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Κάψανε μέσα 

στη νύχτα 

300 στρέμματα 

στην 

Καραθώνα
Σελ. 3

Επιδαύριος δρόμος 2012
Ο Δήμος Επιδαύρου διοργανώνει τον «3ο Επιδαύριο 

Δρόμο 2012». Η διαδρομή συνολικής απόστασης 15 

χιλιομέτρων έχει ως αφετηρία το Μικρό Θέατρο της 

Αρχαίας Επιδαύρου.

Σελ. 15

Τα αποτελέσματα δεν έφεραν ανατροπές

Πώς ψήφισε η Αργολίδα 

Χωρίς ανατροπές στην 
εκλογή βουλευτών ολο-
κληρώθηκαν τα αποτελέ-
σματα των εκλογών της 
17ης Ιουνίου στην Αργολί-
δα.
Ιδιαίτερη σημασία όμως 
φαίνεται ότι έχει η συ-
μπεριφορά του εκλογικού 
σώματος σε κάθε περιοχή 
της Αργολίδας.

Σελ 12, 13

Αυλαία την Κυριακή 
στο φεστιβάλ 
Άργους-Μυκηνών 
Με την Βεγγέρα του Ηλία Καπετανάκη στους 

Στρατώνες του Καποδίστρια αρχίζει την Κυ-

ριακή στις 9 το βράδυ το Φεστιβάλ Άργους 

2012. Την Παρασκευή θα γίνει η επίσημη 

παρουσία του προγράμματος μεγάλο μέ-

ρος του οποίου έχει επωμισθεί ο Φώντας 

Δαγρές. Το Φεστιβάλ, πέρα από τα θεατρικά 

δρώμενα θα περιλαμβάνει και πρωτοπορια-

κές μουσικές εκδηλώσεις.

Σελ 20.

Προσοχή ρατσισμός!
Άρχισαν και στην Αργολίδα οι ρατσιστικές επιθέσεις. 

Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου νοσηλεύτηκε Πακιστανός 

τσοπάνος απ την Ερμιονίδα, ενώ επίθεση 4 καραφλών 

δέχτηκε Πολωνός εργάτης στο Άργος.

Σελ 3

Το παράδειγμα του  Wörgl 
Πως η Αργολίδα μπορεί να αποκτήσει δικό της νόμισμα. 

Ένας πολύ ενδιαφέρον τρόπος να ξεφύγουμε απ την κρί-

ση.

Σελ 16-17
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Στον αλβανικό τουρισμό εναποθέτουμε πλέον τις ελπίδες μας
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300 στρέμματα δασικής έκτα-

σης κάηκαν τα ξημερώματα της 

Τετάρτης στην πλαγιά πάνω από 

την Καραθώνα στο Ναύπλιο.

Η φωτιά ξέσπασε στις 4 τα ξη-

μερώματα από ένα σημείο που 

βρίσκεται κοντά στην θάλασσα 

και εκτιμάται ότι πρόκειται για 

εμπρησμό.

Ο δυνατός αέρας εντάσεως του-

λάχιστον 5 μποφόρ βοήθησε 

στην γρήγορη εξάπλωσή της 

στο βουνό, με κατεύθυνση προς 

το χωριό Τσέλο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς 

χρειάστηκαν 14 οχήματα της 

πυροσβεστικής, 30 πυροσβέ-

στες και 4 αεροπλάνα, αφού σε 

κάποια σημεία η περιοχή είναι 

δύσβατη.

Εντωμεταξύ, την ώρα που βρι-

σκόμαστε στο μέσον της καλο-

καιρινής περιόδου, η περιφέ-

ρεια εξετάζει την δυνατότητα 

αξιοποίησης των συστημάτων 

πυρανίχνευσης, που είχαν προ-

μηθευτεί οι τέως Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις. Ταυτόχρονα 

ανακοινώνεται καταβάλλονται 

μια σειρά από προσπάθειες για 

την ενίσχυση της πυροσβεστι-

κής.

Παράλληλα εξετάζεται η ενίσχυ-

ση του εξοπλισμού των υποδο-

μών των πυροσβεστικών υπη-

ρεσιών σε συνεργασία με την 

Περιφερειακή Ένωση Δήμων.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη δια-

γωνισμός και για την εγκατάστα-

ση νέων δεξαμενών σε όλες τις 

Περιφερειακές Ενότητες.

Επίσης, εξετάζεται η δυνατότη-

τα αξιοποίησης του προγράμ-

ματος κοινωφελούς εργασίας 

για τις ανάγκες της αντιπυρικής 

περιόδου. 

Σε σύσκεψη που έγινε με 

τους αρμόδιους φορείς 

δόθηκε εντολή στα τμή-

ματα πολιτικής προστα-

σίας και στις αρμόδιες 

υπηρεσίες να προβούν σε 

ελέγχους για το κατά πό-

σον τηρούνται από τους 

Δήμους οι όροι φύλαξης 

και ασφάλειας των ΧΑΔΑ.

Τέλος, με ευθύνη συντονι-

σμού της αρμόδιας Αντιπεριφε-

ρειάρχη σε θέματα ενημέρωσης 

κας Νικολάκου, σε συνεργασία 

με την ΠΕΔ,  θα ξεκινήσει εκ-

στρατεία ενημέρωσης του κοι-

νού σε θέματα πυροπροστασί-

ας..

Απροστάτευτοι για μια ακόμα 

φορά βρίσκονται οι μετανάστες 

στην χώρα μας, αφού παρακρα-

τικές ομάδες ρατσιστών επιχει-

ρούν εναντίον τους στρεφόμε-

νοι κατά δικαίων και αδίκων. Δύο 

γνωστά επεισόδια είχαμε την 

τελευταία εβδομάδα με θύματα 

αλλοδαπούς. Ένα στο Άργος και 

ένα στο Κρανίδι. Το σοβαρότε-

ρο ήταν αυτό της Ερμιονίδας, 

όπου ομάδα ρατσιστών επιτέθει 

κατά ενός Πακιστανού τσοπά-

νου την ώρα που αυτός έβοσκε 

τα πρόβατα του Έλληνα αφεντι-

κού του. Απ τα απανωτά χτυπή-

ματα υπέστη κάταγμα στο κάτω 

σαγόνι. Ο τραυματίας διακομί-

στηκε αρχικά στο Κέντρο υγείας 

του Κρανιδίου και στην συνέχεια 

στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Οι 

αναίτιες επιθέσεις συνεχίστηκαν 

και κατά ενός Πολωνού στο Άρ-

γος του οποίου παραμόρφωσαν 

το πρόσωπο. Ο Πολωνός δεν 

πήγε στο Νοσοκομείο του Άρ-

γους, όπου εκεί κοντά έγινε το 

επεισόδιο, αλλά απευθύνθηκε 

σε φαστφουντάδικο της περιο-

χής για να του δώσουν πάγο να 

κάνει επιθέματα. Σύμφωνα με τα 

όσα διηγήθηκε ο Πολωνός, τέσ-

σερις καραφλοί εμφανίστηκαν 

ξαφνικά μπροστά του και χω-

ρίς δεύτερη κουβέντα άρχισαν 

να τον βρίζουν και να τον χτυ-

πούν όλοι μαζί. Σκληρό καρύδι 

ο ίδιος άντεξε τα χτυπήματα και 

κατάφερε να τους ξεφύγει. Σε 

ερώτηση αν απευθύνθηκε στην 

αστυνομία, απάντησε: “ Ποιά 

αστυνομία; Είμαστε μέλη της ΕΕ 

και μας συμπεριφέρονται σαν 

σκουπίδια”.... “Θα ξεκαθαρίσω 

τα πράγματα μόνος μου. Θυ-

μάμαι καλά τις φάτσες όσων με 

χτύπησαν. Θα τους πετύχω έναν 

έναν και θα τους ζητήσω εξηγή-

σεις. Αν ήταν άντρες θα έπρεπε 

να μου επιτεθούν ένας ένας κι 

όχι όλοι μαζί”. 

Τα περιστατικά με την βία κατά 

των αλλοδαπών οξύνονται 

καθημερινά και δεν αφορούν 

βεβαίως μόνο ξυλοδαρμούς. 

Πολλές φορές οι ίδιοι οι εργο-

δότες, αποφεύγουν να τους κα-

ταβάλουν το νόμιμο μισθό και 

την ασφάλιση, ιδίως στο αγρο-

τικό τομέα που κατά κύριο λόγο 

απασχολούνται αλλοδαποί. Η 

διαφυγή ασφαλίστρων μεγα-

λώνει κατ αυτόν τον τρόπο και 

φυσικά διογκώνεται το έλλειμμα 

των ταμείων. Η έλλειψη ελέγχων 

από πλευράς πολιτείας έχει οδη-

γήσει σε δημαγωγικές πολιτικές 

που μετατρέπουν τους αλλοδα-

πούς, νόμιμους ή μη σε αποδι-

οπομπαίους τράγους, αντί να 

επιβάλλονται τσουχτερά πρό-

στιμα στους Έλληνες εργοδότες 

που θησαυρίζουν απ την μαύρη 

εργασία. Ήδη ένα μεγάλο μέ-

ρος των μεταναστών έχει φύγει 

ή ετοιμάζεται να φύγει απ την 

Αργολίδα λόγω της οικονομικής 

κρίσης, αφήνοντας ένα μεγάλο 

καινό στην τοπική κατανάλωση 

και στα εργατικά χέρια.

Επειδή όμως η κρίση αναμένε-

ται να βαθύνει και να διαρκέσει, 

χρειάζεται η πολιτεία να φρο-

ντίσει ώστε κάποιοι αυτόκλητοι 

προστάτες των ελληνικών ερ-

γατικών χεριών να μην μεταφέ-

ρουν το πρόβλημα της κρίσης, 

απ τους κύριους οικονομικά και 

πολιτικά υπεύθυνους, στους με-

τανάστες και στην συνέχεια και 

σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες.

-οι δημοσιευμένες φωτό είναι 

αρχείου από παλαιότερες επι-

θέσεις κατά μεταναστών

3
Ήρθε και στην Αργολίδα το “φρούτο” των βίαιων ρατσιστικών επιθέσεων

Επιθέσεις σε αλλοδαπούς

Σύσκεψη στην περιφέρεια για την συνδρομή της πυροσβεστικής

Κάψανε την Καραθώνα
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Αύξηση της απασχόλησης είδε ο ΟΑΕΔ τον Μάιο

άλλα τα μάτια του λαγού...
Με καθημερινό πλέον το 

φαινόμενο της αύξησης των 

άνεργων στην Αργολίδα και 

σε ολόκληρη την χώρα, ο 

ΟΑΕΔ έν τούτοις βλέπει αύ-

ξηση των θέσεων εργασίας. 

Το φαινόμενο αυτό είναι κα-

θαρά εποχιακό και οφείλεται 

στις τουριστικές επιχειρήσεις 

που λειτουργούν κατά τους 

θερινούς μήνες. Η γενίκευση 

των θέσεων του ΟΑΕΔ δεν 

επιτρέπει να δει κανείς σοβα-

ρά τις εκτιμήσεις του αφού 

στην μία περίπτωση μιλά για 

αναγγελίες νέων θέσεων και 

στην άλλη για πραγματικές 

απώλειες θέσεων. Στην Αρ-

γολίδα υπολογίζουμε πως 

αναμένωνται να καλυφθούν 

επίσημα γύρο στις 450 θέσεις 

5μηνης απασχόλησης που 

σαφως μεταθέτουν το πρό-

βλημα της ανεργίας για 5 μή-

νες αργότερα. Συγκεκριμένα 

ο ΟΑΕΔ αναφέρει:

Στα 776.307 άτομα ανέρχο-

νται οι εγγεγραμμένοι άνερ-

γοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ 

κατά το μήνα Μάιο. Από αυτά 

334.159 είναι άνδρες (ποσο-

στό 43,04%) και 442.148 είναι 

γυναίκες (ποσοστό 56,96%). 

Ο αριθμός αυτός παρουσι-

άζει μείωση κατά  -0,27% σε 

σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα.  

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-

54 ετών αναλογεί το 63,00% 

των εγγεγραμμένων ανέρ-

γων, στην ηλικιακή ομάδα 

κάτω των 30 αναλογεί το 

27,25% και στην ηλικιακή 

ομάδα άνω των 55 ετών ανα-

λογεί το 9,75%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

σης αναλογεί το 47,32%  των 

εγγεγραμμένων ανέργων, 

στο εκπαιδευτικό επίπεδο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί 

το 36,07%, στο εκπαιδευτικό 

επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης το 15,46% και στο εκ-

παιδευτικό επίπεδο χωρίς εκ-

παίδευση αναλογεί το 1,16%.

Στους Έλληνες υπηκόους 

αναλογεί το 91,90% των εγγε-

γραμμένων ανέργων, στους 

υπηκόους τρίτων χωρών το 

6,45% και στους υπηκόους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

1,65%.

Ο αριθμός των επιδοτούμε-

νων ανέργων ανέρχεται σε 

216.889 άτομα και εμφανίζε-

ται μειωμένος κατά -36.109 

άτομα, ποσοστό -14,27% σε 

σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα Απρίλιο. Από το σύνο-

λο των επιδοτούμενων ανέρ-

γων, το 75,26% είναι κοινοί 

επιδοτούμενοι, το 11,68% 

είναι εποχικοί τουριστικών 

επαγγελμάτων επιδοτούμε-

νοι, το 6,99% είναι επιδοτού-

μενοι σε οικοδομο-τεχνικά 

επαγγέλματα, το 5,43% είναι 

εποχικοί λοιποί επιδοτούμε-

νοι (αγροτικά), το 0,48% εί-

ναι λοιποί επιδοτούμενοι και 

το 0,17% είναι εκπαιδευτικοί 

επιδοτούμενοι.  

Οι αναγγελίες προσλήψεων 

ανήλθαν σε 108.902, αυξη-

μένες κατά 66,76% σε σχέση 

με τον προηγούμενο μήνα 

(65.306) και μειωμένες κατά 

–10,92% σε σχέση με τον 

Μάιο του 2011 (122.258). Οι 

απολύσεις (καταγγελίες συμ-

βάσεων αορίστου χρόνου) 

έφθασαν τις 23.914 (αυξημέ-

νες κατά 38,50% σε σχέση με 

τον προηγούμενο μήνα και 

μειωμένες κατά -1,17% σε 

σχέση με τον Μάιο του 2011), 

οι λήξεις συμβάσεων ορισμέ-

νου χρόνου τις 21.838 (αυξη-

μένες  κατά  33,52% σε σχέση 

με τον προηγούμενο μήνα 

και μειωμένες κατά -7,55% σε 

σχέση με τον Μάιο του 2011) 

και οι οικειοθελείς αποχω-

ρήσεις τις 21.330 (αυξημένες 

κατά 23,67% σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα και μειω-

μένες κατά –0,75% σε σχέση 

με τον Μάϊο του 2011). Το σύ-

νολο των καταγγελιών συμ-

βάσεων αορίστου χρόνου 

και των λήξεων συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου ανέρχε-

ται σε 45.752, το 47,73% του 

οποίου οφείλεται σε απο-

χωρήσεις από την αγορά 

εργασίας λόγω λήξεων συμ-

βάσεων ορισμένου χρόνου. 

Το μέγεθος αυτό είναι αυξη-

μένο κατά 36,07% από τον 

προηγούμενο μήνα Απρίλιο 

(33.623) και μειωμένο κατά 

–4,32% σε σχέση με τον Μάιο 

του 2011 (47.820).

Από τις παραπάνω ροές της 

μισθωτής απασχόλησης 

προκύπτει αύξηση της μι-

σθωτής απασχόλησης κατά 

41.820 θέσεις εργασίας, ένα-

ντι 14.435 τον Απρίλιο  και 

52.946 τον Μάιο του 2011.
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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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Να βγει στο φως 

η πολιτική που 

θα εφαρμόσει 

η κυβέρνηση

ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ με τις δύο εκλογικές ανα-

μετρήσεις; Δυο μήνες μείναμε πίσω για να 

συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από 

εκεί που είχε μείνει. Με την ίδια πολιτική 

και εν μέρει με τα ίδια πρόσωπα (ασχέτως 

αν είναι στην πρώτη γραμμή ή στην οπι-

σθοφυλακή).

ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΕ η απορία: 

Γιατί δεν δημιουργήθηκε 

κυβέρνηση στις 6 Μαΐου; 

Τι άλλαξε δηλαδή με μια 

επιπλέον εκλογική αναμέ-

τρηση; Το καράβι συνεχίζει 

να βουλιάζει και οι καθυστερήσεις μεγέθυ-

ναν το πρόβλημα.

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ παραμένουν άδεια, η ανεργία 

μεγαλώνει κι άλλο μέρα με την ημέρα, τα 

ταμεία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν και η 

μελαγχολική αγορά παραμένει παγωμένη 

τις εξελίξεις.

ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ η νέα κυβέρνηση; Πολλοί είναι 

αυτοί που αμφιβάλλουν με το εγχείρημα 

αν και μία επιτυχία θα ήταν μονόδρομος 

αυτή τη στιγμή. Αλλά ποιος δεν θα ήθελε 

να πετύχει η κυβέρνηση συνεργασίας και 

να πάει η χώρα ένα βήμα μπροστά;

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ όμως όλος αυτός ο 

κόσμος που υποφέρει καθημερινά να 

γνωρίζει κάθε πτυχή της πολιτικής που θα 

εφαρμοστεί. Όλη η αλήθεια να βγει στο 

φως. 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ του νέου κυβερνη-

τικού σχήματος, και τα βήματα που θα 

εφαρμόσει στην πορεία για την διακυ-

βέρνηση της χώρας πρέπει να κοινοποιη-

θούν στους πολίτες που δύο χρόνια τώρα 

παραμένουν στο σκοτάδι μην ξέροντας τι 

τους ξημερώνει. Αν πετύχει αυτό η συγκυ-

βέρνηση θα έχει προσφέρει μια μεγάλη 

υπηρεσία στον τόπο αφού τουλάχιστον ο 

καθένας θα ξέρει πού βαδίζουμε.

Πήρε άδεια από την Τίρυνθα για να ληστέψει

Στην Χαλκίδα πήγε για να κάνει λη-

στεία σε ένα σπίτι και επέστρεψε 

σαν …κύριος στην Αγροτική Φυ-

λακή της Τίρυνθας, ένας 27χρονος 

κρατούμενος που εξέτιε ποινή για 

πλήθος κλοπών και διαρρήξεων. 

Ο δράστης έφυγε με 5νθήμερη 

άδεια, αλλά φαίνεται ότι δεν είχε 

ξεχάσει την παλιά του …τέχνη. 

Μπήκε σε ένα σπίτι στην Χαλκίδα 

και μαζί με τον συνεργό του έδεσε 

την οικογένεια που διέμενε στο 

σπίτι και άρπαξε χρήματα, κοσμή-

ματα αλλά και το αυτοκίνητο.

Όταν έληξε η άδεια του επέστρε-

ψε κανονικά στις φυλακές. Στις 5 

Ιουνίου αποφυλακίστηκε. Σε έναν 

έλεγχο όμως των αστυνομικών 

στο Αιγάλεω αρνήθηκε να σταμα-

τήσει και ακολούθησε καταδίωξη.

