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«Έσβησε» 
τον Φώτη 

ο Καμπόσος 

Σελ. 3

Διαφάνεια παντού

Ενδιαφέρον άρθρο του  

DR Παναγιώτη Γκανάς, 

Χειρουργού, Γραμματέας 

της Ελληνικής Εταιρείας 

Τραύματος και Επείγου-

σας Χειρουργικής, σχετικά 

με τον ορθολογισμό στη 

διαχείριση των επειγόντων 

περιστατικών στην Αργο-

λίδα

Σελ. 12, 13

Ορθολογισμός στη διαχείριση 
των επειγόντων περιστατικών 
στην Αργολίδα

Μεγάλα πρόστιμα περιμένουν όσους δεν δηλώσουν τις 

γεωτρήσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής φακέλου για τα ιφιστάμενα δικαι-

ώματα χρήσης νερού λήγει στις 16 Ιουνίου.

Σελ. 8

Τρέξτε να δηλώσετε 
τις γεωτρήσεις 

Διαφάνεια σε όλους τους τομείς για 

να αποκαλυφτούν τυχών παρατυπί-

ες με τα χρήματα που εισπράχτηκαν 

από τους μικροπωλητές στο πανηγύ-

ρι της Ευαγγελίστριας καθώς και ΕΔΕ 

για τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν 

στις αποθήκες του Δήμου δενδρύλ-

λια ινδικής κάνναβης, υποσχέθηκε 

ο νέος δήμαρχος Ναυπλιέων Δ. Κω-

στούρος θέλοντας να κάνει πράξη 

αυτό που διακήρυξε πριν μερικές 

εβδομάδες την ημέρα της ανάληψης 

των καθηκόντων του ότι θα επικρα-

τήσει “διαφάνεια παντού”.

ΣΕΛ. 3

Εντολή Κωστούρου για
ΕΔΕ τόσο για το πανηγύρι 
της Ευαγγελίστριας όσο 
και για τα χασισόδενδρα

Κόλλησαν τους δημάρχους στον τοίχο οι ποδηλάτες του νομού

Ποδηλατόδρομοι τώρα
Εκατοντάδες ποδηλάτες σε 

Άργος, Ναύπλιο και Ερμι-

ονίδα κατέδειξαν με την 

παρουσία τους την αναγκαι-

ότητα κατασκευής ασφαλών 

ποδηλατοδρόμων σε όλο 

τον νομό θέτοντας τους Δη-

μάρχους προ των ευθυνών 

τους.

Σελ. 18

Οι μαθητές έμαθαν 
την κεραμική τέχνη

Την εξέλιξη της κεραμικής 

από τα προϊστορικά χρόνια, 

την κλασσική εποχή μέχρι και 

σήμερα, παρουσίασε στους 

μαθητές των δυο τμημάτων 

της  πέμπτης τάξης του Δη-

μοτικού Σχολείου Ερμιόνης η 

κεραμίστρια κ. Αγγελική Μα-

ντζαβίνου μέλος της «Πρω-

τοβουλίας  Ενεργών Πολιτών 

Ερμιόνης», κατά την επίσκεψή 

τους στο Λαογραφικό Μου-

σείο Ερμιόνης.

Σελ. 20
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Τελικά το παρκινγκ ήταν η πρόφαση για να αντικατασταθούν τα κολονάκια με κιούπια
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Πολλά ερωτηματικά έχει προ-

καλέσει η φυγή του Γενικού 

Γραμματέα του Δήμου Άργους- 

Μυκηνών κ. Γεώργιου Φώτη, 

Πολιτικού Μηχανικού, τον οποίο 

είχε παρουσιάσει ως προσωπική 

του επιλογή ο Δήμαρχος Άρ-

γους- Μυκηνών Δ. Καμπόσος, 

τονίζοντας μάλιστα ότι θα βρι-

σκόταν ιεραρχικά μετά απ αυ-

τόν, δηλαδή πέρα απ το ότι ήτο 

της απολύτου εμπιστοσύνης του 

θα είχε «υπερεξουσίες» στα χέ-

ρια του, ασκώντας μάλιστα έλεγ-

χο και στους αντιδημάρχους!

Η «εξαφάνισή» του συνδυάστη-

κε με φήμες που του χρέωναν 

από την μη εγκατάσταση Φωτο-

βολταϊκών, ύψους 20.000 Ευρώ 

στην εταιρία του Δήμου Άργους- 

Μυκηνών «Αργώ», αν και αυτά 

είχαν αγοραστεί εδώ και καιρό, 

μέχρι ανάμοιξή του στην απο-

περάτωση του κτηρίου Σεϊντή, 

το οποίο θα στεγάσει υπηρεσίες 

του Δήμου και τις συνεδριάσεις 

του Δημοτικού συμβουλίου. Το 

όργιο των φημών που συνόδευ-

σε την αποχώρηση του κ. Φώτη 

απ τα ον Δήμο, οδήγησε τον Δή-

μαρχο Άργους Δ. Καμπόσο στην 

ακόλουθη δήλωση: 

«Καθολική διαπίστωση ήταν 

ότι ο δήμος Άργους – Μυκηνών 

αντιμετώπιζε σωρεία προβλη-

μάτων και ελλείψεων στην τεχνι-

κή του υπηρεσία με αποτέλεσμα 

να μην εκτελούνται έργα και να 

μην εισρέουν στον Δήμο χρή-

ματα από ευρωπαϊκά προγράμ-

ματα κάτι το οποίο είναι ορατό 

στην πόλη του Άργους και γι’ 

αυτό το λόγο οι πολίτες επέλε-

ξαν αλλαγή πορείας. 

Ο κ. Δήμαρχος από την πρώτη 

μέρα ανάληψης των καθηκό-

ντων του και δεδομένης της 

συνεχώς μειούμενης χρηματο-

δότησης από κρατικούς πόρους 

αναζήτησε κατάλληλο στελεχι-

ακό δυναμικό το οποίο θα μπο-

ρούσε να υλοποιήσει το όρα-

μά του για αλλαγή πορείας και 

εκτέλεση μεγάλων έργων. Στην 

προσπάθειά του δε αυτή διερεύ-

νησε την δυνατότητα ανάθεσης 

καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 

στον κ. Γεώργιο Φώτη, Πολιτικό 

Μηχανικό, στον οποίο έθεσε ως 

απαραίτητη προϋπόθεση, πριν 

την πρόσληψή του, να αποδείξει 

τις ικανότητες και δυνατότητές 

του προκειμένου να ανταπο-

κριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις 

της θέσεως αυτής ζητώντας του 

συνάμα την αποκλειστική του 

απασχόληση με τα θέματα του 

Δήμου . 

Στην πορεία όμως αποδείχθηκε 

ότι ο κ. Φώτης δεν μπορούσε 

να ανταποκριθεί στις απαιτή-

σεις της θέσης αυτής η οποία 

απαιτούσε την καθημερινή και 

αποκλειστική του ενασχόληση 

με τα θέματα του Δήμου. Ως εκ 

τούτου εδώ και αρκετό καιρό 

σταμάτησε οποιαδήποτε συ-

νεργασία μαζί του, η οποία δεν 

είχε κανένα κόστος για τον Δήμο 

μας, δεδομένου ότι και ο ίδιος 

είχε αποδεχθεί τις προϋποθέ-

σεις που εξαρχής του είχαν γνω-

στοποιηθεί . 

Βεβαίως οι εχθροί της πόλης επι-

λέγουν την επίθεση σε μια στιγ-

μή που μεγάλες επιτυχίες του 

δήμου έχουν επιτευχθεί –ενώ η 

ανωτέρω συνεργασία έχει λήξει 

εδώ και 2,5 μήνες- και ο κόσμος 

επιβραβεύει τον κ. Δήμαρχο με 

το εκπληκτικό ποσοστό απο-

δοχής και δημοφιλίας του 67%. 

Επιτυχίες όπως ο ερχομός της 

Σχολής Τουριστικών Επαγγελ-

μάτων στο Άργος, η ανάθεση 

των μελετών για έργα που ο 

δήμος τα περίμενε για δεκαετί-

ες όπως το κλειστό κολυμβητή-

ριο, το κλειστό γυμναστήριο, το 

πνευματικό κέντρο και το κτή-

ριο στέγασης της σχολής κ.α. 

Οι στόχοι προφανείς αλλά το 

ψέμα έχει κοντά ποδάρια και 

όσοι πιστεύουν ότι ο δήμος εκ-

βιάζεται για να καρπωθούν τα 

οφέλη, τους πληροφορούμε ότι 

δεν είμαστε κοινωνοί των αντι-

λήψεών τους και αυτά που στο 

παρελθόν είχαν μάθει θα πρέπει 

να τα ξεχάσουν».

3
Δεν μπορούσε, σύμφωνα με τον δήμο Άργους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του

Έσβησαν τον Φώτη

Δημήτριος Κωστούρος για το πανηγύρι της  Ευαγγελίστριας: “Η διαφάνεια είναι στοίχημα για μας”  

Ανακάλυψαν το φεγγάρι
Ο ανορθόδοξος τρόπος με 

τον οποίο ο δήμος ρυθμίζει 

χρόνια τώρα τα του πανηγυ-

ριού της ‘Ευαγγελίστριας” 

δημιούργησε προστριβές 

και υπόνοιες στην τελευταία 

συνεδρίαση του δημοτικού 

συμβουλίου Ναυπλιέων.

Τέλος λοιπόν στα δημοσιεύμα-

τα που με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο προσπαθούσαν να δώ-

σουν την εντύπωση διαλυμέ-

νου δήμου προσπάθησε να βά-

λει ο νέος Δήμαρχος Δημήτρης 

Κωστούρος.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση 

ο κ. Κωστούρος πιστός σε όσα 

έχει δηλώσει κατά την ημέρα 

της παραλαβής της Δημαρχί-

ας του Δήμου Ναυπλιέων, ότι 

θα είναι άτεγκτος σε θέματα 

διαφάνειας, έφερε προς ενημέ-

ρωση, τόσο το θέμα της διαχεί-

ρισης των χρημάτων του Πα-

νηγυριού της Ευαγγελίστριας 

όσο και αυτό της καλλιέργειας 

δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης 

σε δημοτικό χώρο. Ο κ. Κω-

στούρος δήλωσε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ότι για τα δύο αυτά 

θέματα βρίσκεται σε εξέλιξη 

προκαταρκτική εξέταση μέσα 

από την οποία θα αποδοθούν 

οι οποιεσδήποτε ευθύνες. Ει-

δικά για το θέμα της “Ευαγ-

γελίστριας” και στον τρόπο 

είσπραξης των χρημάτων για 

τις θέσεις των μικροπωλητών, 

αναφέρθηκε και ο υπάλληλος 

κ. Λάιος, τόσο για το πως και 

σε ποια πρόσωπα κόβονται οι 

αποδείξεις ενοικίασης των χώ-

ρων του πανηγυριού. 

Η εξέλιξη της συζήτησης στο 

Δημοτικό Συμβούλιο ήταν αρ-

κετά ενδιαφέρουσα με προτά-

σεις και τοποθετήσεις από τη 

πλευρά της μειοψηφίας που θα 

ληφθούν υπόψη για την πλήρη 

διαλεύκανση των δύο ζητημά-

των. 

Στο διάλογο που αναπτύχθηκε 

ουσιαστικά οι σύμβουλοι της 

μειοψηφίας (Χρ. Γραμματικό-

πουλος, Αναστάσιος Σαλεσιώ-

της, Ιωάννης Γκιόλας, Ανδρέας 

Βασιλείου) ανέπτυξαν τους 

προβληματισμούς και τις ανη-

συχίες τους αναφορικά με τη 

διαφάνεια της λειτουργίας των 

υπηρεσιών

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων θεωρεί 

ότι γι’ αυτά τα δύο πολύ σημα-

ντικά ζητήματα που απασχόλη-

σαν και απασχολούν την τοπι-

κή κοινωνία, λόγω διασποράς 

φημών που θίγουν υπολήψεις, 

θα δοθούν απαντήσεις πολύ 

σύντομα. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Κω-

στούρος πιστεύει ότι η διαφά-

νεια στη διαχείριση του Δήμου 

δεν είναι κενός λόγος γι’ αυτό 

συνιστά ψυχραιμία και υπομο-

νή σε όσους βλέπουν δήθεν 

αναταράξεις στην πλειοψηφία 

του Δημοτικού Συμβουλίου και 

δηλώνει ότι η δέσμευσή του για 

συναίνεση και καλύτερη λει-

τουργία του Δήμου προς όφε-

λος των Δημοτών ισχύουν στο 

ακέραιο. 
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Δεν περιλαμβάνεται σαν επιλέξιμη περιφέρεια στην Προκήρυξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων.

Γιατί δεν συμμετέχει η Πελοπόννησος;
Δεν περιλαμβάνεται σαν επιλέξι-

μη περιφέρεια στην Προκήρυξη 

για την ενίσχυση επιχειρήσεων, 

η Πελοπόννησος. Σύμφωνα με 

το υπουργείο, κατά τη διαβού-

λευση με την Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου προέκυψε ότι δεν 

επιθυμεί ένα πρόγραμμα για 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων, 

μέσω επιχορήγησης αλλά ένα 

πρόγραμμα το οποίο θα διατε-

θεί για την ενίσχυση της επιχει-

ρηματικότητας και ανταγωνιστι-

κότητας των επιχειρήσεων της 

περιφέρειας μέσω εξειδικευμέ-

νου χρηματοδοτικού εργαλείου 

με τη μορφή είτε δανείων χαμη-

λού επιτοκίου  προς τις επιχειρή-

σεις, είτε εγγυήσεων επιχειρη-

ματικών δανείων.

Τα παραπάνω απαντά το υπουρ-

γείο στην παρέμβαση για τα 

αναπτυξιακά Προγράμματα 

στην Πελοπόννησο που έκανε 

ως μέλος του διοικητικού συμ-

βουλίου του Επιμελητηρίου Αρ-

γολίδας Χαρίλαος Μαυράκης.

Απαντά συγκεκριμένα το 

υπουργείο στην ερώτηση του 

κου Μαυράκη με την οποία 

ζητούνται εξηγήσεις γιατί δεν 

περιλαμβάνεται στην ανα-

κοινωθείσα  Προδημοσίευση 

Προκήρυξης για την ενίσχυση 

επιχειρήσεων, στην οποία δεν 

περιλαμβάνεται σαν επιλέξιμη 

περιφέρεια η Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου: 

«Η παρούσα προδημοσίευση 

αφορά την προκήρυξη δράσης, 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-

λίας, για την ενίσχυση Επιχειρή-

σεων   που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς Μεταποίησης-Του-

ρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών 

στο πλαίσιο των Περιφερειακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την 

υλοποίηση στοχευμένων δρά-

σεων με σκοπό την αντιμετώ-

πιση της οικονομικής κρίσης. Ο 

σχεδιασμός, oι όροι και οι προ-

ϋποθέσεις συμμετοχής καθώς 

και τα στοιχεία των προϋπολογι-

σμών που διατίθενται είναι απο-

τέλεσμα διαβούλευσης με τις 

Περιφέρειες, με σκοπό να ικανο-

ποιηθούν οι πραγματικές ανά-

γκες τους και να αναδειχτούν 

τα συγκριτικά τους πλεονεκτή-

ματα. Συνεπώς η Περιφερειακή 

στόχευση και διάσταση αποτε-

λούν βασικά χαρακτηριστικά 

της. Κατά τη διαβούλευση με 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

προέκυψε ότι δεν επιθυμεί ένα 

πρόγραμμα για την ενίσχυση 

των επιχειρήσεων, μέσω επιχο-

ρήγησης αλλά ένα πρόγραμμα 

το οποίο θα διατεθεί για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότη-

τας και ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων της περιφέρειας 

μέσω εξειδικευμένου χρηματο-

δοτικού εργαλείου με τη μορφή 

είτε δανείων χαμηλού επιτοκί-

ου   προς τις επιχειρήσεις, είτε 

εγγυήσεων επιχειρηματικών 

δανείων. Το συγκεκριμένο πρό-

γραμμα λοιπόν απαιτεί διακριτό 

σχεδιασμό από τις υπόλοιπες 

περιφέρειες της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση για την 

υλοποίηση του,   στο πλαίσιο 

αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, έχει 

δεσμευτεί για την συγκεκριμένη 

περιφέρεια ποσό δημόσιας δα-

πάνης 22,5 εκ. ευρώ».

Όπως σημειώνει ο συνδια-

σμός του κου Μαυράκη: «Ο 

αποκλεισμός της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου από το συγκε-

κριμένο πρόγραμμα τη στιγμή 

που έχουν δεσμευτεί 22,5 εκ. € 

γεννά απορίες, την ίδια στιγμή 

που συμμετέχουν όλες οι άλλες 

Περιφέρειες.

Με δεδομένη την κρισιμότη-

τα της οικονομικής κατάστα-

σης, καλούμε τη διοίκηση του 

Επιμελητηρίου και τους Περι-

φερειακούς Συμβούλους  να 

αναλάβουν δράση, ώστε οι επι-

χειρήσεις της Περιφέρειά μας 

και της Αργολίδας να εκμεταλ-

λευτούν όλα τα διαθέσιμα ανα-

πτυξιακά εργαλεία.

Aναφορικά με την ανακοινωθεί-

σα πρωτοβουλία του Περιφερει-

άρχη Πελοποννήσου για την δη-

μιουργία ταμείου εγγυοδοσίας 

επιχειρήσεων και χαμηλότοκου 

δανεισμού, αναμένουμε να εξει-

δικευτεί με συγκεκριμένα μέτρα 

το συντομότερο». 



ΠΕΜΠΤΗ 17.05.12
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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

Διάλογο μεταξύ των πολιτών και ποικίλα 

σχόλια προκάλεσε το άρθρο με τίτλο «Η 

ώρα της αριστεράς και τα παπαγαλάκια», 

που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο 

φύλλο του «Αναγνώστη». Το άρθρο 

σχολιάστηκε από πολλούς επώνυμους και 

ανώνυμους, οι οποίοι επιχειρηματολο-

γούν από την δική τους πλευρά.

Σήμερα, παραχωρώ την στήλη στους 

αναγνώστες. Ακολουθούν τα σχόλια: 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ αναγνώστης σημειώνει:

Θα διαφωνήσω. Λες «ΑΡΓΗΣΕ ΜΕΡΙΚΑ 

ΧΡΟΝΙΑ, αλλά ήρθε τελικά η ώρα της 

Αριστεράς στην Ελλάδα....»

Άργησε πολλά πολλά 

χρόνια... Κανείς δεν ξέρει τί 

θα είχε γίνει στην Ελλά-

δα, αν μεταπολεμικά είχε 

κυβερνήσει η αριστερά 

την Ελλάδα. Δυστυχώς 

και τότε ο διχασμός ήταν 

το «εργαλείο» των ξένων 

δυνάμεων να «πετάξουν» την αριστερά 

έξω από το παιχνίδι.

