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Ξέχασαν  τα 
δευτερεύοντα 
δίκτυα του 
Αναβάλου 
στην Ερμιονίδα

Σελ.6

Ανάλγητη η πολιτεία, 

αφού αφήνει χωρίς εμβόλια 

τα παιδιά των ανασφάλιστων 

και των άπορων

Παιδιά χωρίς 
εμβόλια

Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εδώ και έναν ολόκλη-
ρο χρόνο στην Αργολίδα, με την έλλειψη εμβολίων στους 

αρμόδιους φορείς, που έχουν αναλάβει τους εμβολιασμούς 
παιδιών απόρων, ανασφάλιστων και ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων.

Σελ. 12

Εξοπλίζεται ο Νικητόπουλος με μελέτες
Με μελέτες και προτάσεις εξοπλίζεται ο επικέφαλής του 
«Άλλου Δρόμου» προκειμένου να είναι οι θέσεις του πιο 
κοντά στα πραγματικά προβλήματα της περιοχής και 
των δημοτών. Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε Επι-
στημονική Συνάντηση με πρωτοβουλία του υποψήφιου 
Δημάρχου Άργους - Μυκηνών Δημήτρη Νικητόπουλου 
της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών «Άλλος Δρόμος», στην 
αίθουσα «Παλατάκι» στους Μύλους.

Σελ.8

Επώνυμη γίνεται η αγκινάρα Ιρίων
Την θέση που της αξίζει θα αποκτήσει στην αγορά, η φη-
μισμένη αγκινάρα Ιρίων, αφού διεκδικεί να αποκτήσει 
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.).
Η μελέτη που ξεκίνησε έναν χρόνο πριν ολοκληρώθηκε 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εργαστή-
ριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, κατατέθηκε στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σελ. 20

Crash test για Τατούλη η Δευτέρα
Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας αποτελεί ένα 
crash test για ΤΟΝ Πέτρο Τατούλη και τον συνδυασμό 
του, μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Ο Περιφερειάρχης πρέπει να έχασε τον ύπνο του τις προ-
ηγούμενες ημέρες και απ΄ ότι φαίνεται θα συνεχίσει να 
αγωνιά τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. (φωτο αρχείου)

Σελ. 3
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Εμ, σε `φαγε ο έρωτας για την Μαντώ, χάθηκε να ερωτευτείς την Βίση, την Αλεξία…
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Μια δύσκολη εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τη Δευτέρα θα φανεί ποια είναι η δύναμη Τατούλη

Φωτογραφία αρχείου, από επεισοδιακή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου τον Απρίλιο2012, με κατοίκους περιοχής να αντιδρούν στην ψήφιση 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Οι εξελίξεις έρχονταν σαν βρο-
χή. Δεν προλάβαιναν ούτε καν 
οι ίδιοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι 
να παρακολουθούν τις ανακοι-
νώσεις που ξεπετάγονταν από 
κάθε πλευρά. Οι μεν ζητούσαν 
από τους δε να παραιτηθούν και 
τούμπαλιν, ενώ κατηγορίες εκτο-
ξεύονταν από κάθε πλευρά.
Ο Πέτρος Τατούλης πρέπει να 
έχασε τον ύπνο του, τις προ-
ηγούμενες ημέρες και απ΄ ότι 
φαίνεται θα συνεχίσει να αγωνιά 
τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, 
αφού μετά από όσα έχουν προ-
ηγηθεί συνεδριάζει στις 4.00 μ.μ, 
το Περιφερειακό Συμβούλιο στο 
«Αποστολοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Τρίπολης. Εκεί θα 
φανεί πραγματικά, αν η πλειο-
ψηφία των συμβούλων του τον 
στηρίζουν. Μάλιστα στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης συμπε-
ριλαμβάνεται και οι επερωτήσεις 
των Ν. Γόντικα και Β. Γούργαρη 
που ζητούν στοιχεία για έργα 
στην Πελοπόννησο και  για τις οι-
κονομικές δραστηριότητες των 
Αναπτυξιακών Εταιρειών ΑΕ που 
συμμετέχει και χρηματοδοτεί η 
Περιφέρεια.
Όλα είχαν ξεκινήσει με το …
ξήλωμα του θεματικού αντιπε-
ριφεριάρχη Ανδρέα Πουλά και 
την τοποθέτηση  του Φάνη Στε-
φανόπουλου στο συγκεκριμένο 
πόστο.
Το βελούδινο διαζύγιο όμως 
που επιδίωκε η πλευρά Τατούλη, 
δεν επήλθε και οι εξελίξεις ήταν 
ραγδαίες. Μέχρι και η παραίτη-
ση Τατούλη ζητήθηκε από τον 
Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Γιώργο Πουλοκέφα-
λο και τους αντιπεριφερειάρχες 
Μεσσηνίας Παναγιώτη Αλευρά, 
Κορινθίας Γιώργο Δέδε και τον 
μέχρι πρότινος θεματικό αντιπε-
ριφερειάρχη Ανδρέα Πουλά.

Η …καληνύχτα
Τα 4 βασικά στελέχη του Πέτρου 
Τατούλη τονίζουν ότι χάθηκε η 
πλειοψηφία και καταλήγουν να 
ευχηθούν «καληνύχτα» στον αρ-
χηγό της ποαράταξής τους: 
«Με καθυστέρηση δύο ετών 
και ελάχιστο χρόνο πριν από τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές ο Πε-
ριφερειάρχης Πελοποννήσου 
συγκάλεσε την Πέμπτη, τμήμα 
της περιφερειακής ομάδας της 
παράταξής του. 
Από τα 31 μέλη του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου, που συνθέτουν 
την παράταξη της πλειοψηφίας, 
σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση, προσκλήθηκαν τα 23 –και 

εξ αυτών μόλις τα 15 ανταποκρί-
θηκαν με τη φυσική τους παρου-
σία. Η γλώσσα των αριθμών είναι 
αμείλικτη και καθιστά σαφές και 
πέραν πάσης αμφιβολίας, πως 
η παράταξη του κ. Τατούλη έχει 
απωλέσει την δεδηλωμένη, έχει 
δηλαδή χάσει την πλειοψηφία 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί 
καμία έκπληξη. Και τούτο γιατί 
συνιστά την κατάληξη μιας πο-
ρείας, που ξεκίνησε πριν από 
δύο χρόνια με την εξαναγκα-
στική παραίτηση του αιρετού 
Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας 
Χρήστου Μαλαπάνη και συνε-
χίστηκε μέχρι πρόσφατα με την 
παράνομη «αντικατάσταση» του 
Αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Που-
λά, με διαδικασία εξωθεσμικής 
μεθόδευσης.
Πρόκειται για μία διαδρομή, που 
έχει εκτραπεί από τις διακηρυγ-
μένες αρχές της παράταξης το 
2010, τα χαρακτηριστικά της 
οποίας είναι εντελώς αντίθετα 
με εκείνα που εκφράζουν τις πο-
λιτικές μας αρχές. Μια διαδρομή 
που χαρακτηρίζεται από έλλειμ-
μα δημοκρατίας, αλαζονεία, 
εγωκεντρισμό, καθεστωτική νο-
οτροπία. Και έχει καταλήξει στην 
ουσιαστική διάλυση της παράτα-
ξης.
Η ευθύνη για αυτή την διάλυση 
και τον ευτελισμό κάθε δημο-
κρατικής διαδικασίας και συλ-
λογικής δράσης  βαραίνει απο-
κλειστικά τον περιφερειάρχη, ως 
επικεφαλής της. Αποτελεί στοι-
χειώδη πράξη πολιτικής ευθύνης 

να αναλάβει τις ευθύνες του και 
να υποβάλλει άμεσα την παραί-
τησή του.
Όλα τα παραπάνω μάς επιβάλ-
λουν για στοιχειώδους λόγους 
πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπει-
ας τη διαμόρφωση ανεξάρτητης, 
αυτοδιοικητικής πορείας, μακριά 
από πρακτικές, αντιλήψεις και 
νοοτροπίες που μας προσβάλ-
λουν. Παράλληλα, μάς  οδηγούν 
στην ανάγκη να χαράξουμε δια-
φορετικές διαδρομές. 
Γιατί τα προβλήματα δεν επιλύ-
ονται όταν συζητιούνται στους 
κλειστούς τοίχους των συνεδριά-
σεων, αλλά όταν τίθενται ενώπι-
ον των πολιτών.
Καληνύχτα και καλή τύχη, κ. Τα-
τούλη».

Η Ανανέωση 
Η μόνη λύση που απέμενε στον 
έμπειρο πολιτικό Πέτρο Τατούλη, 
ήτνα να αντιδράσει ζητώντας τις 
παραιτήσεις των άνωθεν και να 
ανακοινώσει ότι θα ανανεώσει 
τον συνδιασμό του με νέα πρό-
σωπα. Σε μια πολιτική αυτοδιοι-
κητική παράταξη η ανανέωση 
είναι χρήσιμο μέγεθος και ζωο-
γόνος δύναμη, δήλωσε ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος 
Τατούλης, και ανακοίνωσε ότι 
«είμαστε έτοιμοι για το νέο ανε-
ξάρτητο εγχείρημά μας, ο σκλη-
ρός πυρήνας του οποίου θα είναι 
ο ίδιος με το 2010».
Αναφερόμενος στη διαφοροποί-
ηση στελεχών της Περιφερεια-
κής αρχής ο κ. Τατούλης ανέφερε 
ότι πριν λίγες ημέρες το σύνολο 

της Εκτελεστικής Επιτροπής ανα-
γνώρισε το σημαντικό έργο που 
έχει επιτελεστεί, το οποίο είναι 
προϊόν συνολικής προσπάθειας. 
«Είναι αυτονόητο συνάδελφοι με 
πολιτική αυτογνωσία και ευθύνη 
να αναλάβουν την πρωτοβου-
λία ενός νέου εγχειρήματος και 
τιμώ την προσπάθειά τους. Με 
δεδομένο ωστόσο το διαζύγιό 
τους ζήτησα ως αυτονόητη την 
παραίτησή τους γιατί δεν μπο-
ρεί να στέκονται με τα δυο τους 
πόδια σε δύο διαφορετικούς πο-
λιτικούς χώρους. Από την πρώτη 
στιγμή θα έπρεπε να είχαν πα-
ραιτηθεί και εκτιμώ ότι οσονού-
πω θα το πράξουν. Τα τέσσερα 
αυτά άτομα προέκυψαν τελευ-
ταία γιατί ο καθένας είχε τις δικές 
του υπαρξιακές αγωνίες, όπως ο 
κ. Πουλοκέφαλος ο οποίος ισχυ-
ρίζεται ότι με Νεοδημοκράτες δε 
συνεργάζεται, ενώ τρείς μήνες 
πριν απένειμαν τα εύσημα στην 
προσπάθειά μας. Η εμπειρία της 
παράταξής μας θα αναπληρώσει 
αυτό το κενό.» 
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο 
«σύστημα Τατούλη» που μετα-
φράζεται όπως τόνισε σε πολύ 
δουλειά, αποφασιστικότητα, 
αποτελεσματικότητα και ολο-
κληρωμένο σχέδιο.

Τα μαρμαρένια αλώνια
Η αντιπαράθεση συνεχίζεται με 
τον πρόεδρο του περιφερειακού 
συμβουλίου Γ. Πουλοκέφαλο ο 
οποίος απαντά: «Πληροφορή-
θηκα   έκπληκτος   τους  προ-
σωπικούς  χαρακτηρισμούς  του  

Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου 
,στη  σημερινή  του  συνέντευξη , 
περί  υπαρξιακών  προβλημάτων,  
αλλά  δεν  θα  του  κάνω  τη  χάρη  
να  του  ανταπαντήσω  με  τον  
ίδιο  τρόπο.
Όταν  οι  θέσεις  του  στερούνται   
πολιτικών  όρων  και  επιχειρημά-
των ,   η γνωστή  και  δοκιμασμέ-
νη δίοδος  διαφυγής  για  αυτόν  
είναι   οι  χαρακτηρισμοί.   Και  
αυτό  του  το  αναγνωρίζω , το  
κατέχει, το  είδαμε  άλλωστε  σε  
πολλές  εκφάνσεις  της  πολιτικής  
του διαδρομής.
Τον  καταλαβαίνω.  Ο  πανικός  
πολλές  φορές  δημιουργεί  σαν 
επακόλουθο   «απώλεια  προσα-
νατολισμού»  και  εκεί  δεν  υπάρ-
χουν  διακρίσεις.
 Το  ψυχικό  απόθεμα ή  το έχεις  
ή  δεν  το  έχεις!  Και  αυτό  ο  κ. 
Τατούλης   δεν  το  έχει!  
Με  εμμονή  στις  αρχές  μου , 
τον  αφήνω  στην   « λογιστική  
του  κοσμογονία »  με  μία  όμως  
απαραίτητη  υπενθύμιση ,  κατα-
στάλαγμα   από  τη  σοφία  του  
λαού  μας.
 Όποιος  σπέρνει  ανέμους ,  θερί-
ζει  θύελες.
Στα  μαρμαρένια  αλώνια,  λοιπόν    
κ.  Τατούλη!»

ΝΔ και Τατούλης
Επίθεση όμως δέχθηκε ο Π. Τα-
τούλης και από τους Β. Σωτηρό-
πουλο  (Περιφ.Σύμβουλος  τ. Νο-
μάρχης Αργολίδος), Κ. Φούρκα 
(τ. Νομάρχης Λακωνίας) και Δ. 
Τσιγκούνης (τ.Δήμαρχος Λεωνι-
δίου), οι οποίοι αναρωτιούνται : 
«γιατί η Νέα Δημοκρατία εγκατέ-
λειψε την Πελοπόννησο»;       
Τονίζουν ότι «στην Πελοπόννη-
σο οι «αρμόδιοι»  της Νέας  Δη-
μοκρατίας ακολουθώντας πα-
ρελκυστική τακτική με διάφορα 
προσχήματα και επιχειρήματα 
κατώτερα των περιστάσεων και 
της ιστορίας της Νέας Δημοκρα-
τίας έχουν προκαλέσει σύγχυση 
και οργή στον κόσμο της Νέας 
Δημοκρατίας». Επισημαίνουν 
ακόμα μεταξύ άλλων ότι: «η Νέα 
Δημοκρατία της Ανεξάρτητης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των 
«αξιών και των αξίων» βρήκε στο 
πρόσωπο του κ. Τατούλη την ου-
σιαστική και συμβολική έκφρα-
ση των διακηρύξεών της με κα-
θυστέρηση τεσσάρων ετών.
Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Σαμα-
ράς θα πρέπει να ζητήσει εξη-
γήσεις για τον χειρισμό των θε-
μάτων της Αυτοδιοίκησης στην 
Πελοπόννησο».



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
0.

03
.2

01
4

Προκειμένου να ασκήσουν κρι-
τική στην πολιτική επιρροή του 
Πέτρου Τατούλη, τρεις αντιπερι-
φερειάρχες και ο πρόεδρος του 
περιφερειακού συμβουλίου, πε-
ριέλαβαν στους αναιτιολογήτως 
απόντες από συνάντηση που 
είχε προκαλέσει ο Περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου και την σύμ-
βουλο Γιούλα Λαπαθιώτη, την 
στιγμή που ζούσε το δικό της 
δράμα με το παιδί της να νοση-
λεύεται στο παίδων και τις ίδιες 
μέρες ο σύζηγός της στο Αττικό! 
Λογικό ήταν να εκραγεί κατά 
των πρώην συναδέλφων της η 
κα. Λαπαθιώτη τονίζοντας:
«Με τεράστια έκπληξη αλλά και 
απογοήτευση διάβασα την ανα-
κοίνωση των τριών Αντιπεριφε-
ρειαρχών και του Προέδρου του 
Περιφερειακού συμβούλου η 
οποία αποτελεί μνημείο παρα-
πλάνησης των πολιτών. Η ομάδα 
των τεσσάρων συμβούλων που 
είχαν απόλυτη πολιτική εξουσία 
καθ’ όλη την διάρκεια της θητεί-
ας τους και θέσεις ΕΜΜΙΣΘΕΣ 
προφανώς εξέλαβαν την ανοχή 
και την σιωπή μας ως αδυναμία 

και γι αυτό προκαλούν πλέον. 
Οι τέσσερεις έμμισθοι και διορι-
σμένοι σύμβουλοι (Αντιπεριφε-
ρειάρχες και Πρόεδρος) δηλώ-
νουν  ότι πρέπει να παραιτηθεί 
ο Πέτρος Τατούλης αφού από  
τους 23 που προσκλήθηκαν 
στη σύσκεψη του συνδυασμού, 
μόνο οι 15 ανταποκρίθηκαν με 
την φυσική τους παρουσία!!! 
Συγχαρητήρια κύριοι. Αν και τα 
ανθρώπινα προβλήματα έχουν 
μπει στα επικοινωνιακά σας παι-
χνίδια τότε θα έπρεπε να γνωρί-
ζετε ότι το ψέμα έχει κοντά πο-
δάρια. Δεν γνωρίζατε άραγε ότι 
την ημέρα της συνεδρίασης είχα 
και το παιδί μου στο Νοσοκο-
μείο Παίδων Αγία  Σοφία και τον 
σύζυγό μου στο Νοσοκομείο 
Αττικό; Σχεδόν απίθανο αφού 
ο ένας από τους υπογράφοντες 
είχε ενημερωθεί λεπτομερώς 
για όλα. 
Αλλά αν την προσωπική μου πε-
ριπέτεια την χρησιμοποιήσατε 
με έμμεσο τρόπο για να αποδεί-
ξετε επικοινωνιακά ότι ο Πέτρος 
Τατούλης έχει χάσει την πλειο-
ψηφία στους συμβούλους του 

μήπως είναι η ώρα να αναλογι-
σθείτε εσείς ποια πλειοψηφία 
εκπροσωπείτε και πώς έτυχε να 
ανακαλύψετε ότι είστε εργαλεία 
ενός καθεστώτος, που όπως 
υποστηρίζετε έχει ευτελίσει 
κάθε δημοκρατική διαδικασία, 
μόλις τρείς μήνες ,πριν τις εκλο-

γές; Και αφού σιωπήσατε όλα 
αυτά τα χρόνια πώς γίνετε να 
συνεχίσετε να κρατάτε τις θέσεις 
σας και να μην παραιτείστε ;;; Η 
αναφορά που κάνετε στο πρό-
σωπο του κου Χρήστου Μαλα-
πάνη προφανώς σκοπίμως είναι 
ελλιπής για ευνόητους λόγους.  

