Sefer, γλυκύτατα και πολύ όμορφα. 

Πληροφορίες: 2752096020, κα Λίλα

τακόμισης! Πωλούνται:1)Η/Υ 

Pentium 3GHz, 512 RAM, 120 G Hard 

disk, XP Professional 60ευρώ. 2)Η/Υ 

Pentium 4 2.40GHz, 0,99G RAM, 

74.5 G Hard Disk 50 ευρώ. 3)Παιδικό 

γραφείο Υπολογιστή μόνο 25 ευρώ. 

4)Ποδήλατο itness χρώμα κόκκινο 

30 ευρώ Tηλ: 6946132456.

Αγοράζω παντός τύπου νόμισμα 

χρυσό. Εχεμύθεια. Τηλ. 6972240183

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Πρακτο-

ρείο ΟΠΑΠ. Μακαρίου 25. Άργος. 

Τηλ. 2751062811

Πωλούνται ξύλα από ελιά έτοιμα για 

τζάκι. Τηλ. 6978107581

Χάθηκαν στην περιοχή Δαλαμανά-

ρας δίπλωμα οδήγησης και άδεια 

τρακτέρ. Όποιος γνωρίζει ας επι-

κοινωνήσει στο 6972708478.

HIGH FIDELITY. Αγοράζονται δίσκοι 

βινυλίου 33, 45 και 78 στροφών, μεμο-

νωμένα ή ολόκληρες συλλογές. www.

highidelity.com.gr

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ



Τηλεφωνικός διάλογος μάνας με γιό 

που σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο της 

περιφέρειας 

- Έλα, μαμά! 

 

- Έλα παιδί μου, που χάθηκες; 

- Που χάθηκα, χτες βράδυ μιλήσαμε… 

 

- Από χτες βράδυ μέχρι σήμερα ξέρεις πόσα μπορούν να 

συμβούν; Ένα λεπτό θέλει να γίνει το κακό! 

 

- Να σε παίρνω δηλαδή κάθε ΕΝΑ 

λεπτό; 

 

- Λέω παιδί μου… της Μαρίας 

δεν πήγε για σοκοφρέτα απ’ το 

περίπτερο και του ‘σπασε το πόδι το 

αγροτικό; 

- Δεν τρώω σοκοφρέτες! 

 

- Σκούφο φοράς; 

 

- Μες στο σπίτι, πας καλά; 

 

- Γιατί, φοράς έξω απ’ το σπίτι; 

 

- Κανένα παιδί δεν φοράει σκούφο! 

 

- Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα άλλα 

παιδιά, το δικό μου με νοιάζει! Να 

φοράς σκούφο και να καλύπτεις και 

τα αυτιά, από τα αυτιά κρυώνει ο άνθρωπος! 

 

- Δεν κάνει κρύο! 

 

- Μια ζωή «δεν κάνει κρύο» και μια ζωή έτρεχα για αντιπυρετι-

κά! Μυαλό δεν θα βάλεις ποτέ, κοτζάμ άντρας είσαι πια! 

 

- Άσε με, ξέρω τι κάνω! 

 

- Την τύφλα σου ξέρεις, μικρό παιδί είσαι ακόμα! 

 

- Τι είμαι τελικά ρε μάνα, κοτζάμ άντρας ή μικρό παιδί; 

 

- Τα γάντια τα μάλλινα τα φοράς; Από τα χέρια κρυώνει ο 

άνθρωπος! 

 

- Τα φοράω! 

 

- Δεν τα φοράς, ψέματα μου λες για να με ξεφορτωθείς! Πες 

μου τώρα ότι περπατάς και ξυπόλητος στα μωσαϊκά, από τα 

πόδια κρυώνει ο άνθρωπος! 

 

- Μάνα δεν είμαι στην Αλάσκα, στα Γιάννενα είμαι! 

- Ο Θοδωρής Κολυδάς είπε ότι έχει κρύο στα Γιάννενα! 