Χμμ και για ποιά αριστερά μιλάμε; Αυτή 

του ΣΥΡΙΖΑ; του ΚΚΕ; Αν ήταν η αριστερά 

ενωμένη τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ 

καλύτερα... Και δεν καταλαβαίνω. Γιατί να 

είναι κεντρο-αριστερά και όχι απλά αρι-

στερά. Και γιατί η Ευρώπη «δεν σηκώνει» 

αριστερές κυβερνήσεις. Και στην Ευρώπη 

αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αν δεν 

γίνουν αλλαγές αυτό το σύστημα δεν 

οδηγεί πουθενά. Δηλ. τελικά τί θέλουμε 

αριστερά με καπιταλισμό;

Εγώ λέω να «πετάξουμε» το κεντρο- από 

το κεντροαριστερά. Μόνο αριστερά. Το 

είδαμε και το κέντρο... το οποίο κέντρο, 

πάντα χρησιμοποιείται για να θολώνει 

τα νερά (αλλά και να βγάζει κυβερνήσεις 

μετατοπιζόμενο μιά από εδώ και μια από 

εκεί...)

Επίσης λες: «ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ έδωσαν 

εντολή στον Τσίπρα να βγάλει τη χώρα 

από την κρίση ...»

Σε καμία περίπτωση δεν έδωσαν εντολή 

στον Τσίπρα. Μην ξεχνάς και το 1/5 του 

κόσμου που δεν ψήφισε. Με αυτή το νού-

μερο μέσα το ποσοστό του Τσίπρα δεν θα 

ήταν 2ψήφιο.

Σε κάθε περίπτωση ήταν ψήφος διαμαρ-

τυρίας (που εκτίμησή μου είναι ότι θα 

φανεί περισσότερο στις επόμενες εκλογές 

και δεν θα υπάρξει ισορροπία, πολύ απλά 

γιατί τα κόμματα εξουσίας δυστυχώς ΔΕΝ 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ το μήνυμα του ελληνικού 

λαού για ΑΛΛΑΓΗ παρ’ όλο που «πάτω-

σαν»)

Λες: Ο Αλέξης να καταθέσει υλοποιήσιμο 

σχέδιο......κ.λ.π.
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συνεχεια σελ. 15

Όταν οι πολίτες 

παίρνουν τον λόγο

Κίνημα Εθελοντισμού καθαρίζει την Καραθώνα

Ραντεβού στην Καραθώνα δίνει την Κυριακή το πρωί 

το Κίνημα Εθελοντισμού Ναυπλίου για να ολοκληρώ-

σει την καθαριότητα της παραλίας που είχε ξεκινήσει 

την προηγούμενη εβδομάδα από την Δημοτική Χο-

ρωδία.

Για τον σκοπό αυτό καλούνται όσοι εθελοντές επιθυ-

μούν να βρίσκονται μπροστά από την Ταβέρνα Πα-

λετσάκη στις 9 το πρωί.

 Μάλιστα για τον σκοπό αυτό έχει επιστρατευτεί και 

το facebook, όπου δημιουργήθηκε η ομάδα «Κίνημα 

Εθελοντισμού». Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε με 

σκοπό να προαχθεί ο εθελοντισμός για δράσεις που 

αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ανα-

βάθμιση του βιωτικού επιπέδου της ζωής μας.

Ψυχή της Ομάδας είναι ο δημοτικός σύμβουλος Ναυ-

πλίου Κώστας Θεμελής, ο οποίος είναι ενεργό μέλος 

του Κινήματος Εθελοντισμού. Άλλες δράσεις που 

ετοιμάζονται προσεχώς είναι η εθελοντική αιμοδο-

σία κ.α.

Όπως λέει ο Κώστας Θεμελής το Κίνημα δημιουργή-

θηκε στα πρότυπα των Atenistas και οι δράσεις που 

θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα θα είναι 

πολλαπλές.  
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-

ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-

σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 

απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-

ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 

μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-

πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Των οικιών ημών 

εμπιμπραμένων

Τον Θουκυδίδη επιστράτευσε ο 

βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 

Γιάννης Ανδριανός στην δήλωσή 

του για την προκήρυξη των εκλο-

γών.Ο βουλευτής της Νέας Δημο-

κρατίας σημειώνει:  «Η χώρα, με 

την ευθύνη όσων προέταξαν μι-

κροκομματικά συμφέροντα ένα-

ντι του Έθνους, εισέρχεται σε νέα 

προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς, 

για κάποιες πολιτικές δυνάμεις 

ισχύει το «Των οικιών ημών εμπι-

μπραμένων, ημείς άδομεν». 

Και καταλήγει: «Η απάντηση των 

Ελλήνων σε όλους όσοι θέλουν να 

βάλουν τη χώρα σε ακόμα μεγα-

λύτερες περιπέτειες πιστεύω ότι 

θα είναι ηχηρή: Ναι στην Ευρώ-

πη, ναι στην ανάπτυξη, ναι στην 

κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στη 

διεθνή απομόνωση της πατρίδας 

μας, όχι στην ακόμα μεγαλύτερη 

και μη αναστρέψιμη εξαθλίωση 

των Ελλήνων».

Υ.Ζ.

Να πάνε οι σύμβουλοι

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

της Παιδικής – Νεανικής Βιβλι-

οθήκης του Δήμου Άργους Μυ-

κηνών, το μήνα Μάιο υλοποιήται 

το παρακάτω εκπαιδευτικό – πε-

ριβαλλοντικό πρόγραμμα από 

το Κ.Π.Ε. Νέας Κίου: «Άργος. Μια 

πόλη ταξιδευτής στην Ιστορία» .

Σκοποί του προγράμματος είναι 

η ευαισθητοποίηση των εκπαι-

δευόμενων στο σεβασμό και την 

προστασία της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς και η καλλιέργεια 

ιστορικής συνείδησης. Η ανάδει-

ξη των αρχαιολογικών χώρων, 

η γνωριμία με την ιστορία του 

τόπου μπορούν να αποτελέσουν 

πόλο ανάπτυξης της πόλης και 

έλξης τουριστών. Πράγματι είναι 

μια ευκαιρία πάνω απ όλα για 

τους συμβούλους, παιδιά είναι κι 

αυτοί, όλων των παρατάξεων να 

γνωρίσουν τον τόπο που υπηρε-

τούν, ...αν τον υπηρετούν και δεν 

τους εξυπηρετεί.

ΟΝ.

Καλλιτεχνικό στέκι

Αυλαία την περασμένη Κυριακή 

για το «1ο  Φεστιβάλ Μαθητικής 

Καλλιτεχνικής και Δημιουργικής 

Έκφρασης του Δήμου Άργους-

Μυκηνών», που διοργάνωσε η 

ΚΕΔΑΜ με τη συνεργασία του 

Τμήματος Σχολικών Δραστη-

ριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Αργολίδας. ;Eνας 

μεγάλος αριθμός νέων θέλει να 

εκφραστεί με την τέχνη, να δημι-

ουργήσει, να καλλιεργήσει, όμως 

δεν υπάρχει δυστυχώς ένα στέκι 

δημιουργίας.

Ήδη η σκέψη όλων ταξιδεύει 

για το «2ο  Φεστιβάλ Μαθητικής 

Καλλιτεχνικής και Δημιουργικής 

Έκφρασης του Δήμου Άργους-

Μυκηνών», το 2013 με την ελπί-

δα πως θα βρεθεί ένα μόνιμος 

χώρος για να εκφράζουν οι μαθη-

τές τις καλλιτεχνικές δημιουργίες 

τους.

ΟΝ. 

Θα είναι βουλευτές ξανά; 

Με μεγάλο άγχος θα βαδίσουν 

προς τις εκλογές οι εκλεγμένοι 

βουλευτές, αφού από το αποτέ-

λεσμα θα εξαρτηθεί η παραμονή 

τους ή όχι στην Βουλή που θα 

προκύψει μετά τις 17 Ιούνη.

Αν ανατραπούν τα αποτελέσμα-

τα πολύ πιθανόν να ανατραπούν 

και οι έδρες στην Αργολίδα. 

Οι εκλογές, σύμφωνα με τα δεδο-

μένα που υπήρχαν μέχρι την ώρα 

που έκλεινε η ύλη του «α» θα γί-

νουν στις 17 Ιουνίου, με υπηρεσι-

ακό πρωθυπουργό τον πρόεδρο 

του ΣτΕ Παναγιώτη Πικραμμένο.

Υ.Ζ.

Προεκλογικό πυροτέχνημα, 

είδε ο Τατούλης

«Προεκλογικό πυροτέχνημα» χα-

ρακτήρισε την προδημοσίευση 

του προγράμματος του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης ο Πέτρος Τα-

τούλης, καθώς έγινε τρείς μέρες 

πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου εξαιρείται 

από το πρόγραμμα αυτό μετά τη 

σθεναρή της αντίδραση και τη 

σταθερή της άποψη ότι τα χρή-

ματά της μόνη της θα τα διαχει-

ριστεί.

Υ.Ζ.

 Πρωταθλητές Ελλάδας
Την ώρα που ο “α” βρισκόταν 

στο τυπογραφείο στο Άργος 

ξεκινούσε η εκδήλωση 

εορτασμού του Πρώτου 

Πρωταθλήματος Ελλάδας που 

κατακτά ομάδα του νομού μας. 

Η στέψη του βασιλεία Διομήδη 

καθώς και λεπτομέρειες 

από τις εορταστικές 

εκδηλώσεις αλλά και την 

πορεία για την κατάκτηση 

του Τελικού Ευρώπης, θα σας 

παρουσιάσουμε την επόμενη 

εβδομάδα, προς το παρόν θα 

αρκεστούμε στους χορούς με 

τους “λύκους” του Άργους, τον 

Διομήδη της Αργολίδας.

ΑΝ.

Άντε και βιλίτσα...
Έκπληκτος έμεινε ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Πορτοχελίου Κωνσταντίνος Κόκκα-

λης και ο αρχαιοφύλακας κ. Ευάγγελος Δημαρά-

κης σε επίσκεψη τους στον αρχαιολογικό χώρο 

της πόλης των Αλιέων βλέποντας τα δέντρα του 

αρχαιολογικού χώρου κομμένα 

και παρατημένα στο σημείο του 

“εγκλήματος”.

Άγνωστοι προς το παρόν δρά-

στες την νύχτα έκοψαν πεύκα που 

βρισκόντουσαν μέσα στον περι-

φραγμένο αρχαιολογικό χώρο, 

αλλά κι έξω από αυτόν. Φαίνεται 

πως κάποιοι έχουν σαν χόμπι την 

παράνομη υλοτομία στην Ερμιο-

νίδα και μετά τις ιδιωτικές εκτάσεις προχωρούν 

και στους αρχαιολογικούς χώρους. Το μόνο που 

μένει είναι να φυτρώσει και καμιά βιλίτσα στον 

αρχαιολογικό χώρο, να μην πάει και τζάμπα η πε-

ρίφραξή του...

ΟΦ.



Εκλογές 

και συμφέροντα
“ΕΓΩ, καλά σου τάλεγα”, έλεγε παλιότερο τραγούδι 

του Διονύση Σαββόπουλου, και επιτρέψτε μου να 

επαναλάβω και γω την φράση υπερασπιζόμενος 

προεκλογικό άρθρο μου, όπου υποστήριζα πως 

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονταν για την επόμενη 

(τωρινή) εκλογική αναμέτρηση και όχι για την περα-

σμένη (6 Μαΐου). Μετά μάλιστα την οριστικοποίηση 

πως θα ξαναπάμε σε εκλογές, οι τοποθετήσεις τόσο 

του Αντωνάκη, όσο και του Μπένι, επιβεβαίωναν τα 

γραφόμενά μου.

ΛΕΣ και δεν κυβέρνησαν τα δύο κόμματά τους από 

την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα τον 

τόπο. Λες και οι πλαστές πλειοψηφίες 

που τους εξασφάλιζαν αυτοδυναμία 

δεν αρκούσαν τότε να ρυθμίσουν τα 

κακώς κείμενα, λες και το πελατειακό 

κράτος φτιάχτηκε από άλλους κι όχι 

απ αυτούς που κυβέρνησαν, μιλάνε 

τώρα για υπευθυνότητα χειρισμών!

ΠΟΙΟΙ; Αυτοί που μας έσυραν σκλάβους στα σκλα-

βοπάζαρα του ΔΝΤ και μας πρόσθεσαν σαν μεζέ 

στο τραπέζι των τραπεζικών ορέξεων, έχουν το 

θράσος να επικαλούνται τον πατριωτισμό των πολι-

τικών επιλογών τους! Αυτοί που με την αποσκοπού-

μενη περαιτέρω διάλυση του κράτους, μετέτρεψαν 

τους παρακρατικούς πορτιέρηδες σε “προστάτες” 

των αδυνάμων.

ΝΑΙ, αυτοί που χρόνια κλέβουν την ψήφο των πο-

λιτών είτε με το όριο του 3% είτε με το +50 εδρών 

μπόνους στο πρώτο κόμμα αντί να εφαρμόσουν 

την απλή αναλογική, όπως προστάζει η δημο-

κρατία. Ναι, αυτοί την πάτησαν! Όχι γιατί ο λαός 

στράφηκε προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα εκφρά-

ζοντας κατά μεγάλο μέρος την αγανάκτησή του 

κατά του μνημονίου, αλλά γιατί οι επόμενες εκλογές 

θα γίνουν με λίστα.

ΑΝΤΙ, να τιθασεύσουν τους υποψηφίους τους θα 

τρέχουν και θα τους παρακαλούν να κινηθούν για 

να σωθεί το κόμμα. Τι τον νοιάζει τον επικεφαλής 

της λίστας να τρέξει αφού ούτως ή άλλως θα βγει 

και τι τους νοιάζει τους αποκάτω να τρέξουν όταν 

δεν θα βγουν; Κι αυτό δεν αφορά ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, 

ούτε το ΚΚΕ, ούτε τους Οικολόγους κλπ, δηλαδή 

κόμματα που στηρίζονται ακόμα στην ιδεολογία 

τους, αλλά τα κόμματα πολιτικής καριέρας, όπως η 

ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Για να δούμε λοιπόν, αν η Αργολίδα ξεφεύγοντας απ 

την φιλαθλοποίηση της πολιτικής, ανατρέψει ακόμα 

και τις έδρες που κάποιοι θεωρούν δεδομένες. Το 

γλέντι που ξεκίνησε στις 6 Μάη και θα συνεχιστεί 

και μετά τις επόμενες εκλογές με ακόμα μεγαλύτε-

ρη ένταση.

Vita Civilis

του Άκη 

Nτάνου
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Αναζητούνται και πολιτικές ευθύνες 

για την παράνομη καλλιέργεια στις αποθήκες του δήμου

ΕΔΕ για τα χασισόδεντρα 

στο Ναύπλιο

Μήνας 

εγκληματικότητας 

ο Απρίλης

592 συλλήψεις έγιναν στην Πε-

λοπόννησο τον Απρίλη, σύμφω-

να με τα επίσημα στοιχεία της 

αστυνομίας, πράγμα που δείχνει 

το μέγεθος του προβλήματος 

της αυξημένης εγκληματικότη-

τας. Μεταξύ των συλληφθέντων 

άλλοι κατηρούνται για ληστεία, 

άλλοι για Βιασμό, για κλοπές, για 

ναρκωτικά, για οπλοφορία κλπ.

Από την αστυνομία εξιχνιάσθη-

καν: Έξι υποθέσεις ληστείας, μία 

υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών, 

πλαστογραφίας εγγράφων και 

υπόθαλψη εγκληματία από αλ-

λοδαπούς υπηκόους, ογδόντα 

τέσσερις υποθέσεις κλοπών – δι-

αρρήξεων, καταστημάτων, οχη-

μάτων, μία υπόθεση Εκβίασης, 

δύο υποθέσεις Πλαστογραφίας, 

μία υπόθεση Ζωοκλοπής, μία 

υπόθεση για κυκλοφορία Παρα-

χαραγμένων.

Εξαρθρώθηκαν: Μία εγκληματι-

κή ομάδα αλλοδαπών, υπηκόων 

Ρουμανίας, οι οποίοι αφαιρού-

σαν μετασχηματιστές της Δ.Ε.Η., 

μία εγκληματική ομάδα αλλοδα-

πών, υπηκόων Πακιστάν, για αρ-

παγή και  παράνομη κατακράτη-

ση, ομοεθνούς τους.

Μία εγκληματική ομάδα ημεδα-

πών, οι οποίοι διέπρατταν απά-

τες σε βάρος ηλικιωμένων.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη 

στον δήμο Ναυπλίου, για να αποδοθούν ευθύνες 

σε όσους ευθύνονται για την καλλιέργεια χασισόδε-

ντρων στο πρώην Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, 

που χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος του 

δήμου Ναυπλίου.

Τα δενδρύλλια ανακαλύφθηκαν μετά από ανώνυμη 

καταγγελία που δέχθηκε με απόκρυψη στο κινητό 

του τηλέφωνο ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Ναυ-

πλίου Παναγιώτης Βαμβακάς. Από την άλλη άκρη της 

γραμμής, του είπαν ότι υπάρχει χασισοφυτεία στις δη-

μοτικές αποθήκες και έκλεισαν το τηλέφωνο. Με την 

σειρά του ο αντιδήμαρχος ενημέρωσε τον δήμαρχο 

Δημήτρη Κωστούρο και εκείνος την αστυνομία.

Πράγματι κοντά στο κτήριο που βρίσκεται στον συ-

γκεκριμένο χώρο, ανάμεσα σε κληματαριές και κα-

μουφλαρισμένα με κάποιο πανί βρίσκονταν τέσσερα 

δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.

Το θέμα δημοσιοποιήθηκε αμέσως από τον δήμο 

Ναυπλίου. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος κος Κωστούρος 

«Καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός που συ-

νέβη και ζητάμε άμεσα να αποδοθούν ευθύνες. Δεν 

έχουμε διάθεση και δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

κρύψουμε κάτι. Είναι ένα απαράδεκτο και πρωτάκου-

στο γεγονός και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε. Θα 

αποδώσουμε ευθύνες στο μέτρο που μας αναλογεί. 

Αποτελεί στοίχημα για μας η επιτάχυνση των διαδι-

κασιών».   

Να σημειωθεί ότι στον συγκεκριμένο χώρο 

που χρησιμοποιείται σήμερα ως αποθήκη 

κατασκευάστηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής. Ποτέ όμως το Πάρκο δεν λειτούργη-

σε. Με αφορμή το περιστατικό ο δήμαρχος 

τόνισε ότι «θα προχωρήσουμε άμεσα στις 

απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε ο χώρος 

των αποθηκών και η ευρύτερη περιοχή να 

αλλάξει όψη».

Ένοπλη ληστεία στο Δρέπανο

Τον φόβο και τον τρόμο σκόρπισαν οι δύο δράστες της 

ένοπλης ληστείας που έγινε την Δευτέρα στο Δρέπανο. 

Οι δράστες έχοντας κρυμμένα τα χαρακτηριστικά των 

προσώπων τους μπήκαν στο ταχυδρομείο και με την 

απειλή του όπλου πήρνα τα χρήματα από το ταμείο.

Στη συνέχεια μπήκαν στο αυτοκίνητο που είχαν σταθ-

μεύσει έξω από τα ΕΛΤΑ και εξαφανίστηκαν.

Η αστυνομία κάνει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ 

σε όσους δεν υποβάλλουν φάκελο

Τρέξτε να δηλώσετε 

τις γεωτρήσεις 
Μεγάλα πρόστιμα περιμένουν όσους δεν δηλώσουν τις 

γεωτρήσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής φακέλου για τα ιφιστάμενα δι-

καιώματα χρήσης νερού λήγει στις 16 Ιουνίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος, που κάνει χρήση υδροληψίας (π.χ. 