Δεν αναφέρατε μία σημαντική 
λεπτομέρεια: Όταν ο κος Μαλα-
πάνης ήρθε σε αντιπαράθεση 
με τον κο Τατούλη δεν παρέμει-
νε στη θέση του αλλά είχε την 
εντιμότητα να παραιτηθεί και 
φυσικά αυτό δεν ταιριάζει με τις 
πρακτικές που έχετε υιοθετήσει. 
Υπάρχει όμως και κάτι πιο σο-
βαρό και δυσάρεστο κύριοι που 
σιωπήσατε τρία χρόνια, ασκώ-
ντας εξουσία και αποφασίσατε 
την τελευταία στιγμή ρήξεις. Το 
δυσάρεστο είναι ότι όλα αυτά με 
τα οποία ασχολείστε τις τελευ-
ταίες μέρες στην πραγματικό-
τητα εκτός από τον μικρόκοσμο 
της πολιτικής δεν απασχολούν 
την κοινωνία που έχει εντελώς 
διαφορετικά προβλήματα από 
τα δικά σας. Δυστυχώς με την 
συμπεριφορά σας αποδεικνύε-
ται ότι η κρίση που περνάει ο τό-
πος όλα αυτά τα χρόνια δεν μας 
έκανε σοφότερους αλλά κυρίως 
σεμνότερους».

4
Στο πλευρό του Πέτρου Τατούλη η Γιούλα Λαπαθιώτη

Αδίστακτη πολιτική



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
0.

03
.2

01
4

Αυτοψία στο λιμάνι 
του Ναυπλίου εν όψει 
της έναρξης των έρ-
γων εκβάθυνσης, της 
εφαρμογής του κώδι-
κα ασφάλειας και της 
κατασκευής μαρίνας 
χωρητικότητας 270 
σκαφών, αλλά και εν 
όψει της μεγάλης Διε-
θνούς έκθεσης τουρι-
στικών σκαφών, έκανε 
ο υπουργός Ναυτιλίας 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώ-
της. Ο υπουργός επισή-
μανε
ότι, «όταν τα έργα αυτά ολο-
κληρωθούν θα αναδείξουν 
το Ναύπλιο σε ένα τουριστικό 
ναυτιλιακό προορισμό και θα 
έλεγα ότι δεν θα συγκρίνεται 
με κανένα άλλο μέρος, από 
την άποψη των υποδομών».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε 
ότι, «το Ναύπλιο είναι από 
τους προορισμούς που μπο-
ρούν να αναδειχθούν του-
ριστικά και μέσω του γιοτ 
και διαμέσου της κρουαζιέ-
ρας. Η κυβέρνηση έχει βά-

λει στόχο την αύξηση του 
τουριστικού ρεύματος της 
κρουαζιέρας και για να γίνει 
αυτό πρέπει οι λιμενικές μας 
υποδομές να είναι έτοιμες να 
υποδεχτούν μεγάλα κρου-
αζιερόπλοια με ασφάλεια. 
Ασφάλεια τόσο για το πλοίο 
όσο και για τους επιβάτες». 
Αναφερόμενος δε, στην έκθε-
ση του Μαΐου είπε: «κάνουμε 
μια συνολική παρέμβαση ιδι-
αίτερα στον τομέα του γιοτ 
για να μπορέσουμε να προ-
σελκύσουμε πολύ περισσότε-
ρα σκάφη. Τα τελευταία χρό-

νια μέσα από αυτή την λογική 
του διωγμού των «σκαφά-
των» η εθνική οικονομία έχα-
σε σημαντικά κεφάλαια, ανα-
πτύχθηκαν άλλοι προορισμοί 
και σήμερα προσπαθούμε να 
ξαναφέρουμε σκάφη στην ελ-
ληνική σημαία και σκάφη στις 
ελληνικές θάλασσες και στα 
λιμάνια, γι΄ αυτό άλλωστε κι 
υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου θα προχωρήσει και η έκθε-
ση των σκαφών το Μάιο στο 
Ναύπλιο, ώστε να αναδειχθεί 
ως τουριστικός προορισμός 
για σκάφη».

5

Έρχονται τα 
«ΕΝ AΡΓΕΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ»
για 3η συνεχή χρονιά

…εκπαιδεύοντας τις αισθήσεις!!

3,4,5 Απριλίου   από τις 18:00 το απόγευμα   
έως τις 22:00 το βράδυ στους στρατώνες του 
Καποδίστρια.
Ο Δήμος Άργους Μυκηνών, η ΚΕΔΑΜ και η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεπής στο ρα-
ντεβού τους με  τοπικούς οινοπαραγωγούς 
αλλά και με  ανθρώπους της τέχνης και του 
πολιτισμού, διοργανώνουν για 3η συνεχή 
χρονιά ένα ταξίδι που θα αφυπνίσει αλλά και 
θα… «εκπαιδεύσει τις αισθήσεις» σας. Ανα-
μείνατε περισσότερα….

Επισκεφτείτε το blog μας και δείτε στιγμιότυπα από τα «Εν 
Άργει Διονύσια»  των περασμένων ετών ή ακολουθήστε 

μας στο Facebook .
http://enargeidionisia.blogspot.gr

Facebook: ΕΝ ΆΡΓΕΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Βαρβιτσιώτης: Ασύγκριτο πλεονέκτημα 
οι υποδομές στο λιμάνι
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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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Το πράσινο γυαλί του Μιλτιάδη, 
έσπασε τα κοντέρ
Το πράσινο γυαλί με το οποίο έσκασε μύτη στο Ναύπλιο, ο Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης ήταν όλα τα …λεφτά.
Συζητήθηκε περισσότερο από το θέμα του λιμανιού, αλλά και 
από την ίδια την παρουσία του υπουργού στο Ναύπλιο. Μάλιστα 
τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά και σχολίαζαν τις στιλιστικές 
προτιμήσεις του Μιλτιάδη, σε σημείο που όπως που σφύριξε ένα …
πουλάκι να ενοχληθεί τόσο πολύ και να θυμώσει.
Αυτό θα φανεί, αν στην επόμενη εμφάνισή του ο Βαρβιτσιώτης θα 
ξαναφορέσει το πράσινο γυαλί ή αν θα το αλλάξει.
 

Υ.Ζ.

Όλες οι φωτογραφίες 
www.anagnostis.org/node/1656

Ξέχασαν 
τα δευτερεύοντα 
δίκτυα του Αναβάλου 
στην Ερμιονίδα
Την δημιουργία δευτερευόντων δικτύων για την άρ-
δευση της Ερμιονίδας από το νερό του Αναβάλου  και 
την εποικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης για 
τις καλλιέργειες καθώς παρατηρείται αλλαγή χρήσης 
αυτών κυρίως για χρήση  παραθεριστικών κατοικι-
ών, διεκδικεί η «Πρωτοβουλία πολιτών και φορέων 
της Ερμιονίδας για άμεση επίλυση του προβλήματος 
επάρκειας νερού».
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται 
ότι θα μεταφερθούν στην γεωγραφική περιοχή της 
Ερμιονίδας 7.8 εκ. κυβικά μέτρα ετησίως που σύμ-
φωνα με τους μελετητές αρκούν για την άρδευση 
22.000 στρεμμάτων. Το έργο αυτό προβλέπει την 
κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταβλητής δια-
μέτρου μήκους 45.8 χιλιομέτρων με τελική κατάληξη 
ορεινό σημείο στην περιοχή Βλαχοπουλέικα όπου θα 
κατασκευαστεί η τερματική δεξαμενή.
Οι διαπιστώσεις της Πρωτοβουλίας από την συγκε-
κριμένη μελέτη είναι οι ακόλουθες:
«Η πρώτη διαπίστωση που έγινε είναι ότι το έργο 
αυτό αν υλοποιηθεί δεν λύνει άμεσα το πρόβλημα 
για το οποίο κατασκευάζεται. Γιατί δεν έχει καν μελε-
τηθεί ο διαμοιρασμός στα τοπικά διαμερίσματα ,δη-
λαδή στους τελικούς χρήστες. Δυστυχώς σαν τοπική 
κοινωνία σε αυτό το θέμα μείναμε πίσω.
Επίσης είθισται σε έργα τέτοια τύπου, να γίνεται με-
λέτη από ειδικούς επιστήμονες ώστε να εκπονηθεί 
ένα σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης που θα μεγιστοποι-
ήσει τα οφέλη από την αύξηση του διαθεσίμου νε-
ρού υψηλής ποιότητας».
Η ομάδα εργασίας της πρωτοβουλίας πολιτών απο-
φάσισε να προτείνει προς δημόσια συζήτηση την 
ανάγκη δημιουργίας ενός αρδευτικού δικτύου (δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην υπάρχουσα μελέτη) που 
θα καλύπτει όλα τα τοπικά διαμερίσματα του δήμου 
μας και τη σύνταξη και υλοποίηση ενός ολοκληρω-
μένου τοπικού προγράμματος αναδιοργάνωσης της 
γεωργικής παραγωγής.
Επίσης προτείνει ότι το δίκτυο αυτό θα πρέπει να έχει 
την δυνατότητα να διαχειρίζεται μελλοντικές πηγές 
νερού όπως φραγμάτων αλλά και του νερού των μο-
νάδων βιολογικού σταθμού της περιοχής, να γίνει η 
σχεδιαζόμενη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων έτσι 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα νερού στα αστικά δί-
κτυα.
Η βασική ομάδα της «Πρωτοβουλίας πολιτών και φο-
ρέων της Ερμιονίδας για άμεση επίλυση του προβλή-
ματος επάρκειας νερού» αποτελείται από τους Ρο-
δοπαραγωγούς Ερμιόνης, την Παρέμβαση Πολιτών 
Ερμιονίδας, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ερμιόνης και 
την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης.



Ο κακός χαμός 
για το λιμάνι
Κακός χαμός έγινε με την επί-
σκεψη Βαρβιτσιώτη στο Ναύ-
πλιο. Σε τέτοιο σημείο, που ο 
νεαρός υπουργός ίσως να το ξα-
νασκεφθεί καλύτερα, όταν είναι 
να έρθει ξανά προς τα κάτω. 
Πού να  περίμενε ο Μιλτιάδης, 
ότι εκτός από τα trendy γυαλιά 
του που έκαναν τον γύρο του δι-
αδικτύου από τους Ναυπλιώτες 
χρήστες των κοινωνικών δικτύ-
ων, θα γινόταν και ο σάκος του 
μπόξ της διαμάχης Κωστούρου 
– Γραμματικόπουλου και ότι 
ανακατευόταν άθελά του στα 
δημοτικά του Ναυπλίου.
Το χειρότερο όμως είναι που ο 
Ναυπλιώτης λιμενάρχης Σπύ-
ρος Μαρίνος λίγο έλειψε να πα-
ραιτηθεί με όσα συνέβησαν στο 
παρασκήνιο και για λόγους που 
δεν έχουν αποσαφηνιστεί επα-
κριβώς.
Και να σκεφτεί κανείς ότι ο λιμε-
νάρχης είναι ο άνθρωπος που 
έχει πιστέψει απόλυτα ότι η ανά-
πτυξη του Ναυπλίου, μόνο μέσα 
από την ανάπτυξη του λιμανιού 
μπορεί να επιτευχθεί.  Και χάρη 
στη δική του εμμονή και επιμο-
νή -χωρίς βέβαια να παραλείπε-
ται και η συμβολή των υπολοί-
πων, στην αναλογία που τους 

αντιστοιχεί- θα προχωρήσουν 
τα τόσο σημαντικά λιμενικά 
έργα.

 Α.Γ.

Συμβούλιο Πρόληψης 
Παραβατικότητας
Στην δημιουργία τοπικού συμ-
βουλίου πρόληψης παραβα-

τικότητας κατευθύνονται στο 
Ανυφί. Πρόσφατα μάλιστα 
σε συγκέντρωση που πήραν 
μέρος η «Άλλη Πρόταση», ο 
Ανδρέας Βασιλείου δημοτι-
κός σύμβουλος δήμου Ναυ-
πλιέων, ο αντιδήμαρχος δή-
μου Ναυπλιέων κ. Τζαρίμας , 
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  Δ. 
Κοδέλας και ο Υποδιοικητής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης κ. 
Μητρόπουλος,  ο Πρόεδρος 
του Τοπικού Συμβούλιου του 
Ανυφιού,  κος Κ. Καραμπής, 
παρουσίασε τα δεδομένα και 
κατέθεσε την πρόταση σύστα-
σης του από το νόμο προβλε-
πόμενου «Τοπικού Συμβούλιου 
Πρόληψης Παραβατικότητας». 
Αντιδράσεις υπήρξαν μόνο 
από πλευράς των Αναρχικών, 
που καλούν τους κατοίκους 
να αποφύγουν τον χαφιεδισμό 
που καλλιεργούν τα νέα «ΤΕΑ» 
, υπογραμμίζοντας ότι «Χρησι-
μοποιούν και προπαγανδίζουν 
τον «εθελοντή χωροφύλακα» 
σαν ιδεολογικό μηχανισμό 
προστασίας της σημερινής 
κοινωνικής πραγματικότητας 
(ανισοκατανομή εισοδήματος, 
νέα φτώχεια, ανεργία, πολι-
τισμική παρακμή, έλλειμμα 
δημοκρατικής λειτουργίας 
των συμμετοχικών θεσμών). 
Προσπαθούν να πείσουν τους 
πολίτες να αποδεχθούν την κα-
ταστολή σαν μοναδική διέξο-

δο κοινωνικής ρύθμισης στην 
«κοινωνία» που σχεδιάζουν. 
Την «κοινωνία» του φόβου του 
φασισμού και της αγοράς». Μα 
καλά πόσο πίσω θα πάμε;

ΟΦ.

Τους αιφνιδίασε
Τους αιφνιδίασε όλους ο πρώ-
ην δήμαρχος Άργους, θέτο-
ντας ξαφνικά υποψηφιότητα 
για τον διευρυμένο Δήμο. Είχε 
αφήσει να πλανάται ακόμα και 
σε φίλους πως σκέπτεται πολύ 
σοβαρά να μεταπηδήσει στην 
περιφέρεια. Μάλιστα φερόταν 
και ο Περιφερειάρχης Πέτρος 
Τατούλης να έχει αποδεχτεί 
την υποψηφιότητα του κ. Πλα-
τή μέχρι που έσκασε η βόμβα: 
«Υποψήφιος Δήμαρχος ο Πλα-
τής». Ξερεί όλοι, μα περισσότε-
ρο ξερός θα έπεσε ο Κ. Αδρα-
χτάς που του είχε αρχίσει να 
του καλαρέσει η ιδέα του υπο-
ψηφίου δημάρχου, αποδεκτού 
και απ τις δύο «πλευρές».  Όσο 
για τον κ. Σωτ. Κωτσοβό που 
ήταν επικεφαλής της παράτα-
ξης που ανήκε ο κ. Πλατής, τι 
να πούμε; Μάλλον το είχε ψυλ-
λιαστεί και ετοιμάζει κι αυτός 
τις δικές του εκπλήξεις.

ΟΝ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 797

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 20.03.2014
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 
Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728
κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 
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Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
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Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή 
μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-
πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Tαυτότητα

Βραβείο 
στον Ναυπλιώτη 
Β. Καρούντζο

Ένα μεγάλο μπράβο στον 29χρονο 
Ναυπλιώτη Βασίλη Καρούντζο, που 
διακρίθηκε στο 16ο Διεθνές Συνέ-
δριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολο-
γίας.
Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε για τη 
μελέτη του που αφορούσε τη συ-
σχέτιση μεταξύ της λειτουργικής 
αιμορραγίας της μήτρας 2-3 χρόνια 
μετά την εμμηναρχή και την εμφά-
νιση του Συνδρόμου των Πολυκυ-
στικών Ωοθηκών αργότερα στην 
εφηβεία, η οποία πραγματοποιήθη-
κε στο Τμήμα Παιδικής – Εφηβικής 
Γυναικολογίας και Επανορθωτικής 
Χειρουργικής της Β’ Μαιευτικής - Γυ-
ναικολογικής κλινικής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

Υ.Ζ. 

ΔΕΥΑΝ και έργα! 
“Επί της 25ης Μαρτίου γίνεται αντικατάσταση 
του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, μεταφοράς 
νερού απο τη δεξαμενή Ακροναυπλίας, ενώ τη 
Τετάρτη θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο 
νέος εξοπλισμός στη δεξαμενή του Προφήτη 
Ηλία για την τροφοδότηση του Τολού με πόσι-
μο νερό σε συνεχή βάση. Ελπίζουμε να πάνε 
ολα καλά και οι Τολιανοί να έχουν επιτέλους 
καθαρό, πόσιμο νερό, αυτονόητο αγαθό τόσο 
για τους ίδιους όσο και για την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής.  
Η ΔΕΥΑ Ναυπλίου, παρά το μικρό σχετικά 
μέγεθός της, παρουσιάζει τα 2 τελευταία 
χρόνια εξαιρετικά μεγάλη απορροφητικότητα 
κοινοτικών πόρων για έργα υποδομής , ύδρευ-
σης, αποχέτευσης”. Όλος ο σχολιασμός ανήκει 
στην διευθύντρια της ΔΕΥΑΝ στο φέις μπουκ 
με την κορύφωση της σκέψης της: «Ελπίζουμε 
να πάνε όλα καλά και οι Τολιανοί να έχουν 
επιτέλους καθαρό, πόσιμο νερό, αυτονόητο 
αγαθό…». Τι σημαίνει; Επαφίουμε τις ελπίδες 
μας στην τύχη ή είμαστε γνώστες της ποιότη-
τας του έργου;

ΟΦ.