Όταν οι  αστυνομικοί κατάφεραν 

να τους ακινητοποιήσουν δια-

πίστωσαν κατά την έρευνα πως 

ήταν ο δράστης της διάρρηξης 

στη Χαλκίδα. Ο 27χρονος θα επι-

στρέψει στην φυλακή.
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Tαυτότητα

Ενημέρωση ΚΕΘΕΑ 

στο Ναύπλιο

Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕ-

ΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ με την υποστήρι-

ξη του Δήμου Ναυπλιέων και 

με αφορμή του εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρας κατά των 

ναρκωτικών την επόμενη εβδο-

μάδα, θα πραγματοποιήσει ενη-

μερωτικές δράσεις στο Ναύπλιο.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα και 

την Τρίτη, μέλη του Θεραπευτι-

κού Προγράμματος καθώς και 

μέλη του Προσωπικού, θα βρί-

σκονται στην πόλη και θα πραγ-

ματοποιήσουν τις εξής δράσεις:

Ενημερωτικό περίπτερο στην 

πλατεία Καποδίστρια στις 21 

Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 

14.00 και από τις 17.00 έως τις 

22.00 

Δράσεις ενημέρωσης σε εμπο-

ρικά καταστήματα, φαρμακεία 

και καφετερίες

Παράλληλα, ο Συμβουλευτικός 

Σταθμός του Θεραπευτικού 

Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑ-

ΡΟ, που λειτουργεί στο Ναύπλιο 

με την υποστήριξη του δήμου, 

θα είναι ανοικτός την Πέμπτη 

21 Ιουνίου από τις 10.00 έως τις 

12.00 και την Παρασκευή 22 Ιου-

νίου από τις 9.00 έως τις 15.00 

για όσους αντιμετωπίζουν θέμα-

τα χρήσης και για τις οικογένειες 

τους. Σωστές βέβαια όλες αυτές 

οι προσπάθειες ενημέρωσης 

χρηστών και των οικογενειών 

τους, όμως παρά την δράση του 

ΚΕΘΕΑ τόσα χρόνια το πρόβλη-

μα των ναρκωτικών παραμένει 

έντονο, αφού όλοι μαζί, θερα-

πευτές και πολιτικοί αρνούνται 

να δουν και να αντιμετωπίσουν 

τα πραγματικά αίτια γέννησής 

του που δεν είναι άλλα από τις 

κοινωνικοπολιτικές δομές της 

κοινωνίας μας.

ΟΖ.

Προλέγουν το μέλλον

Στον κλήδονα κάποτε εναπόθε-

ταν τις ελπίδες τους οι άνθρω-

ποι προκειμένου ο Διόνυσος να 

τους αποκαλύψει τα μελλούμε-

να. Ο χριστιανισμός ανέχτηκε 

την λαϊκή αυτή μαντεία, αφού 

γινόταν μια φορά τον χρόνο και 

δεν είχε σοβαρές επιπτώσεις 

στην επιβολή του. Έτσι το αρ-

χαίο αυτό έθημο έφτασε μέχρι 

τις μέρες μας και σήμερα αποτε-

λεί ευκαιρία για να θυμηθούν οι 

παλαιότεροι τα “παιχνίδια τους” 

και οι νεότεροι να μάθουν τους 

τρόπους με τους οποίους οι προ 

τηλεόρασης και μπαρ κοινωνίες 

διέθεταν τον ελεύθερο χρόνο 

τους. Το όμορφο και συνάμα εν-

διαφέρον αυτό έθιμο αναβιώνει 

αυτήν την φορά το Σάββατο 23 

του μήνα στις 9 το βράδυ στα 

Μανδράκια της Ερμιόνης, όπου 

σας περιμένουν αναμμένες οι 

φωτιές για να πηδήσετε πάνω 

απ αυτές με την καλή σας και 

φυσικά τα “μαγικά στιχάκια” που 

θα βγουν απ τον κλήδονα του 

Άη Γιάννη”.

ΟΝ

Μύηση μαθητών 

με τον πολιτισμό

Σε άμεση επαφή με αναγνωρι-

σμένους ποιητές θα έχουν την 

ευκαιρία να συζητήσουν πολλοί 

μαθητές που τα σχολεία τους 

θα συμμετέχουν στο πιλοτικό 

πρόγραμμα που θα εφαρμόσει 

η περιφεριακή διεύθυνση εκ-

παίδευσης και η περιφέρεια Πε-

λοποννήσου.

Σε σύσκεψη που έγινε για το 

συγκεκριμένο θέμα ανακοινώ-

θηκε η υλοποίηση του πιλοτι-

κού προγράμματος με σκοπό 

τη συστηματική ενασχόληση 

και τη   μύηση των μαθητών της 

Πελοποννήσου σε πολιτιστικά 

θέματα.

Εκτός της ποίησης η προτεινό-

μενη θεματολογία θα αφορά 

στη φωτογραφία, τη ζωγραφι-

κή, και τη λογοτεχνία.

Υ.Ζ.

Αισιόδοξος

Αισιόδοξος για την επιτυχία 

της κυβέρνησης εμφανίζεται ο 

γραμματέας της Νομαρχιακής 

Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αργολί-

δας Χρήστος Ουλής. Όπως δη-

λώνει «το εκλογικό αποτέλεσμα 

καταδεικνύει την απόφαση του 

λαού να δώσει στην Ελλάδα μια 

κυβέρνηση ευρείας συνεννό-

ησης. Μια κυβέρνηση η οποία 

θα έχει ευρωπαϊκό προσανατο-

λισμό.

Μια κυβέρνηση ενισχυμένη 

από το εκλογικό αποτέλεσμα, 

θα μπορέσει να οδηγήσει την 

χώρα στην υπέρβαση του μνη-

μονίου».

Από πού αντλεί την αισιοδοξία 

του ο Χρήστος; Απορώ κι εγώ…

Υ.Γ.

Στην αντιπολίτευση 

για λίγο
Απ τα έδρανα της αντιπολίτευ-

σης παρακολούθησε για λίγο ο 

πρόεδρος του δημοτικού συμ-

βουλίου Άργους-Μυκηνών την 

συνεδρίαση του σώματος. Ο 

λόγος δεν ήταν πως θα ήθελε να 

δει και με μια αντιπολιτευτική 

ματιά τα όσα συμβαίνουν στον 

Δήμο, αλλά η συζήτηση γύρο 

από ένα θέμα της εφαρμογής 

του σχεδίου πόλης στο οποίο 

είχε προσωπικό ενδιαφέρον, 

τον έκανε να απέχει για λίγα λε-

πτά της συνεδρίασης. Η θέση 

του δίπλα απ τον κ. Αναγνώ-

στου ήταν απλά τυχαία καθ ήν 

στιγμή ήταν ελεύθερη.



Ξεκινά η δεύτερη και τελι-

κή φάση της διαβούλευσης 

για την κατάρτιση των Σχε-

δίων Διαχείρισης των λεκα-

νών απορροής των Υδατικών 

Διαμερισμάτων και για την 

Ανατολική Πελοποννήσο. Τα 

Σχέδια Διαχείρισης, σύμφωνα 

με την ανάρτηση των Προ-

γραμμάτων Μέτρων για τις 

Λεκάνες Απορροής Ποταμών 

των Υδατικών Διαμερισμάτων 

καταγράφουν την υφιστάμε-

νη κατάσταση των υδάτων, 

θέτουν τους στόχους για την 

κατάστασή τους ως το τέλος 

του 2015 και καθορίζουν τα 

Προγράμματα Μέτρων για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

Στα Σχέδια περιλαμβάνεται και 

ανάλυση  του  κόστους του  νε-

ρού στην κάθε κατηγορία χρη-

στών  κατά περιοχή.

Τα Προγράμματα Μέτρων, πε-

ριλαμβάνουν τα απαιτούμενα 

μέτρα για: την βελτίωση της 

ποιότητας των επιφανειακών 

νερών (ποταμών, λιμνών, εκβο-

λών και παράκτιων νερών), και

την εξασφάλιση της επάρκειας 

και την βελτίωση της ποιότη-

τας των υπόγειων νερών, και

την προστασία των χερσαίων 

οικοσυστημάτων και βιοτό-

πων σε ότι αφορά τις ανάγκες 

τους σε νερό.Τα   μέτρα  αυτά 

αποσκοπούν στο  κοινό όφε-

λος με τη βέλτιστη δυνατή 

σύνθεση των απόψεων   όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων. 

Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο με τη διαβούλευση. Μια 

διαβούλευση η οποία, στηρι-

ζόμενη στα στοιχεία που πα-

ρέχουν τα αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα προσχέδια και τα 

οποία θα πρέπει να αντιμετω-

πίσουμε σαν κείμενα εργασίας,  

θα οδηγήσει σε συνδιαμόρφω-

ση των οριστικών σχεδίων. 

Στο πλαίσιο   της  δημόσιας δι-

αβούλευσης των Σχεδίων Δια-

χείρισης η Ειδική Γραμματεία 

Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνερ-

γασία με την Αποκεντρωμένη 

Διοικήση  Πελοποννήσου Δυ-

τικής Ελλάδας και Ιονίου:καλεί 

σε ένα δημόσιο διάλογο μέσω 

της διαδραστικής ιστοσελίδας 

http://wfd.ypeka.gr/  όπου 

μπορείτε να σχολιάσετε, να 

ενημερωθείτε για ήδη κατατε-

θειμένα σχόλια και να μας στεί-

λετε τις απόψεις σας καθώς και  

υποστηρικτικά των απόψεων 

αυτών κείμενα. Επίσης  μπορεί-

τε να μετέχετε  αποστέλλοντας 

παρατηρήσεις ή προτάσεις στο  

email:   info.egy@prv.ypeka.gr 

Επίσης, μεταξύ άλλων οργανώ-

νει ημερίδα στην Τρίπολη στις 

11 Ιουλίου.

Αναζητώντας τις 

κοινωνικές αλλαγές 
ΑΝΑΦΕΡΘΙΚΑΜΕ στο προηγούμενο φύλο για το 

κατά πόσο είναι μεταρρυθμιστικός ο ΣΥΡΙΖΑ ή 

όχι. Μοιραία όμως κάποια πράγματα μπαίνουν 

πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων προκειμένου 

να εξεταστούν νέοι δρόμοι για την έξοδο από την 

κρίση. Πριν όμως φτάσει κανείς να αναθεωρήσει 

την βάση που είναι η οικονομία θα πρέπει ίσως να 

ασχοληθεί εκτενέστερα με τα εποικοδομήματα, 

την πολιτική και την κοινωνία.

Ο ΚΑΡΛ ΠΟΠΕΡ αναφερόμενος στην δυτική δημο-

κρατία ως κοινωνικό σύστημα λειτουργίας υπο-

στηρίζει ότι “σ’ όλα τα κοινωνικά συστήματα, που 

γνωρίσαμε, υπήρχε αδικία και καταπίεση, φτώχεια 

και ανημποριά. Και τα δικά μας όμως δημοκρατικά 

κοινωνικά συστήματα της Δύσης δεν αποτελούν 

εξαίρεση. Αλλά σε μας όλα αυτά τα 

κακά καταπολεμούνται. Πιστεύω 

παρ’ όλα αυτά, ότι σε μας υπάρχει 

λιγότερη αδικία και καταπίεση, λι-

γότερη φτώχεια και ανημποριά, απ’ 

ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό 

σύστημα που έχουμε γνωρίσει. Τα 

δημοκρατικά συστήματα της Δύσης 

είναι λοιπόν πολύ ατελή και έχουν 

ανάγκη βελτίωσης, αλλά είναι τα καλύτερα που 

υπήρξαν μέχρι τώρα. Παραπέρα βελτιώσεις είναι 

επείγουσες”. Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ αυτή γίνεται φυσικά 

πολλά χρόνια πριν το ξέσπασμα της οικονομι-

κής κρίσης στην Ευρώπη, όμως περιέχει κάποιες 

αλήθειες σε σχέση με τα προηγούμενα συστή-

ματα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό σύστημα είναι αυτό που επικαλείτο ο 

Πόπερ ως «ανοιχτή». “Ανοιχτή” νοείται η κοινω-

νία, στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα δικαιούνται 

και συχνά είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν 

προσωπικές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα. Η 

εμφάνιση της «ανοιχτής κοινωνίας», κατά τον 

Πόπερ, αποτελεί μια τεράστια επανάσταση στον 

τρόπο δόμησης της κοινωνικής ζωής και δραστη-

ριότητας, η οποία βέβαια συναντά την αντίδραση 

των «κλειστών κοινωνιών» που προϋπάρχουν 

και στηρίζονται από δύο κατηγορίες ανθρώπων, 

ανασφαλείς και ιδιοτελείς.

Ο ΧΕΡΜΠΕΤ ΜΑΡΚΟΎΖΕ απ την σκοπιά του 

πλησιάζει περισσότερο τον φαταλισμό του ση-

μερινού κοινωνικού συστήματος τονίζοντας πως 

“η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία είναι η πιο 

πλούσια και -από άποψης τεχνικής- η πιο προ-

ηγμένη κοινωνία στην ιστορία. Η κοινωνία αυτή 

προσφέρει - ή μάλλον θα όφειλε να προσφέρει- 

τις μεγαλύτερες και πιο ρεαλιστικές δυνατότητες 

για μια πιο ικανοποιητική και απελευθερωμένη 

ανθρώπινη ζωή. Ταυτόχρονα είναι η κοινωνία που, 

με τόσο δραστικό τρόπο, καταπνίγει αυτές τις 

δυνατότητες της ικανοποίησης και απελευθέρω-

σης. Η καταπίεση διαπερνά κυριαρχικά σήμερα 

την κοινωνία σαν σύνολο και μπορεί να καταργη-

θεί μονάχα με μια ριζική αλλαγή στη διάρθρωση 

αυτής της κοινωνίας”.

ΕΔΩ επομένως γεννάται το ερώτημα για το ποιός 

πραγματικά θα μπορούσε να οδηγήσει το δικό 

μας κοινωνικό σύστημα σε μια ριζική αλλαγή στην 

διάρθρωση του και παράλληλα με ποιόν τρόπο θα 

μπορούσε να επιτευχθεί αυτή, με μεταρρύθμιση ή 

με επανάσταση;

Vita Civilis

του Άκη 
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Διαβούλευση για το νερό

Τεχνική βοήθεια στους δικαιούχους του ΕΣΠΑ

Εξοικονομώ σε σχολεία του δήμου Ναυπλίου

«Από την πλευρά μας, όπου 

εντοπίζουμε αδυναμία στη δι-

αχειριστική επάρκεια των τε-

λικών δικαιούχων των έργων 

προσπαθούμε να τους βοηθά-

με» δήλωσε ο Περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου Πέτρος Τατού-

λης σε σύσκεψη για το ΕΣΠΑ 

που έγινες την Παρασκευή 

πριν από τις εκλογές, ενώ απο-

φασίστηκε η παροχή τεχνικής 

βοήθειας από τη ΜΟΔ, προς 

τους τελικούς δικαιούχους.  

Στο περιθώριο της σύσκεψης 

ο πρόεδρος της ΜΟΔ ζήτησε 

τις  απόψεις του Περιφερειάρ-

χη πάνω στην οργάνωση και 

διοίκηση του ΕΣΠΑ, αλλά και 

την οργάνωση της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου. 

Όπως επανέλαβε ο περιφερει-

άρχης αναφερόμενος στα έργα 

του ΕΣΠΑ «Το πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ που παραλάβαμε δεν 

έχει καμία σχέση με αυτό που 

υλοποιούμε», προσθέτοντας 

ότι «παραλάβαμε ένα πρό-

γραμμα χαμένο και αυτό είναι 

και κακό και καλό. Κακό γιατί οι 

εκταμιεύσεις και η απορροφη-

τικότητα δεν βρίσκονται στο 

επιθυμητό επίπεδο, καλό όμως 

γιατί μας παρέχει την ελευ-

θερία προσαρμογής του στο 

στρατηγικό σχεδιασμό μας». 

Ο πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Μάρι-

ος Καμχής εξήρε την προσπά-

θεια της αιρετής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου να μη χαθεί 

κανένα έργο, γιατί όλα τα έργα 

είναι σημαντικά, ιδίως αυτή τη 

χρονική στιγμή. 

Ο κ. Τατούλης σημείωσε ότι 

η δυναμική που απέκτησε το 

ΕΣΠΑ, από τη στιγμή ανάλη-

ψης της ευθύνης του από την 

αιρετή Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου, οφείλεται στην αλλαγή 

του μοντέλου διοίκησης των 

έργων. «Δεν μας ενδιαφέρει 

να κάνουμε γρήγορες εντάξεις 

για να δείξουμε απορροφη-

τικότητα του προγράμματός 

μας, αλλά να αναπτύξουμε μια 

στρατηγική πολιτική ανάπτυ-

ξης της Περιφέρειάς μας ενά-

ντια στην κρίση».

Αποφασίστηκε τέλος να εφαρ-

μοστεί στην Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου, για πρώτη φορά 

στην  Ελλάδα, ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα διαρκούς ένταξης 

των Ρομά στην ελληνική κοι-

νωνία με συνεχή αξιολόγηση. 

Για το λόγο αυτό θα πραγμα-

τοποιηθεί μια ευρεία σύσκεψη 

στην έδρα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου με συμμετοχή 

μελών της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, των εμπλεκομένων 

Υπουργείων και όλων των συ-

ναρμόδιων φορέων. 

Εγκρίθηκε και από το δημοτικό συμβούλιο 

Ναυπλίου, η ένταξη του δήμου στο πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ ΙΙ». Οι παρεμβάσεις αφορούν σε 

κτίρια και υποδομές, όπως ενεργειακή αναβάθ-

μιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή ανα-

βάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

στάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού 

τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήμα-

τος ενεργειακής διαχείρισης.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» αφορά στην 

εφαρμογή δράσεων και καλών πρακτικών για τη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με στόχο 

τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

κατά τουλάχιστον 25%.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν τα δημοτικά σχο-

λεία Ν. Τίρυνθας και Ανυφίου καθώς και το γυ-

μνάσιο Δρεπάνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 

400.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν 

θα χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πό-

ρους του Προγράμματος και κατά 30% από την 

ίδια συμμετοχή του Δήμου.
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Ευρεία σύσκεψη έγινε τις παρα-

μονές των εκλογών στο Υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 

αντικείμενο τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί   

βερίκοκων, που προορίζονται 

για μεταποίηση,  στους  Νο-

μούς Αργολίδας και Κορινθίας. 

Στη σύσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε υπό την προεδρεία 

του  υπηρεσιακού υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων, Ναπολέοντα Μαραβέγια 

συμμετείχαν εκπρόσωποι των 

ομάδων παραγωγών βερίκοκου, 

των επαγγελματικών οργανώ-

σεων των παραγωγών και των 

βιομηχανιών μεταποίησης βερί-

κοκου για την παρασκευή χυμού 

και παράγονρες των νομών.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών 

εξέθεσαν στον Υπουργό τα 

προβλήματα του κλάδου, όπως: 

-οι δυσκολίες διάθεσης της 

παραγωγής τους, δεδομέ-

νης της μειωμένης ζήτη-

σης από τις βιομηχανίες,   

-η προσφορά χαμηλών τι-

μών από τις βιομηχανίες, 

ενόψει της έναρξης της συ-

γκομιδής του προϊόντος,   

-το υψηλό κόστος παραγωγής 

(22 έως 25 λεπτά ανά κιλό),   

-το ενδεχόμενο σημαντι-

κής απώλειας της παρα-

γωγής τους εξαιτίας των 

υψηλών θερμοκρασιών, που πα-

ρατηρούνται τις τελευταίες μέρες. 

Οι Ομάδες Παραγωγών προκει-

μένου να ενισχυθεί ο κλάδος 

τους, ζήτησαν από τον Υπουργό 

την ενεργοποίηση του κανόνα 

«de minimis», που αφορά ενι-

σχύσεις ήσσονος σημασίας, ενώ 

παράλληλα ζήτησαν να ληφθούν 

μέτρα για την προστασία του ει-

σοδήματός τους, μέσω αποζημι-

ώσεων του ΕΛΓΑ, σε περίπτωση 

καταστροφών λόγω καύσωνα.   