υδρογεώτρηση, πηγάδι, απόληψη από υδατορέμα, πηγή) 

• η οποία προϋπήρχε και λειτουργούσε της 20η-12-2005 ή 

•  κάνει χρήση νερού μετά την 20-12-2005 και προϋ-

φίστανται της 16-6-2011 χωρίς να διαθέτει την προ-

βλεπόμενη από την KYA 43504/2005 σχετική άδεια, 

πρέπει να υποβάλλει φάκελο αίτησης με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, για χορήγηση δικαιώματος άδειας χρή-

σης νερού στο Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας της 

Περιφερειακής Ενότητας.

Εφόσον δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός της πα-

ραπάνω προθεσμίας, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί 

να καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαιτούμε-

να δικαιολογητικά εκπρόθεσμα εντός δύο ετών από 

τη λήξη της καταλυτικής προθεσμίας υποβολής της. 

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται πρόστιμο, το οποίο 

δεν μπορεί να είναι κατώτερο των διακοσίων (200) ευρώ 

για το 1ο έτος ή πεντακόσιων (500) ευρώ για το 2ο έτος. 

Μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, χωρίς την υποβολή της 

απαραίτητης αίτησης, η υδροληψία (π.χ. γεώτρηση, πη-

γάδι,) θεωρείται παράνομη και διακόπτεται η λειτουργία 

της (με διακοπή της ηλεκτροδότησης και σε περίπτωση 

γεώτρησης την σφράγιση και καταστροφή αυτής).
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Ένα έντυπο που μοιράστηκε στα 

παΐδια στο Δημοτικό σχολείο 

Πορτοχελίου προκάλεσε εύλογα 

ερωτηματικά γονέων Γεράσι-

μου Κατσαΐτη και Lee Coveney, 

οι οποίοι είδαν με έκπληξη στο 

πίσω μέρος της κάρτας που δό-

θηκε στο σχολείο στο παιδί τους 

να αναφέρονται ως «Νόμιμοι» 

κάτοχοί της ενώ δεν γνώριζαν 

απολύτως τίποτα!

Τα ερωτήματα αυτά δημιουργή-

θηκαν γιατί το δημοτικό σχολειό 

Πορτοχελίου χρησιμοποιήθηκε 

και τα περασμένα χρόνια το κα-

λοκαίρι από ιδιωτική εταιρεία 

για μαθήματα ξένης γλώσσας. 

Ερωτήματα:

«1.Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε 

μια άγνωστη σε μένα εταιρεία 

τσιμέντων να ασφαλίσει το παιδί 

μου σε μια ιδιωτική ασφαλιστι-

κή εταιρεία με όρους που δεν 

γνωρίζω χωρίς να με ρωτήσει;

2.Με ποιο δικαίωμα παρακά-

μπτει η εταιρεία αυτή την δημό-

σια ασφάλιση που παρέχω στο 

παιδί μου με την εργασία μου 

και τα ένσημα μου. Ποιες δε-

σμεύσεις θα έχω αν κάνω χρήση 

αυτού του προγράμματος σε 

περίπτωση ατυχήματος ολικής 

ανικανότητας από ατύχημα η 

θάνατο του παιδιού μου.

3. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι 

και γιατί προβλέπουν τέτοια πι-

θανότητα για το παιδί μου. Δεν 

τους γνωρίζω δεν με γνωρίζουν.

4. Αποτελεί αυτή η ενέργεια άμε-

ση διαφημιστική ενέργεια των 

εταιρειών Λαρισινός και Ιντερα-

μέρικαν μέσα από την δημόσια 

εκπαίδευση και αν ναι από πότε 

τα σχολεία χρησιμοποιούνται 

σαν πεδίο διαφημιστικής εκ-

στρατείας και μάλιστα με την 

συνεργασία της διεύθυνσης του 

σχολείου.

5. Μπορούν και άλλες εταιρεί-

ες να κάνουν διαφήμιση στον 

χώρο του σχολείου με φορέα 

τους ανήλικους μαθητές και αν 

ναι τι είδους δραστηριότητες 

μπορούν να έχουν αυτές οι εται-

ρείες εκτός του ασφαλιστικού 

και κατασκευαστικού τομέα. 

Προνομιακές τιμές και εκπτώ-

σεις από Νοσοκομεία, καταστή-

ματα ρούχων, παπουτσιών, παι-

χνιδιών ,ταξιδιωτικά  γραφεία , 

φροντιστήρια ξένων γλωσσών, 

παιδότοποι, ζαχαροπλαστεία, 

εκδοτικοί οίκοι και πάει λέγο-

ντας.

6. Γιατι η διεύθυνση του σχο-

λειού αποδέχτηκε αυτή τη προ-

σφορά στο όνομά μου. Υπάρχει 

κρατική έγκριση και κάτω από 

ποιους ορούς για αυτές τις πρά-

ξεις. Υπάρχουν ανταλλάγματα 

γι αυτή τη συνεργασία και από 

ποιους;

Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο 

δικαίωμα  μου απέναντι σε αυτή 

την ενεργεία

Γεράσιμος Κατσαΐτης, Lee 

Coveney».

Το ζήτημα δεν είναι η προσφο-

ρά των εταιριών, που πέρα απ 

την έμμεση διαφήμισή τους 

κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει 

και το θετικό μέρος στην προ-

σφορά τους προς την μαθητική 

κοινότητα, αλλά ο ρόλος του 

σχολείου και της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού στην 

προστασία των προσωπικών δε-

δομένων των μαθητών. 

9

Έμμεση διαφήμιση ιδιωτικών επιχειρήσεων 

στα δημοτικά σχολειά;
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Ιστορίες του Χαμπή 

της Ανδριανούς: Η υπόσχεση
Στην εξωτερική αυλή που έβλεπε στην οδό Αναστάση Μανώλη ,  στήθηκε η ψησταριά 

για τον οβελία την δεύτερη μέρα του Πάσχα. Η οδός ονομάστηκε έτσι για να τιμήσει δυο 

αγνοούμενους , (τώρα πια αναγνωρισμένους νεκρούς) της κυπριακής τραγωδίας στο 

χωριό Ξυλοφάγου. Εμείς με τις τσίκνες και το συνεχές  γύρισμα του οβελία θα τιμούσαμε 

το αντάμωμα για άλλη μια φορά της οικογένειας του παππού Χαμπή. Πριν ράψουμε με 

τον Λάμπρο  την κοιλιά του αρνιού ακολουθήσαμε τις τελευταίες οδηγίες του παππού. 

Βάλαμε στο εσωτερικό του αρνιού χαλούμι και ντομάτα χωρίς λάδι και ρίγανη. Υλικά τα 

οποία είναι απαγορευμένα κατά την διάρκεια του ψησίματος σύμφωνα με την «χαμπηα-

κή» μαγειρική . Μετά το ψήσιμο ότι θέλει ο καθένας βάζει στο ψητό του!  

Ενώ ο οβελίας είχε πάρει τις πρώτες του στροφές και ανύψωνε  τα πρώτα μυρωδάτα 

καπνιστά μηνύματα στην γειτονιά, με αργό τροχό στην άκρη του δρόμου πλησίασε ένα 

μεγάλο διπλοκάμπινο  αγροτικό αμάξι. 

-Γεια σου αδελφέ ( φωνάζει ο οδηγός μέσα από το 

αμάξι του) καλώς τους δέχθηκες.

-Γεια σου αδελφέ κόπιασε να σου κεράσω ( του 

απάντησε ο παππούς Χαμπής). 

-Δεν προλαβαίνω πάω να γεμίσω πετρέλαιο και 

μετά βουρ για τα χωράφια .. έχω εργάτες μέσα. ( Το 

αμάξι έφυγε και πήγε προς το βενζινάδικο λίγα μέ-

τρα πιο κάτω από εμάς.)

-Ποιος  είναι ο «αδελφός» ; ( Ρώτησα γιατί υποψιά-

στηκα ότι κάποια ιστορία κρύβεται πίσω από αυτά.) 

-Αυτός είναι ο Θόδωρος, οι ρίζες του είναι εκεί 

κάτω από εσάς, ο παππούς του ήταν Κρανιδιώτης. 

Με τον αδελφό του τον Κοσμά ήμασταν πολύ καλοί 

φίλοι. Με τον Κοσμά δεν είχαμε ονόματα , αδελφό 

έλεγε ο ένας τον άλλο. Μετά πήρε σειρά ο Θόδω-

ρος.

-Και πως πήρε σειρά ο Θόδωρος; 

-Χαράματα στο νεκροταφείο αν και παραλίγο να 

σκοτωθούμε μια φορά. 

-Τώρα με μπέρδεψες τελείως , και παραλίγο να σκο-

τωθείτε και παραλίγο αδέλφια.

-Μην σταματάς να γυρνάς τον οβελία και θα σου 

ξηγήσω. ( Εγώ είχα ξεχαστεί για το γύρισμα του αρ-

νιού και ο παππούς ετοίμαζε ένα στριφτό τσιγάρο 

με πλυμένο τον καπνό για φεύγουν οι βλαβερές 

ουσίες!!!) 

-Το λοιπόν που λες με τον αδελφό του, τον Κοσμά 

ήμασταν πολύ φίλοι. Τον χάσαμε πολύ νωρίς 42 

χρονών, από καρδιά. Αν και ήξερε τα προβλήματα 

του δεν χαμπάριασε τον χάρο, με τα αστεία και τα 

γλέντια του πήγε μέχρι το τέλος. Ο γιατρός του είχε 

απαγορέψει το άλας στο φαγητό.  Ένα βράδυ τον 

βλέπουμε στην ταβέρνα να έρχεται μαζί με τα με-

ζέδια του αμπελοπούλια , παστά και ένα μπουκάλι 

κονιάκ , περιστιάνι νούμερο 31, ήταν η αγαπημένη 

του μάρκα. Τα παστά  όπως τα φτιάχνουμε εμείς ξέ-

ρεις , ήταν λύσσα στο αλάτι. 

-Ρε Κοσμά( του λέω) δεν είπε ο γιατρός να μην βά-

ζεις αλάτι στο φαγητό. 

-Άμα με δεις να πιάνω την αλατιέρα να ρίξω στα πα-

στά να μου κόψεις το χέρι!!!

-Το λοιπόν που λες εκεί που τα πίναμε ένα βράδυ μου λέει :

-Χαμπή θέλεις να γίνουμε κουμπάροι , να μου βαφτίσεις του κορίτσι; 

-Όχι ( του λέω ) και κόντεψε να μείνει τυφλός , του βγήκαν τα μάτια έξω από την απορία. 

Και να σου ξηγηθώ Κοσμά. Εμείς είμαστε εδώ γλεντάμε  και τα πίνουμε κάθε βράδυ. Πες 

ένα βράδυ ότι κάτι εσύ κάτι εγώ λέμε μια κουβέντα παραπάνω. Θες μες το ποτό να σου 

ζητάω τα κουμπαρικά πίσω; 

-Εντάξει Χαμπή έχεις  δίκιο . (Μου απάντησε σα να τέλειωσε η κουβέντα.)

-Ναι αλλά εμείς θα στο βαφτίσουμε το παιδί. ( Δεύτερη φορά πήγαν να του βγουν τα μά-

τια.) Για να μην έχουμε κανένα  πρόβλημα θα στο βαφτίσει το παιδί ο γιος μου ο Νόνης. 

Και έτσι γίναμε κουμπάροι με τον Νόνη νονό! Ο αδελφός του, αυτός που μας χαιρέτησε,  

ένα βράδυ έπινε τα ποτά του στα εθνικόφρονα σωματεία. Πέρναγα εγώ, λέει μια παλιο-

κουβέντα και κοιτούσε προς εμένα. Έβραζε και μένα τότε το αίμα μου. Τους χαρακτηρι-

σμούς του λέω για τον εαυτό σου. Και αν το παίζεις παλικάρι πάμε στην θάλασσα εκεί 

που λούζουν τα ζώα αλλά να ξέρεις μόνο ο ένας θα γυρίσει. Δεν ήρθε . 

-Δεν μου λες Χαμπή γιατί απειλείς τον κόσμο ; ( Μου είπε την άλλη  μέρα ο αστυνόμος 

του χωριού, στο τμήμα που με κάλεσε.) Του είπες του Θόδωρου να πάτε στην θάλασσα ; 

-Ναι του είπα!!!

-Και μετά; ( Ψάχνοντας για τα λεκτικά πειστήρια του εγκλήματος ο 

Σέρλοκ Χόλμς)  Θα γύριζε ο ένας; 

- Ναι πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος , αφού χωριστά πήγαμε χω-

ριστά θα γυρίζαμε!!!  Έμεινε με την απορία ο αστυνόμος , ήθελε 

να γελάσει αλλά η στολή και τα αστέρια του γάντζωναν το στόμα. 

Εξουσία και γέλιο δεν πάνε αντάμα. Με τον Θόδωρο από τότε δεν 

είχαμε πολλές παρτίδες. Όμως αναγκαστικά βρεθήκαμε στο γλέντι 

του γάμου όταν παντρεύτηκε ο γιός του μακαρίτη του Κοσμά του 

αδελφού του. Αυτοί οι γάμοι έχουν μια παράξενη χαρά και λύπη, από την μια χαίρεσαι 

που βλέπεις τον γιο του καρδιακού σου φίλου να ανοίγει σπίτι. Από την άλλη άμα λείπει ο 

πατέρας είναι κάπως το κλίμα. Άστα.  Περάσαμε καλά σε εκείνο το γλέντι ήταν κοντά δυο 

η ώρα τα ξημερώματα οι περισσότεροι είχαν φύγει. Εγώ είχα μια δουλειά ακόμα να κάνω 

, να τηρήσω μια υπόσχεση. Πάω και παίρνω μια γλάστρα από αυτές που ήταν στολισμένη 

η γωνιά της νύφης και του γαμπρού και πέρναγε ο κόσμος να χαιρετήσει το ζευγάρι.  Με 

πιάνει με το μάτι του ο Θόδωρος. Βγαίνει έξω. Εγώ βάζω την γλάστρα μέσα στο αμάξι. 

-Που την πας την γλάστρα Χαμπή; 

-Μου είπε θυμωμένος .Εγώ έδωσα τόπο στην οργή 

και δεν του μίλησα. Πήγα μέσα πήρα ένα μπουκάλι 

κονιάκ Περιστιάνι νούμερο 31 και δυο ποτήρια. 

-Ε ε ε ; Που πας με τούτα μου είπε πιο πολύ θυμωμέ-

νος αυτή την φορά. 

-Αν θες έλα μαζί μου του είπα. Είχα πιει και τα ποτά 

μου, μας έλειπε και ο μακαρίτης ήμουνα σε μια πα-

ράξενη κατάσταση. Μπαίνει μέσα στο αμάξι και ο 

Θόδωρος. Εγώ πήρα γραμμή για το νεκροταφείο  

εδώ από πίσω ( και μου δείχνει με το βλέμμα του 

νοητά την τοποθεσία του κοιμητηρίου) . Δυο και 

μισή περίπου φθάσαμε έξω από το νεκροταφείο. 

Εγώ έτσι όπως ήμουνα κομμάτια είχα ξεχάσει ότι 

είχα συνεπιβάτη. Κατεβαίνω και παίρνω μαζί μου 

την γλάστρα και την αφήνω πάνω στον τάφο του 

Κοσμά . Να μυρίσει και αυτός λίγο από την χαρά 

του γιού του. Γυρίζω πίσω να πάρω το κονιάκ, την 

αγαπημένη του μάρκα και τα δυο ποτήρια.   Τότε 

είδα τον Θόδωρο ταραγμένο έξω από το αμάξι. Εγώ 

στην αποστολή μου, δεν του έδωσα σημασία. Ήξε-

ρε που πήγαινα και τι έκανα αν ήθελε ας ερχόταν.  

Πάω στον τάφο του Κοσμά. Βάζω τα δυο ποτήρια 

και τα γεμίζω με το αγαπημένο του κονιάκ .  Αδέλφι 

εγώ την τήρησα την υπόσχεση μου. Είχαμε πει  ότι 

θα πίναμε ένα ποτήρι στο γάμο του γιού σου όπως 

και να ‘ χει ότι και να έχει γίνει . Εβίβα λοιπόν. Και 

πίνω το δικό μου ποτό. Να σου ζήσει αδέλφι να τον 

χαίρεσαι του είπα και ήπια και το δικό του ποτό. Δεν 

ξέρω αν ήταν δευτερόλεπτα ή λεπτά που κάθισα 

μπροστά από τον τάφο του φίλου. Ένοιωθα όμως 

το χαιρόταν και ήταν κατά κάποιον τρόπο μαζί μου. 

Εκείνες τις στιγμές κυριολεκτικά είχα φύγει ήμουν 

σε άλλη διάσταση.  Με επανέφερε στην πραγματι-

κότητα η φωνή του Θόδωρου, δεν είχα καταλάβει 

ότι ήταν κοντά μου και παρακολουθούσε… τα χαι-

ρετίσματα. 

-Χαμπή από δω και μπρος δεν θα ακούσεις τίποτα 

κακό για σένα από μένα . Ούτε κανένας θα τολμήσει 

να πει κακό λόγο για σένα μπροστά μου. Από δω και 

μπρος αδελφό θα σε φωνάζω. 

-Και εγώ το ίδιο . Τότε ένοιωσα την υγρασία της νύχτας στο πρόσωπο μου και ξανα-

πάτησα στην πραγματικότητα. Πήραμε τον δρόμο του γυρισμού. Από τότε δεν έχουμε 

ξαναφωνάξει ο ένας τον άλλο με το όνομα του, μόνο αδελφέ και αδελφέ. 

Κάπου έχω κρατήσει και ένα δελτίο ταυτότητας δικό μου και ένα του Κοσμά του αδελ-

φού, από την εποχή της Αγγλοκρατίας , να θυμηθείς πριν φύγετε για Ελλάδα να σου τα 

δώσω. 

Από την αντίθετη πλευρά του δρόμου και πάλι με αργό τροχό γύριζε από το βενζινάδικο 

ο Θόδωρος. 

-Καλοφάγωτο αδελφέ ….

-Σε περιμένουμε αδέλφι ….

*Η ιστορία είναι σχεδόν πραγματική

**Χαλούμι: κυπριακό τυρί.

Περιστιάνι νο 31 (Peristiany VO 31) : Κυπριακό παραδοσιακό κονιάκ κατασκευαζόταν 

από την Peristiany Ltd, στην Λεμεσό.

Λαϊκές Οργανώσεις  και Εθνικόφρονα Σωματεία  : Ενώσεις με πολιτικό χαρακτήρα , επη-

ρεάζονται από την  πολιτική δράση και επηρεάζουν το ποδόσφαιρο.

Αμπελοπούλια : μικρά πουλιά που πιάνουν με παγίδες και δίχτυα στα δέντρα, σήμερα 

θεωρείται απαγορευμένος μεζές κατόπιν ευρωπαϊκών οδηγιών.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Οι «εχθροί» κινούνται 

εντός του στρατοπέδου;
 

«Οι ματαιόδοξοι αυτοεπαινούνται  

και οι ηλίθιοι αυτο-καταδικάζονται» 

Βαλέριος Μάξιμος 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πολιτικά έντιμο να διατηρούμε επί 38 μεταπολιτευ-

τικά χρόνια την Αριστερά μικρή, ισχυριζόμενοι ή αυτοβαυκα-

λιζόμενοι ότι μόνον έτσι θα είναι αυθεντική και «καθαρή»; Και 

τούτο διότι, όταν μένεις για μεγάλο χρονικό διάστημα «μικρή», 

δύσκολα θα παραμείνεις «άσπιλη» και διότι ο λαός ψηφίζει Αρι-

στερά για να λυθούν τα προβλήματά του κι 

όχι για να παρακολουθεί εσωτερικές τάσεις, 

εντάσεις, διαστάσεις και διασπάσεις. Δεν 

είναι ζώσα η Αριστερά που παραπέμπει στο 

αόριστο μέλλον, στον δογματικό παράδεισο 

της δήθεν λαϊκής εξουσίας, την ευθύνη για 

το σήμερα. 