Πω, πω Σωτήρες!!!

ΒΡΕ καλώς τα παιδιά! Ένας ένας εμφανίζονται 

απ το πουθενά για να μας σώσουν. Τόσα χρόνια 

κούρνιαζαν στις δουλίτσες τους και ούτε που 

γνώριζαν τα προβλήματα των δήμων, εκτός εκεί-

νων που πιθανόν να συνέπιπταν με τα δικά τους 

ενδιαφέροντα. Να, κάτι βιογραφικά, 

τόσα ... να με το συμπάθιο.

ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ επιτυχημένους υποψη-

φίους δημάρχους και συμβούλους 

στην προσωπική ζωή τους, αναρω-

τιέμαι γιατί απέτυχε τούτη η χώρα 

με τους πανέξυπνους ανθρώπους και χρειάστηκε 

να μας βάλουν σε κατάσταση κατοχής που άλ-

λους ψηφίζουμε και άλλοι αποφασίζουν.

Α, ΡΕ τι έχουν στο μυαλό τους να μας φτιάξουν. 

Οράματα και Τάματα, που θάλεγε κι ο Μακρυ-

γιάννης. Ειδικά αυτοί που έχουν την εμπειρία, 

που καθ όσον χρόνο ήσαν στα πράγματα, δεν 

είχαν καν προλάβει να σκεφτούν τις λύσεις που 

προεκλογικά θα βρουν για τα προβλήματα που 

οι ίδιοι ή οι όμοιοί τους δημιούργησαν.

Σ ΑΥΤΗ την χώρα κανείς δεν ευθύνεται για το 

παρελθόν. Παρθενογενέσεις σε καθημερινά. 

Όλοι οι ανίκανοι ανήκουν πάντα στο αντίπαλο 

στρατόπεδο, ακόμα κι αν δεν διοίκησαν ποτέ. 

Μόνο και μόνο που βρίσκονται “απέναντι” αρκεί 

να πάνε όλα στραβά. Ποιό κόμμα καλέ, το κώμα; 

Μα τι λέμε τώρα. Η παρέα μας είναι αυτή που 

καθορίζει την ποιότητα και δίνει τις λύσεις.

ΟΠΩΣ τότε που παίρναμε αμπάριζα και ελευθε-

ρώναμε τα ¨”πουλάκια”. Διαλέγαμε τους πιο γρή-

γορους που σπάνια ήταν οι πιο έξυπνοι. Έτσι και 

σήμερα, οι επιλογές αφορούν αυτούς που είναι 

πιο γρήγοροι στο μπλα μπλα και όχι στο μυαλό, 

στην γνώση. Ακριβώς εκείνους που χρειάζονται 

για να εκπροσωπήσουν ένα κοπάδι ψηφοφόρων 

που μόνο βελάζει, ζητώντας το τύλωμα,  την 

προσωπική του ικανοποίηση δηλαδή.

ΜΕΓΑΛΟ πράγμα να εκπροσωπήσαι. Μεγαλύτερο 

απ το να εκπροσωπείς γιατί θα πρέπει να απο-

δεικνύεις στον εαυτό σου καθημερινά πως αυτός 

που σε εκπροσωπεί είναι ικανότερος από σένα.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Ανακοινώθηκαν οι 20 πρώτοι υποψήφιοι της ΑΥ.Ρ.Α

Υπό τον Κοκκινόπουλο, ο Γκιόλας

Σε πολλούς άξονες θα στηριχτεί η πολιτική Νικητόπουλου

Εξοπλίζεται με μελέτες ο «Άλλος Δρόμος»
Μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα Επιστημονική 
Συνάντηση της 15ης 
Μαρτίου, πραγμα-
τοποιήθηκε με πρω-
τοβουλία του υπο-
ψήφιου Δημάρχου 
Άργους - Μυκηνών 
Δημήτρη Νικητό-
πουλου της Δημοτι-
κής Κίνησης Πολιτών 
«Άλλος Δρόμος», 
στην αίθουσα «Πα-
λατάκι» στους Μύ-
λους, με συμμετο-
χή επιστημόνων οι 
οποίοι εργάζονται 
και δρουν εντός του 
Καλλικρατικού Δήμου, επιτυ-
χημένων τοπικών επιχειρημα-
τιών και προσκεκλημένων ειδι-
κών επιστημόνων, Καθηγητών 
Πανεπιστημίου. 
Στο πλαίσιο της Συνάντησης 
παρουσιάστηκαν καινοτόμες 
και υλοποιήσιμες προτάσεις, 
γύρω από τους άξονες  επι-
χειρηματικότητα,  τουριστική 
ανάπτυξη,  εξαγωγή αγροτι-
κών προϊόντων, πολιτιστική 
ανάπτυξη, πολεοδομικός σχε-
διασμός, έρευνα και εκπαίδευ-
ση των πολιτών και στελεχών 
του Δήμου και  βελτίωση των 
παρεχόμενων από το Δήμο 

υπηρεσιών προς τον Πολίτη. 
Οι συμμετέχοντες αναφέρ-
θηκαν στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος και ο 
Δημότης, αλλά και τις αντίστοι-
χες λύσεις με βάση ένα ρεαλι-
στικό πλάνο, το οποίο απαντά 
όχι μόνο στο τι πρέπει να γίνει 
αλλά και στο ποια είναι η βέλ-
τιστη μέθοδος υλοποίησης, με 
σαφές χρονοδιάγραμμα και 
προϋπολογισμό. 
Ως γεγονός ήταν πρωτοπόρο 
για την περιοχή μας, αφού οι 
περισσότερες συναθροίσεις 
πραγματοποιούνται στο πλαί-
σιο κάποια ημερίδας, η οποία 
λίγα έχει να προσφέρει με την  

παραδοσιακή και καθιερωμέ-
νη πρακτική εφαρμογής της. 
Αντίθετα, η Επιστημονική Συ-
νάντηση, μετά από 10 ώρες 
πραγματικής και κοπιώδους 
δουλειάς, είχε να παρουσιάσει 
ένα ρεαλιστικό πλάνο δράσης 
με τακτικό τρόπο και με επιδί-
ωξη τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των Δημοτών. Είναι 
προφανές ότι η Δημοτική Κίνη-
ση Πολιτών «Άλλος Δρόμος», 
μετά από το γεγονός έχει στα 
χέρια της ένα στρατηγικό και 
πρακτικό εργαλείο για να υλο-
ποιήσει στην περίπτωση που 
εκλεγεί. 

Ευόδωσε η πρώτη προσπάθεια 
του Παντελή Κοκκινόπουλο, 
για την συγκρότηση του ψηφο-
δελτίου με το οποίο θα διεκδι-
κήσει το δήμο Ναυπλίου.
Ο συνδυασμός που ονομάζε-
ται «Αύρα» ξεκινά με 20 ονό-
ματα, και ένα κάλεσμα για συ-
στράτευση.
Αν και ήταν αναμενόμενο, πά-
ντως προκαλεί συζήτηση η 
ανακοίνωση του ονόματος του 
Γιάννη Γκιόλα, ως υποψηφίου 
συμβούλου με τον συνδυασμό 
του Παντελή Κοκκινόπουλου. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο κος Γκιό-
λας είναι επικεφαλής του συν-
δυασμού «Άλλη Πρόταση», και 
εν ενεργεία δημοτικός σύμ-
βουλος. Βέβαια, από την πλευ-
ρά της η «Άλλη Πρόταση» έχει 
αντιδράσει θέτοντας επικεφα-
λής την κα Καραμολέγκου και 
ετοιμάζει ψηφοδέλτιο για να 
ξανακατεβεί στις εκλογές.
Οι 20 υποψήφιοι είναι: Αρα-
μπός Π. Λευτέρης (ξυλουρ-
γός), Βασιλείου Δημήτρης (ιδ. 

Υπάλληλος), Βενετσανόπουλος 
Βασίλης (ελ. Επαγγελματίας), 
Γκιόλας Γιάννης (δικηγόρος), 
Ηλιάδης Τάσος (συνταξιού-
χος ΙΚΑ), Καραμάνος Σάκης, 
(αγρότης), Κλημέντζος Δημή-
τρης (δημ. Υπάλληλος), Κοκο-
ρομύτης Κώστας (αγρότης), 
Κυριαζόπουλος Γιώργος (αυ-
τοαπασχολούμενος), Λέκκας 
Δημήτρης (εκπαιδευτικός),  
Μάντζιου Νότα (συνταξιού-
χος εφοριακός), Μερεκούλια 

Ναταλία (τραπεζουπάλληλος), 
Μερσινιάδης Γιάννης (συντα-
ξιούχος εφοριακός), Μότσης 
Φώτης (εκπαιδευτικός, λογο-
τέχνης), Νταή Χρυσή (συντα-
ξιούχος τραπεζουπάλληλος), 
Ντάκουλιας Γρηγόρης (εργαζό-
μενος στο ΕΚΑΒ), Πεθεριώτης 
Αποστόλης (αγρότης), Πολυ-
ζώνη Ειρήνη (ιδ. Υπάλληλος), 
Σωτηρόπουλος Βασίλης (γεω-
πόνος), Τσιρίκος Αντώνης (ιδ 
υπάλληλος).
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Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελ-
τίου «Προοδευτική Συμμαχία Ερ-
μιονίδος», ανακοίνωσε ο υποψή-
φιος δήμαρχος Τάσος Λάμπρου.
Ο υποψήφιος δήμαρχος παράλ-
ληλα επισημαίνει τρεις προϋπο-
θέσεις βάση των οποίων κατεβαί-
νει στις εκλογές:
Πρώτη προϋπόθεση η συγκρό-
τηση ενός ισχυρού ψηφοδελτίου 
από υποψηφίους  που θα διακρί-
νονται από το ύφος τους  ,το ήθος 

τους ,την επαγγελματική τους κα-
ταξίωση, την επιστημονική τους 
γνώση και την κοινωνική τους 
προσφορά 
Δεύτερη προϋπόθεση  ότι επι-
μένουμε στην πρόταση μας να 
συνδιαμορφώσουμε  με άλλες 
δημοτικές κινήσεις ,με τους κοι-
νωνικούς εταίρους , με τους κοι-
νωνικούς συλλόγους ,ένα προ-
οδευτικό κοινωνικό συμβόλαιο,  
μία νέα κοινωνική συμφωνία για 

την πρόοδο του τόπου μας ,για 
την οικονομική και κοινωνική  
ανάπτυξη της Ερμιονίδας
Τρίτη προϋπόθεση  είναι  να  δι-
ατυπώσουμε μία ολοκληρωμένη 
πρόταση , ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα δράσης για την επό-
μενη δημοτική περίοδο 2014-
2019.
Σ΄ αυτήν  την προσπάθεια θα 
αξιοποιήσουμε τόσο την γνώση 
,την εμπειρία ,την επιστημονική 
κατάρτιση όσο και τον ενθουσια-
σμό ,τη βούληση ,την θέληση ,την 
ανανέωση του στελεχιακού μας 
δυναμικού 

Οι υποψήφιοι
1.Αντωνόπουλος Αντώνης  του  
Αθανασίου (Διδάκτωρ μηχανικός 
– Δημοτικός Σύμβουλος Κρανιδί-
ου 1999-2006) 
2.Γαλιάτσου – Αθανασούλα  Απο-
στολία  του Τριαντάφυλλου (Ιδιω-
τική υπάλληλος) 
3.Γκιώνης Ιωάννης του Ανδριανού 
(Δικηγόρος, δικηγορικού συλλό-
γου Ναυπλίου) 
4.Ευαγγέλου Έλενα του Γεωργίου 
(Αρχιτέκτων εσωτερικού χώρου – 
Πτυχιούχος  Κοινωνικής Θεολογί-

ας Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
5.Καπόγιαννης  Κων/νος του Πα-
ναγιώτη - Κόντος (Πολιτικός μη-
χανικός ΤΕ πολιτικών έργων υπο-
δομής)
6.Κουλούρης Σπύρος  του  Δημη-
τρίου (Συνταξιούχος Ναυτικός) 
7.Μπουρίκας Γιώργος του  Ιωάννη 
(Δικαστικός επιμελητής ,Αντιπρό-
εδρος του συλλόγου δικαστικών 
επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου 
–Καλαμάτας) 
8.Παριανός Πέτρος του Ιωάννη 
(Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ Δη-
μοτικός Σύμβουλος Κρανιδίου 
1987-1990 και 1999-2002 Δημοτι-
κός Σύμβουλος Ερμιονίδας 2013-
2014) 
9.Σχοινά Ιωάννα του  Αναργύρου 
(Ιατρός, Δ/ ντρια ΕΣΥ (Πυρηνικής 
ιατρικής) 
10.Τουτουντζή  - Καμπούρη Δή-
μητρα (Συνταξιούχος  δημόσιος 
υπάλληλος  Δημοτική σύμβουλος 
Ερμιονίδας 2011-2014)
11.Φωστίνης  Εμμανουήλ του Μι-
χαήλ (Καθηγητής μαθηματικών)
12.Κρητικός Ανδρέας (Καθηγητής 
μαθηματικών –φροντιστής δημο-
τικός σύμβουλος Ερμιόνης 2006 

-2010)

13. Λαμπράκη  Mαρία (Μαίρη) 

του Προδρόμου (Συνταξιούχος 

υπομηχανικός) 

14. Οικονόμου Μαρία (Αρχιτέ-

κτων μηχανικός)

15. Παπανδριανού Άννα (Οικιακά 

– αγρότισσα) 

16. Στάγια Μαρίνα (Ιδιωτική υπάλ-

ληλος)

17. Στάικος Παναγιώτης (Ελεύθε-

ρος επαγγελματίας) 

18. Κονδύλης Παναγιώτης (συ-

νταξιούχος πλοίαρχος εμπορικού 

ναυτικού)

19. Σαράντος Άγγελος (επίτιμος 

προϊστάμενος Α΄/θμιας εκπαίδευ-

σης, πρώην σχολικός σύμβουλος)

20. Πατεράκη – Μπινιάρη Βασιλι-

κή (Αγρότισσα – κτηνοτρόφος) 

21. Φασιλής Νικόλαος (Ιδιωτικός 

υπάλληλος Πρόεδρος της Τ. Κ. 

Κοιλάδας 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘ: ΠΑΞΩΝ 38 (2ος όροφος) 
Τ.Κ. 11362
Τηλ. : 210 2470615 (ΑΘΗΝΑ)
Κιν. : 6932233150
Φαξ : 210 2486423 (ΑΘΗΝΑ)
Email : christos@
antonopouloslaw.gr
    

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΔΙΕΥΘ: ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΔΟΥ 16  Τ.Κ. 
21100
Τηλ. : 27520 26306 (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Κιν. : 6932233150
Φαξ : 27520 26306 (ΝΑΥΠΛΙΟ)
Email : nafplio@
antonopouloslaw.gr

«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Ημερίδα της ΠΕΔ στο Άργος

Ανακοίνωσε τα πρώτα 21 ονόματα και της Προοδευτικής Συμμαχίας Ερμιονίδος

Φτιάχνει ψηφοδέλτιο ο Λάμπρου

Ημερίδα με θέμα : «Νέα Προγραμματική 
Περίοδος - Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 
(Σ.Ε.Σ.) 2014-2020» οργανώνει στο Άρ-
γος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πε-
λοποννήσου.
Η ημερίδα οργανώνεται  την Παρασκευή 
21 Μαρτίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ., στο 
Άργος, στο Αμφιθέατρο του Μπουσου-
λοπούλειου Γυμνασίου Άργους (Δ/νση: 
Δαναού 26, Άργος) με θέμα: «Νέα Προ-
γραμματική Περίοδος – Σύμφωνο Συ-
νεργασίας ( Σ.Ε.Σ. ) 2014-2020»
Πρόγραμμα  Εργασιών Ημερίδας
18.00 -18.15 Προσέλευση –Εγγραφή 
συμμετεχόντων
18.15 - 18.30  Χαιρετισμοί
Καλωσόρισμα κ. Καμπόσου Δημητρίου, 
Δημάρχου Άργους–Μυκηνών, Αντιπρό-
εδρου ΠΕΔ  Πελοποννήσου
Καλωσόρισμα κ. Νίκα Παναγιώτη, Δη-
μάρχου  Καλαμάτας,       
Προέδρου ΠΕΔ Πελοποννήσου

18.30 - 20.00
Εισήγηση:  Γενικά στοιχεία της Προγραμ-
ματικής Περιόδου 2014 – 2020
 για την Ελλάδα/Διαδικασίες – χρονοδιά-
γραμμα σχεδιασμού
Εισηγητής: κ. Ιακωβίδης Δημήτριος, 
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρα-
τηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ( ΕΥΣΣΑ-
ΑΠ ) Υπουργείου Ανάπτυξης
Εισήγηση: Η Αναπτυξιακή Στρατηγική 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου την  
προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 / 
Έξυπνη Εξειδίκευση
Εισηγητής: κ. Κούτρης Παναγιώτης, 
Προϊστάμενος Μονάδας Α’ 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περι-
φέρειας Πελοποννήσου
Εισήγηση:  Ο Σχεδιασμός του ΠΕΠ Πελο-
ποννήσου 2014 - 2020
20.00 - 20.30
Τοποθετήσεις συμμετεχόντων