Από την πλευρά τους, οι εκπρό-

σωποι των χυμοποιών υπογράμ-

μισαν ότι αντιμετωπίζουν προ-

βλήματα στην απορρόφηση της 

εγχώριας παραγωγής, σημειώ-

νοντας ότι διαθέτουν  αποθέμα-

τα της προηγούμενης περιόδου.  

Τόνισαν ακόμη ότι δεν υπάρχει 

ζήτηση του προϊόντος λόγω της 

υπερπαραγωγής που παρατη-

ρείται σε ανταγωνίστριες χώρες 

και επισήμαναν τα συσσωρευμέ-

να προβλήματα που αντιμετω-

πίζει ο κλάδος λόγω 

της έλλειψης ρευ-

στότητας και της 

διακοπής των πι-

στώσεων από τους 

προμηθευτές τους.   

Ο Υπουργός κος 

Μαραβέγιας  σε δη-

λώσεις του, μεταξύ 

άλλων, επισήμανε 

ότι «για ένα τομέα 

σημαντικό και ταυ-

τόχρονα ευαίσθητο, 

όπως τα βερίκοκα 

προέχει κατ΄ αρχήν 

η  πρόληψη τέτοιων 

καταστάσεων, με 

συνέργειες μεταξύ 

φορέων που εμπλέ-

κονται στην αλυσί-

δα παραγωγής, μεταποίησης 

και εμπορίας του προϊόντος. 

Το Υπουργείο οφείλει να συμ-

βάλει ενεργά στην ίδια την 

πρόληψη των κρίσεων αλλά 

και στο συντονισμό και την εν-

θάρρυνση των πρωτοβουλιών 

των παραγωγικών τάξεων».   

Ο Υπουργός επεσήμανε επί-

σης ότι στις διαπραγματεύσεις 

για τη νέα ΚΑΠ, στο πλαίσιο 

της Συνόδου του Συμβουλίου 

των Υπουργών Γεωργίας στις 

18 Ιουνίου, εξελίσσεται μια συ-

ζήτηση για την αναγκαιότητα 

εργαλείων ρύθμισης της αγο-

ράς και διαχείρισης κρίσεων.   

Όπως πρόσθεσε ο κ. Μαρα-

βέγιας «από πλευράς μας θα 

υποστηρίξουμε στο Συμβούλιο 

κάθε θέμα που αφορά παρεμ-

βάσεις για την σταθεροποίηση 

των τιμών και την προστασία 

τόσο του προϊόντος όσο και του 

εισοδήματος των γεωργών».

Τέλος, ο Υπουργός δεσμεύθη-

κε ότι θα εξαντληθεί κάθε πε-

ριθώριο για να αξιοποιηθούν 

υφιστάμενα «εργαλεία», όπως 

οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, 

σύμφωνα πάντοτε με τον Κα-

νονισμό λειτουργίας του και η 

ενεργοποίηση του κανόνα «de 

minimis», εφόσον συντρέχουν 

οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

9

Δεν υπήρξαν αποτελέσματα στην συνάντηση με τον υπηρεσιακό υπουργό

Χωρίς τιμή τα βερίκοκα
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Ιστορίες του Χαμπή της Ανδριανούς
Ένα ποδήλατο ΣΑΝΤΑΛΑ.
Δευτέρα πρωί, το δροσερό αεράκι του Ιουνίου  αντιστέκεται στο καλοκαίρι, ο Μήτσος το 

«ρεμπέτικο»  καναρίνι έχει πιάσει τα όργανα νωρίς, ο παππούς βγαίνει στο μπαλκόνι κρα-

τώντας στον μεγάλο δίσκο όλα τα χρειαζούμενα. Ένα μεγάλο μπρίκι με μυρωδάτο σκέτο 

ελληνικό καφέ, το γυάλινο τασάκι με τον δικέφαλο της Αεκάρας, δυο μεγάλες κούπες, σπίρ-

τα, καπνός, μηχανάκι για να τυλίγει χαρτί τσιγάρου, ένα μικρό ποτηράκι σαν δαχτυλήθρα 

ραψίματος με το ουϊσκάκι της καρδιοπροστασίας και το μικρό στρογγυλό ραδιοφωνάκι. Η 

γιατρός μετά το τελευταίο επεισόδιο της καρδιά του , είχε απαγορέψει ρητά ποτό και τσιγά-

ρο. Αυτός όμως κοντά στα ενενήντα δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει τις συνήθειες 

που τον κράτησαν ακμαίο στην ζωή μέχρι τώρα. Είχε τις δικές του απαντήσεις για τα ιατρικά 

θέματα. 

-Μου είπες να μην πίνω κονιάκ , για ουίσκι δεν μου είπες τίποτα , όσο για τον καπνό κάνεις 

μεγάλο λάθος. Με όλο τον σεβασμό στις γνώσεις 

σου γιατρέ μου, εγώ τον καπνό τον πλένω και μετά 

τον στεγνώνω, όχι μόνο δεν έχει βλαβερές ουσίες 

αλλά αποκτά και καλύτερη , δροσιστική γεύση. 

Στρίβοντας το κουμπί στο αναλογικό του ραδιόφω-

νο έψαχνε τον αγαπημένο του ραδιοφωνικό σταθ-

μό, άκουσε τα πασουμάκια της γυναίκας του στο 

μπαλκόνι την οποία είδε να κρατά με  έναν μάλλον 

επιθετικό τρόπο το ποτιστήρι της.

-Τι το θέλεις το δεύτερο φλιτζάνι , δυο- δυο θα τους 

πίνεις τώρα τους καφέδες, δεν ακούς τι σου είπε η 

γιατρός; ( Και κουνούσε ασυνείδητα αλλά σαν προ-

ειδοποίηση τιμωρίας το γεμάτο ποτιστήρι).

-Λέω μην ανέβει ο Πετράν για καφέ να έχω όλα τα 

χρειαζούμενα. 

-Παππού στρίψε ένα τσιγαράκι και ανεβαίνω 

.(Ακούστηκε η φωνή του εγγονού του από τον 

κάτω όροφο.)

-Όσο μεγαλώνει ο εγγονός σου παίρνει όλα τα χού-

για, ούτε ο γιός σου δεν σου έμοιασε έτσι.

-Εκείνον τον μοσχοανάθρεψες εσύ , δικηγόρε 

του…

-Αμάν χριστιανέ μου δεν πήγε καλά το κόμμα σου 

και έχεις όρεξη για καυγάδες πρωί -πρωί. (Η γιαγιά 

ξεκίνησε να ποτίζει τα λουλούδια της.)

Ο Πετράν απολάμβανε την πρώτη ρουφηξιά από 

το στριφτό τσιγάρο, ο παππούς γέμιζε καφέδες τις 

κούπες , στο δικό του συμπλήρωσε και την «δαχτυ-

λήθρα» με το ποτό.

-Παππού πως τις είδες τις εκλογές; 

-Τα πράγματα πήγαν όπως ήθελε το σύστημα. Τον 

Μάιο άφησαν τον λαό να θυμώσει, με τον θυμό 

βέβαια δεν μπορείς να οργανώσεις την πάλη σου 

ενάντια στο σύστημα αλλά κουράζεσαι και ξεφου-

σκώνεις . Τον Ιούνιο κυριάρχησε ο φόβος που είναι 

πιο δυνατός από το θυμό και ξανά τα ίδια. 

-Τελικά ποιο ήταν το μήνυμα των εκλογών; 

-Ένα ποδήλατο Σαντάλα.

-Καινούργια ιστορία; 

-Πολύ παλιά από τον προπάππο σου τον Χαμπή. 

Τούτη την εποχή ακούω κάτι κασέτες που μου είχε 

χαρίσει με γεγονότα της εποχής του και τούτη η 

ιστορία ταιριάζει με τις εκλογές.  Το λοιπόν που λες 

στα Κοκκινοχώρια της Κύπρου, στο Ξυλοφάγου τον 

περασμένο αιώνα ζούσε ο Νικόλας, Τοφαλής στο 

παρατσούκλι Παξιόλας στο επίθετο.  Εκείνα τα πα-

λιά χρόνια οι πατάτες στα Κοκκινοχώρια ήταν στις δόξες τους και πολύ καλό εισόδημα για 

τους ντόπιους. 

Οι νέοι της εποχής που βαστούσαν χρήματα αγόραζαν ένα ποδήλατο. Εκείνη την εποχή 

ήταν μεγάλο πράγμα να είσαι ιδιοκτήτης ποδηλάτου, ήταν το ποδήλατο όπως είναι στις 

μέρες σας οι μηχανές.  Ο Νικόλας λοιπόν νέος της εποχής εκείνης ήθελε και αυτός ένα πο-

δήλατο. Και για να κάνει την δουλειά του γιατί ήταν ένα καλό μέσο μεταφοράς για την εποχή 

αλλά και για να κάνει το κομμάτι του . Φημισμένος μάστορας εκείνη την εποχή για επιδι-

ορθώσεις ποδηλάτων αλλά και για πωλήσεις ήταν ο μάστρο Σάββας στην Λάρνακα. Ήταν 

καλός μάστορας αλλά και πολύ έξυπνος έμπορος , έφερνε όλες τις καλές μάρκες της εποχής 

στο μαγαζί του. Ένα πρωινό Δευτέρας φτάνει έξω από το μαγαζί του ο Νικόλας. Μόλις είχε 

ανοίξει τις πόρτες ο μάστρο Σάββας.  Οι παλιοί έμποροι είχαν παράξενες προκαταλήψεις 

και γούρια για τις δουλειές τους.  Με τον πρώτο πελάτη που έμπαινε στο μαγαζί έπρεπε να 

κάνει σεφτέ , να του αφήσει κάτι ο πελάτης, αλλιώς θα πήγαινε χάλια η ημέρα. Αν ήταν και 

Δευτέρα θα στράβωνε όλη η εβδομάδα. Ο μάστρο Σάββας , έμπειρος άνθρωπος ήξερε να 

διαβάζει τους ανθρώπους από αυτά που δεν έλεγαν. Είδε στις κόρες των ματιών του Νικόλα 

δυο ρόδες ποδηλάτου να γυρίζουν και κατάλαβε ότι θα κάνει καλή πώληση.

-Τι θέλεις ; ( Ρωτά με ένα ευγενικό χαμόγελο τον πρωινό του πελάτη.) 

-Ένα ποδήλατο μάστρε. 

-Ναι αλλά τι μάρκα; Κοίτα εδώ . ( Και του δείχνει ο μάστρο Σάββας μια 

ατελείωτη σειρά , πρέπει να είχε πάνω από είκοσι μάρκες ποδηλάτων 

στο μαγαζί. Ο μάστρο Σάββας ήταν απόλυτα σίγουρος για το εμπό-

ρευμα του. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είχε το ποδήλατο που θα 

ζήταγε ο Νικόλας.) 

-Τι μάρκα θέλεις λοιπόν; 

-Ένα ποδήλατο Σαντάλα θέλω. 

-Ο μάστρο Σάββας τα έχασε που λες, πρασίνισε κοκκίνισε ξανά πρα-

σίνισε, του ήρθε ζαλάδα σα να του έριξε ένα τσουβάλι πατάτες Ξυλοφαϊτικες στην κελέ ο 

Τοφαλής. 

-Πως το είπες γιέ μου; 

-Ένα ποδήλατο Σαντάλα θέλω . ( Του είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Νικόλας και του 

έκανε την πίεση ηφαίστειο της Σαντορίνης λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη.)

-Κάτσε να σου κεράσω ένα καφέ και θα σου βρω το 

καλύτερο. 

-Είπαμε ότι ήταν  πανέξυπνος άνθρωπος. Δευτέ-

ρα πρωί δεν ήθελε με τίποτα να χάσει τον πελάτη, 

έπρεπε να κερδίσει χρόνο. 

-Ε Αυξέντη , (φωνάζει στον καφετζή απέναντι) φτιά-

ξε ένα καλό καφέ στο παλικάρι και δώσε του την 

καλύτερη καρέκλα για να τον απολαύσει. 

Μέχρι να πιεί τον καφέ ο νεαρός πελάτης τα χέρια 

του μάστρο Σάββα πήραν φωτιά. Με το αριστερό 

χέρι ξεφύλλιζε όλους του καταλόγους που είχε για 

να βρει την μάρκα Σαντάλα, με το δεξί έπαιρνε 

τηλέφωνο τον Τσάρλι τον πρωτεξάδελφο του στο 

Μπρίστολ. Τέλειωσε τους καταλόγους τίποτα, μετά 

από πολλά χτυπήματα σήκωσε αγουροξυπνημένος 

λόγο διαφοράς ώρας ο Τσάρλι το τηλέφωνο . 

-Τέτοια μάρκα δεν υπάρχει στην Ευρώπη , είναι σί-

γουρο, το όνομα Σαντάλα σαν ινδικό μου ακούγεται 

, εκτός αν δεν σου λέει καλά την μάρκα ο πελάτης. 

(Του είπε ο Τσάρλι, κατέβαζε το ακουστικό όταν εμ-

φανίστηκε ξανά ο Νικόλας.  Ο μάστρο Σάββας ήταν 

σε κατάσταση απελπισίας .)

-Δεν μου λες παιδάκι μου τι ποδήλατο θέλεις ;

-Ένα ποδήλατο Σαντάλα σου είπα μάστρε. 

-Είσαι σίγουρος; 

-Ναι . 

-Έ τέτοιο ποδήλατο δεν υπάρχει. ( Τώρα ήταν η 

σειρά του Νικόλα να σαστίσει, την μια κοιτούσε τα 

δεκάδες ποδήλατα στην σειρά μέσα στο μαγαζί την 

άλλη τα απελπισμένα μάτια του μάστορα.)

-Πως δεν υπάρχει ; ( Και με ένα μεγάλο ημικύκλιο 

του χεριού του δείχνει το εμπόρευμα.) 

-Που το φτιάχνουν αυτό το ποδήλατο; 

-Παντού όπου φτιάχνουν ποδήλατα. 

-Άκου γιέ μου μάρκα Σαντάλα δεν υπάρχει σε όλη 

την Ευρώπη. Πήρα ξημερώματα τον Τσάρλι στο 

Μπρίστολ   και όταν λέει κάτι ο Τσάρλι έτσι είναι.

Ο Νικόλας έπεσε ξερός από τα γέλια ο μάστρο Σάβ-

βας τον κοιτούσε με απορία. 

-Μάστρε δεν κατάλαβες καλά, εγώ σου είπα ένα πο-

δήλατο σαν τα άλλα και εσύ κατάλαβες μια μάρκα 

Σαντάλα. 

Τώρα ήταν η σειρά του μάστρο Σάββα να λυθεί στα 

γέλια, από μια παρανόηση είχε βρει τον δάσκαλο 

του. 

-Έλα να σου δώσω το καλύτερο και θα σου κάνω και 

καλή έκπτωση…

-Κατάλαβες Πετράν ποιο είναι το μήνυμα των εκλογών; Ο λαός φοβήθηκε και ψήφισε Σα-

ντάλα. Σιγά σιγά έρχεται με δόσεις αργού θανάτου η οργανωμένη και επιλεγμένη χρεοκο-

πία. Και όταν βρεθούμε στην άβυσσο οι πολιτικοί που εμείς επιλέξαμε θα δικαιολογηθούν 

ότι εναγωνίως έψαχναν την μάρκα Σαντάλα που ζήτησε ο λαός. Ξυπόλητοι πεζοπόροι μέσα 

στα αγκάθια στους εκβιαστές της αγοράς θα βρεθούμε . (Βάρυνε πολύ το βλέμμα του παπ-

πού, ευτυχώς σαν από μηχανής θεός εμφανίστηκε η γιαγιά με την λυτρωτική της ατάκα.)

-Αγάπη μου να ετοιμάσω κάτι ιδιαίτερο για το μεσημέρι ή να μαγειρέψω Σαντάλα; 

Τα γέλια τους έφεραν ξανά την αισιοδοξία στο μπαλκόνι, το «ρεμπέτικο» καναρίνι ξανά 

έπιασε τα μπάσα κελαϊδίσματα .

*Η ιστορία έχει στοιχεία από την πραγματικότητα που μας περιβάλλει καθώς και φαντα-

στικά στοιχεία αλλά στηρίχθηκε σε μια ιστορία από τις τόσες του Χαμπή της Ανδριανούς.  

Τα παρατσούκλια Ρόκυ και Μπλόντι τα έδωσε ο παππούς Χαμπής στα εγγόνια του, όταν τα 

αντίκρισε για πρώτη φορά.

**κελέ =κεφάλι και μάστρος = μάστορας  στα κυπριακά 

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου
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Κυριακή στις 9 μμ στους Στρατώνες  Καποδίστρια

«Βεγγέρα» του Ηλία Καπετανάκη 

Οι συντελεστές του έργου είναι οι εξής:

Σκηνοθεσία: Χάρης Ρώμας 

Σκηνικά:  Ελένη Νανοπούλου

Κοστούμια: Έντα Δημοπούλου-Βασταρδή

Μουσική: Χάρης Ρώμας

Στίχοι: Χάρης Ρώμας

Γραφίστας – Δημιουργικό: Αλεξία Πετροπούλου

Η Διανομή των ρόλων είναι η ακόλουθη:

Κος Νερουλός: Ηλίας Νομικός (Διόνυσος στις Βάκχες)

Κος Στενός: Βαγγέλης Δουκουτσέλης

Ελένη: Αλεξία Πετροπούλου

Δημήτρω : Μαρία Μπαρούτα (Χορός Βακχών)

Φρόσω: Έλενα Ολυμπίου (Χορός Βακχών)

Κατίνα: Βίκυ Μιχαλοπούλου (Χορός Βακχών)

Μαρίκα: Ιωάννα Πάνου (Χορός Βακχών)

Νίκος: Πέτρος Νικολάου

Κα Στενού: Νατάσα Μήττα (Χορός Βακχών)

Πίπης: Γιώργος Τάτσης (Πενθέας στις Βάκχες)

Διοργάνωση Κ.Ε.Δ.Α-Μ

Γενική είσοδος 10 ευρώ

Φεστιβάλ Άργους
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Του Γιάννη 

Πανούση, 
καθηγητή 

Εγκληματολογί-

ας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Εκείνοι, Αυτοί και οι Άλλοι

Σοφός ο κυβερνήτης του εαυτού του  

που αρνείται τις τιμές 

που είναι μέσα του ακέραιος και αυτάρκης 

Οράτιος

«Εκείνοι» αποφάσισαν να διεξαχθούν εκλογές. Το διαμήνυσαν 

στους πολιτικούς. «Αυτοί» ή πείστηκαν ή δεν είχαν εναλλακτι-

κή λύση. Αναζήτησαν και βρήκαν «ιδεολογικό περιτύλιγμα»: 

έκλεισε το PSI.

«Εκείνοι» δε φοβόντουσαν την πτώση του ενός κόμματος και 

την άνοδο του άλλου. Απλώς έκριναν ότι δε χρειαζόταν να ρι-

σκάρουν δοκιμάζοντας νέους συνδυασμούς, γι’αυτό υπέγρα-

ψαν«συμβόλαιο τιμής» με τους Δύο Μεγάλους.

Καλύτερα το παλιό, γνωστό αναξιόπιστο 

(ως προς το λαό) αλλά ιδιαίτερα «πιστό» (ως 

προς «εκείνους») πολιτικό προσωπικό.

«Αυτοί»,  εις μεν τα υψηλά κλιμάκια ζύγισαν 

τα υπέρ και τα κατά, εις δε τα χαμηλά δεν 

πρόλαβαν να (συ)σκεφθούν. Τελικά, βέβαια, 

ενέδωσαν όλοι.

Η σταθερότητα του συστήματος προέχει της 

αλλαγής και βελτίωσης της ζωής των ανθρώ-

πων.