 

Από την άλλη, η αυτάρκεια (ή αυταρέσκεια) 

της Αριστερός ότι όλα τα ξέρει καλύτερα, 

όλα τα αναλύει ορθότερα, όλα τα επιλύει(;) 

ευκολότερα, μάλλον υπηρετεί ιδεολογήμα-

τα και μικροκομματικές σκοπιμότητες, παρά 

τις καθημερινές ανάγκες (και αγωνίες) της κοινωνίας. Όλες 

αυτές οι σκέψεις θα είχαν ίσως θεωρητικό χαρακτήρα, αν δεν 

διαπιστώναμε, ακόμα και σήμερα, μέσα στην οικονομική κρίση, 

τις ίδιες παθογένειες της Αριστερός και των (αυτοαποκαλούμε-

νων) «αριστερών» διανοούμενων (οι οποίοι ουδέποτε ανέλα-

βαν ευθύνη για τίποτα). 

 

Σταχυολογώ ενδεικτικά και συνοπτικά μερικές: 

1. Κύριος εχθρός είναι ο εσωτερικός «διεκδικητής» του χώρου 

(ο ΣΥΡΙΖΑ για το ΚΚΕ, η ΔΗΜΑΡ για τον ΣΥΡΙΖΑ κ.ο.κ.). 

2. Συλλήβδην οι ανήκοντες στους αντίθετους (αλλά εντός του 

«χώρου») σύντροφοι είναι ύποπτοι, διπρόσωποι, οπορτουνι-

στές, ίσως και «πράκτορες». 

3. Η αντίκρουση των θέσεων γρήγορα εκφυλίζεται σε πόλεμο 

προθέσεων (όπου άλλοι θέλουν να υπερβούν τους όρους του 

δημοκρατικού παιχνιδιού κι άλλοι γλυκοκοιτάζουν προς τα 

αστικά κόμματα εξουσίας). 

4. Η προσωποποίηση των επιθέσεων και συκοφαντιών από 

εκπροσώπους του δικομματισμού χαροποιεί (τους εσωτερικούς 

αντιπάλους), αντί να τους κινητοποιεί για την προάσπιση του 

κοινού οράματος. 

 

Η Αριστερά έχει περίσσιους (και περιττούς) κριτές. Σπανίως 

κάνει αυτοκριτική και ουδέποτε αναρωτήθηκε αν με τις «προ-

αιώνιες» διαφωνίες της και συγκυριακές τριβές της είναι τελικά 

αυτή που συντηρεί τον δικομματισμό. Περήφανη Αριστερά δεν 

είναι η σπαρασσόμενη, αλληλοκαταγγελλόμενη και, εντέλει, 

πολιτικά περιθωριοποιημένη Αριστερά. Είναι η Αριστερά της 

εμπιστοσύνης προς όλα τα αριστερά κόμματα, είναι η δρώσα 

Αριστερά της ευθύνης. Είναι η πληθυντική Αριστερά, που δεν 

ζητάει «πιστοποιητικά φρονημάτων» από τους βασανιζόμενους 

πολίτες, αλλά ανοίγει ευρύχωρα την αγκαλιά της για να υπε-

ρασπιστεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Ελλήνων 

(και όχι μόνον των δικών της).

11/03/2012

Ορθολογισμός στη διαχείρι-

ση των επειγόντων περιστατι-

κών στην Αργολίδα

Του  DR Παναγιώτης Γκανάς, 

Χειρουργός, Γραμματέας της 

Ελληνικής Εταιρείας Τραύμα-

τος και Επείγουσας Χειρουρ-

γικής

 

Πριν 3 χρόνια με πρωτοβουλία 

του Νοσοκομείου Ναυπλίου 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 

στο Δήμο Ναυπλίου και ακο-

λούθησε ανοικτή συζήτηση με 

θέμα τη Νοσοκομειακή περί-

θαλψη στο Νομό Αργολίδας 

και τις προοπτικές του Νοσοκο-

μείου Nαυπλίου. Στη σύσκεψη 

αυτή ήμουν προσκεκλημένος 

και κατέθεσα τις απόψεις μου ως 

διευθυντής της Ιατρικής Υπηρε-

σίας του Νοσοκομείου Ναυπλί-

ου. Επικέντρωσα την εισήγησή 

μου και υπέβαλα συγκεκριμένη 

πρόταση σε όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλί-

ου, καθώς και στους παριστάμε-

νους πολιτικούς και κοινωνικούς 

φορείς της πόλης και του Νομού 

να διεκδικήσουν για το Νοσοκο-

μείο και για το Νομό δύο μείζο-

να ζητήματα: 

1. Το τμήμα επειγόντων περι-

στατικών(ΤΕΠ) στο Νοσοκομείο 

Ναυπλίου

 2. Τη λειτουργία και την αναβάθ-

μιση της υπάρχουσας Μονάδας 

Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).

Δυστυχώς παρά τις καλές προ-

θέσεις οι παραπάνω προτάσεις 

δεν υλοποιήθηκαν. Μετά πα-

ρέλευση πολύτιμου και αναξι-

οποίητου χρόνου(πέραν των 

τριών χρόνων) με τη χώρα να 

αντιμετωπίζει μία πρωτοφανή 

οικονομική κρίση και την Ελλη-

νική κοινωνία να φτωχοποιείται 

καθημερινά, η υγεία στο Νομό 

καθημερινά εκποιείται και υπο-

βαθμίζεται, αφού είναι αιχμά-

λωτη της οικονομικής ασφυξί-

ας που έχει επιβάλλει η τρόικα. 

Από το Νοέμβριο του 2011 τα 

δύο υφιστάμενα Νοσοκομεία 

Άργους και Ναυπλίου δεν απο-

τελούν πλέον δύο ξεχωριστές 

νοσηλευτικές μονάδες αλλά ένα 

ενιαίο νοσοκομείο σε δύο κτίρια 

με κοινή διοίκηση και κοινά προ-

γράμματα σχεδιασμού και ανά-

πτυξης. Η φιλοσοφία της ενοποί-

ησης αυτής στοχεύει, σύμφωνα 

με το πνεύμα του Υπουργείου, 

στο συντονισμό του έργου των 

δύο Νοσοκομείων, στη συμπλη-

ρωματική τους λειτουργία για 

την παροχή καλύτερης περίθαλ-

ψης για τους κατοίκους της Αρ-

γολίδας.

Μέχρι εδώ όλα καλά αφού κά-

ποτε έπρεπε να καθιερωθεί ένα 

κοινό πλάνο Νοσοκομειακών 

Υπηρεσιών στο Νομό, μία εκλο-

γίκευση στις δαπάνες μέσα από 

τη συνεργασία των κλινικών και 

των εργαστηρίων και βέβαια 

εξοικονόμηση πόρων μέσα από 

τη συνεργασία και το συντονι-

σμό σε κοινές προμήθειες των 

υγειονομικών υλικών και των 

φαρμάκων. Όλο αυτό το θεσμι-

κό πλαίσιο θα ήταν απόλυτα 

κατανοητό και αποδεκτό αν δεν 

υπήρχε το μνημόνιο και η χρεω-

κοπία του πολιτικού, κοινωνικού 

και ασφαλιστικού συστήματος 

που δεν μπορεί πλέον να υπο-

στηρίξει καμμία κοινωνική δα-

πάνη και παροχή υπηρεσιών.

Το νέο Δ.Σ που προέκυψε από 

την ενοποίηση των δύο Νοσοκο-

μείων έχει ως πρώτη προτεραι-

ότητα τη περιστολή δαπανών 

και την οριακή λειτουργία των 

υφιστάμενων υποδομών. Μέχρι 

σήμερα έχουν γίνει κάποιες συ-

σκέψεις στη κατεύθυνση της κα-

λύτερης λειτουργικότητας, αλλά 

σε αυτές κυριαρχεί η σύγχυση 

ο τοπικισμός και ο αυθαίρετος 

λόγος με ολοκληρωτικές και 

ισοπεδωτικές προτάσεις (τύπου 

μεταφορά κλινικών στο Άργος), 

που δεν τεκμηριώνονται επι-

στημονικά και δεν δικαιολογούν 

πίσω από αυτές  ούτε καλύτερο 

κλινικό και επιστημονικό έργο 

αλλά ούτε και μικρότερο κόστος 

και ανταποδοτικότητα υπηρε-

σιών, ζητήματα και τα δύο που 

είναι άμεσα συνυφασμένα με το 

πνεύμα των συγχωνεύσεων.

Με πρωτοβουλία της Ιατρικής 

Υπηρεσίας και από τα δύο Νο-

σοκομεία εδώ και πέραν των 2 

χρόνων έχει υιοθετηθεί ένα νέο 

εφημεριακό μοντέλο που περι-

λαμβάνει την εναλλάξ εφημερία 

και για τις καθημερινές μέρες.  

Έτσι λοιπόν τα Νοσοκομεία μοι-

ράζονται τα επείγοντα περιστα-

τικά σε ποσοστά 50 -50. Το καθε-

στώς αυτό αδικεί καταφανώς το 

Νοσοκομείο Ναυπλίου το οποίο 

με μισό προσωπικό σε σύγκριση 

με το Άργος, μοιράζεται τον ίδιο 

φόρτο εργασίας με το Νοσοκο-

μείο Άργους. Όμως αυτό το νέο 

καθεστώς υπαγορεύτηκε κύρια 

για 2 λόγους: 

-διότι έχουν μειωθεί δραματικά 

τα διατιθέμενα εφημεριακά κον-

δύλια και στα 2 Νοσοκομεία και 

επιπλέον 

-γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη 

προσωπικού μετά την συντα-

ξιοδότηση και τη μαζική φυγή 

νοσηλευτών και λοιπού προσω-

πικού από το Δημόσιο.

 

Το τελευταίο χρόνο διακινούνται 

πολλές πληροφορίες για  δημι-

ουργία τμήματος Επειγόντων 

περιστατικών στο Νοσοκομείο 

του Άργους με τομέα ευθύνης 

για όλα τα επείγοντα περιστα-

τικά του Νομού Αργολίδας. Και 

βέβαια ούτε λόγος γίνεται για τη 

λειτουργία της Μονάδας Αυξη-

μένης Φροντίδας στο Ναύπλιο, 

που παραμένει ανεξήγητα κλει-

στή εδώ και 2 χρόνια, ούτε μία 

λογική εξήγηση δίνεται σε επο-

χές που ασθενείς και συγγενείς 

ξοδεύουν ολόκληρες περιουσίες 

αν τελικά είναι τυχεροί και κατα-

φέρουν να βρούν ένα κρεββάτι 

εντατικής στην Αθήνα.

Επειδή σε αυτή τη χώρα οι πλέ-

ον άσχετοι άνθρωποι παίρνουν 

πολύ σημαντικές και καθοριστι-

κές αποφάσεις σε ζητήματα που 

ούτε γνωρίζουν αλλά και ούτε 

μελετούν διεξοδικά θα ήθελα 

να επισημάνω μερικές παρατη-

ρήσεις σχετικές με τα επείγοντα 

περιστατικά.

 

Σε όλες τις πολιτισμένες υγει-

ονομικά χώρες του κόσμου τα 

επείγοντα θεωρούνται πολύ δύ-

σκολα περιστατικά γιατί έχουν 

πολλαπλάσια νοσηρότητα και 

θνησιμότητα σε σύγκριση με τα 

τακτικά περιστατικά και για αυτό 

το λόγο η ασφαλής διεκπεραί-

ωση των επειγόντων έχει δύο 

προυποθέσεις:

 -Από τη μεριά του Νοσοκομείου 

πολύ καλό σχεδιασμό και οργά-
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νωση του τμήματος επειγόντων 

με όλες τις προβλεπόμενες υπο-

δομές και 

-από τη μεριά των εμπλεκόμε-

νων γιατρών-νοσηλευτών άρτια 

αντανακλαστικά και εκπαίδευ-

ση. 

Με άλλα λόγια οι ιατροί και οι 

νοσηλευτές των επειγόντων 

πρέπει να είναι πιστοποιημένοι  

επαγγελματίες επαρκείς να φέ-

ρουν σε πέρας ένα πολύ δύσκο-

λο έργο.

Το ΤΕΠ είναι το τμήμα εκείνο του 

Νοσοκομείου που υποδέχεται, 

σταθεροποιεί, και παρέχει θε-

ραπευτικές υπηρεσίες σε ασθε-

νείς που αντιμετωπίζουν οξέα 

προβλήματα υγείας η άμεσα 

απειλητικές για τη ζωή τους κα-

ταστάσεις. Τα ΤΕΠ δεν είναι απλά 

η εξώπορτα ενός Νοσοκομείου, 

αλλά ο πραγματικός καθρέφτης 

των υπηρεσιών του, η πρώτη και 

η τελευταία θετική ή αρνητική 

εικόνα που αποκομίζει από ένα 

Νοσοκομείο ο αποδέκτης των 

υπηρεσιών του. Η μη προγραμ-

ματισμένη προσέλευση των πε-

ριστατικών, η πληθώρα αυτών, 

ο χαρακτήρας του επείγοντος 

και το μεγάλο εύρος παθήσε-

ων, όλα τα παραπάνω χαρα-

κτηριστικά καθιστούν αυτά τα 

τμήματα δύσκολα διαχειρίσιμα, 

πολυδάπανα και ταυτόχρονα 

πολύ απαιτητικά όσον αφορά 

την οργάνωσή τους, το κόστος 

λειτουργίας τους και την εκπαί-

δευση των στελεχών του. Μείζο-

νες καταστροφές όπως σεισμοί, 

πυρκαγιές, καύσωνες, πλημμύ-

ρες, πνιγμοί, μαζικά τροχαία κλπ 

συνιστούν διαχειρίσιμα γεγονό-

τα μέσα από οργανωμένα, σω-

στά εξοπλισμένα και επαρκώς 

στελεχωμένα ΤΕΠ.

Τα ΤΕΠ δεν στήνονται από τη μία 

μέρα στην άλλη ιδιαίτερα σε πε-

ριοχές σαν την Αργολίδα όπου 

το ΤΕΠ και η παροχή υπηρεσιών 

στο έκτακτο περιστατικό είναι 

πολλές φορές συνακόλουθο με 

τη μεταφορά στην άλλη άκρη 

του κόσμου θετικής ή αρνητι-

κής εικόνας για την υπόληψη 

όλης της χώρας. Επειδή λοιπόν 

πιστεύω ότι η παροχή υψηλών 

υπηρεσιών είναι από μόνη της 

ανταγωνιστικό προιόν και μπο-

ρεί να δρομολογήσει καλύτε-

ρες μέρες για αυτό το δύσμοιρο 

τόπο και επειδή η μεταφορά 

υπηρεσιών από το ένα μέρος 

στο άλλο δεν είναι ότι πιο εύκο-

λο σε μία μη σωστά οργανωμέ-

νη κοινωνία  παραθέτω 

-Παγίωση του εφημεριακού μο-

ντέλου με εναλλαγή των εφημε-

ριών τις καθημερινές           

-Υποστήριξη ειδικοτήτων πρώ-

της εφημεριακής γραμμής 

(χειρουργοί. ορθοπαιδικοί, πα-

θολόγοι, καρδιολόγοι, γυναι-

κολόγοι, παιδίατροι) και στα 2 

Νοσοκομεία εναλλάξ.

 -Κύριοι εφημεριακοί πυλώνες 

(χειρουργικό παθολογικό) με 

υποστήριξη από εργαστήρια, 

ακτινολογικό, αιμοδοσία και 

χειρουργικές αίθουσες συνο-

δευόμενες με όσες δορυφόρες 

–εφεδρικές ειδικότητες μπο-

ρεί το εφημεριακό σύστημα να 

αντέξει.

 -Τα επείγοντα περιστατικά 

πρέπει να παραμείνουν στο 

Γ.Ν.Ναυπλίου γιατί:

 1. Αποτελούν μέρος της υποδο-

μής και της φυσιογνωμίας της 

πόλης του Ναυπλίου και ουσια-

στικό εργαλείο ανάπτυξης της 

πόλης(τουρισμός, οικιστική πο-

λιτική)

 2. Απλή και εύκολη προσβασι-

μότητα για επισκέπτες, τουρί-

στες, σύνεδρους, ηλικιωμένους 

ασθενείς από κρουαζιερόπλοια 

και αρχαιολογικούς χώρους.

 3. Η εκπαίδευση και μετεκπαί-

δευση των υπαρχόντων ειδικευ-

μένων ιατρών που εμπλέκονται 

στα επείγοντα είναι άριστη και 

αυτό το θεωρώ ως την καλύτερη 

υποδομή γύρω από την οποία 

δημιουργούνται τα ΤΕΠ( σε πα-

νελλήνιο ετήσιο πρωτόκολλο 

καταγραφής και διεκπεραίωσης 

επειγόντων περιστατικών η χει-

ρουργική κλινική ήταν στην 16η 

θέση πανελλήνια)

4. Υπάρχουν 3 ενεργείς χειρουρ-

γικές αίθουσες άρτια εξοπλισμέ-

νες και στελεχωμένες με πολύ 

υψηλού επιπέδου νοσηλευτικό 

προσωπικό.

5. Υπάρχει ήδη Μονάδα αυξημέ-

νης Φροντίδας και δεν απομένει 

παρά να συνδεθεί λειτουργικά 

με το ΤΕΠ

6. Υπάρχει το ΕΚΑΒ που διασυν-

δέεται ενεργά και λειτουργικά 

με το ΤΕΠ

7. Ηδη στις κλειστές εφημερίες 

το Νοσοκομείο Ναυπλίου πα-

ραμένει ανοικτό και δέχεται επι-

σκέπτες και τουρίστες στα ΕΙ.

8. Στο Νοσοκομείο του Άργους 

λειτουργούν εδώ και χρόνια 

υποδομές χρόνιας φροντί-

δας(όπως ο Τεχνητός Νεφρός, ο 

Μαστογράφος) οι οποίες πρέπει 

να παραμείνουν εκεί, αλλά στοι-

χειοθετούν χρόνια φροντίδα

Σε εποχές μνημονίου και φτω-

χοποίησης δεν πρέπει να γίνουν 

λανθασμένες επιλογές που θα 

επιφέρουν ανατροπή στο ήδη 

υπάρχον σύστημα συμπληρω-

ματικής λειτουργίας με οδυνη-

ρές συνέπειες στην υγεία του 

πληθυσμού.

Οτιδήποτε δρομολογηθεί κάτω 

από τις σημερινές συνθήκες 

παντελούς έλλειψης πόρων και 

εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού 

θα οδηγήσει σε τραγικές συνέ-

πειες και η υγεία του κόσμου δεν 

είναι οικονομικό μέγεθος ούτε 

μπαίνει σε αυτή τη λογική.-

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης

Πρότυπο η Βόρεια Βεστφα-

λία για τον Τατούλη

Την εμπειρία της Βόρειας Βεστφαλίας Ρηνανίας αναζητεί η περι-

φέρεια Πελοποννήσου, κάτι που φαίνεται διατεθημένο να προ-

σφέρει απλώχερα το κρατίδιο.