Οι προγραμματικές 
αρχές Σφυρή

Τις προγραμματικές αρχές και 
τους υποψήφιους συμβούλους 
του παρουσιάζει τη Δευτέρα 
31 Μαρτίου 2014 στις 19:30 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Γενικού Λυκείου Κρανιδί-
ου, ο Δημήτρης Σφυρής.
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Ο παππούς στο μπαλκόνι απολάμβανε τον σκέτο ελληνικό 
καφέ στην μεγάλη αγαπημένη του κούπα. Αγαπημένη 
γιατί είχε την φωτογραφία του εγγονού, του Πετράν. Το 
ραδιοφωνάκι ακουμπισμένο πάνω σε ένα μαρμαράκι, μέσα 
στην μεγάλη γαρδένια, μετέδιδε τις ειδήσεις της ημέρας. 
Καθώς ετοιμάστηκε ο παππούς να πάρει μια γουλιά καφέ 
ακόμα, η εναλλαγή εικόνων  του έπαιξε ένα παράξενο 
οπτικό παιγνίδι. Τα μάτια του γέμισαν με την εικόνα του 
Πετράν καθώς σήκωσε την κούπα. Ο ίδιος ο Πετράν, 
άρχισε να εμφανίζεται στην σκάλα καθώς κατέβαζε την 
κούπα. Κοινό φόντο και των δυο εικόνων το Αργείτικο 
κάστρο.  
-Καλώς τον, ( είπε χαμογελώντας ο παππούς) η κούπα με 
την φωτογραφία σου, είναι από τα  καλύτερα δώρα σου. 
-Ε, να με θυμάσαι παππού, όταν είμαι μακριά. Τι ακούς 
στις ειδήσεις; 
-Την αιώνια αντίφαση του νεοέλληνα μεταξύ λογικής 
και συναισθήματος. Τελικά είμαστε καταδικασμένοι να 
υπακούσουμε στο αδίστακτο συναίσθημα. 
-Μα τι λες τώρα εγώ στο ραδιόφωνο ακούω για το πώς 
θα διατεθεί το πρωτογενές 
πλεόνασμα. 
-Μα ακριβώς εκεί στο 
μοίρασμα είναι το 
συναίσθημα, ενώ η λογική 
θα ήταν αν και πως 
μπορούμε να βγούμε από 
την κρίση και τα μνημόνια. 
Το μοίρασμα είναι ένα 
κόκκαλο κρεμασμένο 
σε ένα ξύλο και εμείς ο 
λαός τα κουτοκούταβα, 
θα χωριστούμε σε χίλια 
κομμάτια, ποιος θα 
πρωτογλύψει το δεμένο 
κόκκαλο. Και τότε, 
αρχίζουν τα σπρωξίματα, 
οι διχόνοιες, τα μίση, το 
ψηφοθηρικό «πιθανόν» 
βόλεμα του καθενός. Νοοτροπίες που μας οδήγησαν σε 
εμφυλίους πολέμους και στην σημερινή κρίση. Όταν 
κυριαρχεί το νοσηρό συναίσθημα βλέπεις την ψυχή της 
νεκρής θείας να σου κάνει το καντήλι ηφαίστειο. 
-Τι είπες παππού; 
-Πετράκι,  σου έφερα καφεδάκι, δεν νομίζω να μην το 
θέλεις , έχουμε και καινούργια ιστορία από τον παππού αν 
άκουσα καλά. 
-Καλά άκουσες γιαγιά, για λέγε παππού. 
-Λοιπόν, ο συμμαθητής μου ο Θανάσης ήταν μια 
ενδιαφέρουσα προσωπικότητα από τα σχολικά χρόνια. 
Απογειωνόταν με την ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ 
του και προσγειωνόταν με την τεράστια αίσθηση της 
πραγματικότητας που τον διέκρινε. Ισορροπούσε τέλεια 
μεταξύ συναισθήματος και λογικής. Έγινε τραπεζικός, 
με αυτή την ισορροπία μέσα του διακρίθηκε στον χώρο 
του. Πριν δώσει ένα δάνειο ακόμα και την περίοδο 
των παχιών αγελάδων ανάλυε τα δεδομένα, με την 
λογική της πραγματικότητας. Με το ιδιαίτερο χιούμορ 
του προσάρμοζε το ποσό που χορηγούσε στον πελάτη 
του. Ακόμα και για τον εαυτό του, όταν ζήτησε ένα 
στεγαστικό δάνειο έκανε ιδιαίτερα αυστηρή ανάλυση της 
πραγματικότητας του. 
Όταν ξεκίνησε να χτίζει το σπίτι του, για ένα διάστημα 
μετακόμισε σε ένα γειτονικό σπίτι. Μαζί τους ήταν και 
η βαριά άρρωστη αδελφή της μάνας του. Δεν είχε παιδιά 
και ζούσε μαζί τους. Ένα βράδυ ακούστηκε το παράξενο 
κράξιμο ενός πουλιού. 
-Θανασάκη, ήρθε η ώρα μου. ( Είπε η βαριά άρρωστη 
θεία.) Είναι το νεκροπούλι. 
-Θεία έλα να πιείς το φάρμακο σου και άσε τις χαζομάρες.( 
Ακούστηκε ξανά το παραπονεμένο κράξιμο του πουλιού.) 
-Ήρθε η ώρα μου, παιδάκι μου. 
-Ναι αφού ανάλυσε όλα τα δεδομένα των  ιατρικών 

εξετάσεων σου, η ερωτευμένη κουκουβάγια που κράζει 
αυτή την στιγμή, αποφάνθηκε με την βαθιά επιστημονική 
της γνώση ότι σου απομένουν τρεις ώρες ζωής. Δεν 
αφήνεις τις χαζομάρες θεία, άντε καληνύχτα. 
-Μετά από τρεις – τέσσερις ώρες ο Θανάσης ξύπνησε από 
το τράνταγμα της μάνας του. 
-Ξύπνα Θανάση μου, η θεία έφυγε. 
-Ήταν χαράματα, μπήκε ο Θανάσης στην τραπεζαρία είδε 
όλους του καθρέπτες σκεπασμένους με πανιά, η  θεία 
μέσα την κάσα με ένα αδιόρατο χαμόγελο ανακούφισης 
στα χείλη της. Εκείνη την στιγμή ακούστηκε πάλι το 
παραπονεμένο κράξιμο του πουλιού. Του Θανάση του 
φάνηκε ότι κουνήθηκε το κεφάλι της θείας του σα να του 
έλεγε, στα έλεγα εγώ. Αλλά πρόσεξε ότι μια γειτόνισσα  
που έκανε νυχτέρι παρηγοριάς ξύπνησε τρομαγμένη 
από την φωνή του πουλιού και κούνησε το φέρετρο. Και 
μισοκοιμισμένη φώναξε.
-Το καντήλι της νεκρής, το καντήλι της νεκρής, είναι 
αναμμένο ; 
-Ναι, είναι αναμμένο,  (είπε μια άλλη). 
-Τότε κάτι έχουμε ξεχάσει και γυρνάει ο χάρος κοντά μας. 

-Το μαντήλι, (είπε μια άλλη 
θεία). 
-Ποιό μαντήλι; (Ρώτησε ο 
Θανάσης). 
-Δεν πήρε απάντηση μια 
γριά έτρεξε και έδεσε 
ένα μεγάλο μαντήλι στην 
σκάλα. 
-Να, με το μαντήλι δένουμε 
το κακό και δεν πάει 
πουθενά, άκου σώπασε το 
νεκροπούλι. 
-Ο Θανάσης άρχισε να 
σχοινοβατεί μεταξύ λογικής 
και παράνοιας, αποσύρθηκε 
διακριτικά και πήγε στην 
κουζίνα να φτιάξει ένα 
καφέ. 

-Όχι μην ανοίγεις το 
παράθυρο δεν πρέπει να μπει το κακό στο σπίτι.(Πάλι τον 
πρόλαβε η άλλη θεία.) 
-Είπε να δώσει τόπο στην οργή. Βγήκε έξω στο μπαλκόνι, 
στο κλειστό παράθυρο είδε ένα γεμάτο ποτήρι. Νόμισε 
ότι ήταν νερό το άδειασε μονορούφι, αλλά ήταν κρασί 
και μάλιστα από το καλό. Έβαλε πάλι πίσω το ποτήρι. 
Δεν πρόλαβε να ευχαριστηθεί ούτε μια γουλιά καφέ, όταν 
βγήκε έξω μια θείτσα και άρχισε να ουρλιάζει. Το βαρύ 
κρασί τον ζάλισε λίγο, ήταν και νηστικός.
-Είναι εδώ η ψυχούλα της ακόμα. ( Βγήκαν και άλλες 
γυναίκες  στο μπαλκόνι και εκστασιασμένες έβλεπαν το 
άδειο ποτήρι. Ο Θανάσης προτίμησε να μην μιλήσει.) 
Γρήγορα να το γεμίσουμε είναι διψασμένη η κακομοίρα!
-Κοιτάξτε να την μεθύστε να μην περάσει το αλκοτέστ 
του χάρου και να μας την γυρίσει πίσω βρικόλακα! 
(Μονολόγησε μέσα του ο Θανάσης και μόνο στην ιδέα 
του αλκοτέστ ξέσπασε σε πνιχτά γέλια που έκρυβε με την 
παλάμη του.) 
-Έλα παιδάκι μου μην κάνεις έτσι ( του είπε η άλλη θεία 
του, η οποία λόγω συνθηκών, αντιλήφθηκε τα πνιχτά γέλια 
ως έντονο θρήνο από τον ανιψιό). Μην κάνεις έτσι παιδάκι 
μου, αναπαύτηκε η ψυχούλα της. 
-Η κατάσταση παρά την θλίψη για τον θάνατο της καλή 
θείας ήταν κωμικοτραγική. 
-Νάτη , νάτη (φώναξε μια άλλη γριά, και κουνούσε τα 
χέρια της σαν το Μίκη Θεοδωράκη όταν τραγουδούσε την 
Ρωμιοσύνη). 
-Ποια καλέ; (Φώναξε η άλλη θεία με ένα τόνο υστερίας 
στην φωνή της.) 
-Η ψυχούλα της πετάξει μακριά προς την θάλασσα, νάτη 
νάτη κοίτα!
-Τότε στο βάθος του ορίζοντα, εκεί που άρχιζε να σπάζει η 
μαυρίλα της  νύχτας φάνηκε μια δέσμη φωτός να διαγράφει 

μια ημικυκλική τροχιά. 
-Νάτη νάτη Παναγίτσα μου, η 
ψυχούλα της μας χαιρετάει, φεύγει. 
-Ο Θανάσης δεν κρατιόταν άλλο, 
είχε βάλει και τα δυο χέρια του για 
να πνίξει τα δυνατά του γέλια. Η 
δέσμη φωτός που διέγραφε την ημικυκλική τροχιά στην 
νύχτα που τέλειωνε, δεν ήταν η ψυχή της θείας του. Ήταν 
ένα «κανονάκι» φωτός από το μεγάλο μπουζουξίδικο της 
παραλίας. Με δέσμες φωτός ξεπροβόδιζε, καλημέριζε τους 
πελάτες που ήπιαν γενναίες ποσότητες αλκοόλ και άφησαν 
μεγάλες ποσότητες από γαρύφαλλα πάνω στην πίστα. 
Κυκλοφορούσε μια φήμη ότι πολλά λουλούδια τέτοιων 
μαγαζιών προέρχονταν από νεκροταφεία. Τα λουλούδια 
από τα στεφάνια των νεκρών, αποκτούσαν μια δεύτερη 
αξία, όταν κάποιος μερακλής χόρευε σε εννέα όγδοα, την 
μεθυσμένη του αγωνία πάνω από την νοητή πηγάδα του 
θανάτου.  
-Έλα παιδάκι μου, σταμάτα, πάει τώρα καλοταξιδεύει η 
θεία. Έλα σταμάτα πάμε μέσα. 
-Ο Θανάσης όταν μπήκε μέσα αντίκρισε την νεκρή θεία 
και επανήλθε στα συγκαλά του. Ακούστηκε πάλι το  
νεκροπούλι αλλά με ένα πνιχτό κράξιμο αυτή την φορά. 
-Κάτι ξεχάσαμε, κάτι δεν πάει καλά, χάνει τον δρόμο  της η 
ψυχή, την φέρνει πίσω ο χάρος. (Είπε η γυναίκα που έπιασε 
την θέση της στην κεφαλή του φέρετρου.)
-Δεν θα πέρασε το αλκοτέστ ( σκέφθηκε ο Θανάσης και 
ήταν έτοιμος να ξεσπάσει σε γέλια αλλά τον σταμάτησε η 
τσιρίδα της άλλης θείας). 
-Το καντήλι, στο εικονοστάσι γρήγορα, τελειώνει το λάδι 
του. 
-Πάω εγώ θεία. (Ο Θανάσης δεν άντεχε άλλο την 
κατάσταση και πήγε να ανανεώσει το λάδι στο καντήλι, 
το φως του έδειχνε το δρόμο για να πάει η ψυχή στον 
άλλο κόσμο. Δεν έφτανε ο προβολέας του μπουζουξίδικου 
χρειαζόταν και το καντηλάκι! Πήγε στην κουζίνα και πήρε 
το λαδικό. Λαδικό λέγανε την δίλιτρη μπουκάλα από ουίσκι 
που βάζανε00 το λάδι. Ρίχνει λίγο λάδι και αρχίζει ένα 
πανηγύρι φωτιάς μέσα στο καντήλι. Τα  έχασε ο Θανάσης. 
Ξανά η  ερωτευμένη κουκουβάγια με ένα παραπονιάρικο 
ουρλιαχτό. Η ατμόσφαιρα πήρε διαστάσεις θρίλερ. Πάει να 
ξαναρίξει λίγο λάδι και το μικρό καντήλι γίνεται ένα μικρός 
Βεζούβιος.) Μακριά θεία, μακριά από μένα θεία συγχώρα 
με για τα γέλια δεν θα το ξανακάνω!!!
- Έντρομος επιστρέφει στην κουζίνα και εκεί 
αντιλαμβάνεται ότι αντί για λάδι έριχνε το ειδικό ποτό με 
βάση το κονιάκ που φτιάχνουν για παρηγοριά στις κηδείες. 
Ευτυχώς τα πνιχτά του γέλια πάλι για θρήνο τα πήραν!
-Κατάλαβες τώρα Πετράν, μέσα στο καντήλι της παρακμής 
πετάνε λίγο κονιάκ από το πλεόνασμα της παρηγοριάς 
και καθώς φουντώνει το καντήλι παραλύει η λογική 
μας. Ακόμα και  ο πιο λογικός χάνει την αίσθηση της 
πραγματικότητας. Επειδή είμαστε λαός συναισθηματικός 
έχουν βρει τον τρόπο να μας διαχειρίζονται. 
Εκείνη την στιγμή ακούστηκε ο αργός χτύπος της 
καμπάνας, νταν σιωπή νταν. 
-Κάποιος πέθανε στην γειτονιά ( είπε έντρομη η γιαγιά, και 
άρχισε να μαζεύει τα ρούχα από τα σκοινιά). 
-Τι κάνεις εκεί; 
-Δεν πρέπει να μένουν τα ρούχα κρεμασμένα όταν υπάρχει 
νεκρός….
 ( ο παππούς γελούσε δυνατά) ναι γέλα καημένε, φτου, 
φτου μακριά από εμάς (έκανε η γιαγιά και μπήκε με ένα 
μπόγο ρούχα βιαστικά μέσα). 
-Μην ξεχάσεις τα παράθυρα να κλείσεις και τις πόρτες μην 
βρει την ευκαιρία ο χάρος….(Πριν τελειώσει την κουβέντα 
του η γιαγιά είχε αρχίσει να κλείνει πόρτες και παράθυρα.)

*Η ιστορία είναι φανταστική αλλά ο συμμαθητής μου 
ο Βαγγέλης όταν πήγε να ανάψει το καντήλι της νεκρής 
θείας έριξε κονιάκ αντί για λάδι και λαμπάδιασε για λίγο η 
λογική του. 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Η νεκρή το καντήλι …. και το πλεόνασμα…. 
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Τεράστιο πρόβλημα έχει δη-
μιουργηθεί εδώ και έναν ολό-
κληρο χρόνο στην Αργολίδα, 
με την έλλειψη εμβολίων στους 
αρμόδιους φορείς, που έχουν 
αναλάβει τους εμβολιασμούς 
παιδιών απόρων, ανασφάλι-
στων και ευαίσθητων κοινωνι-
κών ομάδων.
Το θέμα παρότι έχει αναδειχθεί 
πολλές φορές από τον τοπικό 
τύπο και έχουν γίνει διαμαρτυ-
ρίες, παραμένει άλυτο, παρότι 
αφορά ένα σημαντικό κομμάτι 
του πληθυσμού.
Πρόβλημα όμως υπάρχει και με 
τον εμβολιασμό των βρεφών 
κάτω των 2 ετών που δεν κα-
λύπτονται από τις υπάρχουσες 
δομές.
Τα παραπάνω επισημαίνο-
νται και από τον βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Κοδέ-
λα, ο οποίος κατέθεσε και 
ερώτηση προς τον υπουργό 
Υγείας. Όπως τονίζει μεταξύ 
άλλων, παρά την εγκύκλιο Υ1/
Γ.Π.οικ.109797/8.11.2012 που 
αφορούσε τη δωρεάν χορή-
γηση και εμβολιασμό παιδιών 
και εφήβων άπορων, ανασφά-
λιστων και αυτών που δε δύ-

νανται να έχουν υγειονομική 
περίθαλψη για οποιουσδήπο-
τε ασφαλιστικούς λόγους, με 
ευθύνη του Υπουργείου, στο 
Νομό Αργολίδας εδώ και έναν 
τουλάχιστον χρόνο δεν έχουν 
χορηγηθεί εμβόλια.
Στον Άδωνη Γεωργιάδη τίθε-
νται τα εξής: 
Επειδή, ο εμβολιασμός όλων 
των παιδιών και των εφήβων 
πρέπει να αποτελεί προτεραιό-
τητα της Πολιτείας στο πλαίσιο 
της πρόληψης και της δημόσιας 
υγείας
Επειδή, ο υγειονομικός απο-
κλεισμός και η υγειονομική 
φτώχεια θα αποδειχθούν βρα-
δυφλεγής βόμβα στα θεμέλια 
της κοινωνίας και της όσο το 
δυνατόν καλύτερης και ομαλό-

τερης σωματικής, πνευματικής 
και ψυχικής ανάπτυξης των 
παιδιών,
Ερωτάται ο κ. Υπουργος:
Πότε θα προμηθευθούν οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες του Νομού 
Αργολίδας τα απαιτούμενα 
εμβόλια για την κάλυψη των 
εμβολιαστικών αναγκών όλων 
των ανασφάλιστων και άπο-
ρων παιδιών;
Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται 
στους  εμβολιασμούς  στην Αρ-
γολίδα;
Ποιος είναι ο πληθυσμός στό-
χος για  την Αργολίδα; 
Ποιες δυσλειτουργίες έχουν 
εντοπιστεί και πώς σχεδιάζεται 
να ξεπεραστούν; 
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Χωρίς πυξίδα και δίχως χάρτη
 

Για πρώτη φορά ένας λαός
είναι φοβισμένος περισσότερο απέναντι στη ζωή

παρά στο θάνατο.
Έλσα Κορνέτη, Ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας.