«Εκείνοι»  ευχαριστημένοι που (παρα)κυ-

βερνούν χωρίς να θίγονται ή να φθείρο-

νται.  «Αυτοί»ικανοποιημένοι που τους έδωσαν ένα  «κορδόνι 

αβάντζο»,  δηλαδή μια (επαν)εκλογή για να διευθετήσουν τα 

του οίκου τους, τα των επιγόνων και απογόνων τους.

Υπάρχουν, όμως – ή έστω θέλουμε να πιστέψουμε ότι υπάρ-

χουν – και οι «Άλλοι».

Ο  «Άλλοι»  που προτιμούν εθνικούς ηγέτες και όχι αρχηγούς 

ομάδων.

Οι  «Άλλοι»  που δεν ευθυγραμμίζονται (ελισσόμενοι και προ-

σαρμοζόμενοι) στις εκάστοτες πολιτικές ή κομματικές διακυ-

μάνσεις, αλλά μένουν προσηλωμένοι στον ιδεολογικό τους 

ρομαντισμό (όταν  «Αυτοί»  καλλωπίζονται για να μοιάζουν – 

χωρίς να είναι – «σύγχρονοι» και«βολικοί»).

Οι  «Άλλοι»  που δεν δέχονται  «προστασίες»  παρεούλας, που 

δεν έχουν δύο πρόσωπα («αρεστό» στον αρχηγό κι «αριστερό» 

στο λαό), που δεν είναι έμμισθοι ή μπίζνεσμεν των κομματικών 

γραφείων, που μπήκαν στον πολιτικό ή στον κοινωνικό αγώνα 

για να δώσουν κι όχι να πάρουν.

Χρειάζεται πολιτικό θάρρος, ελευθερία λόγου, ανθρωπιά και, 

κυρίως, αυτοθυσία για να αποτιναχτούν τα δεσμά της επαγ-

γελματοποιημένης ή και «εξαρτημένης» πολιτικής. Χρειάζεται, 

όμως, και εμπιστοσύνη του λαού στους «Άλλους».

Τα προβλήματα, τρέχοντα ή ιστορικά, θα τα χειριστεί καλύτε-

ρα η νέα γενιά των πολιτικών, διαπράττοντας ίσως τα δικά της 

λάθη αλλά μη κινούμενη από παλατιανής ή χολιγουντιανής 

έμπνευσης νήματα του ασυγνώστου παρελθόντος

Είναι, επιτέλους, καιρός να ηγεμονεύσουν οι ερασιτέχνες ερα-

στές της προσφοράς και να αποσυρθούν οι επαγγελματίες κα-

ταχρηστές της παραφ(θ)οράς.

Υ.Γ.: Όσο για τους Δημόρατους, του Ξέρξη τους αυλικούς, ας 

μη σκέφτονται πια τη Σπάρτη. Χωρίς αιδώ, βασιλικήν εύνοιαν 

αναζήτησαν, ξεχνώντας ίσως πως στο τέλος πάντα οι Έλληνες 

βγαίνουν νικητές.

21/03/2012

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του νομού Αργολίδας

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον δήμο Άργους

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον δήμο Ναυπλίου
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Πώς ψήφισε η Αργολίδα στις εκλογές του Ιούνη

Τα αποτελέσματα δεν 

έφεραν ανατροπές

Τα συγκε-

ντρωτικά 

αποτελέσμα-

τα στον δήμο 

Επιδαύρου

Χωρίς ανατροπές στην εκλογή βουλευτών ολοκληρώθηκαν τα αποτε-

λέσματα των εκλογών της 17ης Ιουνίου στην Αργολίδα, σε σχέση με 

τους βουλευτές που είχαν εκλεγεί στις εκλογές του Μαίου.

Ο Γιάννης Ανδριανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιάννης Μανιάτης 

από το ΠΑΣΟΚ και ο Δημήτρης Κοδέλας από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα εκπρο-

σωπήσουν κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο την Αργολίδα 

στο Κοινοβούλιο.

Εντωμεταξύ αναλύσεις για τα αποτελέσματα κάνουν τα εκλογικά επι-

τελεία. 

Η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό της σε 36,27%, σε σχέση με 

τον Μάιο (28,41%, κερδίζοντας επιπλέον 4176 ψηφοφόρους. Πιο δυ-

νατή εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στον δήμο Επιδαύρου, όπου το 

ποσοστό της είναι εκτοξευμένο στο 41,41%. Την πιο μικρή δύναμη 

έχει η Νέα Δημοκρατία στον δήμο Ερμιονίδας, όπου το ποσοστό της 

περιορίζεται στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 34,45%.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στην Αργολίδα, 

με γενικό ποσοστό 21,49%. Μάλιστα αύξησε την δύναμή κατά 5.010 

ψηφοφόρους (το ποσοστό του Μαΐου ήταν 12,80% στην Αργολίδα). 

Η μεγαλύτερη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στον δήμο Ερμιονί-

δας και η μικρότερη στον δήμο Επιδαύρου με ποσοστό μόλις 18,38%.

Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να αυξήσει την δύναμή μόλις κατά 37 ψήφους 

σε σχέση με τον Μάιο. Σε ποσοστά κατάφερε το 13,90% του Μαίου 

να το κάνει 14,44%. Το άλλοτε παντοδύναμο ΠΑΣΟΚ έχει πλέον την 

μεγαλύτερη δύναμή του στο Άργος με ποσοστό μόλις 15,58% και την 

μικρότερη δύναμή του στην Ερμιονίδα όπου το ποσοστό του περιο-

ρίστηκε στο 13,09%.

Τέταρτο κόμμα στην Αργολίδα είναι η Χρυσή Αυγή με ποσοστό 

9,44%, έχοντας χάσει 491ψηφοφόρους από τις εκλογές του Μαΐου. 

Το ποσοστό της Χρυσής Αυγής στις εκλογές της προηγούμενης Κυ-

ριακής ήταν 9,44%. Την μεγαλύτερη δύναμή της η Χρυσή Αυγή την 

έχει στην Ερμιονίδα, όπου το ποσοστό της είναι 11,25%.

Ο Πάνος Καμμένος και το κόμμα του Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι το 5ο 

κόμμα στην Αργολίδα χάνοντας από τον Μάιο 1694 ψηφοφόρους, με 

ποσοστό 5,53% (έναντι 8,03 του Μαΐου).

Στους χαμένους σε σχέση με τις εκλογές του προηγούμενου μήνα εί-

ναι και η Δημοκρατική Αριστερά, χάνοντας 680 ψηφοφόρους.

Το κόμμα όμως που συρρικνώθηκε πάρα πολύ σε σχέση με τις προ-

ηγούμενες εκλογές ήταν το Κ.Κ.Ε., καταγράφοντας τεράστιες απώλει-

ες και χάνοντας 1847 ψηφοφόρους. Το ποσοστό του από 5,91% που 

ήτνα στην Αργολίδα τον Μάιο, περιορίστηκε σε μόλις 3,08%.

Τα συγκε-

ντρωτικά 

αποτελέσμα-

τα στον δήμο 

Ερμιονίδας
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Φεστιβάλ Παιδικής και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας στο Ναύπλιο

Ψίθυροι νερού
«Ψίθυροι νερού» είναι ο τίτλος του 

1ου Φεστιβάλ Παιδικής και Νεανικής 

Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, που δι-

οργανώνεται σήμερα Πέμπτη στον 

αύλειο χώρο της εθνικής πινακοθή-

κης (παράρτημα Ναυπλίου).

Θα συμμετέχουν με εικαστικές δημι-

ουργίες, χορό, animation, μουσική , 

παρουσίαση ντοκιμαντέρ, ψηφιακή 

παρουσίαση έργων ζωγραφικής, 

χορευτικές παραστάσεις, θεατρικά 

δρώμενα, σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, τα σχολεία που συμ-

μετέχουν στο φεστιβάλ είναι: το 3ο 

Δημοτικό Ναυπλίου, το 4ο Δημοτικό 

Κεφαλαρίου, το 2ο Γυμνάσιο Ναυπλί-

ου, το 2ο Γυμνάσιο Άργους , το 3ο 

Γυμνάσιο Άργους , το 4ο Γυμνάσιο 

Άργους , το Γυμνάσιο Κουτσοποδί-

ου, το Μουσικό σχολείο Αργολίδας, 

το Νέο Σχολείο, καθώς και το 3ο ΓΕΛ 

Άργους.

Επίσης, ζωγραφικά έργα θα παρου-

σιάσουν, το παιδικό εικαστικό εργα-

στήρι της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλί-

ου και το Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης 

της Εθνικής Πινακοθήκης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοι-

νό, προκειμένου να καμαρώσουν και 

να χειροκροτήσουν τα παιδιά σε όλες 

τις δημιουργικές τους εκφάνσεις.

Το φεστιβάλ οργανώνεται από τον 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ σε συνεργασία με την 

Εθνική Πινακοθήκη –παράρτημα 

Ναυπλίου. 

Τελέσιλλα στο Κεφαλάρι
Ελληνικό κινηματογράφο θα τραγουδήσει η Παιδική χορωδία Τελέσιλλα, με μαέστρο την καθηγήτρια της 

Μουσικής Αναστασία Σταματοπούλου το Σάββατο 8:30 μ.μ. στο Κεφαλάρι.

Επίσης, θα τραγουδήσει και η χορωδία ενηλίκων του Συλλόγου με ένα πλούσιο ρεπερτόριο. 

Stop motion 

και ζωγραφική 

από μαθητές 

600 έργα ζωγραφικής και βίντεο με 

την τεχνική του stop motion, που 

πραγματοποίησαν  την φετινή σχο-

λική χρονιά, οι μαθητές των τριών 

τάξεων του 2ου Γυμνασίου Ναυπλί-

ου, θα παρουσιαστούν την Παρα-

σκευή στις 9.00 μμ μπροστά από το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου 

στην Πλατεία Συντάγματος.

Τα έργα των μαθητών δημιουργή-

θηκαν στα πλαίσια του μαθήματος 

των καλλιτεχνικών με υπεύθυνο κα-

θηγητή τον εικαστικό-εκπαιδευτικό 

Χρήστο Παλαμήδη.

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με με-

γάλο ενθουσιασμό και φαντασία 

στο δημιουργικό κάλεσμα της τέ-

χνης, ταξιδεύοντας μέσα από μια 

μεγάλη γκάμα θεμάτων: Καφετέρι-

ες, τοπία, πορτραίτα, χορός, είναι με-

ρικά από τα θέματα που θα δούμε.

Η τεχνική του sop motion, είναι η 

συρραφή φωτογραφιών σε γρή-

γορη κίνηση, δημιουργώντας την 

ψευδαίσθηση της κίνησης, όπως 

παρόμοια δημιουργούνται και τα κι-

νούμενα σχέδια.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία 

όλων των σχολικών φορέων.

Ξεκινά το Σάββατο το διήμερο συνέδριο αφιερωμένο στον Ηρακλή και στο Άργος

«Άργος και Ηρακλής»
Ο Τήμενος πρόγονος του Μ. 

Αλεξάνδρου ήταν σύμφωνα 

με την τοπική παράδοση ο 

παλαιότερος ηρακληδεύς 

στην περιοχή του αρχ. Άρ-

γους.Το πρόγραμμα του 

συνεδρίου με τίτλο «Άργος 

και Ηρακλής» που θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Άργος το 

Σάββατο και την Κυριακή 23 

και 24 Ιουνίου αντίστοιχα στο 

εργατικό κέντρο, έχει ως εξής: 

Σάββατο 23 Ιουνίου

Ώρα 17.00 

Έναρξη των εργασιών του 

Συνεδρίου από τον Δήμαρχο 

Άργους - Μυκηνών κ. Δη-

μήτριο Καμπόσο και τον κ. 

Ιωάννη Μαρωνίτη, Πρόεδρο 

του Ομίλου για την UNESCO 

Νομού Πειραιώς & Νήσων και 

Αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλ-

λόγων και Κέντρων UNESCO, 

υπεύθυνο για την Ευρώπη και 

τη Βόρειο Αμερική.

Ώρα 17.30 

Εισήγηση με θέμα: «Ο πρώτος 

άθλος του Ηρακλέους»

Εισηγητής: Θέμος Γκουλιώ-

νης Οφθαλμίατρος, μέλος 

της Επιτροπής Αναδείξεως 

Αρχαιοτήτων Δήμου Άργους-

Μυκηνών. 

Ώρα 18.00 

Εισήγηση με θέμα: «Οι άθλοι 

(2-6) του Ηρακλέους στην Πε-

λοπόννησο».

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα 

Σχοινά, πτυχιούχος της Αρ-

χαιολογικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με 

μεταπτυχιακές και διδακτο-

ρικές σπουδές στην έδρα της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Σορβόννης.

Ώρα 18.30 

Εισήγηση με θέμα: «Οι άθλοι 

(7-12) του Ηρακλέους εκτός 

Πελοποννήσου».

Εισηγητής: Παναγιώτης Μη-

τροπέτρος, Λυκειάρχης Λυ-

κείου Κερατσινίου, συγγρα-

φεύς.

Ώρα 19.00 

Εισήγηση με θέμα: «Ο Ηρα-

κλής ως γενάρχης Λαών». 

Εισηγητής: Σταύρος Δωρικός, 

Πυρηνικός και Μηχανολόγος 

Μηχανικός (Dr Ing.), τ. Καθη-

γητής ΤΕΙ Αθηνών (ΚΑΤΕΕ), 

μέλος της Επιτροπής Αναδεί-

ξεως Αρχαιοτήτων Δήμου 

Άργους-Μυκηνών.

Ώρα 19.30 

Διάλογος με τους εισηγητές 

της 1ης ημέρας. Ερωτήσεις 

από τους συμμετέχοντες στο 

Συνέδριο και απαντήσεις από 

τους εισηγητές. Οι ερωτήσεις 

υποβάλλονται εγγράφως 

προς το προεδρείο με δικαί-

ωμα μιας ερωτήσεως από το 

ίδιο πρόσωπο.

Ώρα 21.00 

Παράθεση δείπνου στους 

προσκεκλημένους του Συνε-

δρίου από τον Δήμαρχο Άρ-

γους-Μυκηνών κ. Δημήτριο 

Καμπόσο.

Κυριακή 24 Ιουνίου

Ώρα 09.30 

Εισήγηση με θέμα: «Ηρακλής 

και Δυτικός Πολιτισμός».

Εισηγητής: Richard Hines. 

Αμερικανός. Ειδικός Σύμβου-

λος της εκάστοτε Αμερικανι-

κής κυβερνήσεως.

Ώρα 10.30 

Εισήγηση με θέμα: «Ήρως, 

Θεός Ηρακλής».

Εισηγήτρια: Ελένη Κόρκα, 

Διευθύντρια Αρχαιοπωλειών 

και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών 

Συλλογών ΥΠΠΟ.

Ώρα 11.00 

Εισήγηση με θέμα: «Ο Ηρα-

κλής ιδρυτής των Ολυμπια-

κών Αγώνων».

Εισηγητής: Εμμανουήλ Μι-

κρογιαννάκης, καθηγητής 

Αρχαίας Ιστορίας Πανεπιστη-

μίου Αθηνών, τ. Κοσμήτωρ 

Φιλοσοφικής Σχολής.

Ώρα 11.30 

Εισήγηση με θέμα: «Ηρα-

κλής και Άργος - Η Αργειακή 

καταγωγή του Ηρακλέους». 

Εισηγητής: Χρίστος Γούδης, 

καθηγητής Αστροφυσικής 

Πανεπιστημίου Πατρών, συγ-

γραφεύς, ποιητής, μεταφρα-

στής ξένης λογοτεχνίας.

Ώρα 12.00 

Διάλογος με τους εισηγητές 

της 2ης ημέρας. Ερωτήσεις 

από τους συμμετέχοντες στο 

Συνέδριο και απαντήσεις από 

τους εισηγητές. Οι ερωτήσεις 

υποβάλλονται εγγράφως 

προς το προεδρείο με δικαί-

ωμα μιας ερωτήσεως από το 

ίδιο πρόσωπο.

Ώρα 14.00 

Απονομή μεταλλίων και ανα-

μνηστικών στους ομιλητές 

και στους εικαστικούς.

Τελετή λήξεως από τον Δή-

μαρχο Άργους - Μυκηνών κ. 

Δημήτριο Καμπόσο και τον κ. 

Ιωάννη Μαρωνίτη, Πρόεδρο 

του Ομίλου για την UNESCO 

Νομού Πειραιώς & Νήσων και 

Αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλ-

λόγων και Κέντρων UNESCO 

υπεύθυνο για την Ευρώπη και 

τη Βόρειο Αμερική.

Σημείωση

Κατά τη διάρκεια του Συνε-

δρίου, θα λειτουργεί έκθεση 

εικαστικών με θέμα τον Ηρα-

κλή.
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Στα «Τσίτεια 2012», που έγιναν 

στο Ιλίσιο Κολυμβητήριο της 

Αθήνας συμμετείχαν τέσσερις 

αθλητές της αγωνιστικής ομά-

δας κολύμβησης του Ναυτικού 

Ομίλου Ναυπλίου, παρά τις δυ-

σκολίες στις προπονήσεις τους 

αφού το κολυμβητήριο του 

Ναυπλίου έμεινε κλειστό για 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι αθλητές παρότι ουσιαστι-

κά ήταν απροπόνητοι μείνουν 

απροπόνητοι, κατάφεραν να 

πλησιάσουν τα όρια για τη συμ-

μετοχή τους στο Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Οι προσπάθειές τους συνεχί-

στηκαν με τη συμμετοχή τους 

στην ημερίδα ορίων «ΔΕΛΦΙ-

ΔΙΟΙ 2012» στο Αιγάλεω.

Το ΔΣ του ΝΟΝ εύχεται να πετύ-

χουν τους στόχους τους και συγ-

χαίρει για τις εξαιρετικές τους 

προσπάθειες τους αθλητές του 

Γαρουνιάτη Χριστιάνα, Ρετσινά 

Γαβριέλα, Τσελίκα Γεώργιο και 

Φιρφιλιώνη Δημήτριο.

Ο ΝΟΝ, πιστός σε αξίες χρόνων 

και όντας το μόνο ναυταθλητικό 

σωματείο του Νομού Αργολίδας 

με επίσημη πιστοποίηση από τη 

ΓΓΑ, ενημερώνει ότι οι εργασί-

ες του συνεχίζονται κανονικά 

στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 

Ναυπλίου και συγκεκριμένα 

λειτουργούν σε πλήρη εξέλιξη 

εκτός από τις ομάδες κολύμβη-

σης και υδατοσφαίρισης, τμή-

ματα ενηλίκων, τμήματα εκμά-

θησης, αλλά και αρχαρίων στη 

μικρή πισίνα.

ΤΗΛ. 27520 27239, Email: 

nonafpli@otenet.gr
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Επιδαύριος δρόμος 2012

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Μπόγρης Ιωάννης του Γεωργίου και της Όλγας, που γεννή-

θηκε στο Μόντρεαλ Καναδά και κατοικεί στην Αρχαία Επίδαυ-

ρο και η Σωτηρία Κυριάκη του Πολυχρόνη

 και της Γαρυφαλλιάς, που γεννήθηκε στην Αρχαία Επίδαυρο 

και κατοικεί στην Αρχαία Επίδαυρο, πρόκειται να παντρευ-

τούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρχαίας Επιδαύρου στις 

18/8/2012.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Τσιάλαφος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου και της Βασιλικής, 

που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στο Λυγουριό και 

η Δρούγκα Μαρία του Παναγιώτη και της Ειρήνης, που γεν-

νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Λυγουριό, πρόκειται να 

παντρευτούν στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Λυγουριό 

στις 14/7/2012.

Τα δελφίνια του Ν.Ο.Ν.