Με επιστολή της η Υπουργού Εξωτερικών Ανγκέλικα Σβαλ Ντι-

ρέν αναφέρεται σε συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Πέτρου Τα-

τούλη «η Περιφερειακή πολιτική θωρακίζει την αειφόρο ανά-

πτυξη και αποτελεί μια έκφραση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύ-

ης».

Όπως τονίζεται η κα Ντιρέν και ο κος Τατούλης έχουν την ίδια 

άποψη πιστεύοντας ότι «η Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ δεν 

αφορά επένδυση μόνο στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

και την ισχυροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, θωρα-

κίζοντας την  αειφόρο ανάπτυξη, αλλά αποτελεί ακόμα μια έκ-

φραση της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης ανάμεσα στις χώρες και 

τις Περιφέρειες της Γηραιάς Ηπείρου».

Στην συνέχεια της επιστολής της η Υπουργός Εξωτερικών της 

Δημοκρατίας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας προς τον Περι-

φερειάρχη Πελοποννήσου δηλώνει το έντονο ενδιαφέρον στην 

ανταλλαγή αντιπροσωπειών μεταξύ των δύο Περιφερειών για 

την μετάγγιση εμπειρίας και γνώσεων που οι αξιωματούχοι της 

Περιφερειακής Δημοκρατίας της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας 

έχουν αντλήσει από την μακρά πορεία τους στο πεδίο της Περι-

φερειακής Πολιτικής για την αξιολόγηση περαιτέρω συνεργασι-

ών μεταξύ των δύο Περιφερειών.
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Όλο το Ναύπλιο ένα Μουσείο
Αυτό το Σάββατο το Ναύπλιο γιορ-

τάζει τη Νύχτα των Μουσείων. Στον 

εορτασμό συμμετέχουν τα Μουσεία 

και οι χώροι Τέχνης της πόλης, το 

βράδυ του Σαββάτου από τις 21.00 

έως τις 24.00. Θα απολαύσετε ζω-

ντανή μουσική, δρώμενα και εκθέ-

ματα, μ’ ένα ποτήρι κρασί.Ακολου-

θώντας τα πατήματα που ξεκινούν 

από το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας 

«ΣΤΑΘΜΟΣ», θα περάσετε από την 

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 

Αλεξάνδρου Σούτζου - Παράρτημα 

Ναυπλίου, τη Δημοτική Πινακοθή-

κη - Βουλευτικό, το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, τον Εκθεσιακό Χώρο της 

Alpha Bank και θα συνεχίσετε στην 

οδό Υψηλάντου, όπου θα συναντή-

σετε το Μουσείο «Β. Παπαντωνίου» 

του ΠΛΙ.Ο θεσμός της Νύχτας των 

Μουσείων ξεκίνησε το 2005 από τη 

Γαλλία και διαδόθηκε γρήγορα στην 

Ευρώπη. Κάθε Μάιο οι πόλεις της 

Ευρώπης γιορτάζουν, ανοίγοντας 

ένα βράδυ το Μουσείο τους στο 

ευρύ κοινό.

Θα καθαρίσουν τον δρόμο 

Λυγουριό - Γιαννουλέικα
Εθελοντική Δράση Καθαρισμού στο 

τμήμα του δρόμου από Λυγουριό  

μέχρι τα Γιαννουλέικα, διοργανώνει 

την Κυριακή στις 10 το πρωί η Δημο-

τική Κοινότητα Ασκληπιείου.

Στόχος της Δράσης αυτής είναι να 

καθαριστεί το τμήμα αυτό που περ-

νούν χιλιάδες επισκέπτες του Δήμου 

διαδίδοντας το μήνυμα αλλαγής της 

νοοτροπίας των πολιτών για έναν 

καθαρότερο κόσμο.

Επιμνημόσυνη δέηση στις 

Λίμνες
Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύμα-

τα από τα Γερμανικά στρατεύματα 

κατοχής 1944, πραγματοποιούν οι 

συγγενείς τους στις Λίμνες.τεί την 

Κυριακή στις 10:00 π.μ. στο μνημείο 

των πεσόντων.

Η χορωδία καθάρισε την Κα-

ραθώνα
Την παραλία της Καραθώνας καθά-

ρισαν τα μέλη της Δημοτικής χο-

ρωδίας Ναυπλιέων. Η δράση έγινε 

στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκ-

στρατείας καθαρισμών ακτών και 

άλλων φυσικών περιοχών ΚΑΘΑΡΙΣ-

ΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2012.Οι εθελοντές 

έστρεψαν το ενδιαφέρον και την 

ενέργεια τους προς το καθήκον απέ-

ναντι στο περιβάλλον, στη διαφύ-

λαξη του θαλάσσιου και παράκτιου 

πλούτου μας και μετέβησαν στην 

παραλία της Καραθώνας,  όπου και 

πραγματοποίησαν καθαρισμό σε 

όλο το μήκος της παραλίας.Οι εθε-

λοντικές δράσεις καθαρισμού των 

ακτών, τις οποίες στηρίζει ο Δήμος 

Ναυπλιέων,  θα συνεχιστούν και σε 

άλλες περιοχές.

Αναγγελία Γάμου
Ο Νικόλαος Κλειάσος του Κωνσταντίνου και της 

Αγλαΐας το γένος Καστάνου  που γεννήθηκε στο 

Μαρούσι Αθηνών και κατοικεί στο Άργος Αργολί-

δος και η Ευλαμπία Ρήγα του Σπυρίδωνος και της 

Γεωργίας το γένος Βλάχου  που γεννήθηκε στην 

Αθήνα και κατοικεί στο Άργος Αργολίδος θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στο Κεφαλάρι Αργο-

λίδος.

Επανέρχεται το «Παρα-

μύθι χωρίς όνομα»

Από μεθαύριο Σάββατο επαναλαμβάνονται οι πολύ 

πετυχημένες θεατρικές παραστάσεις του έργου του 

Ιάκωβου Καμπανέλλη «Παραμύθι χωρίς όνομα» από 

τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου. 

Οι παραστάσεις θα είναι περιορισμένες και ανταποκρί-

νονται στο αίτημα αρκετών φίλων, που δεν κατόρθω-

σαν να παρακολουθήσουν την θαυμάσια προσπάθεια 

των μελών της θεατρικής ομάδας που με εξαιρετική 

επιτυχία ερμηνεύουν το υπέροχο και επίκαιρο έργο 

του Ιάκωβου Καμπανέλλη. 

Κάθε Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, στις 9 το βράδυ οι 

τελευταίες παραστάσεις του έργου στη θεατρική στέ-

γη του Συλλόγου ( Ατρέως 36 Α, Γεφύρια, Άργος). Κρα-

τήσεις θέσεων: 27510 – 20419 και στο 6944553080.

Πώς πληρώνονται τα 

προνοιακά επιδόματα 

Αλλάζει ο τρόπος καταβολής των προνοιακών 

επιδομάτων βάση σχετικής απόφασης του υπουργείου 

Υγείας μετά την κατάρτιση  του Εθνικού Μητρώου 

Δικαιούχων Κοινωνικών και Προνοιακών Επιδομάτων.

Η νέα διαδικασία για την πληρωμή των επιδομάτων θα 

γίνεται σε πίστωση των λογαριασμών που δήλωσαν οι 

δικαιούχοι κατά την απογραφή τους, και έτσι αναμένεται 

να δοθεί και ένα τέλος στην ταλαιπωρία των δικαιούχων.

Όσοι δικαιούχοι δεν απεγράφησαν, θα απογραφούν από 

την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας προσκομίζοντας 

τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα μετά την παροχή 

πρόσβασης της Υπηρεσίας στο Εθνικό Μητρώο 

Δικαιούχων Κοινωνικών και Προνοιακών Επιδομάτων.

Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο
Ο Δον Κιχώτης πιάνει και πάλι γαλ-

λικό λιμάνι! Μετά τη Χάβρη στα βό-

ρεια, ταξιδεύει στη νότια Γαλλία και 

συγκεκριμένα στη Μασσαλία. Μια 

ακόμα κοινωνική ταινία με επίκαιρο 

χαρακτήρα, για τη μόνη λύση απένα-

ντι στο μαύρο πέπλο που απλώνει η 

κρίση: την ανθρωπιά και την αλλη-

λεγγύη...

Σκηνοθεσία : Ρομπέρ Γκετιγκιάν.

Πρωταγωνιστούν : Αριάν Ασκαρίντ, 

Ζαν - Πιερ Νταρουσέν, Ζεράρ Μεϊ-

λάν.

Διάρκεια : 90 λεπτά (Δον Κιωχώτης, 

Καλαμαρά 4 Άργος)

“Στην ωραία ταινία Τα χιόνια του Κι-

λιμάντζαρο, ο πρωταγωνιστής – συν-

δικαλιστής εργάτης σε ναυπηγείο 

στη Μασσαλία- καθώς απολύεται, 

βάζοντας και τον εαυτό του στην 

κληρωτίδα όσων είχε συμφωνήσει 

το συνδικάτο με την εργοδοσία να 

απολύσει, ξηλώνει απ΄ το αρμάρι του 

και παίρνει μαζί με τα πράγματά του, 

μια φωτογραφία:Τον Ζαν Ζωρές, το 

σύμβολο του γαλλικού σοσιαλισμού, 

να μιλά στο πλήθος. Η σκηνή φέρνει 

κάτι από το τέλος της σοσιαλδημο-

κρατίας, εκείνης που ταυτίστηκε με 

τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και το 

κοινωνικό συμβόλαιο, για να κατα-

λήξει να διαχειρίζεται τις απολύσεις. 

Η σοσιαλδημοκρατία που αμάρτησε 

για το παιδί της, αλλά δεν το έσωσε.

Ο μεσήλικας πρωταγωνιστής θα 

ληστευτεί μετά από λίγο, από νεα-

ρό, επίσης απολυμένο από τα ίδια 

ναυπηγεία, για τον οποίο –και για 

τη γενιά του- δεν ίσχυαν πλέον οι 

ίδιοι εργασιακοί και ασφαλιστικοί 

όροι, τα ίδια «προνόμια» θα έλεγαν 

κάποιοι. Οι σκηνές θα μπορούσαν 

να εκτυλιχθούν και στην Ελλάδα, με 

την διαφορά ότι εδώ οι φωστήρες 

των μεταρρυθμίσεων, συνήθως πα-

νεπιστημιακοί που θα τους βρεις ευ-

κολότερα στα κυβερνητικά γραφεία 

παρά στις αίθουσες διδασκαλίας και 

στα σπουδαστήρια, θα μιλούσαν για 

προνομιούχα ρετιρέ και συντεχνίες 

που ενισχύουν την κοινωνική αδικία 

σε βάρος των άλλων εργατών.

Αποτοξινωθείτε από το λόγο τους 

πηγαίνοντας να δείτε την ταινία. 

Ακουμπήστε μέσω της τέχνης μια 

εμπειρία την οποία τη ζείτε καθη-

μερινά αλλά δεν εκφράζεται στο 

δημόσιο λόγο. Μπορεί και σεις να 

την προσπερνάτε. Το φίλμ είναι ένα 

μελαγχολικό σχόλιο πάνω στο τέλος 

ενός κόσμου, αυτού του μεταπολεμι-

κού, που θεμελιώθηκε πάνω σε τρεις 

αρχές: την οικονομική ανάπτυξη, τη 

δημοκρατία, το κράτος πρόνοιας. 

Λειτούργησαν πουθενά ιδεοτυπικά; 

Όχι. Εδώ μάλιστα χειρότερα. Αλλά 

αυτός δεν είναι λόγος να πετάξουμε 

το μωρό μαζί με τ’ απόνερα....” Αντώ-

νης Λιάκος.
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Πάνω σε ποια λογική; Του Μνημονίου; Όχι του Μνη-

μονίου, αλλά με Ευρώπη; Με Ευρώπη ή χωρίς Ευρώ-

πη; Μας έχει μπερδέψει ο Άνθρωπος. Όχι ότι τα είχε 

πεί ποτέ καλύτερα αλλά τέλος πάντων.

Δεν συνεχίζω για να μη θεωρηθώ παπαγαλάκι...

Καταλήγοντας: όταν λέμε αριστερά εννοούμε αρι-

στερά. Και κάτι καπιταλιστές αριστερούς τους έχουμε 

δει ξανά (που φυσικά τους «έθρεψε» πολύ καλά το 

σημερινό σύστημα...

Να φύγουν ΟΛΟΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Άκη Γκάτζιου:

Η πολυδιάσπαση στο χώρο της αριστεράς, ο διχα-

σμός, η γκρίνια και οι παιδικές ασθένειες που συνε-

χίζει να κουβαλάει είναι το πρόβλημα που δεν της 

επιτρέπει να συμπλεύσει μόνη της. Δυστυχώς. 

Πέραν τούτου καταθέτοντας προσωπική άποψη, δεν 

θα συμφωνήσω μαζί σου με τον διαχωρισμό «Αρι-

στεροί - καπιταλιστές» όσο γι΄ αυτούς που «έθρεψε» 

το σύστημα μάλλον θα τους χαρακτήριζα σκέτους - 

νέτους «βολεψάκηδες»...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:

Άρα ξαφνικά περιμένουμε πάλι από ένα άτομο να μας 

βγάλει στο φως. Εμείς και μόνο εμείς έχουμε σύνδεση 

με το ρεύμα. Εκτός αν για μια ακόμα φορά γυρεύουμε 

τον αρχηγό. Ποιος του στέρησε την πρωτιά; Ο αριστε-

ρός χώρος. Ποιος είναι ο μαλάκας; Ο χώρος που αντί 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τρώγεται με τα ρούχα 

του.

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ:

Αντιγράφω: «ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ έδωσαν εντολή στον 

Τσίπρα να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Υπό προϋ-

ποθέσεις όμως:»  

Το έχω ακούσει αρκετές φορές τις 2 τελευταίες μέρες 

και κάθε φορά σκέφτομαι: 

Από που ως που ο λαός ζήτησε να μας βγάλει από την 

κρίση o Τσίπρας...;  

…με το 17%;  

Δεν κριτικάρω το άρθρο σου φίλε γιατί το σκεπτικό 

του είναι άλλο από την παραπάνω φράση αλλά παίρ-

νω ευκαιρία να εκφραστώ: 

Α ρε πως αλλάζουν οι καιροί!!!  

Από εκεί που το 40% και το 42% νομιμοποιούσε τον 

αρχηγό κόμματος να λέει ότι πήρε καθαρή εντολή, 

φτάσαμε να περιμένουμε από ένα 37χρονο πολιτι-

κό, ενός δύσκολου αριστερού συνασπισμού (ακόμα 

χειρότερα), που έτυχε ενός ενισχυμένου εκλογικού 

αποτελέσματος - λόγω διαμαρτυρίας -, να περιμένου-

με να μας βγάλει από την κρίση....  

Μήπως να διαβάσουμε πάλι το εκλογικό αποτέλε-

σμα...  

Εγώ πάντως δεν βλέπω καμία τέτοια εντολή ρε φίλε, 

βλέπω απλώς την ευκαιρία του εκλογικού σώματος να 

κουνήσει και αυτός λίγο το δάκτυλο στη μούρη των 

πολιτικών μια φορά!!!!  

ΤΩΡΑ αν στην επερχόμενες, αναμενόμενες εντολές 

αυτά τα ποσοστά επικυρωθούν ή και επαυξηθούν 

τότε σίγουρα το εκλογικό σώμα θα έχει δώσει κάποιο 

ξεκάθαρο μήνυμα και τότε κανένας εν Ελλάδι πολιτι-

κός, αριστερός ή δεξιός δεν θα μπορεί να υπεκφύγει 

των ευθυνών του όπως με απίστευτη πιρουέτα έπρα-

ξε ο Στυλοβάτης της Δημοκρατίας κος Σαμαράς και η 

Δογματική Μούμια της Αριστεράς κα Παπαρήγα. 

ΑΣ ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΎΜΕ ΤΟΝ ΠΙΑΝΊΣΤΑ ΛΟΙΠΌΝ, και 

ας αναλογιστούμε αν εμείς ως πολίτες καλούμε την 

αριστερά να δώσει την δική της κυβερνητική λύση.  

ΑΝ ΝΑΙ τότε ας γιγαντώσουμε την υποστήριξή μας 

στις επόμενες εκλογές, έτσι ώστε πραγματικά να έχει 

τέτοια ξεκάθαρη εντολή η αντιμνημονιακή αριστερά. 

ΑΝ ΟΧΙ ας ξαναγυρίσουμε στις παλιές μικροαστικές 

μας συνήθειες…άλλωστε το δεύτερο ξέρουμε να το 

κάνουμε πολύ καλά και με ελαφρά την συνείδηση.

ΕΛΕΝΗ:

Πάει πέρα - δώθε η διερευνητική εντολή σ΄ αυτόν 

τον κύριο με τα άσπρα μαλλιά, νομίζω Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας τον λένε ... 

Να πάμε ξανά σε εκλογές να μπουν τα πράγματα στη 

θέση τους. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει ότι του αναλογεί πραγματικά 

δηλαδή 4η θέση και να παίζει το παιχνιδάκι του μόνος 

του από την ασφάλεια της αντιπολίτευσης, η χρυσή 

αυγή να πάει από ΄κει που ΄ρθε στο 0 μηδέν. 

Προτιμώ την ευφράδεια του Καρατζαφέρη από τα 

σκονάκια με σαρδάμ του Καμμένου, την παρουσία 

της Ντόρας που έχει σοβαρότερο λόγο να είναι 

λυπημένη, και τόοοσες άλλες φωνές κατά του «δικομ-

ματισμού». 

Συγγνώμη Αλέκα που δεν σε ψήφισα αυτή τη φορά, 

αλλά θέλω να είμαι στην Ευρώπη... 

Επιτέλους ας καταλάβουμε όλοι ότι τα μυαλά όπως 

και τα αλεξίπτωτα δουλεύουν καλύτερα όταν είναι 

ανοιχτά.

ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΙΟΛΑ:

Δηλαδή κανείς δεν συμφωνεί με κανέναν και αφού 

δεν υπάρχει αυτοδυναμία πρέπει να ξανακάνουμε 

εκλογές! Τώρα γιατί αυτό μου φαίνεται να δικαιώνει 

τον Αντωνάκη, δεν ξέρω! Φαντάσου να ‘χαμε και 

απλή αναλογική, θα κάναμε εκλογές μέχρι .....τελικής 

πτώσης.

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ:

Μπα μην ανησυχείς... απλά είναι μια κατάσταση αλλα-

γής και ο καθένας πρέπει να πιάσει το νέο πόστο του 

και ίσως σε τέτοιες εποχές η περίπτωση των επανα-

ληπτικών εκλογών λειτουργεί σας την κόσκινο στο 

αλεύρι.  

Για καλό ΖΥΜΩΜΑ θέλει το αλεύρι 1-2 ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ-

ΤΑ.  

Μετά ο καθένας μας αντιμετωπίζει τους φόβους του ή 

την οργή του και επιστρέφει με την ουρά στα σκέλια 

στις μικροαστικές του συνήθειες ή βρίσκει την δύνα-

μη ψυχής να αναζητήσει νέους δρόμους.  