 
Ο φόβος του νεοέλληνα μπροστά στην ευθύνη της Ελευθερίας, 
στη διαφάνεια της επιτυχίας, στον ορθολογισμό της λογοδοσί-
ας, στο σεβασμό της Ιστορίαςτον συστέλλει, τον μικραίνει, τον 
κονταίνει, τον κάνει αόρατο, τον «εξαφανίζει». Δεν πρόκειται για 
ενδείξεις ευγενούς ψυχής ή μετριοπαθούς χαρακτήρα, αλλά για 
αμήχανη αφέλεια μπροστά στο κενό (και όχι βέβαια το «καινό», 
όπου και σ’ αυτό δυσθυμία δείχνουμε).
Χωρίς πλούτο και ιδίως χωρίς την επίδειξή του, ο νεοέλληνας 
έχει απωλέσει και τα τελευταία απομεινάρια της (εικαζόμενης) 
ταυτότητάς του.

Έτσι προτιμάει να περιχαρακωθεί πίσω από 
μια νοσταλγική ή φαντασιόπληκτη παρελ-
θοντολογία της ψευδοχλιδής παρά να συ-
ζητήσει με τα ίδια τα λάθη του, να κατανο-
ήσει τα ακατανόητα, τα αδιανόητα αλλά και 
τα αυτονόητα.
Αναζητεί πανικόβλητος λύσεις εντός αποτυ-
χημένων συνταγών αλλά και εκτός πραγμα-
τικότητας. Ανισορροπεί.
Η βελτιστοποίηση του νέου κόσμου δεν 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βίαιης ρευ-
στοποίησης του παλιού.
Άλλωστε και τα δύο στοιχεία (παλιό – νέο) 

συνυπάρχουν στο στάδιο της μετάβασης και δεν ακυρώνει η 
ενοχή την αθωότητα ούτε το αντίστροφο.
Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση Παλινόρθωση 
(απαξιωμένων) Τζακιών ή (ριψάσπιδων) Αρχηγών μέσω νεομορ-
φωμάτων δήθεν «ευρωπαϊστών», τάχατες «εκσυγχρονιστών» ή 
«φοβικών μεταρρυθμιστών».
Η νέα ισορροπία θα διαμορφωθεί σε πιο αξιόπιστα και γερά τε-
ντωμένα σκοινιά αλλά – δυστυχώς = δίχως το δίκτυ ασφαλείας 
(που νομίζαμε ότι είχαμε ως «περιούσιος» λαός).
Πάντως σ’ αυτή την επικίνδυνη στροφή της Ιστορίας η Αριστερά 
ανακάλυψε ότι δεν έχει δίπλωμα οδήγησης (ενώ έχει διακριθεί 
σε όλους τους τύπους καθοδήγησης).
Χρησιμοποιεί την προ-μεταπολιτευτική στοχοποίησή της ως 
επιχείρημα για τη μετα-μεταπολιτευτική αδυναμία της να χειρι-
στεί το μέλλον χωρίς να αναφέρεται στο παρελθόν. Η συνεχής 
επίκληση της ηθικής   συνείδησης δεν συνδέεται μόνο με την 
μη-εφαρμοσθείσα εισέτι ιδεολογία αλλά και με τις πραγματικές 
αλλαγές της εποχής (διαδίκτυο, παγκοσμιοποίηση). Δεν ζούμε 
όμως το τέλος των ψευδαισθήσεων αλλά τη ψευδαίσθηση του 
μη-τέλους. Κι όμως «τελειώνουμε», αν δεν έχουμε ήδη «τελειώ-
σει».
Ως αντίληψη, ως πρακτική, ως νοοτροπία, ως τρόπος (ούτε καν 
φιλοσοφία) ζωής, ως ανούσια πολιτική «γκρεμισμένων» μπαλκο-
νιών και στημένων debates.
Η νέα και νεανική χώρα φεύγει για το εξωτερικό (με αεροπλάνα 
και βαπόρια) και η παλιά και γερασμένη εξουσία ασχολείται με 
το πως θα (ξανα)κυβερνήσει το (άδειο) εσωτερικό.
Μας χρειάζεται επειγόντως ηγέτης που θα κόψει το γόρδιο δε-
σμό της ανομίας και θα μας βγάλει από «τη μακαριότητα της 
αδράνειας» και την «αβουλία του φόβου».
Ας εμφανιστεί, κι ας το κάνει, γνωρίζοντας κατά βάθος ότι οι έλ-
ληνες πάντοτε βρίσκουν τρόπο να τιμωρούν τους ευεργέτες και 
σωτήρες τους.

26-1-2013

Χωρίς εμβόλια τα παιδιά των ανασφάλιστων

Ανάλγητη η πολιτεία 

Σωματείο υπαλλήλων καφεζυθεστιατορίων - ξενοδοχείων ύπνου Ναυπλίου

Νεκροθάφτης της κοινωνικής 
πρόνοιας ο Βρούτσης

Νεκροθάφτη της κοινωνικής 
πρόνοιας αποκαλεί τον υπουρ-
γό  Εργασίας Γιάννη Βρούτση,  
το Σωματείο Υπαλλήλων Καφε-
ζυθεστιατορίων - Ξενοδοχείων 
Ύπνου Ναυπλίου, αναφερό-
μενο στις εξελίξεις του Ταμεί-
ου Πρόνοιας  Ιδιωτικού Τομέα 
(Τ.Α.Π.Ι.Τ.)  πρώην  Τ.Α.Ξ.Υ.
Η Διοίκηση του σωματείου 
τονίζει ότι ο υπουργός «έχει 
διακόψει τις απονομές των 
εφάπαξ των ασφαλισμένων  
γιατί μαγειρεύονται διάφορα, 
προκειμένου  το εφάπαξ που 
χτίστηκε δραχμή - δραχμή  από 
τις εισφορές μας  να κουρευτεί 
εκ νέου και το αποθεματικό να 
δεσμευτεί μέσω των Α.Π.Δ. του 
χρεοκοπημένου Ι.Κ.Α.  Επίσης 
καταργεί τη δυνατότητα επι-
στροφής εισφορών κλείνοντας 
20ετια ή αλλάζοντας επάγγελ-
μα και παραπέμπει αυτό  μόνο 
στη συνταξιοδότηση».

Τονίζουν ακόμη σε ανακοίνω-
σή τους: «Ο στόχος του πρω-
τογενούς πλεονάσματος δεν 
επιτυγχάνεται με νέες περιο-
ριστικές πολιτικές που οδη-
γούν σε περαιτέρω ανεργία, σε  
υπερφορολόγηση κατά 52% 
και σε παραγωγή «μιζέριας». 
Χρειάζεται εθνική προσπάθεια 
για να ορθοποδήσει η  χώρα  
και η κοινωνία, για να υπερβού-
με τα Μνημόνια και τις επαχθείς 

τους δεσμεύσεις.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέ-
ναν να παίζει με τις ΑΓΩΝΙΕΣ 
των συναδέλφων μας που δο-
κιμάζονται τέσσερα χρόνια 
τώρα, με την ακολουθούμενη 
πολιτική.
Με νεότερη ανακοίνωση μας 
θα σας  ενημερώσουμε για τις 
ενέργειες μας και την  συνέχιση 
των αγώνων».
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Αποκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου και περιφερειακή ανάπτυξη

Διεκδικεί τον δήμο Άργους-Μυκηνών ο Δ. Πλατής
Με μια ανακοίνωση που σίγου-
ρα θα οδηγήσει στα δικαστήρια 
λόγω των χαρακτηρισμών που 
αναφέρει, ο πρώην δήμαρχος 
Άργους Δ. Πλατής φαίνεται πως 
βάζει τέλος στα περί υποψηφι-
ότητας Αδραχτά, ανακοινώνο-
ντας την υποψηφιότητά του για 
τον δήμο. Υπενθυμίζουμε πως 
είχε γίνει προσπάθεια να εμφα-
νιστεί ως υπερπαραταξιακός ο 
κ. Κώστας Αδραχτάς ηγούμενος 
κοινού συνδυασμού, ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ. Υ ποψηφιότητα του κ. 
Πλατή βάζει τέλος σε παρόμοια 
σενάρια και καλείται πλέον να 
προχωρήσει μόνος του προς 
τον Δήμο. Στην ανακοίνωση της 
υποψηφιότητάς του ο κ. Πλατής 
μεταξύ άλλων αναφέρει:

“Σήμερα είναι περισσότερο 
αναγκαίο να υπάρξει ένας συν-
δυασμός δημιουργημένος από 
την βάση του λαού, πολυσυλλε-
κτικός, υπερκομματικός που να 
μας ενώνει σε ένα πρόγραμμα 

για ολόκληρο το δήμο Άργους-
Μυκηνών.
Ο δήμος δεν αντέχει άλλο, φτά-
νει πια. Βρίσκεται σε ένα τέλμα 
αδράνειας και στασιμότητας. 
Αρνούμαστε να είμαστε άβου-
λοι θεατές της παρακμής του 
δήμου που θα έπρεπε να έσφυζε 
από ζωή και ανάπτυξη.
Επιβάλλεται να προστατεύσου-
με τον τόπο μας και τους συ-
μπολίτες μας και να ενώσουμε 
όλες τις δυνάμεις μας για την 
προβολή μιας περιοχής με τό-
σες ανενεργές ανθρώπινες δυ-
νάμεις, με τόσους πανάρχαιους 
θησαυρούς ανεκμετάλλευτους 
της Αλέας, Λυρκείας, Μυκη-
νών και Λέρνας που με το νόμο 
Καλλικράτη πλέον ανήκουν στο 
δήμο μας.
Έχουν μείνει αναξιοποίητα τόσα 
γραφικά χωριά που θα μπο-
ρούσαν να είχαν δημιουργηθεί 
ξενώνες, εστιατόρια μόνο με 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 
Το πρόγραμμά μας αφορά την 

ισόρροπη ανάπτυξη όλου του 
δήμου από το ένα άκρο έως το 
άλλο, από τον Αχλαδόκαμπο 
έως το Γυμνό και από την Σκο-
τεινή έως τις Λίμνες και την Αν-
δρίτσα.
Θα εφαρμόσουμε την αποκέ-
ντρωση των υπηρεσιών του δή-
μου με έδρα σε όλους τους τέως 
δήμους Νέας Κίου, Κουτσοποδί-
ου, Μυκηνών, Λυρκείας, Λέρνας 
για την άμεση εξυπηρέτηση των 
δημοτών και όχι στην συγκε-
ντρωτική διοίκηση.
Τα χρήματα που δικαιούνται οι 
κάτοικοι των τέως δήμων και 
των χωριών να επενδύονται σε 
έργα στον τόπο τους πολλαπλά-
σια και όχι να τα σπαταλούν σε 
απευθείας αναθέσεις μελετών 
και έργων σε υμετέρους εκτός 
Αργολίδας.
Πρέπει να συνεργαστούμε με 
ενεργούς πολίτες που ενδια-
φέρονται να προσφέρουν για 
την αναβάθμιση του ρόλου της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι 

για την επίλυση οικονομικών ή 
άλλων προβλημάτων μέσα από 
τον ρόλο που διαδραματίζουν.
Θα είμαι επικεφαλής αυτής της 
ανεξάρτητης κίνησης και κάνου-
με προσπάθεια να στελεχωθεί ο 
συνδυασμός από νέους ανθρώ-
πους όλων των παρατάξεων και 
κοινωνικών τάξεων.
Τους καλούμε να έρθουν να συ-

στρατευτούμε, σε αυτή τη μεγά-
λη ανατροπή που βιώνουμε σή-
μερα, της δημοτικής αρχής που 
την χαρακτηρίζει, λίαν επιεικώς, 
η μη συνέπεια λόγων και πράξε-
ων. Πρέπει να δώσουμε τέλος σε 
μία μικρή παρέα συμφερόντων, 
που ασχολείται μόνο με ρου-
σφέτια σε υμετέρους στο δήμο 
και σε παχιά λόγια. Καλώ όλες τις 
συμπολίτισσες και όλους τους 
συμπολίτες μας να συμμετέχουν 
ενεργά σε αυτές τις εκλογές και 
να μην χαριστούν σε κανένα 
κομματάρχη που με την ψήφο 
σας τον νομιμοποιείται για ίδιο 
όφελος.
Να βάλουμε τέλος στους Γκε-
μπελιστές, τους ψεύτες, τους 
ψυχικά άρρωστους, τους θε-
ατρίνους και σε όλους αυτούς 
που καθημερινά αυτοπροβάλ-
λονται και προσπαθούν να υπο-
τιμήσουν την νοημοσύνη σας”.

Από την Κυριακή το πανηγύρι 
της Ευαγγελίστριας 

Το απόγευμα της Κυριακής θα ξεκινήσει η φετινή εμποροπανήγυρη στην Πρόνοια, 
λόγω της γιορτής της Ευαγγελίστριας και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της 25ης 
Μαρτίου, σύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου.
Να σημειωθεί ότι οι μικροπωλητές είχαν ζητήσει μέσω του σωματείου τους να υπάρ-
ξει μια μικρή έκπτωση στο μίσθωμα, που καταβάλλουν για τις θέσεις, λόγω της οικο-
νομικής κρίσης και την αύξηση των ημερών διεξαγωγής του πανηγυριού σε πέντε. 
Αυτό πάντως που απασχολεί τον εμπορικό κόσμο του Ναυπλίου είναι η φύλαξη του 
πανηγυριού ώστε να αποφευχθεί το παραεμπόριο. Ο Δήμαρχος, Δημήτρης Κωστού-
ρος, σημείωσε πως «θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προλάβουμε φαι-
νόμενα παραβατικότητας».