Ο Δήμος Επιδαύρου διοργανώ-

νει τον «3ο Επιδαύριο Δρόμο 

2012» την Κυριακή στις 18:00. 

Η διαδρομή συνολικής απόστα-

σης 15 χιλιομέτρων έχει ως αφε-

τηρία το Μικρό Θέατρο της Αρ-

χαίας Επιδαύρου, περιλαμβάνει 

τμήμα του αρχαίου μονοπατιού, 

περνά από την αρχαία είσοδο 

(Προπύλαια), τα μνημεία του 

Ναού του Ασκληπιού, του Αβά-

του, της Θόλου και τερματίζει  

στο Αρχαίο Στάδιο του Ασκλη-

πιείου Επιδαύρου. Αναμνηστικά 

μετάλλια και δώρα θα δοθούν 

σε όλους τους συμμετέχοντες.

Θα ακολουθούν πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις στο χώρο του Αρχαίου 

Σταδίου (19.15 έως 20.30).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

17:00 - ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ: ΜΙΚΡΟ 

ΘΕΑΤΡΟ – ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 

(15kM)

19:15 - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟ-

ΡΑΣΙΔΩΝ (ΓΕΝ. ‘99-‘00): ΠΡΟΠΥ-

ΛΑΙΑ-ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (600Μ)

19:15 - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟ-

ΡΑΣΙΔΩΝ (ΓΕΝ. ‘97-‘98): ΠΡΟΠΥ-

ΛΑΙΑ-ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (600Μ)

19:15 - ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

(ΓΕΝ. ‘95-‘96): ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ-ΑΡ-

ΧΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ (600Μ)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Όπως τονίζει η Πρόεδρος του 

Δ.Σ. Ασκληπιείου Εύη Αισώπου: 

«Ο Δήμος Επιδαύρου έχει το εκ-

πληκτικό προνόμιο να ανήκουν 

στα γεωγραφικά του όρια δύο 

αρχαία θέατρα. Το μοναδικής 

αισθητικής και αρχιτεκτονικής 

σπουδαιότητας μνημείο του Αρ-

χαίου Θεάτρου στον ευρύτερο 

αρχαιολογικό χώρο του Ασκλη-

πιείου Επιδαύρου στο Λυγουριό. 

Το καλύτερα σωζόμενο απ’ όλα 

τα θέατρα της Αρχαίας Ελλάδας, 

μέγιστης χωρητικότητας 14.000 

θέσεων του οποίου η κατασκευή 

προοριζόταν για αγώνες μουσι-

κούς, ωδικούς και παραστάσεις 

αρχαίου δράματος στο πλαίσιο 

της λατρείας του Ασκληπιού και 

το Μικρό Θέατρο στην πόλη-λι-

μάνι της Αρχαίας Επιδαύρου το 

οποίο χτίστηκε τον 4ο αιώνα 

π.Χ. προς τιμήν του θεού Διονύ-

σου αλλά ανακαλύφθηκε μόλις 

το 1971, είναι χωρητικότητας 

2.000 θέσεων περίπου και φιλο-

ξενεί από το 1995 τον πολιτιστι-

κό θεσμό «Μουσικός Ιούλιος» 

όπου προβάλλονται μουσικές 

εκδηλώσεις υψηλού καλλιτεχνι-

κού επιπέδου.

Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν 

πολύ καλά ότι η ψυχοσωματική 

υγεία και η ηθικοπνευματική 

καλλιέργεια αποτελούσαν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικό-

τητας και επομένως ικανής να 

υπηρετήσει το «άστυ» δηλαδή 

να αναδείξει την πολιτική της 

υπόσταση στο πλαίσιο της Δη-

μοκρατίας.

Έτσι στην Επίδαυρο κατά την 

αρχαιότητα αυτό που δέσποζε 

αποκτώντας παγκόσμια φήμη 

και αναγνωσιμότητα ήταν το 

Ιερό του Ασκληπιού του προ-

στάτη θεού-Ιατρού που οι θαυ-

ματουργικές του ιάσεις ανάδει-

ξαν το ιερό ως τον υπέρτατο 

χώρο θρησκευτικής πίστης και 

λατρείας αλλά και γενικότερα ως 

πολιτικό και πνευματικό κέντρο 

της εποχής.

Προς τιμή του θεού Ασκληπιού 

γίνονταν γιορτές και αγώνες σε 

διάφορα μέρη όπως στην Ναύ-

πακτο, Αίγινα, Αθήνα, Πέργαμο, 

Λάμψακο.

Τα μεγάλα Ασκληπίεια της Επι-

δαύρου όμως που τελούνταν 

κάθε 4 χρόνια ήταν τα λαμπρό-

τερα και πιο επίσημα. Γιορτά-

ζονταν εννέα μέρες μετά τα 

Ίσθμια και διαρκούσαν 7 μέρες. 

Περιλάμβαναν πομπή η οποία 

ξεκινούσε απ’ το ναό του Ασκλη-

πιού, περνούσε τον υπόγειο 

θολωτό διάδρομο της βόρειας 

πλευράς του σταδίου και κατέ-

ληγε στο στάδιο. Με την άφιξη 

της πομπής στο στάδιο άρχιζαν 

οι αγώνες, στους οποίους έπαιρ-

ναν μέρος ονομαστοί αθλητές, 

απ’ όλη την Ελλάδα. Οι αγώνες 

ήταν μουσικοί (ραψωδίας κ.λ.π.) 

και γυμνικοί. Αναφορά στους 

μουσικούς αγώνες της Επιδαύ-

ρου κάνει ο Πλάτωνας (Ίων.53 

α), ενώ στους γυμνικούς αναφέ-

ρεται ο Πίνδαρος (Νεμ. Ε’, 96).    

Το ιερό του Ασκληπιού και την 

πόλη-λιμάνι της Επιδαύρου συ-

νέδεε στην αρχαιότητα ο Μυκη-

ναϊκός Δρόμος ο οποίος γνώριζε 

μεγάλη κίνηση κατά την διάρ-

κεια των Ασκληπιείων, τότε που 

ολόκληρη σχεδόν η πόλη, και 

όχι μόνο, ανηφόριζε στο Ιερό.

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιε-

ρωθεί ως θεσμός ο «Επιδαύριος 

Δρόμος», η πραγματοποίηση 

δηλαδή αγώνων δρόμου, αθλη-

τών και αθλητριών, με αφετηρία 

το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επι-

δαύρου και τερματισμό το Αρ-

χαίο Στάδιο Επιδαύρου- Ασκλη-

πιείου, κάθε Ιούνιο».
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Κάπου χαμένη στο διαδίκτυο 

βρέθηκε από φίλο μια καινοτό-

μος πρόταση που εφαρμόστηκε 

με επιτυχία στην πόλη Βεργκλ 

της Αυστρίας. Μια πρόταση που 

θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

πειραματικά και στους δικούς 

μας δήμους, τόσο των Ναυπλι-

έων, όσο και του Άργους-Μυκη-

νών:

Το Wörgl (Βεργκλ) ήταν μια 

μικρή πόλη 4.500 κατοίκων στην 

Αυστρία όπου διεξήχθη ένα και-

νοτόμο οικονομικό πείραμα το 

1932. Ήδη η Ευρώπη είχε χτυπη-

θεί από το κραχ του 1929, και το 

1931 που εκλέχτηκε Δήμαρχος 

ο Michael Untergüggenberger 

(Μίκαελ Ούντεργκέγκενμπέρ-

γκερ) ήδη είχε έλθει η ύφεση με 

30% ανεργία, και 10% άπορους. 

Ο νέος Δήμαρχος προερχόταν 

από φτωχή αγροτική οικογένεια, 

ο ίδιος κατόρθωσε να μορφωθεί 

μόνος του και να γίνει μηχανι-

κός στους σιδηροδρόμους. Αν 

και ο ίδιος δεν ήταν μαρξιστής, 

είχε συνδικαλιστική δράση και 

υποστήριζε τα συμφέροντα των 

εργαζομένων ενάντια των πλου-

σίων επενδυτών του σιδηροδρό-

μου, πράγμα που το πλήρωσε 

με την μη προσωπική του άνοδο 

στην ανώτερη ιεραρχία των 

σιδηροδρομικών υπαλλήλων. 

Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτό-

μυαλος, πρακτικός, εργατικός, 

δραστήριος που κέρδισε την 

καρδιά των συμπολιτών του, οι 

οποίοι τον εμπιστεύτηκαν στη 

θέση του Δημάρχου, γνωρίζο-

ντας ότι δεν θα τους προδώσει. 

Δήμαρχος όμως είχε μελετήσει 

το βιβλίο «Η Φυσική Τάξη» του 

οικονομολόγου Silvio Gesell 

(Σύλβιο Γκέσελ). Ο οποίος 

πίστευε ότι η αργή κυκλοφορία 

του χρήματος είναι η κύρια αιτία 

για την παραπαίουσα οικονομία. 

Το χρήμα ως μέσο συναλλαγής 

ολοένα εξαφανίζεται από τα 

χέρια των εργατών – παραγω-

γών και μαζεύεται στα χέρια των 

λίγων που το συσσωρεύουν, 

εκμεταλλεύονται τους τόκους, 

και δεν το επιστρέφουν πίσω 

στην αγορά. Κατ΄ αυτόν δηλαδή, 

όσο περισσότερο χρήμα είχαν, 

όσο περισσότεροι άνθρωποι, οι 

οποίοι το κυκλοφορούν συνε-

χώς, τότε η Κοινωνία θα έχει υγιή 

ανάπτυξη και ευημερία.  

Ο Δήμαρχος βάζοντας σε εφαρ-

μογή την παραπάνω θεωρία, 

ξεκίνησε το πρόγραμμα των 

Δημοτικών του έργων, δίνοντας 

δουλειά σε πολλούς εργαζόμε-

νους και εργολάβους, ξεκαθα-

ρίζοντας όμως ότι η πληρωμή 

τους θα γινόταν με σελίνια (το 

νόμισμα της Αυστρίας) όχι εκτυ-

πωμένα από την Εθνική Τράπεζα 

της, αλλά από τον Δήμο του 

Wörgl. Όντως εκτυπώθηκαν και 

τέθηκαν σε κυκλοφορία 32.000 

σελίνια ως «Γραμμάτια Πιστο-

ποίησης Εργασίας», κάτι σαν 

ένα δωρεάν χρήμα, διότι δεν 

είχαν αντίκρισμα σε χρυσό, απλά 

αναγνώριζαν την παροχή έργου 

προς την Κοινότητα. Κόπηκαν 

χαρτονομίσματα ονομαστικής 

αξίας στα 1, 5 και 10 σελίνια. 

 

 

Τα χρήματα του Wörgl 

Στις 31 Ιουλίου 1932 δόθηκαν τα 

πρώτα 1.800 Σελίνια για να πλη-

ρωθούν οι μισθοί των εργαζομέ-

νων, και η αξία των υλικών που 

αναλώθηκαν τον πρώτο μήνα 

στα δημοτικά έργα. Οι άνθρωποι 

που πήραν αυτά τα νέα σελίνια, 

μπορούσαν να πληρώσουν 

τους δημοτικούς τους φόρους, 

αλλά και να αγοράσουν ψωμί. 

Ο αρτοποιός παίρνοντας αυτά 

τα σελίνια μπορούσε να αγο-

ράζει αλεύρι από τον μυλωνά. 

Ο μυλωνάς αγόραζε σιτάρι από 

τον γεωργό. Ο γεωργός αγό-

ραζε εργαλεία από τον σιδερά. 

Ο σιδεράς αγόραζε παπούτσια 

από τον τσαγκάρη. Ο τσαγκά-

ρης πλήρωνε τον δάσκαλο που 

έκανε μάθημα στα παιδιά του. 

Ο δάσκαλος αγόραζε ψωμί 

στον αρτοποιό. Και ο κύκλος 

κυκλοφορίας του χρήματος 

επαναλαμβανότανε συνεχώς και 

καθημερινά, σε τέτοιο σημείο 

ώστε ήδη την τρίτη μέρα, ο 

κύκλος εργασιών ολόκληρης της 

πόλης να είναι παραπάνω από 

10πλάσιος από τα 1.800 σελίνια 

που δόθηκαν στη κυκλοφορία 

σε σημείο το να υποπτεύονται 

κάποιοι ότι κάποια σελίνια είχαν 

πλαστογραφηθεί. Ο Δήμαρχος 

όμως είχε εφαρμόσει μία πρό-

σθετη μέθοδο για να κάνει το 

χρήμα να αλλάζει συνεχώς χέρια 

με μεγάλη ταχύτητα: 

Τα χρήματα του Wörgl έχαναν το 

1% της ονομαστικής τους αξίας 

κάθε μήνα. Για να αποφευχθεί 

αυτή η υποτίμηση ο ιδιοκτήτης 

του γραμματίου το δαπανούσε 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Ειδάλλως, την πρώτη μέρα 

του επόμενου μήνα, έπρεπε 

να αγοράσει ένα κουπόνι σαν 

γραμματόσημο, με αξία το 1% 

της ονομαστικής αξίας και να 

το κολλήσει στο χαρτονόμισμα. 

Υπήρχε δηλαδή μία λειτουργία 

αντίθετη από τον τοκισμό, που 

επέτρεπε στο χρήμα να κυκλο-

φορεί συνεχώς.  

Ο Δήμαρχος φυσικά δεν μπο-

ρούσε να προσλάβει όλους 

τους ανέργους της πόλης για τα 

δημοτικά έργα. Με την αύξηση 

του κύκλου εργασιών της πόλης 

όμως, ο αρτοποιός για παρά-

δειγμα δεν προλάβαινε μόνος 

του να βγάζει τα ψωμιά που του 

ζητούσαν, υποχρεώθηκε λοιπόν 

να προσλάβει έναν βοηθό, τον 

οποίον πλήρωνε με τα σελίνια 

του Δήμου. Το ίδιο κάνανε και 

οι υπόλοιποι επαγγελματίες. 

Οι βοηθοί που προσλήφθηκαν 

όμως διευρύνανε την αγορα-

στική δύναμη της πόλης και 

έτσι οι επαγγελματίες είχαν να 

αντιμετωπίσουν μία περαιτέρω 

αύξηση της ζήτησης, σε σημείο 

που κανένας κάτοικος της πόλης 

να είναι άνεργος, αλλά αντίθετα 

να υπάρχουν παντού αγγελίες 

ζήτησης προσωπικού. Έτσι το 

σύστημα αρχίζει να αποκτάει μία 

δυναμική μορφή, και οι άνεργοι 

από τα γύρω χωριά έρχονται για 

να δουλέψουν στο Wörgl, επίσης 

οι παραγωγοί από τα γύρω 

χωριά που είχαν τα προϊόντα 

τους απούλητα (διότι μέχρι τώρα 

κανείς δεν είχε χρήματα για να 

τα αγοράσει) επιτέλους βρήκαν 

αγοραστές στο Wörgl, αλλά με 

τους νέους επισκέπτες διευρύνε-

ται ακόμα περαιτέρω η αγορα-

στική δύναμη, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνεται και η παραγωγική 

δραστηριότητα. Οι ξένοι εργά-

τες παίρνοντας τα σελίνια του 

Wörgl, δυνάμωναν και τις δικές 

τους τοπικές οικονομίες, επεκτεί-

νοντας την ανάπτυξη στα γύρω 

Το πείραμα του Wörgl-Μια ιστορία σαν παραμύθι- καταλληλο για Άργος και Ναύπλιο 

Μια μεγάλη απόφαση
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χωριά, αλλά το ίδιο το Wörgl 

έβγαινε αλώβητο, από αυτή την 

έξοδο του χρήματος.  

Ο Δήμαρχος είχε ένα στρατη-

γικό πλεονέκτημα: Ήταν αυτός 

που εκτύπωνε το χρήμα. Δεν 

ήταν ένας ιδιώτης τραπεζίτης με 

σκοτεινά συμφέροντα κυριαρ-

χίας από πίσω του, αλλά ένας 

άνθρωπος στην υπηρεσία των 

πολιτών.  

Η πίσω όψη κάθε γραμματίου 

περιείχε αυτολεξεί την ακόλου-

θη συγκινητική δήλωση, κάποια 

λόγια που φαίνονται σαν να 

γράφτηκαν σήμερα, και όμως 

γράφτηκαν το 1932:  

«Προς όλους τους ενδιαφερόμε-

νους: Ο αργός ρυθμός που κυ-

κλοφορεί το χρήμα έχει προκα-

λέσει μια πρωτοφανή ύφεση του 

εμπορίου και βύθισε εκατομ-

μύρια ανθρώπους σε απόλυτη 

εξαθλίωση. Από οικονομικής 

απόψεως, η καταστροφή του 

κόσμου άρχισε! -Είναι καιρός, 

με αποφασιστική και έξυπνη 

δράση, να προσπαθήσουμε να 

συγκρατήσουμε την πτωτική 

βουτιά του εμπορίου και έτσι 

να σωθεί η ανθρωπότητα από 

αδελφοκτόνους πολέμους, χάος 

και διάλυση. Οι άνθρωποι ζουν 

μέσα από την ανταλλαγή υπηρε-

σιών τους. Η υποτονική κυκλο-

φορία έχει σταματήσει σε μεγά-

λο βαθμό αυτή την ανταλλαγή 

και έτσι ρίχνονται εκατομμύρια 

άνθρωποι που θέλουν να εργα-

στούν εκτός εργασίας - Πρέπει, 

συνεπώς, να αναβιώσουμε αυτή 

την ανταλλαγή υπηρεσιών και 

έτσι οι άνεργοι να επιστρέψουν 

στην παραγωγική τάξη. Αυτός 

είναι ο στόχος του πιστοποιητι-

κού εργασίας που εκδίδεται από 

την αγορά της πόλης του Wörgl: 

Να μειώσει τα βάσανα και το 

φόβο, να προσφέρει δουλειά και 

ψωμί».  

 

Η επιτυχία του Wörgl  

Σε περίοδο 13 μηνών, ο Δήμαρ-

χος εκτέλεσε όλα τα έργα που 

είχε σχεδιάσει: Ύδρευση, δρόμοι, 

φωτισμός. Επίσης κατασκευά-

στηκαν νέα δημόσια κτίρια, ένας 

ταμιευτήρας νερού, μία πίστα 

για σκι, και μια γέφυρα. Επί-

σης έγιναν αναδασώσεις, γιατί 

αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι 

του τότε, που ζούσαν πιο κοντά 

στη Φύση, το μελλοντικό κέρδος 

από την ύπαρξη των Δασών. 

Σε έξι γειτονικά χωριά επεκτά-

θηκε το σύστημα με επιτυχία. Ο 

Γάλλος πρωθυπουργός, Eduard 

Dalladier, έκανε μια ειδική επί-

σκεψη για να δει το «θαύμα του 

Wörgl». Τον Ιανουάριο του 1933, 

το νέο οικονομικό σύστημα 

επεκτείνεται στη γειτονική πόλη 

της Kirchbühl, και τον Ιούνιο του 

1933, ο Δήμαρχος του Wörgl 

συναντήθηκε με εκπροσώπους 

από 170 διαφορετικές πόλεις της 

Αυστρίας που ενδιαφέρονταν 

για την γενικευμένη εφαρμογή 

του συστήματος και στις πόλεις 

τους.  