Ο καθένας διαλέγει και παίρνει. Αλλά αυτό γίνεται 

εύκολα και γρήγορα!!!  

Απλά πρέπει να το αφήσουμε να γίνει...το κοσκίσι-

σμα!!

ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΙΟΛΑ:

Όχι αγαπητέ μου, σου θυμίζω τους στίχους του ποιη-

τή που λέει: «τα λόγια που μας έλεγε μας χάιδεψαν τ΄ 

αυτιά, μ’ απέχουνε πολύ απ’ την αλήθεια»! Για να πι-

στέψω, δεν θέλω μόνο λόγια που χαϊδεύουν τ΄ αυτιά. 

Αυτό το έκανε ο Γιωργάκης (βλ. «λεφτά ...).

ΜΑΡΙΟΣ Δ. ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ:

Σωστό ο στίχος Μαρία!! Και συμφωνώ. Αυτό λέω και 

εγώ. Ότι αυτό το διάστημα είναι κατάλληλο ο καθένας 

μας να μετρήσει καλύτερα την επιλογή που έκανε. 

Αλλά πραγματικά, βρήκες εσύ έστω και έναν να σου 

μιλήσει στα ίσια και έξω από τα δόντια;;; Όμορφοι 

στίχοι πάντως και επιμένω ότι δεν φοβάμαι τις επα-

ναληπτικές εκλογές... την δημοκρατία τους φοβάμαι 

πλέον...

ΑΝΩΝΥΜΟΣ:

Το ερώτημα είναι ποια καινούργια κυβέρνηση !

Αυτήν που προτείνει ο Σύριζα ή αυτήν που πασχίζουν 

όλοι οι άλλοι να φτιάξουν εκβιάζοντας τον Σύριζα να 

συμμετέχει;

Εγώ δεν περιμένω σχεδόν τίποτα από καμιά κυβέρ-

νηση ! Εκείνο που περιμένω είναι να γίνει καθαρό 

στον κόσμο το ότι χωρίς την συμμετοχή ΤΟΥ και την 

ενεργό δράση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και 

πολιτικής ζωής του τόπου καμιά κυβέρνηση και κανέ-

νας Τσίπρας δεν μπορεί να μας σώσει.

Τόσα χρόνια οι περισσότεροι βρισκόμασταν στη γω-

νία ή τον καναπέ μας και είχαμε αφήσει τους άλλους 

να αλωνίζουν… Χωρίς σοβαρό και δυνατό κίνημα 

αλλαγές και ανατροπές δεν γίνονται. Καιρός λοιπόν να 

ασχοληθούμε και με αυτό !

ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Το άρθρο του Άκη Γκάτζιου, που έδωσε αφορμή 

για να ανοίξει ο διάλογος ακολουθεί:

ΑΡΓΗΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, αλλά ήρθε τελικά η ώρα της 

Αριστεράς στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας και τα στελέχη 

του ΣΥΡΙΖΑ κατάφεραν, όσα δεν είχε καταφέρει από 

το 1974 μέχρι σήμερα η Αριστερά, που παρέμενε 

στην γωνία αποκομμένη και απομονωμένη ως κίνημα 

διαμαρτυρίας.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ τα δύο κυρίαρχα μέχρι τώρα κόμματα, 

το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αντιλη-

φθούν τα μηνύματα της κάλπης. Καταλαβαίνουν τα 

δύο αυτά κόμματα τι γίνεται, ή από την πανωλεθρία 

που έπαθαν δεν συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και 

θεωρούν ότι είναι ακόμα οι πρωταγωνιστές;

ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ έδωσαν εντολή στον Τσίπρα να βγά-

λει τη χώρα από την κρίση. Υπό προϋποθέσεις όμως:

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσέξει, αφού ένα μέρος του 

ποσοστού του είναι ψήφος διαμαρτυρίας των άλλων 

κομμάτων. Και οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων 

που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνουν στην 

επιλογή τους και να μην ξεστρατίσουν.

ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ επομένως το μνημόνιο, με την 

παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και στην Ευρω-

παϊκή Ένωση. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να είναι 

ξεκάθαρος από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα 

παπαγαλάκια έχουν πιάσει δουλειά ρίχνοντας τόνους 

λάσπης, προσπαθώντας να πείσουν τους πολίτες για 

το αντίθετο.

Ο ΑΛΕΞΗΣ Τσίπρας αυτή τη στιγμή πρέπει να κατα-

θέσει ένα υλοποιήσιμο σχέδιο διακυβέρνησης της 

χώρας και εξόδου της από την κρίση, φέρνοντας έτσι 

την κεντροαριστερά στο προσκήνιο και ξεκινώντας 

ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία αυτού του τόπου. 

Αλλιώς, η Αριστερά, θα παραμείνει ξανά στην γωνία 

αποκομμένη και απομονωμένη ως κίνημα διαμαρτυ-

ρίας, έχοντας κάνει απλά ένα διάλειμμα από την μέχρι 

τώρα πορεία της.

Όταν οι πολίτες παίρνουν τον λόγο

συνεχεια από σελ. 6
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Μια πολύ σημαντική από-

φαση, που θα ικανοποιήσει 

μαθητές και εκπαιδευτικούς 

καθώς του θα δώσει μια φρε-

σκάδα στο σχολείο, έλαβε 

χθες το βράδυ το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Ναυ-

πλιέων.

Εγκρίθηκε η μελέτη του έρ-

γου «Χρωματισμοί στο 1ο 

Δημοτικό σχολείο Ναυπλίου» 

προϋπολογισμού 85000 ευρώ, 

καθώς και ο καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

Η επόμενη φάση είναι άμεση 

δημοπράτηση του.

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημή-

τριος Κωστούρος μετά το τέ-

λος της συνεδρίασης ανέφερε 

χαρακτηριστικά:

«Γίνεται πραγματικά μια μεγά-

λη προσπάθεια  για την επι-

σκευή και τη συντήρηση των 

σχολικών συγκροτημάτων 

του Δήμου. Προσπαθούμε να 

βρούμε λεφτά. Οι διαδικασίες, 

όμως, είναι χρονοβόρες κι έτσι 

έχουμε διάφορα προβλήματα 

και καθυστερήσεις  να αντιμε-

τωπίσουμε με την συντήρηση 

των σχολείων, που φυσικά δεν 

είναι και ότι καλύτερο για τους 

μαθητές».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως 

το κόστος συντήρησης, ιδι-

αίτερα των παλαιών κτηρίων, 

όπως είναι το 1ο Δημοτικό, εί-

ναι ιδιαίτερα υψηλό λόγω της 

παλαιότητας των υλικών κατα-

σκευής. Παράλληλα όμως με 

τους χρωματισμούς θα πρέπει 

να βρεθεί λύση στην στέγαση 

των μαθητών του 1ου δημο-

τικού, αφού οι αίθουσες δεν 

επαρκούν με αποτέλεσμα ορι-

σμένα τμήματα να στεγάζο-

νται σε προσφυγικά λυόμενα 

ακατάλληλα για διδασκαλία.

Καραθώνα

Την άμεση δημοπράτηση των 

θέσεων για την παραχώρη-

ση του δικαιώματος απλής 

χρήσης αιγιαλού- παραλίας, 

με σύναψη μισθωτικής σχέ-

σης, έναντι ανταλλάγματος, 

αποφάσισε στην χθεσινή του 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμ-

βούλιο Ναυπλιέων

Η όλη διαδικασία διέπεται 

από απόλυτη διαφάνεια και ο 

κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει 

την δυνατότητα διεκδίκησης 

χώρου για προσφορά αναψυ-

χής και εξυπηρέτησης στους 

λουόμενους. (καντίνα, ξαπλώ-

στρες, θαλάσσιες αθλοπαιδιές 

κλπ.) 

Παράλληλα, παράταση μέχρι 

το τέλος του 2013 στην μίσθω-

ση των δημοτικών αναψυκτη-

ρίων, εφόσον οι επιχειρήσεις 

που τα μισθώνουν είναι δη-

μοτικά ενήμερες, αποφάσισε 

χτες το δημοτικό συμβούλιο 

Ναυπλιέων. Στην απόφαση 

αυτή κατέληξε το δημοτικό 

συμβούλιο αναγνωρίζοντας 

τις υπάρχουσες συμβάσεις ως 

επαγγελματικές μισθώσεις. 

Τον πρώτο λόγο στην μίσθω-

ση της παραλίας έχουν φυσικά 

οι επιχειρήσεις που δραστηρι-

οποιούνται πάνω απ τον δρό-

μο και στην περίπτωση που 

αρνηθούν θα δημοπρατηθούν 

και αυτές οι θέσεις. Για τις υπό-

λοιπες θέσεις η δημοπράτηση 

αναμένεται να γίνει σύντομα.

17
Ενέκριναν το βάψιμο του 1ου Δημ. Ναυπλίου και επαναδημοπρατούν στην Καραθώνα

 Λίφτινγκ παντού

Οι πρώτη δήλωση του βουλευτή Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ

Ανάμεικτα τα 

συναισθήματα 

Κοδέλα «Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι η πρώτη 

μου είσοδος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (στο 

πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ) συ-

νοδεύτηκε από ανάμικτα συναισθήματα. Δεν 

έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από τότε 

που εκατοντάδες χιλιάδες 

πολίτες (αρκετές δεκάδες και από την Αργο-

λίδα) στο Σύνταγμα, κάτω από τόνους χημι-

κών, δηλώναμε την άρνησή μας στη δανεια-

κή σύμβαση που υποθηκεύει τη χώρα και το 

μέλλον του ελληνικού λαού. 

Αυτή τη φορά η πλατεία Συντάγματος ήταν 

άδεια. Είναι βέβαιο όμως ότι θα ξαναγεμίσει 

σύντομα, αλλά και στο μέλλον μέχρι να απαλ-

λαγούμε από τα μνημόνια και το διεφθαρμέ-

νο πολιτικό σύστημα». 

Την παραπάνω δήλωση έκανε για την εκλογή 

του ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δη-

μήτρης Κοδέλας, ευχαριστώντας παράλληλα 

όσους τον ψήφισαν.

Όπως προσθέτει «Η δικιά μου θέση, ως βου-

λευτή, μπορεί να είναι βοηθητική αλλά δε 

μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία ορ-

γάνωση και αντίσταση της κοινωνίας. Σας 

προσκαλώ να πάρετε πρωτοβουλίες ή να 

συμμετέχετε σε ήδη υπάρχουσες πρωτοβου-

λίες αλληλεγγύης, συμμετοχής και οργάνω-

σης. Ούτως ή άλλως, για να αλλάξουμε την 

Ελλάδα δεν αρκεί μόνο να διώξουμε την τρό-

ικα, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς».
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Γιγαντώνεται ο αριθμός των ποδηλατών και η αναγκαιότητα για ασφαλή μετακίνηση

Άργος, Ναύπλιο απαίτησαν ποδηλατόδρομους
Άργος (Διοργάνωση Ποδη-

λατικός Σύλλογος Αργολίδας 

«Ορθοπεταλιές»)

Παρά τις εξετάσεις στα ξενό-

γλωσσα μαθήματα και τις ψι-

χάλες οι συμμετέχοντες στην 

πορεία στο τέλος ξεπέρασαν 

τους 200. Μετρημένα 163 κατά 

την εκκίνηση αλλά στην διαδρο-

μή  προστέθηκαν  κι άλλα, συμ-

μετείχαν σε  ποδηλατοπορεία 

6χιλ περίπου στο Άργος.  Η  εκ-

δήλωση έκλεισε με την έκθεση 

παλαιών ποδηλάτων ενός ιδι-

ώτη συλλέκτη, του κ. Θεοφάνη 

Καραμήτσου,  στην αυλή του 

δημαρχείου και το μοίρασμα 

της αγαπημένης σε μικρούς και 

μεγάλους ποδηλάτισσας του 

σήματος του Συλλόγου. Φυσικά 

δεν έλειψε και αυτή τη φορά η 

καθιερωμένη βόλτα κοινωνικο-

ποίησης ενηλίκων του συλλόγου 

στους «Μύλους». Την επομένη 

Κυριακή προγραμματίζεται πο-

δηλατοβόλτα στο Άστρος, για 

μπανάκι, ουζάκι κλπ. (Λεπτο-

μέρειες θα ανακοινωθούν  στο 

fb) http://www.facebook.com/

orthopetalies.argolidas

 Στο δημαρχείο του Άργους θυ-

ροκολλήθηκε το ακόλουθο ψή-

φισμα:

“Άργος 13 Μαΐου 2012

Εμείς οι πολίτες του Δήμου Άρ-

γους –Μυκηνών, μετά από δια-

λογική συζήτηση αποφασίσαμε 

να ζητήσουμε την ενεργοποί-

ηση της δημοτικής αρχής για 

την δημιουργία ενός κεντρικού 

ποδηλατικού άξονα του νομού 

παράλληλα με τι γραμμές του 

τρένου που θα συνδέει τις δύο 

μεγάλες πόλεις και θα αποτελεί 

συνέχεια του σχεδιαζόμενου 

ποδηλατοδρόμου Αθηνών –Κο-

ρίνθου. Πέραν αυτού ζητάμε 

η δημοτική αρχή να προβεί σε 

μελέτη δημιουργίας ενός δι-

κτύου ποδηλατοδρόμων μέσα 

στην πρωτεύουσα του δήμου, 

όσο και στην σύνδεση αυτής 

με τα τοπικά διαμερίσματα. Εν-

δεικτικά αναφέρουμε δρόμους-

διαδρομές  που θα μπορούσαν 

και αύριο να χαρακτηριστούν 

ως ποδηλατόδρομοι: Ν. Κιου-

Κεφαλαρίου (παράλληλα στον 

Ερασίνο), Άργους-Κεφαλαρί-

ου-Σκαφιδακίου-Μύλων-Αρδά-

μι-Κυβερίου (παράλληλα στο 

κανάλι του Αναβάλου), υπάρ-

χοντες δρόμοι δίπλα από την 

γραμμή του ΟΣΕ από τον Αγ. Βα-

σίλειο έως το Μπολάτι, δημιουρ-

γία ποδηλατοδρόμου πίσω από 

τις προστατευτικές μπάρες του 

νότιου περιφερειακού, πύκνωση 

των πεζοδρομήσεων μέσα στην 

πόλη του Άργους κλπ.

Τα τελευταία χρόνια και λόγω 

της δραστηριοποίησης του συλ-

λόγου μας, πολλοί συμπολίτες 

μας, όλων των ηλικιών στρέφο-

νται πλέον προς το ποδήλατο ως 

ένα οικονομικό, φιλικότατο στο 

περιβάλλον και χρήσιμο για την 

υγεία τους μεταφορικό μέσο. 

Πριν μερικά χρόνια το δημοτι-

κό συμβούλιο Άργους ψήφισε 

κανονισμό με τον οποίο επι-

τρέπεται εν μέρει η χρήση των 

πλατειών και των πεζοδρόμων 

από τους ποδηλάτες. Λόγω της 

ραγδαίας αύξησης των χριστών 

θα πρέπει τώρα το συμβούλιο 

να προχωρήσει σε οριοθέτηση 

ζωνών ποδηλατοκίνησης.

Έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε 

το μέσο με το οποίο θα κινηθού-

με και η αδιαφορία της πολιτεί-

ας μας στερεί την δυνατότητα 

ασφαλούς μετακίνησης και κοι-

νωνικοποίησης μέσω του ποδη-

λάτου.

Το Άργος είναι πια μια από τις 

τελευταίες πόλεις της Ελλάδας 

χωρίς πρόβλεψη για ποδηλατο-

δρόμους. Είναι καιρός να ανα-

τραπεί κι αυτή η αρνητική εικό-

να της πόλης.

Όλοι μαζί, ποδήλατα –πεζή. 

Ποδηλατόδρομοι τώρα και όχι 

«μελλοντικά»!!!

Ορθοπεταλιές Αργολίδας-Ομά-

δα Άργους-Μυκηνών

Ναύπλιο (Διοργάνωση Ποδη-

λάτες Ναυπλίου)

Για τρίτη χρονιά οι ποδηλάτες 

Ναυπλίου συμμετέχουν στην 

πανελλαδική ποδηλατοπορεία.   

Την Κυριακή 13 Μαΐου δεκάδες 

ποδήλατα έδωσαν τον παρών 

στην Πλατεία Φιλελλήνων και 

ξεκίνησαν την ποδηλατοπορεία 

στους δρόμους της πόλης του 

Ναυπλίου. Πέρασαν από Σταϊ-

κοπούλου,  Πολιζωίδου,  παρα-

λιακή Ναυπλία Ν. Κίου Άργους, 

Ασκληπιού μέσα από το Ν,. Βυ-

ζάντιο, Σιδηράς Μεραρχίας και 

από το Μεγάλο Δρόμο ο τερμα-

τισμός έγινε στην Πλατεία Συ-

ντάγματος.

Το αίτημα πάντα το ίδιο η δημι-

ουργία χώρων για ασφαλή κυ-

κλοφορία του ποδήλατου στην 

πόλη.

Το ραντεβού δόθηκε για την 

επόμενη ποδηλατοπορεία που 

θα ανακοινωθεί μέσα από τους 

ποδηλάτες Ναυπλίου. Η διάθεση 

είναι να γίνουν και πορείες εκτός 

του πολεοδομικού ιστού της πό-

λης.

Δυστυχώς οι δημοτικές αρχές 

σφυρίζουν αδιάφορα.
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθε-

ραπευτής, Επιστη-

μονικός Συνερ-

γάτης Κέντρου 

Έρευνας και Εφαρ-

μογής Σύγχρονων 

Π ρ ογρ α μ μ ά τ ω ν 

Ειδικών Θεραπειών

Πολλά από τα προβλήματα που πα-

ρουσιάζονται στην παιδική ηλικία 

θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί 

ή να είχε περιοριστεί σημαντικά η 

εξέλιξή τους. Έτσι θα είχαν περι-

οριστεί οι ψυχολογικές και οι μα-

θησιακές επιπτώσεις που πολλές 

φορές προκαλούν οι διαταραχές 

ομιλίας-λόγου και φωνής. Δεν είναι 

σπάνιο το φαινόμενο παιδιών που 

οι κοροϊδίες των συμμαθητών του, 

επειδή δεν έλεγε σωστά π.χ. το «σ» 

τον έκαναν να μη σηκώνει το χέρι 

στη τάξη, να έχει γίνει νευρικός και 

να αποφεύγει να χρησιμοποιεί λέ-

ξεις που περιέχουν αυτό το γράμμα 

όταν μιλάει. Πολλοί γονείς, έχουν 

την εντύπωση ότι είναι ένα μικρό 

πρόβλημα, σχεδόν αμελητέο, το 

οποίο το παιδί θα ξεπεράσει μεγα-

λώνοντας, πράγμα που τις περισ-

σότερες φορές δεν αληθεύει. Αυτοί 

που συμβουλεύουν τους γονείς 

με φράσεις όπως «άστο το παιδί 

νωρίς είναι ακόμα», θα έπρεπε να 

μπορούν να προσδιορίσουν και το 

πότε είναι αργά.

Το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί-

τε να κάνετε σ’ένα παιδί είναι να το 

βοηθήσετε να επικοινωνεί με τον 

κόσμο γύρω του.