Deal από Ασιάτες 
στην Πελοπόννησο

Επιχειρηματικές συνεργασίες με Πελοποννήσιους επιχερηματίες ψάχνουν για 
λογαριασμό των χωρών τους οι πρέσβεις της Ινδονησίας, των Φιλιππινών, της 
Ταϋλάνδης και του Βιετνάμ στην Ελλάδα, που μάλιστα σύμφωνα με την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, έχουν συγκροτήσει φόρουμ για αυτό το σκοπό.
Μάλιστα ο στόχος τους σύμφωνα το γραφείο τύπου του Π. Τατούλη δεν περι-
ορίζεται μόνο την οργάνωση επιχειρηματικών συνεργασιών, αλλά αναζητούν 
και ανάπτυξη συνεργασίας με την ίδια την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής Πρέσβης της Ινδονησίας στην Ελλάδα 
Yayat Sugiatna και ο Πρόξενος Muhammad Iqbal επισκέφτηκαν τον περιφερει-
άρχη. Ο κος Τατούλης από την πλευρά του, χαρακτήρισε τις χώρες αυτές «δυνα-
μικά αναπτυσσόμενες οικονομίες» και έθεσε ως βασικούς άξονες συνεργασίας 
την εξαγωγή των Πελοποννησιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, 
την προσέλκυση τουρισμού και τη μεταφορά τεχνολογικής τεχνογνωσίας.
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Ένα Τενιστικό Πάρτυ, για δεύτερη 
συνεχή χρονιά, με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα Τένις για το 2014 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 
Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του 
Athlisis Tennis Club για παιδιά ηλικίας 
4 έως 10 ετών. 
Καλεσμένοι στην όμορφη αυτή γιορ-
τή οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας 
από την ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, οι οποίοι 
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της 
ακαδημίας στην Δαλαμανάρα και για 
περίπου 3 ώρες έπαιξαν πόντους με 
τα παιδιά των παιδικών σχολών του 
Athlisis και του ΡΗΓΑ-ΑΟΑΑ στα ει-
δικά διαμορφωμένα «κόκκινα» και 
«πορτοκαλί» γήπεδα. Τις παιδικές 
σχολές του Athlisis εκπροσώπησαν 
περίπου 30 παιδιά του mini tennis και 
των τμημάτων αναψυχής, τα οποία 
έκαναν νέους φίλους και ευχαριστή-
θηκαν το παιχνίδι.
Ταυτόχρονα με τα παιχνίδια στο γή-
πεδο οι μικροί μας φίλοι πέρασαν δη-
μιουργικά τον χρόνο τους ζωγραφί-
ζοντας στον ΚΗΠΟ του club με πηγή 
έμπνευσης φυσικά .. το τένις. Ακο-
λούθησαν οι απονομές μεταλλίων σε 
όλα τα παιδάκια και η ημέρα έκλεισε 
με την επίσκεψη μικρών και μεγάλων 
στο Αρχαίο Θέατρο Άργους και στο 
Ψηφιακό Περίπτερο του Δήμου Άρ-
γους Μυκηνών, όπου παρακολούθη-
σαν ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τον 

συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο.
Το World Tennis Day Festival ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή 16 Μαρτίου, 
αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις 
της ΑΕΚ στην ΤΡΙΠΟΛΗ, καθώς παιδιά 
πράσινου επιπέδου (επίλεκτα παιδιά 
8-10 ετών) 12άρια και 14άρια των 
παιδικών σχολών του Athlisis Tennis 
Club ανταπόδοσαν την επίσκεψη για 
φιλικές αναμετρήσεις και επίσκεψη 
στο Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης.
Η διεύθυνση του Athlisis Tennis Club 
και το προπονητικό team συγχαίρει 
όλους του μικρούς αθλητές και τις 
αθλήτριες για την πολύ καλή αγωνι-

στική τους παρουσία και την άψογη 

συμπεριφορά. Επίσης, ευχαριστεί 

όλους όσους τίμησαν με την παρου-

σία τους την διοργάνωση, ειδικά την 

ομάδα της ΑΕΚ που ταξίδεψε από την 

Τρίπολη και προσωπικά τους προπο-

νητές της Παπαδόπουλο Γιώργο και 

Ψυχογιό Αντώνη, για την άψογη φι-

λοξενία το πρωινό της Κυριακής στις 

εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Τρίπολης.
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World Tennis Day Festival στις εγκαταστάσεις του Athlisis Tennis Club 

Τενιστικό Πάρτυ στο Άργος

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυ-
πλίου και Βαγγέλης Τρίγκας μαζί

«100 χρόνια μπουζούκι»
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο σε 
συνεργασία με τον Βαγγέλη Τρίγκα θα 
παρουσιάσουν, τo Σάββατο 5 Απριλίου 
στις 21.00΄ στην αίθουσα Λήδας Τασο-
πούλου  τη μουσική παράσταση «100 
χρόνια μπουζούκι».
Η παράσταση είναι ανθολογία λαϊκών 
τραγουδιών και οργανικών κομματιών, 
όλων των περιόδων από το ρεμπέτικο 
(1930) μέχρι σήμερα, μέσα από τα οποία 
αναδείχθηκε το μπουζούκι και έγινε το 
εθνικό λαϊκό μας όργανο. 
Η Άλκηστις Κοντογιάννη, πρόεδρος του 
θεατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου 
και ο Βαγγέλης Τρίγκας θα ανοίξουν τη 
βραδιά με συζήτηση για το μπουζούκι 
και θα ακολουθήσει η μουσική παρά-
σταση. Στην παράσταση παίρνουν μέ-
ρος: Βαγγέλης Τρίγκας μπουζούκι -  τρα-
γούδι, Θοδωρής Μπρουτζάκης  πιάνο, 
Μαργαρίτα Καραμολέγκου   τραγούδι, 
Βασίλης  Κατσαρός κλασσική κιθάρα 
– τραγούδι και Λάμπρος Κουκουβής 
μπουζούκι - μαντολίνο.

Παιδικό Θέατρο
«Ο ψαράς και η Ψυχή του» του Όσκαρ Ουάιλντ 

για πρώτη φορά στο Άργος

Η  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου 
Άργους – Μυκηνών και η Καλλιτε-
χνική εταιρεία ‘’ΠΑΡΩΝ’’ μετά την 
περσινή επιτυχία της παράστασης 
«Το Αηδόνι και το Τριαντάφυλλο», με 
χαρά σας  παρουσιάζουν φέτος  το 
έργο  ‘’Ο Ψαράς και η Ψυχή του‘’ του 
Όσκαρ Ουάιλντ  στο Μπουσουλο-
πούλειο Θέατρο Άργους  σε θεατρι-
κή απόδοση και σκηνοθεσία Μιχάλη 
Κουκουλομμάτη. 
    Ένα από τα πιο τρυφερά παραμύ-
θια του κόσμου που εκτυλίσσεται 

ανάμεσα σε δύο κόσμους…στην 
στεριά και στο βυθό. Δύο κόσμοι, 
που θα τους ενώσει η δύναμη της  
πραγματικής αγάπης . Ο ψαράς 
Αργύρης και η γοργόνα Ιρίνα είναι οι 
βασικοί ήρωες του παραμυθιού που 
αγγίζει τις καρδιές μικρών και μεγά-
λων .Μια ιστορία, ύμνος στη δύναμη 
της αγάπης, της φιλίας, της ισότητας , 
που τονίζει την σημασία της καλλι-
έργειας του εσωτερικού κόσμου και 
της ψυχής.
 Τα εντυπωσιακά κοστούμια, τα 

υπέροχα τραγούδια  και οι μαγικοί 
φωτισμοί θα ενθουσιάσουν μικρούς 
και μεγάλους.
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
Θεατρική διασκευή-Σκηνοθεσία: 
Μιχάλης Κουκουλομμάτης                  
Σκηνικά Κοστούμια:  Δέσποινα 
Βολίδη 
Μουσική –Ενορχήστρωση: Δαμιανός 
Πάντας 
Χορογραφίες: Αλέξανδρος Κουζίν-
σκιν 
Artwork-Προβολές: Φώτης Σπυρό-
πουλος
ΠΑΙΖΟΥΝ                       
Γιώργος Μπανταδάκης, Μαρία Βλα-
χοδημήτρη, Διονύσης Κλάδης, Έλενα 
Μιχαλάκη,  Διονύσης Δημητρακό-
πουλος, Μαριάννα Μαυριανού.
Πρόγραμμα Παραστάσεων  
2-3-4 Απριλίου(Τετάρτη –Πέμπτη-
Παρασκευή) στο Μπουσουλοπού-
λειο Θέατρο Άργους 
Ώρες Παραστάσεων 
9:00 με 11:00 το πρωί 
11:00 με 13:00 το μεσημέρι
Πληροφορίες - οργάνωση παραστά-
σεων - κρατήσεις:     
τηλ. 210 9953522  -  6937 099784

“Ο Εβραίος”  στο ΘΕΑΤΡΟ 
«ΤΡΙΑΝΟΝ»

Νόμος 205/1943 της 29ης Μαϊου 1943
Διασκευή /Απόδοση:  Πέτρος Νάκος
Έργο βασισμένο στο “L’Ebreo” του Τζιάν-
νι Κλεμέντι ( Βραβείο καλύτερου σύγ-
χρονου ιταλικού έργου 2007)
Μια ανατρεπτική κωμωδία, που μέσα 
από  πικρό  χιούμορ και απρόβλεπτες 
καταστάσεις, οδηγείται προς ένα ανα-
πάντεχο φινάλε…
Το θεατρικό έργο “Ο Εβραίος”, παρουσι-
άζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από 
τον θεατρικό οργανισμό Altera Pars σε 
ελεύθερη απόδοση, διασκευή και σκη-
νοθεσία Πέτρου Νάκου. 
Ήρωες του έργου ο Χαράλαμπος και η 
Ασημίνα Τσιγαρίδα, ένας πρώην φτωχός 
και τίμιος υπαλληλάκος και μια πρώην 
ταπεινή υπηρέτρια, καθώς  και ο συμπα-
θής φίλος τους Αρίστος. Το ζευγάρι απο-
λαμβάνει για δεκατρία ολόκληρα χρόνια 
την περιουσία ενός άλλου και στο τέλος 
οδηγείται στην παράνοια, με την υποψία 
της αναπάντεχης επιστροφής του νόμι-
μου ιδιοκτήτη, ενός Εβραίου τοκογλύ-
φου.  Παρασκευή 21  Μαρτίου στις 21.30
Εισιτήρια:  γενική είσοδος 12  ευρώ

Μνημόσυνο του Iακώβου Β΄
Το Σάββατο στον Προσκυνη-

ματικό Ιερό Ναό Αγίου Αναστα-
σίου Ναυπλίου θα τελεστεί το 

ετήσιο μνημόσυνο του μακαρι-
στού Μητροπολίτη Αργολίδας 

κυρού Ιακώβου Β΄.
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ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  ΙΑΤΡΕΊΟ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ FRCS GLAGOW

Πρότυπο ιατρείο αρτηριακών φλεβικών παθήσεων, 
αγγειακή ενδαγγειακή χειρουργική

laser-σκληροθεραπεία φλεβών ευρυαγγειών 

Αγία Τριάδα Μιδέας ΤΚ 21055, παραπλεύρως περιφερικού ιατρείου
τηλ 2752096050, 6945552305 email gdgalanis@yahoo.gr

Πέμπτη 5-9μμ κατόπιν ραντεβού

Η φωτογραφία της ημέρας

Στείλτε τις 
φωτογραφίες σας 

για να δημοσιευτούν
Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, 

αυτές που θεωρείτε σημαντικές και 
ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας 

σχόλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
anagnostispe@hotmail.com, γρά-

φοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η 
φωτογραφία μου» 

Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται 
στην έντυπη και στην ηλεκτρονική 

έκδοση.

Καλό διάβασμα   
Στράτος Διαμαντής

Συνεπήρε το ακροατήριο στο Κρανίδι, ο Γ. Τσομής

Η όπερα δεν γεννήθηκε ξαφνι-
κά στα τέλη του 16ου αιώνα. Οι 
ρίζες της βρίσκονται στο Αρχαίο 
Ελληνικό Δράμα, όπου λόγος, 
μουσική και χορός αποτελούν 
τέλεια ενότητα.
Αυτό τόνισε στην ενδιαφέρουσα 

ομιλία του στο Κρανίδι, ο Επί-
κουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελ-
ληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα 
Ελληνικής Φιλολογίας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 
και Υφηγητής Κλασσικής Φιλολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο Goethe, 

Frankfurt am Main κος Γεώργιος 
Τσομής. 
Όπως τόνισε το μεσαιωνικό λει-
τουργικό δράμα ως συνεχιστής 
της αρχαίας ελληνικής τραγωδί-
ας από τη μία μεριά και η συμβο-
λή μίας συντροφιάς καλλιτεχνών, 
διανοουμένων και παιδαγωγών 
στα τέλη του 16ου αιώνα στη 
Φλωρεντία με μελέτες πάνω 
στο δράμα και τη μουσική του 
αρχαίου κόσμου από την άλλη, 
συντέλεσαν στη δημιουργία μιας 
ζωντανής μορφής τέχνης, της 
όπερας. 
Σε αυτή τη διάλεξη καταδείχθηκε 
ότι οι δημιουργοί της Ευρυδίκης, 
της πρώτης 
όπερας (1600), 
της οποίας η 
μουσική μας 

έχει διασωθεί, Ottavio Rinuccini 
και Jacopo Peri, καθώς επίσης 
και οι συνθέτες και λιμπρετίστες 
που ακολούθησαν κατά τα πρώ-
τα χρόνια της ανάπτυξης και εξέ-
λιξης αυτού του νεαρού είδους 
στόχευαν πράγματι σε μια ανα-
γέννηση της αρχαίας ελληνικής 
τραγωδίας και συγκεκριμένα 
στην αναβίωση ενός ευριπίδει-
ου στυλ δράματος με μουσική. 
Οι ερμηνείες και αναλύσεις των 
αριστοτελικών θεωριών περί 
μουσικής και δράματος στα τέλη 
του 16ου αιώνα έδωσαν το έναυ-
σμα για τη γέννηση της όπερας ή 
καλύτερα για την επιστροφή της 

αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.
Συνομιλητής του κυρίου Τσομή 
ήταν ο Michael Richard Seibel, 
Σκηνοθέτης θεάτρου και όπερας 
(Master of Arts), Καθηγητής Υπο-
κριτικής στην Ανώτερη Δραματι-
κή Σχολή «Μαίρης Βογιατζή Τρά-
γκα». Ο κύριος Siebel, εστίασε 
στα βασικά σημεία της ομιλίας 
του κύριου ομιλητή συμπληρώ-
νοντας τα, αναδεικνύοντας έτσι 
ότι οι ρίζες της όπερας βρίσκο-
νται στο Αρχαίο Ελληνικό Δράμα.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το 
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Harvard και το 
Δήμο Ερμιονίδας.

Ανοιχτές Ομάδες Επιμόρφωσης Ενηλίκων και Εφήβων
Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου

Η Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου σε συνεργασία με την Ψυχολόγο και Οικογενειακή Σύμ-
βουλο Κα Βαβούλη Αλίκη, διοργανώνει Ανοιχτές Ομάδες Επιμόρφωσης Ενηλίκων και 
Εφήβων στα πλαίσια των αναγκών της καθημερινότητας του ατόμου.
 Είναι μία σημαντική προσπάθεια της Πύλης Πολιτισμού και της Κας Βαβούλη, ώστε 
μέσα από αυτές τις συναντήσεις να καλυφθούν συναισθηματικές ανάγκες και αδιέξο-
δα, ιδιαίτερα τις δύσκολες εποχές που ζούμε. 
 Κάποια από τα θέματα που θα αναπτυχθούν και θα αφορούν τον ενήλικα και τον 
έφηβο είναι: οικογένεια και οικονομική κρίση, ρόλοι στην οικογένεια, έφηβος και σε-
ξουαλική ζωή, έφηβοι και Πανελλαδικές, κρίσιμες φάσεις στη πορεία της ζωής του 
ανθρώπου κα.
 Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Συλλόγου(Αχ. Παράσχου 4 
Πρόνοια-Ναύπλιο), με έναρξη την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00 – 20:30μμ 
και κάθε Κυριακή μέχρι 29 Ιουνίου 2014. Είσοδος Ελεύθερη.
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Ἀρχίζουμε ἀπὸ πολὺ παλιὰ: Ἡ Ἑλλάδα ἢ, τέλος πάντων, 
αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ποὺ μάθαμε νὰ θεωροῦμε Ἑλλάδα καὶ 
ποὺ δὲν ἦταν, δὲν τούρκεψε τὴν 29η Μαΐου 1453. Τότε 
ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη. Τὰ ὑπόλοιπα τὰ εἶχαν πά-
ρει ἄλλοι πιὸ μπροστὰ. Κάτι Φράγκοι, κάτι Ενετοὶ, (μερι-
κοὶ εἶναι ἀκόμη περήφανοι γιὰ τὸ ἐνετικὸ παρελθὸν τῆς 
πόλης μας καὶ ἐπιχειρήσαμε νὰ φτιάξουμε μιὰ πλατεῖα 
σὰν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τῆς Βενετίας καὶ φτιάξαμε ἕναν 
τεράστιο μπιντὲ!) Τελευταῖοι ἦρθαν οἱ Τοῦρκοι καὶ μετὰ 
πλακώσανε κάτι Ἀλβανοὶ, Σλάβοι καὶ δὲν συμμαζεύεται.  
Δὲν κουβεντιάζουμε ὅμως γιὰ τὶς μεταναστεύσεις στὴν 
Βαλκανικὴ. Πίσω στὸ θέμα μας.

Λύσσαξαν οἱ Τοῦρκοι νὰ πάρουν 
τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ, τελικὰ, 
οὔτε ὄνομα δὲν κατάφεραν νὰ τῆς 
δώσουν. Τὸ Ισ-ταμ-ποὺλ σημαίνει 
εἰς-τὴν-Πόλη. Ἔτσι τὴν ἔλεγαν καὶ 
πρὶν ἀπ’ τὴν Ἄλωση. Θὰ ἀκούσα-
τε ἐπίσης, ἀπό διάφορους… προ-
οδευτικοὺς, ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν 
ἤθελαν νὰ ἐπαναστατήσουν, ποὺ 
δὲν μᾶς ἐξηγεῖ τὶς τόσες ἐπανα-
στάσεις τοῦ παρελθόντος. Γιατὶ νὰ 
ἐπαναστατοῦσαν; Δυνάστη εἶχαν 
καὶ πρὶν, ὅπως ὅλοι στὴν Εὐρώπη, 
δυνάστη καὶ τότε. Καλὰ, ἀφῆστε το 
κι αὐτὸ.

Τὸ σπουδαῖο εἶναι ὅτι κάποτε ἀπο-
φάσισαν νὰ ἐπαναστατήσουν καὶ 
νὰ ἐλευθερωθοῦν. Τὸ εἴχαμε ἀπο-
φασίσει πολλὲς φορὲς στὸ πα-
ρελθὸν, ἀλλὰ δὲν μᾶς βγῆκε. Καὶ 
φτάσαμε στὸ 1821, ἐποχὴ ποὺ εἶχε 
ἀρχίσει ὁ διαφωτισμὸς στὴν Εὐρώ-
πη καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἦταν μὲ τὸ μέ-
ρος μας, πλὴν τοῦ Μέτερνιχ στὴν 
Αὐστρία, ποὺ ὑποστήριζε τὸ status 
quo. Τότε οἱ λαοὶ ἄρχιζαν, δειλὰ-
δειλὰ, νὰ ἔχουν λόγο στὴ διακυ-
βέρνησὴ τους, εἶχαν δημιουργηθεῖ 
κοινοβούλια καὶ, γενικῶς, μέτραγε 
ἡ γνώμη τῶν πολιτῶν, ποὺ εἶχαν ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ τὴν 
ἐπιρροὴ τοῦ Πάπα καὶ τοῦ Βατικανοῦ, ποὺ ἦταν καὶ συ-
νεχίζει νὰ εἶναι ὃ,τι χειρότερο μποροῦσε νὰ συμβεῖ σ’ 
ἕναν κόσμο ποὺ θέλει νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Πράγματα τὰ 
ὁποῖα γλιτώσαμε ἐμεῖς, λόγῳ Ὄθωμανικῆς κυριαρχίας. 
Πχ «Ἱερὰ Ἐξέταση» (καὶ ἱερὰ καὶ ἐξέταση καὶ κάτι πάει 
νὰ μοῦ ξεφύγει τώρα, ἀλλὰ σκέπτομαι νὰ τὸ ἀποφύ-
γω,) σεξόμετρο, (ἡ πόρτα τῶν παντρεμένων ζευγαριῶν 
ἔμενε ἀνοικτὴ, γιὰ νὰ μὴν τὸ «κάνουν» πάνω ἀπὸ μιὰ 
φορὰ) καὶ πολλὰ ἄλλα.