Η παρακάτω έκθεση συντάχθη-

κε από τον Claude Bourdet, έναν 

αυτόπτη μάρτυρα Καθηγητή του 

Πολυτεχνείου της Ζυρίχης:  

«Επισκέφθηκα το Wörgl τον 

Αύγουστο του 1933, ακριβώς 

ένα χρόνο μετά την έναρξη του 

πειράματος. Πρέπει να αναγνω-

ρίσουμε ότι τα αποτελέσματα 

φτάνουν το θαύμα. Οι δρόμοι, 

περιβόητοι για την άθλια κα-

τάσταση τους, συναγωνίζονται 

τώρα την ιταλική Autostrade 

(Ιταλική Εθνική Οδό). Το Συγκρό-

τημα των Δημαρχιακών γραφεί-

ων έχει ανακαινιστεί όμορφα ως 

ένα γοητευτικό σαλέ με ανθι-

σμένες γλαδιόλες. Μια νέα τσιμε-

ντένια γέφυρα φέρει περήφανα 

την πλάκα: «Χτισμένο με δωρεάν 

χρήματα το έτος 1933». Παντού 

βλέπει κανείς νέους φανοστάτες 

στους δρόμους, καθώς και ένα 

δρόμο με το όνομά του Silvio 

Gesell. Οι εργαζόμενοι στα πολ-

λά εργοτάξια είναι όλοι ένθερμοι 

υποστηρικτές του συστήματος 

του δωρεάν χρήματος. Στα 

καταστήματα τα γραμμάτια είναι 

αποδεκτά παντού, παράλληλα 

με τα επίσημα χρήματα. Οι τιμές 

δεν έχουν αυξηθεί. Κάποιοι υπο-

στήριξαν ότι το σύστημα που 

πειραματίστηκε στο Wörgl εμπο-

δίζει την φορολογική ισότητα, 

γιατί ενεργεί σαν μία μορφή 

εκμετάλλευσης του φορολογου-

μένου. Φαίνεται να υπάρχει ένα 

μικρό λάθος σε αυτό τον τρόπο 

σκέψης. Ποτέ στο παρελθόν δεν 

είδε κανείς τους φορολογού-

μενους να μη διαμαρτύρονται 

έντονα κατά την αφαίρεση 

των χρημάτων τους. Στο Wörgl 

κανείς δεν διαμαρτύρονταν. 

Αντίθετα, οι φόροι (σε μορφή 

γραμματίων) καταβάλλονται εκ 

των προτέρων στον Δήμο. Οι 

άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι 

με το πείραμα και διαμαρτύρο-

νται στην Εθνική τους Τράπεζα 

η οποία αντιτίθεται στην έκδοση 

των νέων αυτών χαρτονομισμά-

των (των τοπικών γραμματίων). 

Είναι αδύνατο να αποδώσει 

κανείς τη γενική βελτίωση του 

Wörgl μόνο στη «νέα μορφή των 

φόρων». Δεν μπορεί κανείς παρά 

να συμφωνήσει με το Δήμαρχο 

ότι το νέο νόμισμα εκτελεί τη 

λειτουργία του πολύ καλύτερα 

από το παλιό. Αφήνω στους 

ειδικούς για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει πληθωρισμός, παρά την 

κατά 100% κάλυψη των βασικών 

καταναλωτικών αγαθών. Παρε-

μπιπτόντως, αυξήσεις των τιμών, 

το πρώτο σημάδι του πληθωρι-

σμού, δεν εμφανίζονται. Όσον 

αφορά την οικονομία, μπορούμε 

να πούμε ότι το νέο νόμισμα 

ευνοεί την εξοικονόμηση κατά 

κυριολεξία και όχι την αποθη-

σαύριση του χρήματος. Δεδομέ-

νου ότι τα χρήματα χάνουν την 

αξία τους κρατώντας τα σπίτι, 

μπορεί κανείς να αποφύγει την 

υποτίμηση αυτή επενδύοντάς τα 

σε μία τράπεζα καταθέσεων. 

Το τέλος  

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρί-

ας πανικοβλήθηκε, στο ενδεχό-

μενο το πείραμα του Wörgl να 

επεκταθεί σε όλη την Αυστρία 

και αποφάσισε να διεκδικήσει τα 

μονοπωλιακά δικαιώματα της, 

απαγορεύοντας δωρεάν νομί-

σματα. Η υπόθεση έφτασε ενώ-

πιον του Αυστριακού Ανώτατου 

Δικαστηρίου, το οποίο επικύρω-

σε το μονοπωλιακό δικαίωμα 

της Κεντρικής Τράπεζας για την 

έκδοση νομίσματος. Και έγινε 

ποινικό αδίκημα η έκδοση «νο-

μίσματος έκτακτης ανάγκης». Το 

Wörgl γρήγορα επανήλθε στην 

ανεργία του 30%. Κοινωνική 

αναταραχή εξαπλώθηκε γρήγο-

ρα σε όλη την Αυστρία, διότι οι 

απλοί άνθρωποι δεν καταλαβαί-

νανε γιατί η Κυβέρνησή τους και 

η Δικαιοσύνη, που υποτίθεται 

ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα 

των πολιτών, δεν τους αφήνει να 

εξασκούν τη δοκιμασμένη λύση 

που βρήκανε στην αντιμετώπιση 

της ύφεσης, αλλά τους επιβάλει 

τα δικά της μέτρα που αποδε-

δειγμένα όπως και πριν τους 

ξαναβύθισε στη φτώχεια και 

την ανέχεια. Το 1938 ο Χίτλερ 

προχώρησε στην προσάρτηση 

της Αυστρίας (χωρίς να βρει την 

παραμικρή πολεμική αντίσταση) 

με έναν από τους λόγους για 

αυτό, το ότι πολλοί άνθρωποι 

τον είδαν ως τον οικονομικό και 

πολιτικό σωτήρα τους. Ακολού-

θησε ο Πόλεμος, και το πείραμα 

του Wörgl έμεινε στην Ιστορία.

Πηγή: http://anaggelioxoros.

blogspot.gr/2011/10/worgl.html



Π
Ε

Μ
Π

Τ
Η

 2
1

.0
6

.1
2

18

Η PlanetBike μας πληροφορεί-Κούρσα,η βασίλισσα της Ποδηλασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε
 

Το ποδήλατο δρόμου ή απλά η «κούρσα», είναι 

ο πιο απλός τύπος ποδηλάτου. Δεν υπάρχουν 

εδώ χοντρά λάστιχα, αναρτήσεις και περίπλοκα 

φρένα. Αυτό δε σημαίνει ότι οι κούρσες είναι 

τεχνολογικά απαρχαιωμένες - το αντίθετο. Εδώ 

θα βρείτε ό,τι πιο σοφιστικέ υλικό και εφαρμογή 

έχει να μας παρουσιάσει η ποδηλατική βιομηχα-

νία κι αυτό όχι τυχαία, μιας και η κούρσα είναι η 

βασίλισσα των ποδηλάτων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙ

Ό,τι είναι για το αυτοκίνητο το πλαίσιο έτσι 

είναι και για το ποδήλατο ο σκελετός. Τίποτα 

δεν επηρεάζει πιο πολύ απ’ ότι ο συνδυασμός 

αυτών των 11 σωλήνων. Και ακριβώς όπως στο 

αυτοκίνητο έτσι και ανάμεσα στους ποδηλάτες 

οι βασικότερες συζητήσεις είναι γύρω από τη 

σημασία του. Για τον έναν το πλαίσιο είναι η 

ψυχή του ποδηλάτου. Επαινούν τη μοναδική 

αίσθηση οδήγησης, παρουσιάζουν πώς το πο-

δήλατο αντιδρά σε κάθε πεταλιά και πώς γέρνει 

στις στροφές. Για τους άλλους το πλαίσιο είναι 

απλά ο φορέας για κάποια από τα εξαρτήματα: 

τη σέλα, το τιμόνι, τα πετάλια, κλπ. Η αλήθεια 

είναι κάπου ανάμεσα. Το πλαίσιο είναι το 

φέρον στοιχείο και πρέπει να είναι αρκούντως 

άκαμπτο ώστε να μπορεί κανείς να οδηγήσει 

το ποδήλατο με ακρίβεια. Το υλικό παίζει δευ-

τερεύουσα σημασία. Το αλουμίνιο, χρησιμο-

ποιείται συνήθως για στέρεους, ελαφρούς και 

σχετικά φτηνούς σκελετούς. Το κάρμπον, το 

υλικό της μόδας, για ιδιαίτερα ελαφριά πλαίσια. 

Είναι ακριβό, ευαίσθητο στην παραγωγή και 

στη χρήση του και δυστυχώς από την εμφάνιση 

και μόνο δεν μπορεί να κριθεί η ποιότητά του. 

Το τιτάνιο και το ατσάλι, είναι για κλασικούς, λε-

πτούς σκελετούς. Το τιτάνιο εντυπωσιάζει λόγω 

της εκλεκτής και πολυτελούς εμφάνισής του, το 

ατσάλι είναι ιδανικό για κατά παραγγελία σκελε-

τούς. Ελαφρύ και άκαμπτο, όπως το αλουμίνιο 

και το κάρμπον. Αν κάποιος προσπαθεί να σας 

πείσει, ότι το ένα ή το άλλο υλικό δημιουργεί 

έναν άνετο και αποδοτικό σκελετό, σίγουρα δεν 

έχει ιδέα. Κάθε μηχανολόγος θα σας εγγυηθεί 

ότι η απόδοση και η άνεση, δεν είναι θέμα 

υλικού, αλλά τρόπου κατασκευής.

ΣΕΛΕΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΕΣ ΣΕΛΑΣ  

Το πιο βασικό απ’ όλα είναι η άνεση. Σίγου-

ρα πάνω στο ποδήλατο κανείς ζεσταίνεται, 

κρυώνει, χτυπιέται, πέφτει, γδέρνεται, όμως στη 

σέλα απαγορεύεται η υπομονή και η ανοχή. Η 

σέλα πρέπει πρώτα απ’ όλα να είναι ένα πράγμα: 

άνετη και μάλιστα από την αρχή. Μία σέλα που 

ενοχλεί ήδη από την πρώτη στιγμή, δεν πρόκει-

ται ποτέ να πάψει να ενοχλεί. Το πιο σημαντικό 

δεν είναι πόσο πιο παχιά ή σκληρή είναι η σέλα, 

αλλά να ταιριάζει στα οστά της λεκάνης όπως 

καθόμαστε πάνω της. Πολύ σημαντικό κριτήριο 

αν ταιριάζει μια σέλα ή όχι είναι το πλάτος 

της. Κάθομαι πάνω στο ποδήλατο, σημαίνει 

ότι τα κόκαλα της λεκάνης στηρίζονται πάνω 

στη σέλα. Αν είναι στενή τότε θα γλιστρήσει 

ανάμεσα σε αυτά. Εάν είναι φαρδιά, τότε θα 

τρίβονται τα πόδια επάνω της. Άνετη είναι μια 

σέλα όταν μπορεί και το πλαίσιό της αλλά και 

το δέρμα και το πλαστικό που βρίσκεται επάνω 

ν’ αποσβένουν τις «πιέσεις». Ας μην ξεχνάμε 

όμως ότι η σέλα και η ντίζα της (παλουκόσελο) 

δημιουργούν ένα ενιαίο στοιχείο. Μόνο αν τα 

συνδυάσουμε σωστά μπορούμε να ρυθμίσουμε 

τη θέση που μας ταιριάζει.

ΤΙΜΟΝΙ ΚΑΙ ΛΑΙΜΟΣ 

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για την ασφάλεια 

του ποδηλάτη. Επιλέξτε και στο τιμόνι και στο 

λαιμό, την καλύτερη ποιότητα που μπορείτε να 

πληρώσετε. Το μεγάλο προσόν του αγωνιστικού 

τιμονιού είναι οι πολλές θέσεις που μπορεί να το 

κρατήσει κανείς. Στρογγυλά τιμόνια από αλου-

μίνιο ή κάρμπον κάθονται καλύτερα στο χέρι. 

Πεπλατυσμένα από κάρμπον ή ενιαίοι λαιμοί με 

τιμόνια είναι πολύ όμορφοι αλλά δεν παρέχουν 

καμία δυνατότητα ρύθμισης.  

Συμβουλή για την αγορά τιμονιού και λαιμού: 

Ο λαιμός είναι αυτός που ρυθμίζει τη θέση του 

τιμονιού. Κάποιους λαιμούς μπορεί να τους 

γυρίσει κάποιος ανάποδα, κάποιους όχι και να 

επηρεάσει αναλόγως το ύψος του τιμονιού. Εάν 

μπορείτε να βάλετε και δαχτυλίδια κάτω από 

το λαιμό έχετε επίσης άλλη μία δυνατότητα 

ρύθμισης όπως εσείς επιθυμείτε. Καλό θα ήταν 

λαιμός και τιμόνι να είναι από το ίδιο υλικό και 

αν είναι δυνατόν και από την ίδια εταιρεία. Οι 

καλοί λαιμοί και τα τιμόνια είναι συνήθως από 

αλουμίνιο ή κάποιες φορές και από κάρμπον. 

Για τους λαιμούς είναι καλύτερα να προτιμήσετε 

κάποιον από αλουμίνιο. Να τα ελέγχετε πάντα 

περιοδικά.

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Εάν βλέπατε πως ανεβαίνανε το γύρο Γαλλίας 

πριν από 100 χρόνια σίγουρα δε θα θέλατε να 

είσαστε στη θέση τους. Σήμερα βλέποντας ένα 

ποδήλατο δρόμου διαπιστώνουμε αμέσως ότι 

οι ταχύτητες και τα φρένα λειτουργούν με ένα 

μοχλό. Το πίσω σασμάν ή εκτροπέας, βρίσκεται 

πλάι στα γρανάζια. Επίσης άλλο ένα υπάρχει 

μπροστά ώστε να αλλάζει τους δίσκους στο 

δισκοβραχίονα. Το σαζμάν του ποδηλάτου είναι 

ένα θαύμα απόδοσης. Όταν είναι προσεγμένο, 

ρυθμισμένο και περιποιημένο, μεταφέρει 98% 

της δύναμής σας μέσα από την αλυσίδα και 

τα γρανάζια στον πίσω τροχό. Και υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι μετάδοσης. Πρώτος ο διπλός 

κλασικός. Δύο δίσκοι μπροστά με 52 και 39 

δόντια για καλά προπονημένους ερασιτέχνες 

και επαγγελματίες. Δεύτερος ο τρόπος που 

έχει προέλθει από το mountain στο ποδήλατο 

δρόμου. Τρεις δίσκοι 52, 42 και 30 δόντια, ό,τι 

πρέπει για νέους ή περιστασιακούς ποδη-

λάτες, ιδιαίτερα αν βρίσκεστε σε απότομο 

ορεινό πεδίο. Το μειονέκτημα; Λίγο πιο βαρύ 

και λίγο πιο άσχημο στις αλλαγές. Καλύτερη 

όμως απόδοση σε μεγάλες ανηφόρες. Τρίτος 

ο Compact. Δύο δίσκοι αλλά με δόντια 50 και 

34. Κλασική εμφάνιση, αλλά με δυνατότητες 

ταχυτήτων σχεδόν όπως στο τριπλό σύστημα. 

Στον πίσω τροχό κάθεται η ενιαπλέτα, δεκαπλέ-

τα ή ενδεκαπλέτα πλέον. Συνήθως τα στάνταρ 

γρανάζια είναι με 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 

δόντια. Αυτό όμως δεν είναι πάντα σωστό. Νέοι 

ποδηλάτες είναι καλό να χρησιμοποιούν 25άρι 

γρανάζι πίσω, ή ακόμα καλύτερα ένα 27άρι. Η 

αγορά είναι γεμάτη από διάφορους τύπους. 

Κυριαρχούν η Campagnollo και η Shimano. 

Η Campagnollo είναι ένας μύθος στο χώρο, 

παραδοσιακός αξιόπιστος και μακρόβιος. Η 

Shimano έχει τη φήμη της μοντέρνας, αυτής 

που φέρνει τη νέα τεχνολογία. Ο τρόπος που 

περνάν τα καλώδια είναι διαφορετικά σε κάθε 

εταιρία και είναι καθαρά τι βολεύει τον καθένα. 

Και οι δύο εταιρίες προσφέρουν διάφορες ποι-

ότητες και διάφορες σειρές. Της Campagnollo 

ονομάζονται Veloce, Centaour, Athena, Chorus, 

Record και Super Rrecort. Η Shimano τις ονο-

μάζει Sora, Tiagra, 105, Oultegra, και DuraAce. 

Οι επαγγελματίες έχουν πάντα Super record 

ή DuraAce. Στο ξεκίνημα οι διαφορές μεταξύ 

ακριβών - φτηνών σειρών δε φαίνονται. Όμως 

οι ακριβές σειρές λόγω των καλύτερων υλικών 

και της καλύτερης επεξεργασίας κρατάνε πολύ 

ψηλή απόδοση και πολύ περισσότερο καιρό. 

Οι αλλαγές λειτουργούν καλύτερα όταν όλα τα 

κομμάτια, λεβιεδομανέτες, σαζμάν μπροστινό, 

σαζμάν πίσω, δίσκοι, γρανάζια, αλυσίδα είναι 

από τον ίδιο κατασκευαστή και από την ίδια 

σειρά. Πολλές φορές γίνονται αναμείξεις σειρών 

για λόγους κόστους, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε 

χειρότερη απόδοση, μπορεί όμως.

ΤΡΟΧΟΙ & ΡΟΔΕΣ

Πιο βασικό εξάρτημα ενός ποδηλάτου είναι οι 

τροχοί του. Παλαιότερα οι τροχοί αποτελούνταν 

από 36 ακτίνες, σήμερα έχουμε τροχούς με 

16 ή 12 ακτίνες με το μισό βάρος αλλά εξίσου 

γερούς. Επειδή στεφάνια, κέντρα και ακτίνες 

είναι ρυθμισμένα με ορισμένο τρόπο το ένα 

για το άλλο, έχει δημιουργηθεί ο όρος «συστή-

ματα τροχών». Προσέξτε επίσης την ύπαρξη 

των quick release που επιτρέπουν τη γρήγορη 

αλλαγή σε περίπτωση βλάβης. Υπάρχουν δύο 

ειδών λάστιχα. Της σαμπρέλλας όπου υπάρχει 

ένα εξωτερικό λάστιχο και σαμπρέλα. Αντέχουν, 

είναι φθηνά, σκάνε δύσκολα και αλλάζουν 

εύκολα. Και τα μπουαγιόν που αποτελούν τη 

δεύτερη κατηγορία, όπου σαμπρέλα και λάστιχο 

αποτελούν κάτι ενιαίο, σκάνε πιο δύσκολα, κυ-

λάνε με λιγότερο αέρα, το μπάλωμά τους όμως 

είναι πολύ δύσκολο. Τα μπουαγιό υπερτερούν 

σε άνεση και απόδοση, αλλά θα πρέπει να τα 

αποφεύγετε σε ένα ποδήλατο καθημερινής 

χρήσης. Η προσφορά στα συστήματα τροχών 

είναι απίστευτη. Οι επικεφαλής της αγοράς 

είναι η Campagnollo, η Shimano και η γαλλική 

Μavic. Υπάρχουν τροχοί αντοχής για προπό-

νηση, αεροδυναμικοί για αγώνες, πάρα πολύ 

ελαφριοί για αναβάσεις κτλ. κτλ. Βρείτε αυτόν 

που ταιριάζει σε σας και μην παρασύρεστε 

από το marketing. Επίσης υπάρχουν τροχοί με 

ένα ορισμένο επιτρεπόμενο ανώτατο βάρος 

αναβάτη. Μην ξεπερνάτε ποτέ αυτό το βάρος. 

Ελέγξτε πριν από κάθε βόλτα τις ακτίνες και 

αλλάξτε αυτές που έχουν κάποιο πρόβλημα. 