Οι λειτουργικές διαταραχές της 

άρθρωσης αποτελούν την πιο συ-

χνή διαταραχή της ομιλίας, ιδίως 

στην παιδική ηλικία. Ονομάζονται 

λειτουργικές επειδή δεν υπάρχουν 

εμφανή γενεσιουργικά αίτια και 

νευρολογικά αίτια. Οι συνηθέστε-

ρες αιτίες που ενοχοποιούνται είναι 

οι προσβολές από μέση ωτίτιδα, οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, η σύ-

γκλιση των δοντιών και ο χαλινός 

της γλώσσας.

Της Δήμητρας 

Τούντα, Διαιτο-

λόγος, Διατρο-

φολόγος, www.

tountadiet.gr

Όταν μαγειρεύ-

ουμε μαζί 2-3 

διαφορετικά 

όσπρια, δημιουργείται μια νέα σύν-

θεση πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής 

αξίας, η οποία είναι ποιοτικά ανώ-

τερη της αρχικής. Oι ζωικές τροφές 

συνιστώνται για τις πρωτεΐνες τους, 

καθώς περιέχουν όλα τα απαραίτητα 

αμινοξέα. Aυτά είναι οι δομικοί λίθοι 

των πρωτεϊνών. Aπό τα αμινοξέα, ο 

οργανισμός ανασυνθέτει λευκώματα 

για τα κύτταρά του.

Tα όσπρια είναι πλούσια σε αμινο-

ξέα. Όμως, δεν περιέχουν όλα τα 

είδη οσπρίων την απαραίτητη για 

τον οργανισμό ποσότητα αμινοξέων. 

Aυτό μπορεί να επιτευχθεί μαγει-

ρεύοντας 2-3 διαφορετικά όσπρια 

μαζί σε μικρότερες ποσότητες (π.χ. 

φασόλια με αρακά και σόγια). Όταν 

οι φυτικές πρωτεΐνες αναμειγνύονται 

με ζωικές, δημιουργείται ένα νέο 

πακέτο διατροφικών συστατικών. 

Aυτό αποδίδει στον οργανισμό όλα 

τα αναγκαία αμινοξέα. Tαυτόχρονα, 

είναι απαλλαγμένο από χοληστερίνη 

και ορμόνες. Kαταναλώνοντας κρέας 

με όσπρια, γίνεται καλύτερη αξιοποί-

ηση του σιδήρου των δυο τροφών.

Tα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές 

ίνες, που ρυθμίζουν την εντερική 

λειτουργία και τη βιοδιαθεσιμότητα 

των θρεπτικών ουσιών. Bιοδιαθεσι-

μότητα είναι το ποσοστό της ουσίας 

(πρωτεΐνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία) 

που τελικά θα χρησιμοποιηθεί από 

τον οργανισμό. Aυτό το ποσοστό 

προσφέρει τη θρέψη. Tα όσπρια 

(εκτός από τους γίγαντες), λόγω 

πληθώρας ινών στη σάρκα και τη 

φλούδα τους, απελευθερώνουν 

άμυλο (ζάχαρα) κατά την πέψη. Tότε, 

προκαλείται βαθμιαία αύξηση σακ-

χάρου στο αίμα, γεγονός που απαιτεί 

βαθμιαία απελευθέρωση ινσουλίνης 

από το πάγκρεας (για την καύση). H 

αλληλορρύθμιση σακχάρου-ινσου-

λίνης αποτελεί την ιδανική λειτουρ-

γία μεταβολισμού. Παράλληλα, τα 

όσπρια περιέχουν πολλές πρωτεΐνες 

με σχετικά λίγες θερμίδες χωρίς λίπη.

Όταν τα όσπρια βράσουν για 75 

λεπτά, διατηρούν το 70-90% των 

υδατοδιαλυτών βιταμινών τους, 

όπως η βιταμίνη B και το φυλλικό 

οξύ. Για μείωση της δυσπεψίας, είναι 

προτιμότερο να μουλιάζονται από 

την προηγούμενη ημέρα και την 

επόμενη να βράζονται σε φρέσκο 

νερό.

Kάθε τροφή αποτελεί σύνθετο πακέ-

το θρεπτικών συστατικών, περιπλέ-

κοντας το ημερήσιο διαιτολόγιό μας. 

Tα μικρά γεύματα επιφέρουν ισορ-

ροπία, αρκεί να μην γίνεται ανάμειξη 

λευκώματος με υδατάνθρακες. Έτσι, 

δεν ελαττώνεται η βιοδιαθεσιμότητά 

τους και δεν προκαλείται παχυσαρ-

κία. Eπομένως, στόχος είναι η τροφι-

κή ποικιλία, στις μικρότερες δυνατές 

ποσότητες.

Αν οι  φυτικές πρωτεΐνες συνδυα-

στούν με τις ζωικές, μειώνεται η βλα-

πτική δράση της χοληστερίνης που 

υπάρχει στο κρέας, ενώ αυξάνεται 

η Β12, που δεν υπάρχει στις φυτικές 

πρωτεΐνες.

Τα όσπρια στη διατροφή μας Προβλήματα  ομιλίας - λόγου 

σε παιδιά προσχολικής -σχολικής ηλικίας

19
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Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Ερμιόνης

Οι μαθητές έμαθαν την κεραμική τέχνη

Την εξέλιξη της κεραμικής από τα προϊστορικά χρόνια, την 

κλασσική εποχή μέχρι και σήμερα, παρουσίασε στους μα-

θητές των δυο τμημάτων της  πέμπτης τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου Ερμιόνης η κεραμίστρια  κ. Αγγελική Μαντζαβίνου 

μέλος της «Πρωτοβουλίας  Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης», κατά 

την επίσκεψή τους στο Λαογραφικό Μουσείο Ερμιόνης.

Οι μαθητές με πολύ ενδιαφέρον είδαν πώς το χώμα-πηλός και 

η φωτιά μας δίνουν τα αγγεία και κάθε κεραμικό αντικείμενο. 

Το πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά ήταν το τελευταίο μέρος της 

δραστηριότητας,  όπου με πηλό έφτιαξε το κάθε παιδί το δικό 

του αντικείμενο και το πήρε μαζί του.

Εισαγωγή στην παρουσίαση έκανε στα παιδιά η κα Ήρα Φρα-

γκούλη- Βελλέ Φιλόλογος Πρόεδρος του ΙΛΜΕ.

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενερ-

γά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης με ερωτήσεις και 

συζητήσεις αλλά καθώς έφτιαχναν το κομμάτι τους έδειξαν τη 

φαντασία και τις ικανότητες τους.

30 ευρώ για ΟΣΔΕ
30 ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες 

στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας 

για την υποβολή των αιτήσεων για τα δικαιώματα 

ΟΣΔΕ, που αφορούν στην ενιαία ενίσχυση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χρέωση σύμφωνα με τους υπευθύνους της Ένω-

σης γίνεται για να καλυφθεί το κόστος αφού απα-

σχολείται το προσωπικό.

Σημειώνεται ότι για την ενεργοποίηση των δικαι-

ωμάτων, ανεξαρτήτως αριθμού στρεμμάτων, δεν 

υπήρχε χρέωση την προηγούμενη χρονιά. Ανα-

πόφευκτες είναι οι διαμαρτυρίες αρκετών, αφού η 

χρέωση αυτή ήταν απρόσμενη.

Εντωμεταξύ, το Σωματείο Εργαζομένων στην 

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αργολίδας 

συμμετείχε  στην  48ωρη προειδοποιητική απερ-

γία που κήρυξε η Ομοσπονδία σωματείων εργαζό-

μενων γεωργικών οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΕΓΟ) 

την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν: 1) την άμεση υπογρα-

φή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-

ας, 2) την αποπληρωμή των δεδουλευμένων των 

εργαζομένων στις οργανώσεις μελών μας, που 

κατά μέσο όρο υπερβαίνουν τους έξι μήνες. 
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ΤΑ  ΣΤΙBANIA

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή 

σου όπως την θέλεις,

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου,

μες στις πολλές κινήσεις και ομιλίες

ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ,   Κ. ΚΑΒΑΦΗ

της Ελένης Δραμητινού

-Γιωργή! Ε! Γιωργή!

-Ηντάνε πατέρα. Εδώ Με. Ηντάχεις?

-Όχι εσένα μπρε! Τον Γιώργη θέλω.

-Καλά θα ‘ρθει του μίνεψα. Την ταχινή θα 

‘ρθει το βαπόρι από τον Πειραιά. Θα ‘ναι 

εδώ αύριο.

 Ο Γιάννης γύρισε να φύγει από 

το κρεβάτι του κατάκοιτου πατέρα του 

περίλυπος.      

Ο μπάρμπα-Μαθιός ήντονε στα υστερνά 

του και όλο το μικρό γιό του τον Γιώργη 

ζήταγε. Εκείνος του στάθηκε πάντα δίπλα 

του σαν φαμέγιος μα αυτός ούτε που τον 

κοίταζε στα μάτια ποτέ. 

Με το βαρύ στίγμα της ατεκνίας σαν τιμωρία 

και ενοχή, έμελε να είναι το πασπαρτού 

κλειδί όλης της φαμίλιας και ο πατέρας όλο 

Γιωργή και Γιωργή μίναγε.

 Ο μπάρμπα-Μαθιός ήντονε ένας 

κρητίκαρος κοντά στα δύο μέτρα. Θηρίο 

άντρας.

Πόδια κολονάτα και χέρια κουπιά. Τα μαλλιά 

του αραιωμένα μπροστά σαν ξερχεσωμένο 

χωράφι. 

Το σταυρωτό μεϊντάνι σφιχτό στο στήθος 

του και το παχύ μουστάκι πάνω στο 

χείλος του έκρυβε το ίχνος του αδιόρατου 

μειδιάματος, που ίσως είχε μέσα στο μυαλό 

του και δεν άφηνε να βγει.

Χρόνια πολεμιστής. Έντεκα χρόνια στα 

βουνά. 

Από το Μπιζάνι στο Αφιόν Καραχισάρ 

της Μικράς Ασίας και ύστερα ξανά πίσω 

σκαρφαλώνοντας σε όλα τα κακοτράχαλα 

βουνά της Κρήτης, αγκυροβόλησε στα 

πλευρά του Ψηλορείτη.

 Καλοπαντρεύτηκε την κυρά 

Δοξανιά. Γερή γυναίκα, σκληρή και δυνατή 

σαν το βράχο που ‘στησε το κονάκι του εκεί 

στα ριζά του.

 Ένα σπίτι σαν αετοφωλιά, να βλέπουν ένα 

πέρα μακριά τον κάμπο του οροπεδίου στα 

πόδια τους. 

Πράσινα και χρυσά τετράγωνα, τα περιβόλια 

και τα χρυσά σπαρτά, να κεντοβολούν τον 

κάμπο και ανάμεσά του 10.000 ανεμόμυλοι 

να ασπρίζουν σαν κύμα στη χρυσοπράσινη 

θάλασσα.

 Γύρω-γύρω τα λασυθιώτικα 

βουνά, σκοτεινοί φρουροί, ήντονε μια 

πέτρινη αγκαλιά που τα χιόνα στις κορφές 

έλιωναν στα μέσα του καλοκαιριού, όταν 

πια η ζέστα στη μέση του κάμπου βούλιαζε 

ένα γύρω μέσα στα χωράφια και τους 

ανθρώπους.

 Εκειδά, σε αυτήν την κουκίδα του 

κόσμου η Δοξανία Δοξαστάκη γέννησε 

τέσσερα παιδιά. Δύο αγόρια και δύο 

κορίτσια. Ο Μαθιός Δοξαστάκης ήρθε 

ξωμερίτης στο χωριό της γυναίκας του 

και στέριωσε γερά στο χώμα. Το πάτησε, 

το όργωσε, έφαγε το ψωμί του, ήπιε το 

νερό που έβγαινε από τα σπλάχνα του, 

το αγάπησε. Χτύπαγε δυνατά τα μαύρα 

στιβάνια του στο χώμα και φώναζε στους 

γιούς του.

-Να το ρε, γερό είναι. Αυτή είναι η βάση 

μας. Από κει ήρθαμε, και κει θα πάμε. Το 

τελευταίο μας σπίτι. Γερό σπίτι. Ζωή γίνεται. 

Ζωή δίνει. Ζωή του δίνουμε. Όλα κύκλο 

κάνουν. 

 Τα στιβάνια του τα έκαμε στο 

Μανώλη Πετράκη μεγάλο τσαγκάρη 

στον Άγιο. Ήτανε  τα πρώτα στιβάνια που 

έφτιαχνε. Νυφιάτικα. Ο τσαγκάρης του 

μέτρησε σωστά το φάρδος της γάμπας 

του και την περίμετρο του ποδιού του με 

ακρίβεια και ευλάβεια αγιομένου. Όταν τα 

πρωτόβαλε ένοιωσε σαν να ψηλώνει 20 

πόντους, σαν να βρισκόταν στο αέρα πουλί 

εκεί πάνω στους ζάλους του νυφιάτικου 

πεντοζάλη, και ύστερα πάλι στον αέρα.

 Και ξανά στη γη να πετάει η πατουλιά του 

σαν σφραγίδα.

Σαν να έγινε πιο αγριμοπόδαρος και έτσι 

πήρε τη ζωή του ντρέτα και τα στιβάνια 

έγιναν σύντροφός στους κύκλους της 

ζήσης του.

Ο μπάρμπα-Μαθιός σε όλη τη διαδρομή 

ήτανε πολύ στο γέλιο, πού στο κλάμα, πολύ 

στην αγάπη για πάντα, πολύ στο μίσος για 

πάντα, πολύ στα χωρατά, στη ξιπασιά, στη 

φιλία, στο πόνο, όλα στο πολύ. Μέση δεν 

έχει.

-Γιατί σε αυτή τη ζωή, έλεγε, πρέπει να ζεις 

δυνατά, τα χλιαρά πράγματα είνα για τη 

ζωή των παπάδων που ο κόσμος δεν είναι 

ο ίδιος αν λένε αλήθεια αυτοί οι δαίμονοι, 

μαπαταξίδες είναι, όλο ψέματα λένε, μόνο 

για τα λεφτά το κάνουνε για να βγάζουν 

παράδες από τα τρισάγια και τα πρόσφορα 

και από τις ψευτολειτουργιές που κάνουν οι 

φοβισμένοι.

-Πολιτικοί, παπάδες, χωροφυλάκοι ένα 

σινάφι. Άμα υπάρχει παράδεισος, θα τον 

έχουν να τον πουλάνε κομμάτι-κομμάτι.

 Κάθε καλοκαίρι πήγαινε τις 

ομάδες των ορειβατών πάνω στη κορυφή 

του Δίρφης, τη Μαδάρα. Δύο μέρες δρόμος.

Μόνος αυτός τον ήξερε. Κοιτούσε το 

έδαφος και ανάλογα όπως έκρινε οδηγούσε 

την ομάδα. Γιατί το βουνό έσβηνε το 

χειμώνα τα περπατήματα και τους δρόμους, 

ανακάτευε τα σημάδια, κατρακυλούσε τις 

πέτρες, έριχνε δέντρα από τους κεραυνούς. 

Ερχόντουσαν όλοι πάνοπλοι με sleeping-

bag και πανάκριβα ορειβατικά μποτάκια 

και ελόγου του με μια παλιά πατατούκα και 

τα γερά περπατημένα στιβάνια του.

-Άιντε στε γρήγορα, τους φώναζε. Πριν βγει 

ο ήλιος να ’μαστε στη γαλέπα. Γοργά.

Πέρναγαν ανάμεσα από γέρικους πρίνους, 

αστιβίδες και ασπάλαθους πάνω κάτω 

στο δρομαλάκι όσο το βράδυ να φτάσουν 

πάνω σε ένα μεγάλο χαράκι, δίπλα στο 

ερειπωμένο κλησίδι να περάσουν τη νύχτα. 

Το κλησίδι ήταν ταμένο στον Αφέντη-

Χριστό και ήταν κτισμένο πάνω στις πέτρες 

αρχαίου ναού που μερικές κείτονταν πέρα-

δώθε ένα γύρω από το περίβολό του.

Εκεί γύρω έπιασε τους πρωτευουσιάνους 

ο μπάρμπα-Μαθιός να κάμουν την ανάγκη 

τους. 

Θηρίο έγινε. Να τους βγάλει τα μάτια πήγε. 

Τους άρχισε τις κλωτσιές και τις φωνάρες.

-Ήντα κάματε μωρέ. Τις βρωμιές σας 

στα Άγια των ανθρώπων? Δεν? γροικάτε 

τις λειτουργίες και τα θυμιάματα των 

ανθρώπων. Ήντα άνθρωποι είστε? Αγρίμια 

είστε? ‘Αιντε να κάμετε τα γίβενά σας στη 

βάγκα.

Και σταυροκοπιόταν. -Μνήστητι μου Κύριε, 

έλεγε.

 Πουρνό-πουρνό πριν ακόμη 

ανέβει στον ουρανό το άρμα του ήλιου 

έπαιρνε την ομήγυρη και τους ανέβαζε 

πάνω στη Μαδάρα.

Εκοίταζε ένα πέρα μακριά και ησύχαζε. 

Είχε μια ησυχία Θεού. Σαν να πέρασε η 

ανασαιμιά Του από δω και όλα γαλήνευαν. 

Έβλεπες πέρα ως πέρα τις άκρες της 

Κρήτης να βρέχονται από το απέραντο 

γαλάζιο πέλαγο. Και πέρα μακριά, όσο 

φτάνει ο νους σουμπλάβιζαν οι ακτές της 

Λιβύης. Χτύπαγε δυνατά τα στιβάνια στο 

χώμα, άπλωνε τα χέρια του, φτερούγες, 

δείχνοντας μακριά-μακριά στο δίχως τέλος 

σύνορο.

-Γροικάτε? Εδώ είναι.

-Ποιός κυρ-Μαθιό?

Τους κοίταζε απορώντας και τους 

απαντούσε με τη γαλήνη φωλιασμένη στα 

φυλλοκάρδια του

-Ο Θεός

Την ταχινή έπιασε μια ψιχαλίδα, άρχισε 

να ψιχνιάζει. Όλα ένα γύρω τα κατάβρεξε. 

Σπίτια, αυλόγυροι, τοιχογύρια. Το 

καλντερίμι έγινε γλιστερό. Τα ριφάκια, σαν 

μια αγκαλιά κάτω από το μεγάλο γέρικο 

πρίνο που ‘ταν δεμένα. Το μεγάλο σιδερένιο 

κλειδί γύρισε ένα γύρω μέσα στα σπλάχνα 

της ξύλινης πόρτας.

-Γιώργη! Ε! Γιώργη! Ήρθες?

-Ήρθα πατέρα. Να ‘μαι, εδώ ‘μαι όπως μου 

μίνησες.

-Το κοπέλι το ‘φερες?

-Ναίσκε πατέρα.

Ο Γιώργης έσπρωξε μπροστά του το γυιό 

του το Μαθιό.

-Έλα , του ‘πε απαλά.

Ο Μαθιός μόλις που είχε μπει στα 15. 

Ντουμάνι ήντονε.

 Ψηλός κοντά στα δύο μέτρα σαν τον κύρη 

του και τον παππού του.

Θηρίο άντρας.