Ἔφτασε λοιπὸν ἡ 23η Μαρτίου 1821 καὶ οἱ Ἕλληνες ξε-
σηκώθηκαν στὴν Καλαμάτα καὶ ἐλευθέρωσαν τὴν πόλη. 
Στὶς 23 Μαρτίου ἄρχισε ἡ ἐπανάσταση κι ὅσα σᾶς λένε 
περὶ 25ης καὶ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ εἶναι προπα-
γάνδα τῆς ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἐνδυθεῖ ὁ ξεσηκωμὸς τῶν 
Ἑλλήνων μὲ… θεία χάρη. Καλὰ πάει κι αὐτὸ!

Πολεμήσαμε λοιπὸν καὶ ἐλευθερωθήκαμε. Μὲ βοήθεια 
ἀπό ξένους, ποὺ ἄλλα εἶχαν στὸ μυαλὸ τους. Νὰ σᾶς 
πῶ τὶ σκέφτονταν; Τὴν ἐκ νέου ὑποδούλωσὴ μας, σ’ 

ἐκείνους αὐτὴν τὴν φορὰ, ὄχι στοὺς Τούρκους. Θὰ ’χετε 
ἀκούσει, φαντάζομαι, γιὰ «τὰ δάνεια τῆς Ἀγγλίας»! 
Ἀλλὰ αὐτὸ θὰ τὸ ἐξετάσουν οἱ οἰκονομολόγοι καὶ οἱ πο-
λιτικοὶ, ὁ θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ’ αὐτὲς τὶς δύο κατη-
γορίες! Καὶ φτάσαμε στὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, 
ποὺ ἤθελε νὰ κάνει τὴν Ἑλλάδα μοντέρνο κράτος, ἕνα 
κράτος ποὺ νὰ «τρώει» ὅσα παράγει, χωρὶς νὰ κατα-
φεύγει σὲ δανεικὰ, μὲ σωστὴ δημόσια διοίκηση, χωρὶς 
ρουσφέτια, ἀλλὰ μὲ ἀξίες! Φυσικὰ, ἔτσι δὲν θὰ ἔβγαιναν 
τὰ σχέδια τῶν Ἀγγλογάλλων, γιατὶ, ἄν ἔμενε ὁ Καποδί-
στριας μερικὰ χρόνια ἀκόμη, οἱ ἐπερχόμενοι θὰ βάδι-
ζαν πάνω στὰ χνάρια ποὺ θὰ εἶχε ἐκεῖνος χαράξει, γιατὶ 

δὲν θὰ ἔβρισκαν δικαιολογία νὰ ἀλλάξουν ἕνα σύστημα 
ποὺ δούλευε καὶ ἀπέδιδε καρποὺς. Ἔπρεπε νὰ φύγει 
ἀπ’ τὴ μέση λοιπὸν, ἀλλιῶς θὰ έκοβε ἡ μαγιονέζα. Καὶ 
φρόντισαν νὰ τὸν βγάλουν ἀπ’ τὴ μέση. Κι ἂν κάποιος 
μὴ σκεπτόμενος-ἀνεγκέφαλος πεταχτεῖ καὶ πεῖ ὅτι τὸν 
Καποδίστρια τὸν δολοφόνησαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, 
θὰ ρωτήσω: Γιατὶ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν δολοφονία εἶναι 
ἀκόμη ἀπόρρητα; Εἶναι γνωστὸ ὅτι κάθε 30 χρόνια, 
τὸ πολὺ κάθε 60, ἂν οἱ πρωταγωνιστὲς εἶναι ἀκόμη ἐν 
ζωῇ, ὅλα τὰ ἀρχεῖα δημοσιεύονται καὶ εἶναι στὴ διάθεση 
κάθε ἐνδιαφερομένου. Τὶ συμβαίνει καὶ τὰ ἀρχεῖα ποὺ 
ἀναφέρονται στὴν δολοφονία Καποδίστρια εἶναι γιὰ 183 
χρόνια ἀπόρρητα; Ἄστε το κι αὐτὸ. Εἶναι κι αὐτά σὰν τὰ 
στοιχεῖα γιὰ τὸ «Ὁλοκαύτωμα». Πρέπει νὰ μένουμε στὸ 
σκοτάδι, ἀλλιῶς μπορεῖ ν’ ἀλλάξουμε συμμαχίες.
 
Βεβαίως, παραμένει τὸ ἐρώτημα: Γιὰ ποιὸ λόγο ἐλευθε-
ρωθήκαμε; Γιὰ νὰ φύγουμε ἀπ’ τὸν ἕνα δυνάστη καὶ νὰ 
πέσουμε στὸν ἄλλον, ποὺ εἶναι χειρότερος; Καὶ ἡ 23η 
Μαρτίου παραμένει ἀκόμη στὴν ἀφάνεια. Ἄντε, στὴν 
Καλαμάτα νὰ γίνεται ἡ παρέλαση 2 μέρες νωρίτερα. Μή-

πως ἐλευθερωθήκαμε γιὰ νὰ ὑπάρχουν ἐθνοπροδότες, 
σὰν τὸν Νάσο Θεοδωρίδη, (στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ 
ὅσους δὲν ἔχουν τὴν… τιμὴ,) ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Κο-
λοκοτρώνη ἐγκληματία κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐπειδὴ 
ἔσφαξε τοὺς Τούρκους, ὅταν πήραμε τὴν Τριπολιτσὰ. 
Καὶ τὶ νὰ τοὺς ἔκανε; Νὰ τοὺς μοίραζε γαρύφαλλα; Ξέρει 
κανεὶς καμιὰ πόλη ποὺ ἔπεσε κατόπιν πολιορκίας καὶ 
δὲν ἔγιναν βιαιότητες. Πληροφορῶ τὸν κ. Νάσο, ποὺ 
ἀμφιβάλλω ἂν ἔχει πάει φαντάρος γιὰ νὰ μάθει κάτι, 
ὅτι… «ἀνθρωπιστικὸς» πόλεμος δὲν ἔχει εφευρεθεῖ 
ἀκόμη. Δὲν ἄκουσα βέβαια νὰ κατηγορεῖ τὰ ἀφεντικά 

τους, τοὺς ΗΠΑτζῆδες γιὰ τὰ ὅσα 
κάνανε στὸ Ἰρὰκ, στὸ Ἀφγανιστὰν, 
στὸ Πακιστὰν. Ἐκείνα ἔγιναν στὸ 
ὄνομα τῆς δημοκρατίας καὶ γιὰ 
τὴν… συναδέλφωση τῶν λαῶν 
καὶ… μὲ γειὰ τὰ μυαλὰ. Ἢ μήπως 
ἐλευθερωθήκαμε, γιὰ νὰ δοξαστεῖ ὁ 
φασιστοπροδότης Κωλέττης; 

Μαζευτήκανε λοιπὸν μιὰ δράκα 
ἄνθρωποι ποὺ ἔδωσαν ὅρκο στὸ 
σταυρὸ καὶ τὸ σπαθί νὰ ἐλευθερώ-
σουν την πατρίδα. Κι’ ὅταν τὸ κα-
τάφεραν, τοὺς πῆρε ὁ διάολος τὸ 
κεφάλι! Στὴ φυλακὴ ὁ… «ἐγκλημα-
τίας» (κατὰ τὸν Θεοδωρίδη) Κολο-
κοτρώνης, νεκρὸς ὁ Ἀνδροῦτσος, 
ὄχι ὑπὲρ πατρίδος, (τὸν πέταξαν 
ἀπ’ τὴν Ἀκρόπολη, ὅπου τὸν εἶχαν 
φυλακισμένο,) διακονιάρης ὁ Νικη-
ταρᾶς, ἔξω ἀπὸ μιὰ ἐκκλησία στὸν 
Πειραιᾶ, (ὑπάρχει μιὰ ὡραία σχε-
τικὴ ἱστορία, θὰ σᾶς τὴν πῶ καμιὰ 
φορὰ). Διακονιάρης ὁ Νικηταρᾶς ὁ 
Τουρκοφάγος! Ποὺ τελικὰ πέθανε 
ἀπὸ πεῖνα! Ντροπὴ μας, Ἕλληνες!

Ἡ Ἑλλὰς εὐγνωμονοῦσα! Συγχα-
ρητήρια! Καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἑλλὰς δὲν 

εἶναι καμιὰ πρωταγωνίστρια τοῦ 
κινηματογράφου, νὰ τὴν βλέπουμε μόνο ἀπὸ μακριὰ, 
ἀλλὰ εἴμαστε ὅλοι μας, ἡ εἰρωνεία καὶ ὁ χλευασμὸς μου 
ἀπευθύνονται σὲ ὅλους μας!

Τὶ πρέπει νὰ κάνουμε τώρα, γιὰ νὰ ἐπανορθώσουμε τὰ 
τότε καὶ τὶς τωρινὲς ὕβρεις; Νὰ κλείσουμε τ’ αὐτιὰ μας 
στὶς σειρῆνες τοῦ «προοδευτισμοῦ», ποὺ θὰ μᾶς ποῦν 
ὅτι οἱ παρελάσεις εἶναι φασιστικὸ ἔθιμο καὶ νὰ πᾶμε νὰ 
παρακολουθήσουμε μαζικὰ τὶς παρελάσεις, μαζὶ μὲ τὰ 
παιδιὰ μας, ὅπου κι ἂν γίνονται! Ἀνεμίζοντας στὰ χέρια 
μας μιὰ πάνινη ἑλληνικὴ σημαία. Τοὺς τὸ χρωστᾶμε καὶ 
θὰ τοὺς τὸ χρωστᾶμε γιὰ πάντα! Κι ἂν δὲν τὸ φωνάξου-
με, ποὺ θὰ ’πρεπε, ἂς τὸ ποῦμε ἀπὸ μέσα μας: «ΑΙ-
ΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ!» καὶ «ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ 
ΜΑΣ!»

Γιὰ νὰ ἀξίζουμε τὴν τιμὴ νὰ λεγόμαστε Ἕλληνες!

Ἡ φίλη σας
Ἀθηνᾶ

16

Ἡ παραμελημένη 23η Μαρτίου
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Η ερευνητική εργασία των μαθητών του 1ου Λυκείου Ναυπλίου. 
Το χθες και το σήμερα μέσα από τον τοπικό Τύπο

Δ. Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 
Σύγκριση εφημερίδων Αργο-
λίδας με άλλες τοπικές εφημε-
ρίδες

Με σκοπό τη σύγκριση τοπικών 
εφημερίδων από διαφορετικές 
περιοχές της Ελλάδας για τον 
εντοπισμό των διαφορών και 
των ομοιοτήτων του τοπικού Τύ-
που κάθε περιοχής, μελετήσαμε 
τρεις διαφορετικές ημερήσιες 
εφημερίδες. Αυτές είναι η «Αρ-
γολίδα» και το «Σήμερα» της 
Αργολίδας και η «Ελευθερία» 
Μεσσηνίας.
Αρχικά, παρατηρήσαμε ότι οι 
αρθρογράφοι, οι εκδότες και 
όλοι γενικά οι συντελεστές στη 
δημιουργία και την έκδοση των 
εντύπων υπερτερούν αριθμη-
τικά στην εφημερίδα «Ελευθε-
ρία» συγκριτικά με τις άλλες 
δύο εφημερίδες της Αργολίδας. 
Βέβαια, αυτό δεν οφείλεται στην 
περιοχή στην οποία εκδίδεται 
η κάθε εφημερίδα, αλλά στην 
δημοτικότητά της, στον αριθμό 
των εντύπων που εκδίδονται και 
γενικά στις ανάγκες που πρέπει 
να καλυφθούν.
Η τιμή της εφημερίδας ‘Ελευθε-
ρία» και «Σήμερα» είναι 1 ευρώ  
ανά έντυπο, ενώ η εφημερίδα 
«Αργολίδα» κοστίζει 0,5 ευρώ. 
Η διαφορά αυτή μπορεί να δι-
καιολογηθεί, καθώς η τελευταία 
είναι φτωχότερη ως προς το 
περιεχόμενο, έχει λιγότερα φύλ-
λα, και συνεπώς το κόστος της 
είναι μικρότερο. Παρατηρούμε 
επίσης ότι το κύριο άρθρο στο 
πρωτοσέλιδο της «Ελευθερίας» 
έχει πανελλήνιο χαρακτήρα και 
πολιτικό περιεχόμενο, αναφέ-
ρεται στην πρόταση της δόσης 
των δανείων του ελληνικού δη-
μοσίου και σε μια συνάντηση 
του πρωθυπουργού. Αντίθετα, 
οι εφημερίδες της Αργολίδας 
έχουν ως κύριο θέμα στην πρώ-
τη σελίδα τοπικά ζητήματα. Επι-
πλέον, στα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων «Αργολίδα» και 
«Σήμερα» περιέχονται διαφημί-
σεις τοπικών επιχειρήσεων, κάτι 
που δεν συμβαίνει και στην εφη-
μερίδα «Ελευθερία». Παρόλα 
αυτά, το περιεχόμενο των τριών 
εφημερίδων σε γενικές γραμμές 
συμπίπτει. Το μεγαλύτερο μέρος 
και στις τρεις εφημερίδες αφορά 
πολιτικά ζητήματα. Στις πρώτες 
σελίδες τα ζητήματα αυτά αφο-
ρούν το πανελλήνιο, ενώ στη 
συνέχεια αποκτούν τοπικό χα-
ρακτήρα. Για παράδειγμα, τα νέα 
φορολογικά μέτρα προηγούνται 
από τα παράπονα κάποιου πολί-

τη για το δήμαρχο της περιοχής. 
Επίσης, και οι τρεις εφημερίδες 
αναφέρουν πρόσφατα περι-
στατικά, όπως ο θάνατος μιας 
93χρονης λόγω πυρκαγιάς στην 
οικία της ή ένα σιδηροδρομι-
κό δυστύχημα. Υπάρχουν σύ-
ντομες αναφορές σε γεγονότα 
γενικού περιεχομένου όπως η 
συμμετοχή του νηπιαγωγείου 
σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
ή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας των ιερέων. Άρθρα για διά-
φορα θέματα που δεν αφορούν 
την επικαιρότητα, όπως η υγεία 
και η ψυχολογία, αναγράφο-
νται στις τελευταίες σελίδες των 
εντύπων. Στη συνέχεια, ακολου-

θούν κάποιες σελίδες με αθλη-
τικό περιεχόμενο τοπικού αλλά 
και διεθνή χαρακτήρα. Στην τε-
λευταία σελίδα της ‘Αργολίδας» 
υπάρχουν κάποια ανέκδοτα ενώ 
στην «Ελευθερία» υπάρχουν 
παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάτι αντί-
στοιχο για την τρίτη εφημερίδα. 
Στην «Ελευθερία» περιέχονται 
επιπλέον αγγελίες και τηλεοπτι-
κό πρόγραμμα. Τέλος, και στα 
τρία έντυπα μπορούμε να εντο-
πίσουμε διάφορες διαφημίσεις 
διασκορπισμένες σε όλες τις σε-
λίδες.
Συνοψίζοντας, αν και η εφημε-
ρίδα «Ελευθερία» εκδίδεται σε 
άλλη περιοχή της Ελλάδας, οι 

ομοιότητες που 
έχει με τις δύο εφη-
μερίδες της Αργο-
λίδας είναι πολλές, 
ενώ οι διαφορές 
που υπάρχουν -κυ-
ρίως ως προς το 
περιεχόμενο- είναι 
ελάχιστες.