Οι σημερινοί τροχοί στην ουσία δεν παρου-

σιάζουν προβλήματα. Όταν είναι καινούργιοι 

ίσως χρειαστούν μία επιπλέον ρύθμιση μετά τα 

πρώτα χιλιόμετρα. Ελέγξτε πάντα αν τα υλικά 

τριβής των φρένων ταιριάζουν με το υλικό των 

στεφανιών. Ελέγξτε τα λάστιχα για κοψίματα ή 

σκισίματα ή κομματάκια από γυαλί. Προτιμήστε 

τροχούς 23 χιλιοστών, είναι πολύ πιο άνετοι και 

πολύ πιο ασφαλείς. Καθώς επίσης αντέχουν και 

πολύ περισσότερο σε καταπόνηση. Μην ξεχνά-

με πάντα ότι ο τροχός επηρεάζει ιδιαίτερα το 

όλο σύστημα. Ίσως αποτελεί και το πιο βασικό 

υλικό του. Τίποτα δεν αλλάζει ένα ποδήλατο πιο 

πολύ απ’ ότι οι τροχοί του σε συνδυασμό με τα 

λάστιχα και τις σαμπρέλες.

ΦΡΕΝΑ

Τα φρένα είναι σήμερα ενταγμένα στο σύστημα 

αλλαγών. Δύο είναι οι τύποι αλλαγών: ο Dual 

control της Shimano και ο Ergo power της 

Campagnollo. Στη Shimano η μανέτα, μπορεί 

να μετακινηθεί δεξιά – αριστερά για να αλλάξει 

ταχύτητα. Στην Campagnollo το φρένο μπορεί 

μόνο να φρενάρει. 

Η Shimano συνδυάζει το λεβιέ του φρένου με 

ένα μικρότερο πίσω από αυτήν, ο οποίος επίσης 

κινείται ώστε να χρειάζεται κανείς για την αλλα-

γή των ταχυτήτων ή για το φρενάρισμα, μόνο 

το δείκτη και το μεσαίο δάκτυλο. Οι λεβιέδες 

κινούνται πάντοτε μόνο προς το εσωτερικό. Αν 

πιέσει κανείς στη δεξιά πλευρά το μεγάλο μοχλό 

προς τα μέσα, η αλυσίδα ανεβαίνει στη δεκα-

πλέτα, στο επόμενο μεγάλο γρανάζι. Αν πιέσει 

κανείς το μικρό λεβιέ που είναι από πίσω, από 

το μεγάλο κατεβαίνει στο αμέσως μικρότερο. 

Αντίστοιχα και στην αριστερή πλευρά αλλάζουν 

από το μεγάλο στο μικρό δίσκο. Η Campagnollo 

έχει μεταφέρει το λεβιέ για το κατέβασμα 

ταχυτήτων στο μικρότερο γρανάζι στη μέσα 

πλευρά του πάνω μέρος των φρένων, ώστε να 

μπορεί κανείς με τον αντίχειρα να πιέζει και να 

κατεβάζει ταχύτητα. Ο λεβιές για το ανέβασμα 

είναι κρυμμένος πίσω από το λεβιέ των φρένων 

και χρησιμοποιείται γι’ αυτό ο δείκτης. Όταν κα-

νείς φρενάρει για πρώτη φορά μ’ ένα σημερινό 

ποδήλατο κούρσας μένει εντυπωσιασμένος, αν 

και η τεχνική είναι προκατακλυσμιαία: συρματό-

σχοινο και δύο παπουτσάκια φρένων. Βεβαίως 

όλα αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, από την 

ακαμψία, έως την ποιότητα της γόμας και τα 

συρματόσχοινα. Πρέπει να μην ξεχνάτε ποτέ ότι 

η κούρσα χρειάζεται το διπλό δρόμο για να στα-

ματήσει απ’ ότι ένα αυτοκίνητο. Έτσι να κρατάτε 

τη διπλή απόσταση απ’ ότι θα κρατούσατε αν 

οδηγούσατε αυτοκίνητο.

ΠΕΤΑΛΙΑ

Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί σήμερα να 

κάνει ποδήλατο χωρίς τα σύγχρονα πετάλια που 

κλειδώνουν. Μάθετε από την αρχή να χρησιμο-

ποιείται ποδηλατικά παπούτσια και πετάλια που 

κλειδώνουν. Κλείδωμα: απλά πατάμε το παπού-

τσι με δύναμη μέσα στο πετάλι. Ξεκλείδωμα: 

στρέφουμε τη φτέρνα δεξιά ή αριστερά.  

Εάν χρησιμοποιείτε το ποδήλατό σας μόνο για 

προπόνηση και για αγωνιστική χρήση, τότε θα 

χρησιμοποιήσετε αμιγώς παπούτσια δρόμου. 

Είναι δύσκολα στο περπάτημα αλλά μεταφέ-

ρουν πολύ καλύτερα τη δύναμη. Υπάρχουν 

διάφορα συστήματα, με πιο διαδεδομένα αυτά 

της Time και της Look. Κάθε παπούτσι πρέπει 

να ταιριάζει με κάθε σύστημα και αυτό πρέπει 

να το ελέγξετε πριν αγοράσετε τα δικά σας 

παπούτσια. Αποφύγετε πανάκριβα πετάλια, 

έτσι κι αλλιώς αυτά πολύ γρήγορα θα χτυπη-

θούν και θα γδαρθούν, όσο γα το «κάρμπον», 

εδώ δεν πρόκειται για τίποτα άλλο πέρα από 

μερικές ίνες μέσα σε απλό πλαστικό. Σε πολλά 

πετάλια μπορεί κανείς να ρυθμίσει τη δύναμη 

που χρειάζεται για να κλειδώσει ή να ξεκλειδώ-

σει. Μη χρησιμοποιείτε πολύ υψηλή δύναμη γι’ 

αυτό. Κάποια στιγμή ενώ θα χρειάζεται δεν θα 

μπορείτε να ξεκλειδώσετε το πετάλι σας. Πριν 

από την πρώτη φορά κρατηθείτε από κάπου 

κλειδώστε και ξεκλειδώστε πολλές φορές τα 

πετάλια ώστε να αναπτύξετε το αίσθημα πώς 

κλείνουν και πώς ανοίγουν. Προσπαθήστε στην 

αρχή τουλάχιστον να ξεκλειδώνετε πριν έρθετε 

στην απόλυτη ανάγκη να σταματήσετε. Εάν 

τέλος χρησιμοποιείτε το ποδήλατό σας και για 

άλλες δουλειές και περπατάτε κάποιες φορές 

μέσα στην πόλη, καλό θα ήταν να προτιμήσετε 

ένα σύστημα πεταλιών από mountain όπου οι 

πλακίτσες σύνδεσης είναι χωνευτές, και μπορεί-

τε εύκολα να περπατήσετε.
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Του Άγγελου 

Τράκα, Λογοθερα-

πευτής, Επιστημο-

νικός Συνεργάτης 

Κέντρου Έρευνας 

και Εφαρμογής 

Σύγχρονων Προ-

γραμμάτων Ειδι-

κών Θεραπειών

Για το μωρό 

Μιλάτε του όσο πιο 

πολύ μπορείτε – 

αφήστε το να δει το πρόσωπό σας και 

τις κινήσεις σας όσο μιλάτε.

Αφήστε το να καταλάβει τι εννοείτε – 

με το να συνδέετε αυτό που κάνετε με 

αυτό που λέτε

Εξηγείτε του γιατί μιλάτε κάθε φορά – 

του χρειάζεται να ξέρει έτσι ώστε να 

μπορέσει να μάθει τι σημαίνει η κάθε 

λέξη

Αφήστε το δει τι αισθάνεστε – με το 

να συνδυάζετε ότι λέτε με εκφράσεις 

του προσώπου σας ή με κινήσεις π.χ. 

«ποιος είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός 

της μαμάς» , καθώς το αγκαλιάζετε και 

το χαϊδεύετε

Ενθαρρύνετε κάθε ήχο ή προσπάθεια 

για ομιλία – αντιδράστε ανάλογα σε 

ότι σας λέει

Παίζετε παιχνίδια ομιλίας – παιδικά 

τραγούδια , απλά ρυθμικά τραγούδια 

και διαφημιστικά τραγουδάκια, και 

φυσικά παιχνίδια φλυαρίας! Συνδυά-

στε αυτά με κινήσεις όπως χορός,  χει-

ροκρότημα, κρυφτούλι, χοροπηδητό, 

τραντάγματα κ.λ.π.

Δώστε του την ευκαιρία να ακούει δια-

φορετικούς ήχους – μουσική, ανθρώ-

πινες φωνές, συσκευές του νοικοκυ-

ριού κ.λ.π.

Διαβάστε του – δεν έχει σημασία αν 

είναι η καθημερινή εφημερίδα, μια ρο-

μαντική περιπέτεια, το πακέτο των δη-

μητριακών (κορνφλέϊκς) ή ένα παιδικό 

βιβλίο, το μωρό θα ενδιαφέρεται να 

σας ακούει να διαβάζεται – μπορείτε 

ακόμα να το κοιμίσετε!

Για το παιδί που αρχίζει να περπατάει

Διευρύνετε αυτά που λέει το παιδί σας 

– αυτό δίνει στο παιδί σας περισσότε-

ρες πληροφορίες γι’ αυτό που μιλάει 

(στο οποίο αναφέρεται) και του δίνει 

τη δυνατότητα να ακούει μια πιο πολύ-

πλοκη δομή της γλώσσας που θα μάθει 

να χρησιμοποιεί αργότερα π.χ. αν το 

παιδί σας πει «μπάλα μπαμπά?» εσείς 

μπορείτε να απαντήσετε «Τι; Που είναι 

η μπάλα; Να την εκεί είναι – κάτω από 

την καρέκλα.»

Εξηγείτε τα πράγματα στο παιδί σας – 

του χρειάζεται να ξέρει τα ονόματα των 

πραγμάτων και πως λειτουργούν, που 

πάνε, ποιος τα χρησιμοποιεί, πότε γίνο-

νται, γιατί γίνονται …κ.λ.π. Ορισμένες 

φορές το παιδί σας θα σας ζητάει από 

μόνο του περισσότερες πληροφορίες 

για ορισμένα πράγματα, αλλά πολλές 

φορές είναι καλύτερο να του τις δίνετε 

χωρίς να σας ζητηθεί.

Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και δί-

νετέ του λίγες πληροφορίες την κάθε 

φορά. Δεν του είναι εύκολο να τα κα-

ταφέρει αν του δοθούν όλα μαζί συγ-

χρόνως!

Να είστε θετικοί – από αυτά που λέει το 

παιδί σας δεν θα είναι όλα τέλεια, δε-

χτείτε τα λάθη όπως είναι – εξελικτικός 

σταθμός.

Να είστε υπομονετικοί – δίνετε στο 

παιδί σας ευκαιρίες για να μιλάει, συ-

ζητήστε μαζί του για πράγματα που το 

ενδιαφέρουν, επαναλαμβάνετε πράγ-

ματα ή εξηγείτε τα με διαφορετικούς 

τρόπους αν δεν μπορεί να καταλαβαί-

νει το νόημα, δώστε χρόνο στο παιδί 

σας να απαντήσει – μπορεί να χρει-

αστεί λίγος χρόνος μέχρι να αρχίσει 

εκείνο να λέει τι σκέφτεται.

Να είστε σταθεροί   στη δική σας χρή-

ση του λόγου και της γλώσσας. 

Της Δήμητρας 

Τούντα, Διαιτο-

λόγος, Διατρο-

φολόγος, www.

tountadiet.gr

Γνωρίζουμε ότι με 

τον όρο «κυτταρίτι-

δα» αναφερόμαστε 

στην εναπόθεση 

νερού και λίπους 

ανάμεσα στο δέρ-

μα και την ακριβώς από κάτω στοιβάδα, 

που συνοδεύεται από μειωμένης ελα-

στικότητας συνδετικό ιστό και εμφάνι-

ση της χαρακτηριστικής μορφής «ρυτί-

δων» πάνω στο δέρμα. Επτά στις οκτώ 

γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

κυτταρίτιδας. Είναι μια κατάσταση που 

απασχολεί ακόμα και τις λεπτές γυναίκες 

και όχι μόνο όσες έχουν κάποια κιλά πα-

ραπάνω ή μεγαλύτερη συσσώρευση λί-

πους στο σώμα τους. Δημιουργείται από 

κακή τοπική αιμάτωση, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τα λιποκύτταρα εκείνης της 

περιοχής να μην τρέφονται καλά. Έτσι 

ο οργανισμός, αντί να αναδομεί και να 

καίει το λίπος, το στέλνει να αποθηκευτεί 

στα λιποκύττρα εκείνα που το έχουν πιο 

πολύ ανάγκη για να τραφούν. Η αφύσικη 

αυτή συσσώρευση λίπους οδηγεί τα συ-

γκεκριμένα λιποκύτταρα να αυξάνουν 

σε όγκο, με αποτέλεσμα να συμπιέζουν 

τα αγγεία, αν εμποδίζουν τις ανταλλαγές 

ουσιών και αν επιδεινώνουν το πρόβλη-

μα της μικροκυκλοφορίας. 

Τα αίτια για την κυτταρίτιδα μπορεί να 

είναι πολλά όπως η καθιστική ζωή, η μει-

ωμένη κίνηση και φυσική δραστηριότη-

τα, η κληρονομικότητα, η διαταραγμένη 

κυκλοφορία του αίματος, κάποιες ορμο-

νικές διαταραχές, η ύπαρξη παχυσαρκί-

ας και κακής διατροφής, το κάπνισμα, η 

συχνή και υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, η 

δυσκοιλιότητα. Ανάλογα με το ή τα αίτια, 

η κυτταρίτιδα μπορεί και πρέπει να αντι-

μετωπιστεί. 

Η διατροφή είναι καθοριστικός παράγο-

ντας για την αντιμετώπιση της κυτταρί-

τιδας. Επειδή όπως είπαμε παραπάνω η   

κυτταρίτιδα είναι μια μορφή λίπους για 

να απομακρυνθεί θα πρέπει να σταμα-

τήσουμε αρχικά τη μεταμόρφωση της 

τροφής και των συστατικών της (κυρίως 

των σακχάρων) σε λίπος, καθώς βέβαια 

και την πρόσληψη αυτού καθαυτού του 

λίπους. Οι διατροφικές συστάσεις και 

τα σημεία που πρέπει να προσέξει η γυ-

ναίκα που αντιμετωπίζει το «πρόβλημα» 

αυτό είναι οι παρακάτω:

1.Μειωμένη πρόσληψη λίπους, και κυρί-

ως ζωικού ή κορεσμένου λίπους. Είναι το 

λίπος που βρίσκεται σε λιπαρά κρέατα, 

τηγανητά, μαγιονέζα και κρέμα γάλα-

κτος, αλλαντικά, ζωικά βούτυρα, αυγά, 

ολόπαχα γαλακτοκομικά και τυροκομικά 

προϊόντα.

2.Νερό: θα πρέπει να υπάρχει καλή κα-

τανάλωση νερού, παράλληλα με τα γεύ-

ματα της ημέρας (και όχι με τα γεύματα), 

ώστε να λειτουργεί καλύτερα ο μεταβο-

λισμός και τα διάφορα συστήματα του 

σώματος (π.χ. γαστρεντερικό).

3.Μειωμένη πρόσληψη απλών σακχά-

ρων (υδατανθράκων): πρέπει να περιο-

ριστούν τα απλά σάκχαρα (π.χ. ζάχαρη), 

και να λαμβάνουμε την ενέργεια που μας 

δίνουν οι υδατάνθρακες από τις σύν-

θετες πηγές τους όπως φυτικές ίνες και 

αμυλούχες τροφές.

4.Μειωμένο αλάτι: το αλάτι όπως ξέρου-

με προκαλεί κατακράτηση υγρών. Έτσι 

θα πρέπει να περιοριστούν οι αλμυρές 

τροφές καθώς και η υπερβολική προ-

σθήκη αλατιού στο φαγητό.

Αλλες σχετικές συστάσεις:

1) Μειωμένη πρόσληψη αλκοόλ

2) Αποφυγή καπνίσματος

3) Εντονη φυσική δραστηριότητα καθη-

μερινά: από το απλό περπάτημα ως το 

γυμναστήριο.

Η κάθε μορφής άσκηση συμβάλλει στην 

καύση θερμίδων, στην καλύτερη αιμά-

τωση των ιστών και κυκλοφορία του αί-

ματος καθώς και στη διατήρηση ή απώ-

λεια του σωματικού βάρους.

Διατροφή για κυτταρίτιδα Βοηθώντας την ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου 

του παιδιού σας

19
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Κυριακή  με την Βεγγέρα του Ηλία Καπετανάκη 

στις 9 μμ στους Στρατώνες  Καποδίστρια

Αυλαία του 

Φεστιβάλ 

Άργους
Η «Βεγγέρα» του Ηλία Καπετανάκη ανήκει στην μεγάλη παράδοση 

των μονόπρακτων κωμωδιών που γράφτηκαν στα τέλη του 19ου 

αιώνα και συνεχίστηκαν και στις αρχές του  20ου, παράλληλα όμως 

διαφοροποιείται απ’ αυτές σε κάτι πολύ βασικό. «Η Βεγγέρα» γρά-

φεται το 1894 από τον Ηλία Καπετανάκη και χαρακτηρίζεται Ηθο-

γραφίαν εις πράξιν.

Ο Καπετανάκης με τη «Βεγγέρα» του μας εισάγει σε μια συνήθεια 

των οικογενειών να ανταλλάσσουν επισκέψεις εν είδει κοινωνικής 

συναναστροφής αντιγράφοντας όμως τον καθωσπρεπισμό και τα 

ήθη που έρχονται απ’ την αλλοδαπή. Στη «Βεγγέρα», οι ήρωες φέ-

ρουν συμπεριφορές μάλλον της ζωής στην επαρχία κι αυτό ακρι-

βώς είναι που θέλει να τονίσει κι ο συγγραφέας.

Οι οικοδεσπότες, η οικογένεια Νερουλού εν προκειμένω, αγνοούν 

τους στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας και είναι επιπλέον ανέτοιμοι 

να δεχτούν αυτή την επίσκεψη. Έτσι απορρυθμίζεται σταδιακά η 

κοινωνική συναναστροφή και η βεγγέρα οδηγείται σε όλεθρο.

Είναι ενδιαφέρον να παίζεται, στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας 

του 21ου αιώνα, μια κωμωδία 100 και βάλε χρόνων και είναι θεμι-

τές οι όποιες αλλαγές θα μπορούσαν να την εκσυγχρονίσουν και να 

την πάνε πέρα από το ηθογραφικό του θέματος, αρκεί βέβαια να 

μην καταστρέφεται  ο ρυθμός. Η είσοδος για τους πολίτες που θα 

την παρακολουθήσουν είναι  10 ευρώ και επειδή αναμένεται ανα-

μένεται να υπάρξει μεγάλη προσέλευση φροντίστε εγκαίρως να 

προμηθευτήτε τα εισιτήριά σας.
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Τι κάνουν οι γνωριμίες...
Τώρα που τα κόμματα του δικομματισμού νίκησαν στις 

εκλογές για να μας βγάλουν από το αδιέξοδο που τα 

ίδια μας είχαν οδηγήσει, βρισκόμαστε όλοι ένα βήμα 

πριν την μετανάστευση, αλλά και γι αυτήν χρειάζονται 

γνωριμίες.

Ηταν κάποτε ο Μητσάρας άνεργος και άφραγκος έψαχνε 

για δουλειά με κύριο προσόν του τις πολλές γνωριμίες 

που είχε. Πάει στον Σαμαρά και του λέει:  

- Αντωνάκη, τώρα που βγήκες πρωθυπουργός βόλεψέ 

με κάπου γιατί έχω μείνει άφραγκος 

και η γυναίκα μου φωνάζει.  

- Εντάξει ρε Μητσάρα, πάρε μια 

συστατική επιστολή και πήγαινε 

στο διευθυντή της Ντασό στη Γαλ-

λία (Κατασκευαστές αεροπλάνων). 