 

- Κι εγώ ο Θανάσης Ηλιόπουλος σου λέω ότι ΔΕΝ έχει κρύο 

στα Γιάννενα! 

 

- Και γιατί να πιστέψω εσένα και όχι τον επιστήμονα; 

 

- Γιατί ο επιστήμονας δε ζει στα Γιάννενα! 

 

- Τουλάχιστον το φερμουάρ του μπουφάν σου μέχρι επάνω 

να το σηκώνεις! Όχι να αφήνουμε τα λαιμά έξω, από τα λαιμά 

κρυώνει ο άνθρωπος! 

 

- Ναι μάνα! Ναι, ναι, ναι! Έξω έχει 20 βαθμούς κι ο τρελός του 

χωριού θα κυκλοφορεί στην πόλη με γάντια, σκούφο, κασκόλ, 

μπουφάν κι ένα αερόθερμο αγκαλιά! 

Να γελάσουν λίγο και οι πικραμένοι που 

τους κόβουν την επικουρική! 

 

- Θα σου στείλω με το ΚΤΕΛ γεμιστά 

που σου αρέσουν! 

- Δε μου αρέσουν τα γεμιστά! 

 

- Τι λες τώρα; Μικρός τα έτρωγες σαν 

τρελός, φώναζες «τέλω γεμιτά, τέλω 

γεμιτά», σαν να σ’ ακούω, μανάρι 

μου μωρέ, πουλάκι μου εσύ, τι καλό 

παιδί που ήσουνα, με τα ωραία σου τα 

μαλλάκια, με τις μπουκλίτσες σου… 

λούστηκες; 

 

- Τι λες τώρα; Από το λούσιμο κρυώνει ο 

άνθρωπος! 

 

- Γεμιστά σου ‘βαλα μπόλικα να τρατά-

ρεις και τον καθηγητή σου, εξετάσεις 

έρχονται! 

- Μάνα, σε χάνω! 

- Γιατί παιδί μου, τι έχω και μου το κρύβετε; 

 

- Όχι, σε χάνω λέω, δεν έχω σήμα… Άντε γεια… 

 

- Το κινητό είναι φορτωμένο; 

- Και το κινητό είναι φορτωμένο κι εγώ επίσης! 

 

- Φορτωμένο να το ‘χεις για την κακιά στιγμή… Της Καλλιόπης 

η Μαρία… 

 

- Μάνα, σε κλείνω… 

- Να σου στείλω το εσωθερμικό το σώβρακο; Και να αλλάζεις 

κάθε μέρα… Του Προκόπη ο Αντωνάκης ξεράθηκε στο Μετρό 

και ήτανε με τρύπιο μποξεράκι, ρεζίλι έγινε η μάνα του! 

 

- Μάνα, έλεος, λυπήσου με, δεν αντέχω άλλο! 

 

- Άμα δε στα πω εγώ, ποιός θα στα πει, ο ξένος; 

 

- Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα ΓΙΑΤΙ το κάνεις αυτό; Και 

κυρίως ΠΩΣ το κάνεις αυτό;

- Αγόρι μου, μάνα είναι μόνο μία! 

- Ευτυχώς μάνα! Ευτυχώς! Δεν θ’ άντεχα και δεύτερη

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Λιτότητα μέχρι να καλογεράψουμε 

θέλουν να μας επιβάλουν 

οι Ευρωπαίοι 

Κύπριος σε Φαστ-φουντ

Πάει ένας Κύπριος στα Φαστ-φουντ. 

 

- Θέλω ένα σάντουιτς. 

 

- Τι να βάλω μέσα; 

 

- Τυρίν, ντομάταν, πιπεριάν... 

 

- Ρε φίλε, σε... παρακαλώ, μπορείς να μη βάζεις «ν» 

στο τέλος των λέξεων; 

 

- Εντάξει! 

 

- Συνέχισε λοιπόν, τί άλλο να βάλω στο σάντουιτς; 

 

- Ζαμπό, μπέικο...