 Ένα ψηλόλιγνο κλαράκι ήτανε 

ακόμα, με ένα σκούρο χνάρι στο πάνω 

χείλος του. Ένα κρύο τον έπιασε και τα 

δόντια του χτύπαγαν σαν κροταλάτο ένα 

πάνω στο άλλο, από ένα αλλόκοτο φόβο 

έτσι που τον βούτηξε ο πατέρας του από το 

σχολείο και τον φόρτωσε στο βαπόρι για τη 

Κρήτη

-Πρέπει να παραλάβεις, του ‘πε ο πατέρας 

του. Ο παππούς είναι στα υστερνά του.

 Ο παππούς κοίταξε το δροσερό 

κλαδάκι που έτρεμε και πήρε η μούρη του 

μια ηρεμία χιλιάδων Χερουβείμ. Έλαμψε 

σαν να μπήκε μέσα του ο ήλιος

-Κοίτα, του είπε γλυκά, Μαθιό πάρε 

τα στιβάνια μου. Δικά σου. Εδώ είσαι 

τώρα. Εγώ μπορώ να φύγω, γιατί τώρα 

ξαναγεννήθηκα.

-Την ευχή μου να ‘χεις γυιε μου! Καλή ζήση!

 Ο Μαθιός πήρε τα κακοπατημένα 

μαύρα στιβάνια. Τα έσφιξε στην αγκαλιά 

του φοβισμένα, φίλησε τα χέρια του 

παππού του και αφέθηκε στο ελαφρύ 

σπρώξιμο του πατέρα του που τον έβγαζε 

έξω από το δωμάτιο.

 Βγήκε στο αυλίδι του σπιτιού, 

κοίταξε τα βαριά στιβάνια που ‘χε στην 

αγκαλιά του. Ένοιωθε πως είχε τον πάππο 

του αγκαλιά, έτσι όπως τα στιβάνια είχαν 

πάρει το σχήμα των ποδιών του, το 

στραβοπάτημα της πατουχιάς του και τις 

ζάρες του δέρματος πάνω στον αστράγαλο.

 Ύστερα σήκωσε το βλέμμα του 

μπροστά.

Ο πεισματάρης ήλιος είχε βγει για τα καλά.

Έλαμπε με το βλέμμα του ένα γύρω το 

πρασινοκίτρινο κάμπο.

ΤΕΛΟΣ

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ηντάνε= Τι είναι;     Ηντάχεις= Τι έχεις;

Ταχινή= Πολύ πρωί

Υστερνά= Τα τελευταία

Φαμέγιος= δουλικός ,δούλος

Ξωμερίτης= ο ξένος

Αγιος= Άγιος Νικόλαος Κρήτης

Πατουχιά= Πατημασιά

Παταξηδες= μπαγαμπόντηδες

Χαλέπα=αγονη έκταση στη πλαγιά του βουνού

Γίβεννα= αίσχη, ντροπή

Βάγκα=χαντάκι

γροικώ= ακούω, βλέπω ,οσμίζομαι

αγριμοπόδαρος= αυτό που έχει πόδια γρήγορα

πουρνό- πουρνό=πρωί-πρωί

ανασεμιά= ανάσα

ψιχαλίδα= ψιλή βροχή

ψιχνιάζει= αρχίζει να πέφτει κρύο

κλησίδι=μικρό εκκλησάκι

ριφακια=κατσικάκια

πάππος= παππούς
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ΣΥΡΙΖΑ: Χρωστάει μια τούμπα
Πίσω από τις λέξεις , Κρύβεται ο Αλέξης;

Κώστας Κόκκινος, 

koskokk@otenet.gr

Μια τούμπα κάτι θα φέρει αλλά ποια τού-

μπα τι θα φέρει; 

Παραμένουμε στην ευρωζώνη και κα-

ταγγέλλουμε το μνημόνιο της δανειακής 

σύμβασης, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Ή διαπραγματευόμαστε και παραμένου-

με

Ή καταγγέλλουμε και πάμε στην πτώχευ-

ση και στην ωραία μας δραχμή.

Δηλαδή, ή ο γάιδαρος πετάει με αερο-

πλάνο, ή αλλιώς δεν πετάει. Τόσο δύσκο-

λος είναι ο γρίφος που περιφέρει στην 

προσχολική νοημοσύνη ο ΣΥΡΙΖΑ

Μιλάμε δηλαδή για την απόλυτη εξαπά-

τηση, την οποία χαϊδευτικά αποκαλούμε 

δημαγωγία

Όσο για το κόστος μιάς τέτοιας δημαγω-

γίας, μάλλον δεν υπάρχει.  

Ο ελληνικός λαός είναι εθισμένος στην 

παρλαπίπα και παθαίνει σύνδρομο στέ-

ρησης αν του πει κανένας την αλήθεια.

Εξαπατήστε μας, αντέχουμε!

Εδώ το ΚΚΕ μας λέει χρόνια τώρα πως 

η μόνη λύση είναι η «λαϊκή εξουσία» η 

οποία θα προκύψει με την γνωστή συ-

νταγή της σταλινικής Σοβιετίας και της 

Βόρειας Κορέας και ένας στους δέκα συμ-

φωνεί, γιατί πιστεύει ίσως πως η συγκε-

κριμένη «λαϊκή εξουσία» που εγκλημά-

τησε παγκοσμίως κατά του σοσιαλισμού 

και του ανθρώπου, στα χέρια της Αλέκας 

και της Λιάνας θα μας στείλει στον παρά-

δεισο.  

Εδώ λεφτά υπάρχουν – στο ΔΝΤ - , ο Κα-

μένος φτύνει τον εαυτό του μαζί με τους 

«δοσίλογους», αφού εκεί ζούσε και βασί-

λευε τόσα χρόνια, ο Σαμαράς ψηφίζει το 

μνημόνιο για να σωθούμε και το καταγ-

γέλλει ταυτόχρονα ως καταστροφή και 

πάει λέγοντας, όλοι τα ξέρουμε και να 

μην σας κουράζω.

Όχι, δεν ελπίζουμε σε καθαρές κουβέ-

ντες. Ελπίζουμε μόνο απ’ όλον αυτό τον 

αχταρμά, να μας κόψει και να διαλέξουμε 

το μη χείρον. Και το χείρον είναι η χρεο-

κοπία.

Όποιος έχει δει την κωμωδία του Αριστο-

φάνη «Ιππής», θα θυμάται ίσως την επί-

καιρη υπόθεση. Για να απαλλαγούν από 

έναν λαοπλάνο οι Αθηναίοι, εθισμένοι 

στην μπαρούφα και στη λαοκολακεία, 

ψήφισαν έναν χειρότερο. 

Είμαστε στην διάθεση του Αλέξη να μας 

επιβεβαιώσει το εύλογο ρόλο του στην 

δική μας κωμωδία ή να τον εξορκίσει. Να 

μας αναγγείλει επιτέλους τι προτίθεται να 

κάνει, για να μαντέψουμε και τι πρόκειται 

να μας συμβεί καθώς και τι πρέπει να κά-

νουμε εμείς. Ελπίζουμε μόνο να αποσύ-

ρει στο μεταξύ από την κυκλοφορία κάτι 

γίγαντες σαν το Σκουρλέτη που νομίζει 

ότι τα λεφτά τα βάζουν σε μια ντουλάπα 

οι τράπεζες, σαν τον Σκρούντζ και πε-

ριμένουν τον Ρομπέν των τραπεζών να 

τα μοιράσει στην … ανάπτυξη. Κάποιος 

έστω να του πει ότι οι τράπεζες έχουν δα-

νειστεί από καταθέσεις 170 δις και έχουν 

δανείσει 240 δις σε επενδυτές. Και πως 

τα υπόλοιπα 70 δις που λείπουν τα έχουν 

δανειστεί από ξένους καταθέτες με εγγύ-

ηση του ελληνικού κράτους. Αν εξηγούσε 

δε και τι είναι τα ομόλογα στον Γλέζο, δεν 

θα μας χάλαγε.

Η αλήθεια πάντως είναι, πως πάνω κάτω 

ξέρουμε πόσα πιάτα έσπασαν εκείνοι που 

κυβέρνησαν ως τώρα. Εκείνο που δεν ξέ-

ρουμε είναι πόσα θα σπάσουν οι άλλοι 

που έρχονται ως παρθένες. Θα μου πείτε, 

μα φαίνεται. Α, μην το λέτε. Τίποτα δεν 

φαίνεται αν δεν θελήσουμε να το δούμε. 

Το μόνο που φαίνεται είναι ότι λαλήσα-

με γενικώς και πως είμαστε θυμωμένοι. 

Μόνο που ο θυμός ζουμάρει και επιτίθε-

ται. Δεν αφήνει το μυαλό καθαρό κι έτσι 

στερούμαστε σφαιρικής θέας. Είμαστε 

στην πιο σωστή ώρα για να τα κάνου-

με εντελώς μούσκεμα και να πιάσουμε 

πάτο. Γιατί η χρεοκοπία είναι μακράν πιο 

πάτος από τον πάτο που βρισκόμαστε.  

Άλλωστε στην ιστορία μας το έχουμε ξα-

νακάνει κάμποσες φορές, με κορυφαία 

εκείνη της καταστροφής της Σμύρνης 

και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Οι 

σύμμαχοι τότε, μάς το έκαναν σαφές πως 

αν φέρουμε πίσω τον βασιλιά ο οποίος 

υπήρξε πράκτορας των Γερμανών, τε-

λειώνει η βοήθεια. Κι εμείς που δεν μασά-

με από τέτοια, τον φέραμε. Διότι μας είπε 

ο Γούναρης πως θα φέρει τα παιδιά μας 

πίσω από την Μ. Ασία και θα τελειώσει 

τον πόλεμο. Και αντ’ αυτού πήγε να πάρει 

την Άγκυρα.  Ε, μετά εκτελέσαμε μερι-

κούς «υπαίτιους», αλλά δεν νομίζετε πως 

υπαίτιοι ήταν και όλοι όσοι τον ψήφισαν;

Δυστυχώς, ακόμη και οι δημαγωγίες εί-

ναι μικρότερες ή μεγαλύτερες, ή καλύτε-

ρα, στοιχίζουν περισσότερο ή λιγότερο. 

Αυτή πια, του σούπερ σταρ Αλέξη, στοι-

χίζει μοιραία τα ρέστα μας, 

δηλαδή την απόλυτη κα-

ταστροφή μας.

Θα μας επιτρέψετε λοιπόν 

να ευχόμαστε, η κωλοτού-

μπα του Αλέξη να γίνει 

προς την ευρωζώνη, ο Κα-

μένος να μην μας κάψει με 

τις λαχαναορίτικες ατάκες 

του και να δώσουν όλοι μαζί ένα χέρι να 

βγούμε ζωντανοί από την περιπέτεια που 

έχουμε μπλέξει. 

Μετά, αργότερα, σε δεύτερο χρόνο, βλέ-

πουμε ποιος έφταιγε πολύ και ποιος λίγο 

για ότι πάθαμε. Σήμερα, επείγει να σω-

θούμε.      

Αλλιώς θα μπούμε στον πειρασμό να 

σκεφτούμε ότι ευτυχώς που είχαμε στο 

3% τους Τσίπρες τόσα χρόνια, διότι αυτό 

τους αξίζει, με την έννοια ότι δεν μας αξί-

ζει μια βιβλική καταστροφή λόγω οργής. 

Γιατί αν συνεχίσει να μας λέει πως θα 

καταγγείλει το μνημόνιο και πως θέλει 

– κατά βάθος; - να μείνουμε στην ευ-

ρωζώνη, τότε αντί για εκλογές θα χρει-

αστούμε ψυχιάτρους, όχι τόσο για τους 

Σκουρλέτηδες, όσο για μας που θα πρέ-

πει να μπούμε στην ουρά για εξετάσεις 

φωνάζοντας για συνθήματα μουούού και 

μπεεεεε!

Δεν χρειαζόμαστε πολιτικές γνώσεις 

αλλά νοημοσύνη νηπίου για να καταλά-

βουμε, πως δεν γίνεται να πηδήξουμε 

από τον τρίτο όροφο στο κενό της κα-

ταγγελίας και να βρεθούμε στο ρετιρέ 

του της αποκατάστασης

Ήτοι

Αλέξη, αν καταφέρεις να μας πτωχεύσεις 

ή να μας τρελάνεις, συγχαρητήρια σε μας, 

θα είμαστε άξιοι της μαύρης μας μοίρας

Χρειάζονται άδειες για αμπέλια
Απαγορεύεται η φύτευση αμπελώνων με τα-

ξινομημένες οινοποιήσιμες ποικιλίες έως την 

31-12-2015 χωρίς να έχουν δικαίωμα φύτευσης 

(άδεια από την Δ.Α.Ο.Κ.)

Φυτεύσεις αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικι-

λίες αμπέλου που έχουν πραγματοποιηθεί μετά 

την 31η-08-1998 χωρίς αντίστοιχο δικαίωμα φύ-

τευσης εκριζώνονται  με ίδια δαπάνη.

Στην περίπτωση  που δεν εκριζωθούν αμέσως, 

επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200€/στρ. που 

ισχύει για  ένα έτος από την  ημερομηνία  κοι-

νοποίησης του προστίμου, μετά την παρέλευση 

του οποίου διπλασιάζεται, εφόσον η παράνομη 

φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται.

Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων  

που η παραγωγή τους προορίζεται για οινοποί-

ηση υποχρεούνται μετά το τέλος του τρυγητού 

και μέχρι 15-01 του επόμενου έτους να υποβάλ-

λουν Δήλωση Συγκομιδής.

Τα  στοιχεία της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να 

ταυτίζονται με τα στοιχεία του Αμπελουργικού  

Μητρώου.
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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 – 

κασέλες - ντουλάπες – φωτιστικά κ.ά. 

Με όλες τις ηλεκτρικές και βοηθητι-

κές συσκευές Με είδη εστίασης και 

είδη οικιακής χρήσης Διαθέτει στοι-

χεία εσωτερικής διακόσμησης όπως 

πάσο (bar) - ξυλεπενδύσεις – ψευδο-

ροφές – διακοσμ. πέργκολα, έγχρω-

μα 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. 

Πωλουνται και μελίσια. 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



Την περασμένη Κυριακή είχαμε την 

γιορτή της μάνας, όπως έχουμε την 

γιορτή της φύσης, της ενέργειας κλπ. 

Παρ` όλα αυτά μας δόθηκε η ευκαιρία 

να σκεφτούμε μερικά πράγματα που μας 

άφησε παρακαταθήκη κοινή στην μνήμη. 

Τα «απρό» φυσικά δεν θα μπορούσαν να 

λείψουν κι απ αυτό το πάρτι. Σκεφτείτε 

πως όλοι μας έχουμε 

ακούσει μια από τις 

παρακάτω ατάκες που … 

κάθε μάνα τις έχει πει!!..

Διαβάστε της θα σας 

θυμίσουν πολλά ... 

Στο φαγητό: «Κλείσε το 

στόμα σου και φάε το 

φαγητό σου!» 

Στο παιχνίδι: «Έτσι που 

τρέχεις, αν πέσεις και 

χτυπήσεις… θα τις φας 

και από πάνω!» 

Στην γκρίνια: «Σταμάτα 

να κλαις δίχως λόγο, γιατί 

θα τις φας και τότε θα 

έχεις λόγο!» 

Στη συμπεριφορά: «Πού τα’ μαθες αυτά 

που κάνεις; Δεν βλέπεις τον αδελφό σου; 

Από πού πήρε αυτό το παιδί;» 

Στην αταξία: «Καλά! Περίμενε να πάμε 

σπίτι και θα δεις!» 

Στην τελευταία μπουκιά: «Τρώγε όλο σου 

το φαϊ! Μην αφήνεις την δύναμή σου!» 

Στους βαθμούς: «Ας μην είναι καλοί οι 

βαθμοί σου και θα τα πούμε!» 

Στις ερωτήσεις: «Δεν έχει γιατί! Γιατί το 

λέω εγώ» 

Στις παρέες: «Στα `λεγα εγώ για τους 

φίλους σου! Δεν είναι του επιπέδου σου!» 

Στο DNA: «Ίδιος/α ο πατέρας σου είσαι», 

«Α! εσύ δεν είσαι δικό μου παιδί. Θα σε 

μπερδέψανε στο μαιευτήριο».

Στο ντύσημο: «Βάλε κανά ρουχαλάκι της 

προκοπής πάνω σου»

Κοινωνικός περίγυρος: «Τέτοια κάνεις, κι 

έχει βουίξει η γειτονιά»

Στην έξοδο: «Πάλι ξημερώματα γύρισες; 

Μα που έχεις μπλέξει;»

Στους έρωτες: «Εσύ παιδάκι μου δεν είσαι 

για τα μούτρα της- του. 

Σου χω εγώ,… έτοιμη 

νύφη- γαμπρό, αντάξιά-ό 

σου» 

Στο αποτέλεσμα: «Είδες 

που είχα δίκιο! Μόνο την 

μέρα που θα πεθάνω δεν 

ξέρω!» 

Στις αγορές: «Όλο θες και 

θες! Τι νομίζεις ότι είμαι 

πια; Μηχανή που βγάζει 

λεφτά; Εγώ στην ηλικία 

σου δεν είχα ούτε τα 

μισά!» 

Στους αδελφικούς καβγάδες:« 

Σταματήστε να τσακώνεστε! Θα με 

πεθάνετε πια!» 

Στην σοφία της ζωής…. «Καλά θα κάνεις 

και εσύ παιδιά και θα δεις! Να σου 

κάνουν αυτά που μου κάνεις και εσύ 

τώρα!»

Το κορυφαίο: «Άντε μη σου πω τίποτα για 

την μάνα σου»!!! 

Παρ’ όλα αυτά η «μάνα» είναι το 

πολυτιμότερο αγαθό για τον καθένα μας! 

Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλες τους...¬!!

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Μέρα της Μάνας προχτές, αλλά όταν βλέπου-

με κάτι «Καλό» αναρωτιόμαστε πάντα «Ζαχα-

ροπλάστης ήταν ο μπαμπάς σου»;

Λάθος διαδρομή

Ήταν ένα σπερματοζωάριο 

που ήθελε να γίνει άνθρω-

πος. Πάει μια μέρα στο θεό 

και του λέει ‘Πότε θα γίνω 

άνθρωπος;’

και ο θεός του λέει ‘Ακόμα 

δεν έχει έρθει η σειρά σου’.

Το σπερματοζωάριο ανυπο-

μονούσε να γίνει άνθρωπος. 

Οι μέρες περνούσαν και 

κάθε μέρα γινόταν η ίδια 

κουβέντα με το θεό.

Μια μέρα πάει ο θεός και 

του λέει τα καλά νέα.

‘Σπερματοζωάριο, ήρθε η 

ώρα να γίνεις άνθρωπος’.

Το σπερματοζωάριο άρχισε 

τις χαρές και του λέει λοιπόν 

ο θεός.

‘Όταν θα γίνει η φάση, εσύ 

θα αρχίσεις να τρέχεις όσο 

πιο γρήγορα μπορείς και 

θα πας μέσα στο σκοτάδι 

να κολλήσεις πάνω σε ένα 

ωάριο και θα το ρωτήσεις ...

‘Είσαι το ωάριο μου;’ και αν 

σου πει ‘Ναι είμαι το ωάριο 

σου’, τότε θα γίνεις άνθρω-

πος’.

Την επομένη το σπερμα-

τοζωάριο ετοιμάζεται και 

με το που γίνεται η φάση 

τρέχει γρήγορα και πάει στα 

σκοτεινά και κολλάει κάπου 

και ρωτάει ‘Είσαι το ωάριο 

μου;’

-’Όχι είμαι ο φρονιμίτης’