Πάει στη Γαλλία βλέπει το διευθυ-

ντή και του λέει:  

- Είμαι ο πασίγνωστος Μητσάρας 

και μ έστειλε ο Αντωνάκης ο Σαμα-

ράς για δουλειά.  

- Βεβαίως βεβαίως έχω ειδοποιηθεί 

κιόλας από τον πρωθυπουργό σας 

και μου είπε τα καλύτερα λόγια για 

σας. Για πείτε μου λοιπόν τι γνώσεις 

έχετε γύρω από τα αεροπλάνα;  

- Τίποτα!  

- Από επιστημονικές γνώσεις;  

- Τίποτα!!  

- Από τεχνικές γνώσεις;  

- Τίποτα!!  

- Απο Η/Υ;  

- Σκράπας!!!  

- Καλά και τι ξέρεις;  

- Να σου πω την αλήθεια δεν έχω δουλέψει ποτέ στη 

ζωή μου αλλά έχω πολλές γνωριμίες!!!  

- Τι να τις κάνω τις γνωριμίες λέει εκνευρισμένος ο διευ-

θυντής αλλά σκέφτεται καλύτερα και αποφασίζει να τον 

προσλάβει ως θυρωρό μην χαλάσει και τις σχέσεις του 

με την Ελλάδα. Μετά από 1 μήνα δουλειά στο πολυτε-

λές θυρωρείο της Ντασό καταφτάνει μια λιμουζίνα και 

βγαίνει από μέσα η Μέρκελ.  

- Άνγκελα κουκλάρα μου τι κάνεις εδώ, λέει ο Μητσάρας.  

- Μητσάρα μάιν σάτσ (θυσαυρέ μου) πόσο χαίρομαι που 

σε βλέπω αλλά εσύ τι κάνεις εδώ;  

- Δουλεύω κανά μήνα εδώ, βλέπεις μας τάραξες στην 

Ελλάδα.  

- Εγώ ήρθα να διαπραγματευτώ τιμή για 100 αεροπλάνα, 

με κούρασαν τα τορνάντο.  

- Ε τότε θα τα πάρεις από την εταιρεία μου, τόσα χρόνια 

φίλοι είμαστε.  

- Αυτό εννοείται σύντροφε και όντως η Μέρκελ αγοράζει 

100 αεροπλάνα κάνοντας τον διευθυντή της Ντασό να 

τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Μετά από 3 μήνες 

καταφτάνει μια λιμουζίνα στο θυρωρείο του Μητσάρα 

και βγαίνει απο μέσα ο Ομπάμα.  

- Μπάρακ !!! 

- Μητσάρα!!! Δεν το πιστεύω, τι κάνεις εδώ;  

- Δουλεύω 4 μήνες εδώ.  

- Να φανταστείς ότι μόλις χθες μιλούσαμε με τη Μισέλ,  

για σένα ότι χάθηκες ρε αδερφάκι μου.  

- Δουλειές, δουλειές Μπάρακι μου και αν ήρθες για 

αεροπλάνα θα τα πάρεις από την εταιρεία μου. Εντάξει;  

- Φυσικά, απαντά ο Ομπάμα και παραγγέλνει 300 

αεροπλάνα.  

Βλέπει το σκηνικό ο διευθυντής και μένει άναυδος. Πάει 

στον Μητσάρα και του λέει:  

- Καλά ρε αδερφάκι  μου όλους 

τους ξέρεις;  

- Δεν υπάρχει άνθρωπος στο 

πλανήτη που να μην με ξέρει.  

- Σιγά μη ξέρεις και το Πάπα.  

- Με το Πάπα φάγαμε ψωμί και 

αλάτι  μαζί και λες να μην τον 

ξέρω;  

- Αποκλείεται.  

- Άμα γουστάρεις αφεντικό να 

βάλουμε ένα στοιχηματάκι, ένα 

συμβολικό ποσό όμως γιατί είμαι 

και μεροκαματιάρης ότι αύριο που 

θα έρθει στη Γαλλία για περιο-

δεία θα είμαι δίπλα στο βήμα και 

αγκαλιαστούμε και θα φιληθούμε 

κιόλας και εσύ θα είσαι από  κάτω 

να μας δείς.  

- Εντάξει απαντάει ο διευθυντής 

και φεύγει.  

Την επόμενη μέρα ήρθε  ο πάπας χαμός στη Γαλλία για 

την υποδοχή του και κάτω από το βήμα που θα μίλαγε 

ο Πάπας βρίσκεται  όλη η ελίτ της Γαλλίας καθώς και ο 

διευθυντής της Ντασό και μάλιστα μπροστά μπροστά 

για να επιβεβαιώσει και το στοίχημα που έχει με τον 

Μητσάρα. Πράγματι βγαίνει ο πάπας  υποβασταζόμε-

νος από τον ΜΗΤΣΑΡΑ! Αγκαλιές, φιλιά και κακό με τον 

Μητσάρα και κάγκελο ο  διευθυντής! Οπότε εκεί που 

μίλαγε ο πάπας και έλεγε τα δικά του βλέπει ο Μητσά-

ρας το αφεντικό του να λιποθυμάει. Κατεβαίνει κάτω τον 

αρχίζει στις μπούφλες του ρίχνει νερό για να συνέλθει, 

συνέρχεται και λέει στον Μητσάρα:  

- Εντάξει ρε Μητσάρα το στοίχημα το έχασα αλλά λιπο-

θύμησα για άλλο λόγο.  

- Για ποιό λόγο ρε αφεντικό;  

- Από πίσω μου καθότανε ο πρωθυπουργός της Μογγο-

λίας και τι μου λέει ρε Μητσάρα;  

- Τι σου λέει ρε αφεντικό;  

- Εκείνος ο τύπος με τη καπελάρα και τη κόκκινη ποδιά 

ΔΙΠΛΑ απο τον ΜΗΤΣΑΡΑ ποιός είναι;;;; 

απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Έτρεξε να προστατευτεί η νύφη απ τον 

προχτεσινό αέρα, αλλά τελικά μάλλον δεν 

τα κατάφερε

Καμηλιέρης... 
Ήταν ένας τουρίστας και πήγε στην έρημο και βλέπει εκεί 

έναν καμηλιέρη και του λέει :  

-Θέλω να με ξεναγήσεις στις πυραμίδες  

-Ναι ρε φιλαράκι αλλά τώρα είναι μεσημέρι έχει 50 βαθμούς 

να σε ξεναγήσω το απόγευμα  

-Όχι εγώ τώρα θέλω, πληρώνω όσο όσο, αλλιώς θα πάρω 

τον ανταγωνιστή σου!  

-Έτσι είσαι κουφαλίτσα, λέει ο καμηλιέρης από μέσα του, θα 

σε κανονίσω εγώ.  

Ενώ προχώραγαν λέει ο καμηλιέρης :  

-Επειδή εδω υπάρχουν κάποια πουλιά που με το ράμφος 

τους  σου τρυπάνε το κεφάλι και σου ρουφάνε το μυαλό, 

μόλις σφυρίξω, θα κατέβεις από την καμήλα, θα ανοίξεις μια 

τρύπα και θα βάλεις το κεφάλι σου μέσα. Εντάξει;  

-Εντάξει.  

Μετά από λίγο σφυράει ο καμηλιέρης, έντρομος ο 

τουρίστας πηδάει και βάζει το κεφάλι του στην άμμο. 

Κατεβαίνει κι ο καμηλιέρης και χρατς «ασελγεί» στο κορμί 

του τουρίστα. Την ώρα που «ασελγεί» φωνάζει ο τουρίστας 

με τρεμάμενη από τον φόβο φωνή: «Τρύπα τρύπα 

βρωμοπούλι, το μυαλό μου όμως δε θα το φτάσεις ποτέ !!!» 
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ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΡΨ-Μ7Χ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ   ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λυγουριό – 

21052

Τηλ: 2753 3 60116

FΑΧ: 2753 3 60102

E-mail: dimasc@otenet.gr

Πληροφορίες: Αθ. Δρούζας

Λυγουριό:19-06-2012

Αρ. Πρωτ.: 5833

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου δια-

κηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 

Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την «ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου 

θέρμανσης, πετρελαίου κίνη-

σης ,βενζίνης αμόλυβδης και 

λιπαντικών) για τις ανάγκες 

του Δήμου Επιδαύρου, με 

κριτήριο κατακύρωσης το με-

γαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 

σε ακέραιες μονάδες στη μέση 

τιμή λιανικής πώλησης, όπως 

αυτές προσδιορίζονται από 

τη Δ/νση Εμπορίου της Π. Ε. 

Αργολίδας, προϋπολογισμού 

75.610,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 

23η Ιουλίου 2012 και ώρα. 

11,00 π.μ. (λήξη υποβολής 

προσφορών) στα γραφεία του 

Δήμου Επιδαύρου στην οδό 

Καραϊσκάκη 9 - Λυγουριό, 

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Η εγγύηση συμμετοχής στο δι-

αγωνισμό, θα είναι 5% επί του 

προϋπολογισμού και ορίζεται 

στο ποσό των 3.781,00 ευρώ, 

κατατεθειμένη με Εγγυητική 

Επιστολή Τραπέζης.

Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να απευθύνονται κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στα γραφεία του Δήμου Επι-

δαύρου , οδός Καραϊσκάκη 9 - 

Λυγουριό στο τηλέφωνο 2753 

3 60116.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΓΚΑΤΖΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-

ΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ-

ΚΟΥ

ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο 19 - 06 –2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την  υπ’ αρίθ. 

3 6 5 1 / 7 0 0 / 1 1 / 1 9 - 0 6 - 2 0 1 2 

απόφαση Περιφερειάρχη Πε-

λοποννήσου,  έγινε Τροπο-

ποίηση και ανανέωση της με 

αριθμ. πρωτ. 4007/28.09.2009 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-

λοντικών Όρων του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Πελο-

ποννήσου για το έργο με τα 

παρακάτω στοιχεία:

-Ονομασία – Είδος έργου: 

«΄΄Σταθμός βάσης κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας 

WIND HELLAS A.E.B.E. με κω-

δικό θέσης σταθμού 1666 ΝΕΑ 

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, που έχει εγκατα-

σταθεί επί εδάφους, σε θέση 

πλησίον της περιοχής της Νέας 

Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύ-

ρου Ν. Αργολίδας» λόγω τρο-

ποποίησης των τεχνικών χα-

ρακτηριστικών του σταθμού».

-Φορέας υλοποίησης του έρ-

γου :WIND HELLAS  Α.Ε.Β.Ε.

-Αρμόδια σε θέματα περιβάλ-

λοντος Υπηρεσία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ-

ΔΙΑΣΜΟΥ , ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε ΑΡ-

ΓΟΛΙΔΑΣ

-Αρμόδια υπηρεσία για την πα-

ροχή στοιχείων: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/

ΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Εφημερίδα δημοσίευσης της 

ανακοίνωσης: ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

α.α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥ-

ΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ 19/6/12

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1875

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ Κρανιδίου προκηρύσσει 

πρόχειρο διαγωνισμό πιθανής 

δαπάνης 16.571,28 ΕΥΡΩ συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

για την ανάδειξη συνεργείου 

καθαρισμού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

Κρανιδίου με κριτήριο αξιο-

λόγησης τη χαμηλότερη τιμή 

για χρονικό διάστημα (1) ενός 

έτους με σύντμηση προθεσμι-

ών.

Οι διατάξεις που έχουν λη-

φθεί υπόψη: του Ν. 2362/95, 

του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α 

10-7-07), του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 

199/Α/99), του άρθρου 21 παρ. 

12 του Ν. 3144/03 και την από-

φαση 232/32/113/10/11 του 

Δ.Σ. του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/7/2012 

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 

μεσημβρινή (ώρα λήξης επί-

δοσης προσφορών).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Στο Κρανίδι, 

Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 

Κρανιδίου, στον 1° όροφο. 

Τηλ.2754022595.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α) όλα τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, β) συνεταιρισμοί, 

γ) ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός 

θα γίνει σύμφωνα με τα παρα-

κάτω παραρτήματα που θεω-

ρούνται αναπόσπαστα μέρη 

της διακήρυξης μας και τα 

οποία παραδίδονται εφόσον 

ζητηθούν από τους ενδιαφε-

ρομένους μαζί με διευκρινί-

σεις από την Υπηρεσία μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Αντικείμενο 

έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Συμπληρω-

ματικοί γενικοί όροι διαγωνι-

σμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Τεχνικές προ-

διαγραφές - Ειδικοί όροι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: Αξιολόγηση 

Προσφορών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Υποδείγματα 

Εγγυητικών Επιστολών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’: Σχέδιο Σύμ-

βασης.

Ο Διευθυντής 

Υποκαταστήματος

ΔΡΟΥΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναζητώντας ενόχους της ήττας του ΚΚΕ
Τα αποτελέσματα των εκλογών 

και η απρόσμενη μείωση του 

αριθμού των ψηφοφόρων του 

ΚΚΕ έχουν οδηγήσει σε αναλύ-

σεις επί αναλύσεων σχετικά με 

την στάσης ων ΜΜΕ προς το 

κομμουνιστικό κόμμα. Στο πλαί-

σιο αυτό ο Γραμματέας Νομαρ-

χιακής Επιτροπής Αργολίδας 

του  ΚΚΕ Θανάσης Κολιζέρας 

αναφέρει:

Εδωσε και πήρε χτες ξανά το 

παραμύθι της «ενότητας της 

αριστεράς» από τους εκπροσώ-

πους του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού πρώτα 

ανακοίνωσαν περιχαρείς ότι 

όσο σημαντικός είναι ο ρόλος 

της κυβέρνησης, άλλο τόσο 

είναι και αυτός της αντιπολί-

τευσης, διευκρίνισαν ότι δε θα 

συμμετάσχουν σε συγκυβέρνη-

ση με ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και ότι δε θα 

πάρουν τη διερευνητική εντολή 

σαν δεύτερο κόμμα. Συμπληρω-

ματικά στα παραπάνω και όταν 

στριμώχνονταν για την αντιφα-

τική τους στάση σε σχέση με 

τις εκλογές του Μάη, έλεγαν ότι 

τότε, εξαιτίας κυρίως του ΚΚΕ, 

χάθηκε τάχα η ευκαιρία να γίνει 

κυβέρνηση της αριστεράς, ώστε 

να μη συζητάμε σήμερα για κυ-

βέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ. Ζητού-

σαν, μάλιστα, χτες διά του προ-

έδρου τους, να σταματήσουν 

τα «επικοινωνιακά παιχνίδια» 

με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ σε 

μια κυβέρνηση με κόμματα που 

- όπως οι ίδιοι λένε - τους χωρί-

ζουν πολλά.

Από μάστορες στο πολιτικό πα-

πατζιλίκι και τον τυχοδιωκτισμό, 

δεν θα περίμενε κανείς τίποτα 

λιγότερο και τίποτα περισσότε-

ρο από κοροϊδία και καιροσκο-

πικούς ελιγμούς. Η κραυγαλέα 

αντίφαση τους ξεμπροστιάζει: 

Λένε ότι θα στηρίξουν την «επα-

ναδιαπραγμάτευση» που θα 

κάνει η συγκυβέρνηση με πυ-

ρήνα τη ΝΔ, όταν προεκλογικά 

κατήγγειλαν αυτήν ακριβώς την 

επαναδιαπραγμάτευση. Προ-

σπαθούν να πείσουν ότι τους 

χωρίζει χάος από τα κόμματα 

που θα σχηματίσουν κυβέρνη-

ση με τη ΝΔ, όταν συμφωνούν 

στα βασικά, δηλαδή στη πάση 

θυσία παραμονή της χώρας 

στην ΕΕ και στη δήθεν «αναδι-

απραγμάτευση» του μνημονίου. 

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαιώ-

νει ότι θα ασκήσει δημιουργική 

αντιπολίτευση σε μια αντιλαϊκή 

κυβέρνηση, καλώντας μάλιστα 

τον Σαμαρά να αξιοποιήσει την 

αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ για 

να κάνει καλύτερη διαπραγμά-

τευση! Τα ίδια ακριβώς έλεγε και 

ο Σαμαράς στον Παπανδρέου, 

όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

Κατά τα άλλα: Οταν το ΚΚΕ έλε-

γε πως η θέση του δεν είναι σε 

μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, αλλά 

στην αντιπολίτευση μαζί με 

το λαό, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα αστι-

κά ΜΜΕ έπεφταν να φάνε τους 

εκπροσώπους του ότι το ΚΚΕ 

δε θέλει να κυβερνήσει! Οταν 

το ΚΚΕ έλεγε ότι δε θα πάρει τη 

διερευνητική εντολή, επειδή 

θα ήταν προδοσία του λαού να 

πρωταγωνιστήσει ή να συμ-

μετάσχει στο σχηματισμό μιας 

οποιασδήποτε αντιλαϊκής συ-

γκυβέρνησης, κατηγορούνταν 

και λοιδορούνταν απ’ όλους και 

κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οταν το 

ΚΚΕ έλεγε να σταματήσουν τα 

επικοινωνιακά τερτίπια του ΣΥ-

ΡΙΖΑ για συμμετοχή του ΚΚΕ σε 

μια κυβέρνηση που θα συγκρο-

τούσαν δυνάμεις με τις οποίες 

το ΚΚΕ έχει ριζικές διαφορές, 

το Κόμμα κατηγορούνταν για 

περιχαράκωση και δογματισμό! 

Κι από πάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει 

στο ψέμα ότι χάθηκε η ευκαιρία 

για κυβέρνηση της αριστεράς, 

ενώ αυτή, πέρα από το γεγονός 

ότι το ΚΚΕ ούτως ή άλλως δε θα 

συμμετείχε, ήταν και μαθηματι-

κά αδύνατη.

Την υποκρισία και τη δημαγωγία 

του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει και το 

σόου που έδωσε με τις διερευ-

νητικές στον πρώτο γύρο. Τα 

κόμματα στα οποία απευθύνο-

νταν το Μάη για κυβέρνηση της 

αριστεράς, το ΚΚΕ και η ΔΗΜΑΡ, 

συγκέντρωναν συνολικά μαζί με 

τον ΣΥΡΙΖΑ 97 έδρες, ενώ τώρα 

το άθροισμα είναι 100. Δηλαδή, 

το Μάη που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε 

στα κάγκελα για να κάνει «κυ-

βέρνηση της αριστεράς», εξα-

ντλώντας και τις τρεις μέρες της 

διερευνητικής, τα κουκιά ήταν 

λιγότερα από τώρα που λέει πως 

δε θέλει τη διερευνητική! Οσο 

περνάνε οι μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα 

μοιάζει ολοένα και περισσότερο 

με το ΠΑΣΟΚ, τη θέση του οποί-

ου εποφθαλμιά στη νέα σοσιαλ-

δημοκρατία. Ταυτόχρονα, όμως, 

οι θέσεις του θα έρχονται πιο 

κοντά και με τη ΝΔ. Κοινός τους 

παρονομαστής είναι η αντιλα-

ϊκή στρατηγική της ΕΕ. Το ΚΚΕ 

γρήγορα θα δικαιωθεί για τις 

εκτιμήσεις του ακόμα και στους 

πλέον δύσπιστους...
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο 

Άργος επι της οδού Δαναού 32, 

κατάλληλος για γραφείο ή κατά-

στημα. Πληροφορείς: 6976015480, 

6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ. 

στον Συνοικισμό του Ναυπλίου, με 

A/C, αυτόνομη θέρμανση, θέση πάρ-

κινγκ, επιπλωμένο. 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 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 διαμέρισμα 110 τ.μ. πά-

ροδος Νικηταρά, Άργος. Τηλ. 

6947124763 (Κα Μαρία).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5,5 στρεμμάτων 

πορτοκαλιές με δικό του νερό στο 

δρόμο Ηραίου – Πουλακίδας. Τηλ. 

6983275123

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 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

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

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