Κόστος - Εκτύπω-
ση – Ρόλος δημο-
σιογράφου
   Την Τετάρτη 27 
Φεβρουαρίου 2013 
η 15μελής ομάδα 
μας με συνοδό την 
Κ. Στενού ξεναγή-
θηκε στην τυπο-
γραφική ¨ΙΚΟΝΑ¨ 
του Κ. Χριστόπου-
λου στα Βακούφια 

Αγίου Αδριανού, λίγα χιλιόμετρα 
έξω από το Ναύπλιο. Η γνωρι-
μία με τον επιχειρηματία και την 
εταιρεία εντάσσεται στο πλαίσιο 
της μελέτης του τοπικού που 
έχουμε αναλάβει και θα μας 
οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη 
εργασία.
   Στα 90 λεπτά που χρησιμοποι-
ήσαμε εποικοδομητικά απολαμ-
βάνοντας την φιλοξενία του Κ. 
Χριστόπουλου, ξεναγηθήκαμε 
στις εγκαταστάσεις και συνομι-
λήσαμε με τον φιλόξενο ιδιο-
κτήτη σε ένα σκληρό και αντα-
γωνιστικό περιβάλλον.
   Ο Κ. Χριστόπουλος μας είπε 

με καμάρι ότι είναι τυπογράφος 
τέταρτης γενιάς αφού η επιχεί-
ρηση ιδρύθηκε στην πόλη του 
Ναυπλίου το 1780. Στεγάστηκε 
για δεκαετίες στο συνοικισμό 
και το 1999 μεταφέρθηκε σε 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
στην περιοχή του Αγίου Αδρια-
νού. Σήμερα απασχολεί 10 ερ-
γαζόμενους με πλήρες ωράριο, 
εξειδικευμένους στις επιμέρους 
εργασίες. Οι πελάτες είναι ιδι-
ώτες αλλά και το δημόσιο τους 
εμπιστεύεται συχνά.
   Η επιχείρηση έχει τέτοια τεχνο-
γνωσία που έχει τη δυνατότητα 
να αναλάβει κάθε είδους εκτυ-
πωτική εργασία όπως αφίσες, 
φάκελοι, έντυπα, κάρτες, εφημε-
ρίδες, περιοδικά, βιβλία, όλα με 
άψογη αισθητική και σε αντα-
γωνιστικές τιμές ικανοποιούν 
πελάτες και κοινό. Η εκτυπωτική 
μηχανή νέας τεχνολογίας, αξίας 
1.5 εκατομμυρίων ευρώ δίνει τη 
δυνατότητα εκτύπωσης 15.000 
φύλλων ανά ώρα. Η χρήση της 
τετραχρωμίας μαύρο, μπλε, 
κόκκινο κίτρινο χρώμα αλλά και 
η μίξη του δίνει εξαιρετική ευε-
λιξία και ποιοτικά ασυναγώνιστο 
αποτέλεσμα.
   Η συνηθισμένη πορεία το χει-
ρόγραφο ως το έντυπο περιλαμ-
βάνει τα παρακάτω στάδια: 
Α) προεκτύπωση :
1) παράδοση χειρόγραφου ή 
δακτυλογράφου και αναγκαίες 
διορθώσεις.
2) πρώτος γενικός σχεδιασμός.
Β) εκτύπωση
Γ) μετεκτύπωση
1) κόψιμο
2)¨καρφίτσα¨
3)¨στήσιμο¨ εντύπου
Δυστυχώς η κρίση πλήττει άμε-
σα το χώρο και έτσι σε τοπικό 
επίπεδο έκλεισαν 4 εφημερίδες 
που δεν είχαν την δύναμη να 
αντεπεξέλθουν στις οικονομικές 
πιέσεις και δυσκολίες.
Ο Κ. Χριστόπουλος χωρίς ουσι-
αστική στήριξη από το ελληνικό 
κράτος αγωνίζεται σε καθημερι-
νή βάση παράγοντας ποιοτικό 
προϊόν, εξυπηρετώντας με ιδα-
νικό τρόπο την τοπική ζήτηση, 
στηρίζοντας την τοπική οικο-
νομία και ευελπιστώντας ότι οι 
κόποι του μικρομεσαίου επιχει-
ρηματία δεν θα πάνε χαμένοι. Η 
παράδοση της οικογένειάς του, 
η αγάπη του για το μελάνι και 
το χαρτί, η δημιουργικότητά του 
αλλά και η άξιοι συνεργάτες του 
στηρίζουν την ελπίδα του. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Να λειτουργούν τα φρένα, 
το τιμόνι, το κουδούνι και 
τα φώτα, αν πλησιάζει να 
νυχτώσει.
Να έχεις τουλάχιστον έναν 
αριστερό καθρέφτη στο 
ποδήλατό σου.
Να έχουν τα λάστιχα του 
ποδηλάτου σου τον κατάλ-
ληλο αέρα, και να είναι σε 
καλή κατάσταση.
Να φοράς τα κατάλληλα 
ρούχα ώστε να σε βλέπουν 
οι άλλοι στο δρόμο εύκο-
λα.
Mην ξεχάσεις να πάρεις 
μαζί σου το κράνος. Ποτέ 
μην κάνεις ποδήλατο χωρίς 
να φοράς το κράνος σου.
Όταν μεταφέρω αντικείμε-
να στο ποδήλατο:
Πρέπει να τα τοποθετώ 
στο μπροστινό καλάθι ή σε 
ειδικό σακίδιο στην πλάτη 
μου.
Nα προσέξω τα ρούχα μου 
να είναι τέτοια που να μη 
κινδυνεύω να μπλεχτούν 
στην αλυσίδα του ποδηλά-
του μου.
Να μην ακούω μουσική ( 
ράδιο-γουόκμαν) κατά τη 
διαδρομή με το ποδήλατο.
Όταν βγώ στο δρόμο:
Να είμαι σίγουρος ότι οι 
οδηγοί των άλλων οχημά-
των με βλέπουν στο δρό-
μο.
Πως πρέπει να κυκλοφορώ
Να οδηγώ πάντοτε στη δε-
ξιά μεριά του δρόμου.
Να μην ανεβαίνω στα πεζο-
δρόμια.
Να σέβομαι τις διαβάσεις 
των πεζών.
Να δίνω στους πεζούς προ-
τεραιότητα.
Να μη παρκάρω το ποδήλατό μου σε 
ακατάλληλο σημείο.
Όταν είσαι στο δρόμο με το ποδήλατο:
Μην κρατιέσαι από άλλα οχήματα ή άλλο 
ποδήλατο.
Όταν προσπερνάς να ελέγχεις πίσω και 
μπροστά το δρόμο, να τηρείς στις προ-
σπεράσεις τους κανόνες οδικής κυκλο-
φορίας.
Να μη πλησιάζεις πολύ άλλα οχήματα.
Όταν οδηγώ σε δρόμο μεγάλης κυκλο-
φορίας φροντίζω:
Να είμαι υπεύθυνο άτομο και να δίνω 
σαφή σήμα στους άλλους οδηγούς για 
τις προθέσεις μου.
Nα ειδοποιώ τον οδηγό που έρχεται πίσω 
μου με το αριστερό ή το δεξί μου χέρι για 
το τι προτίθεμαι να κάνω.
Θα πρέπει να κρατώ πάντα το τιμόνι με 
τα δυο μου χέρια και μόνο όταν χρειαστεί 

να κάνω σήμα να αφήνω τη μια μεριά.
Όταν κυκλοφορώ με άλλους ποδηλάτες 
θα πρέπει να πηγαίνουμε ο ένας πίσω 
από τον άλλο.
Δεν πρέπει να μεταφέρω άλλο άτομο στο 
ποδήλατο.
Όταν θέλω να ειδοποιήσω τους οδηγούς 
για τις προθέσεις μου:
Προτίθεμαι να στρίψω αριστερά.
Προτίθεμαι να στρίψω δεξιά.
Προτίθεμαι να ελαττώσω ταχύτητα.
‘Οταν θέλω να στρίψω σε δρόμο που δεν 
έχω ορατότητα:
Προσέχω μήπως στη γωνία βαδίζουν πε-
ζοί.
Δίνω προτεραιότητα στους ηλικιωμένους 
και τα παιδιά.
Δεν στρίβω ποτέ με μεγάλη ταχύτητα.
Όταν θέλω να στρίψω αριστερά σε δια-
σταύρωση με μεγάλη κυκλοφορία.
Πρέπει να σταματήσω στο δεξί μέρος του 

δρόμου, να περιμένω, να δώ αν υπάρχει 
κενό και μετά προσεχτικά να στρίψω.
Αν υπάρχει διάβαση πεζών θα πρέπει να 
σταματήσω να κατεβώ από το ποδήλατο 
και να ακολουθήσω με τα πόδια τη δια-
δρομή των πεζών στη διάβαση για να πε-
ράσω αριστερά.
Προσέχω όταν περνάω αριστερά του 
δρόμου ιδιαίτερα τη νύχτα.
Κυκλοφορία σε πλατείες και κυκλικούς 
κόμβους:
Προσοχή στους κυκλικούς κόμβους έχει 
προτεραιότητα το όχημα που εισέρχεται 
σε αυτούς.
Δίνω πάντα προτεραιότητα σε πλατείες 
στο όχημα που εισέρχεται και είναι στα 
δεξιά μου
Όταν δω ένα αυτοκίνητο μπροστά παρ-
καρισμένο σε δρόμο πολυσύχναστο πρέ-
πει να σκεφτώ:
Μήπως ξαφνικά ανοίξουν οι πόρτες;

Μήπως στο μπροστινό μέρος 
του αυτοκινήτου ξεπροβάλ-
λει κάποιος πεζός που δεν τον 
βλέπω;
Μήπως μέσα από το αυτοκίνη-
το βγουν επιβάτες;
Μήπως το αυτοκίνητο είναι σε 
διαδικασία να ξεκινήσει και δε 
με είδε;
Στα φανάρια και στις διαβά-
σεις:
Σέβομαι τους πεζούς στις δια-
βάσεις.
Στα φανάρια σταματώ μαζί με 
όλα τα οχήματα.
Με το ποδήλατό μου πρέπει 
να ακολουθώ πιστά τους κα-
νόνες του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας.
Σεβασμός στους πεζούς και 
ιδιαίτερα στα παιδιά και στους 
ηλικιωμένους:
Δεν καταλαμβάνω ποτέ το πε-
ζοδρόμιο ή τη διάβαση με το 
ποδήλατό μου.
Δεν παρκάρω το ποδήλατό 
μου σε χώρο που να εμποδίζει 
τη διέλευση των πεζών.
Σέβομαι τα κατοικίδια ζώα 
που τυχόν κυκλοφορούν στο 
δρόμο:
Όταν ένα κατοικίδιο βρεθεί 
στο δρόμο μου δεν το τρομά-
ζω χρησιμοποιώντας το κου-
δούνι του ποδηλάτου μου.
Αν τρομάξω ένα κατοικίδιο 
ίσως μου επιτεθεί και με ρίξει 
από το ποδήλατο.

Δεν βγάζω βόλτα το κατοικί-
διό μου με το ποδήλατο, δεν 

οδηγώ το ποδήλατο κρατώντας το σκύλο 
μου από το λουρί.
Προσοχή τη νύχτα και ιδιαίτερα όταν ο 
καιρός δεν είναι καλός:
Να έχεις πάντα τα φώτα σε λειτουργία 
μπρος και πίσω.
Να φοράς τα κατάλληλα ρούχα για να σε 
βλέπουν τα άλλα οχήματα.
Να κρατάς και με τα δυο χέρια το τιμόνι 
διότι μπορεί να δημιουργηθούν λακκού-
βες στο δρόμο από μια δυνατή βροχή.
Ποια φώτα πρέπει να έχει το ποδήλατό 
σου;
Το ποδήλατό σου θα πρέπει να έχει 
οπωσδήποτε τα εξής φώτα:
Φως μπροστά λευκό ή κίτρινο.
Φως πίσω κόκκινο.
Φως ανακλαστικό πίσω κόκκινο.
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Πριν ξεκινήσεις τη βόλτα σου 
με το ποδήλατο βεβαιώσου για τα εξής:
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, www.tountadiet.gr

Τα αμύγδαλα αποτελούν το πιο πυκνό σε θρεπτικά συστατικά 

είδος ξηρών καρπών. Μια μερίδα (περίπου 20 αμύγδαλα, όσα 

δηλαδή χωράνε σε 2 χούφτες) είναι άριστη πηγή βιταμίνης Ε και 

μαγνησίου, καλή πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών και προσφέ-

ρουν κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, σίδηρο και πολυακόρεστα λι-

παρά. 

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Σύλλογο Διαιτολόγων η κατανάλωση μιας χούφτας αμυ-

γδάλων την ημέρα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών και 

στην αύξηση της κατανάλωσης απαραίτητων θρεπτικών συστατικών όπως οι φυτικές 

ίνες, η πρωτεΐνη και η βιταμίνη Ε. 

Τι προσφέρουν οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία στα αμύγδαλα;

Η βιταμίνη Ε είναι ένα σημαντικό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στην ελάττωση του 

ρυθμού γήρανσης των κυττάρων ενώ το μαγνήσιο συντελεί στη διατήρηση της καλής 

υγείας των οστών.  Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην καλή υγεία της καρδιάς και του 

γαστρεντερικού συστήματος, η πρωτεΐνη αποτελεί δομικό συστατικό των μυών, των 

τριχών και των νυχιών. Τέλος τα μονοακόρεστα λιπαρά, είναι τα καλά λιπαρά που συμ-

βάλλουν στην μείωση της ολικής χοληστερίνης αν αντικαταστήσουν τα κορεσμένα 

λιπαρά.

Αμύγδαλα: Ένα μικρό βήμα για την υγεία της καρδιάς.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξάχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, τα αμύγδαλα 

μπορούν να καταναλωθούν στα πλαίσια μιας διατροφής για τη μείωση της χοληστερί-

νης μαζί με άλλες τροφές όπως το ψάρι, τα άπαχα κρέατα και η βρώμη. Τα άτομα που 

ακολούθησαν αυτή τη διατροφή κατάφεραν να ελαττώσουν την ολική τους χοληστε-

ρίνη κατά 20%.

Αμύγδαλα: Τελικά μας παχαίνουν;

Σε μια άλλη μελέτη του Πανεπιστημίου Queens ζητήθηκε από τα άτομα που συμμετεί-

χαν να καταναλώνουν 60γρ αμύγδαλα ημερησίως, χωρίς να αλλάξουν τις υπόλοιπες 

διατροφικές τους συνήθειες. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα άτομα όχι μόνο 

δεν πήραν βάρος, αλλά μείωσαν τις ποσότητες από τις άλλες τροφές και αύξησαν την 

πρόσληψη τους σε μαγνήσιο και βιταμίνη E. Τα αμύγδαλα με το συνδυασμό πρωτε-

ΐνης και φυτικών ινών που περιέχουν, κράτησαν τα άτομα της μελέτης περισσότερη 

ώρα σε κορεσμό από ότι πριν.

Του Άγγελου Τρά-
κα, Λογοθεραπευ-
τής, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέ-
ντρου Έρευνας και 
Εφαρμογής Σύγ-
χρονων Προγραμ-
μάτων Ειδικών Θε-
ραπειών

Ξέρουμε πως η 
ακοή πρωταγωνι-

στεί στην ανάπτυξη της ομιλί-
ας. Ένας κόσμος χωρίς ηχητική 
αντίληψη ως γνωστόν αφαιρεί 
τις δυνατότητες της ομιλίας, τις 
πιο πλούσιας επικοινωνίας του 
ανθρώπου, καθώς και την αυτο-
αντίληψη του ίδιου του του εαυ-
τού.
Η βλάβη της ακοής επιδρά αρνη-
τικά στην απόκτηση του λόγου 
καθώς σε βρεφική ηλικία στα-
ματά το ψέλλισμα μετά τον έκτο 
μήνα, αυτή την αυθόρμητη ηχη-
τική πράξη στο μωρό, λόγω της 
έλλειψης του αυτοερεθισμού, 
από τη μη  αντίληψη του ήχου. 
Σαν συνέπεια όλων αυτών προ-
καλείται πτώχευση της αισθη-
τηριακής υποδομής η οποία με-
γαλώνει από την αδυναμία του 
βρέφους να ακούσει τη φωνή 
της μητέρας.
Ταυτόχρονα προκαλείται πτώ-
χευση της συναισθηματικής 
ανάπτυξης που είναι πολύ σημα-
ντική. 
Αργότερα προκαλεί διαταραχές 
της φωνής, του λόγου, ρυθμού, 
λόγω της αδυναμίας του να ελέγ-
ξει τις δικές του φωνητικές εκπο-

μπές.

Επίσης διαταράσσει την εσωτε-

ρική δόμηση του ατόμου καθώς 

και την δυνατότητα της μεταδο-

τικότητας. 

Εκτός από την επίδραση της βα-

ρηκοϊας στην ομιλία υπάρχουν 

και ιδιαιτερότητες στον γραπτό 

λόγο. Αυτό οφείλεται στη απου-

σία του προφορικού λόγου, στις 

δυσκολίες αυτοποίησης της 

οπτικής εικόνας των γραμμάτων 

με τη φωνητική αναπαράσταση, 

στην ανεπαρκή γνώση των ποι-

κίλων εννοιών της λέξης, στην 

αδυναμία να οργανώσει τις εκ-

φράσεις. 

Τα παραπάνω αποτελούν πρό-

σκαιρες καταστάσεις στη διερ-

γασία απόκτησης του λόγου, οι 

οποίες είναι αξιολογήσιμες, διότι 

αποδεικνύουν , ότι ο λόγος μένει 

για αρκετό χρονικό διάστημα για 

αυτά τα παιδιά μια ιδιαίτερα δύ-

σκολη προσπάθεια που η διδα-

σκαλία αφού μειώνει αργά-αργά. 

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι το 

βαρήκοο παιδί θα έχει δυσκολίες 

απόκτησης της ομιλίας.

Η άνοιξη πλησιάζει….
και αρχίζουμε να βλέπουμε τις ανθισμένες αμυγδαλιές!!

Βλάβη της ακοής και ομιλία
19
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Την θέση που της αξίζει θα απο-
κτήσει στην αγορά, η φημισμέ-
νη αγκινάρα Ιρίων, αφού σε λίγο 
καιρό θα αποκτήσει Προστα-
τευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 
(Π.Γ.Ε.).
Η μελέτη που ξεκίνησε έναν 
χρόνο πριν ολοκληρώθηκε 
από το Γεωπονικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών και το Εργαστήριο 
Κηπευτικών Καλλιεργειών και 
κατατέθηκε την προηγούμενη 
εβδομάδα από το Δήμο Ναυπλι-
έων, εκ μέρους του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ιρίων στο Τμήμα 
ΠΟΠ- ΠΓΕ – ΙΠΠ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.
Η οριοθετημένη γεωγραφική 
ζώνη  παραγωγής της Αγκινάρας 
Ιρίων περιλαμβάνει τις Τοπικές 
Κοινότητες Καρνεζαιίκων, Ιρίων 
και Κάντιας, που σημαίνει ότι 
όλοι οι καλλιεργητές  εντός ζώ-
νης, εφόσον  θέλουν και τηρούν 
τις προδιαγραφές, μπορούν  να 
κάνουν χρήση  του Κοινοτικού 
Σήματος για τα προϊόντα Π.Γ.Ε, 

όταν ολοκληρωθεί η καταχώρη-
ση στο Κοινοτικό Μητρώο.
Όπως είχε τονίσει άλλωστε ο 
Καθηγητής Γεωργίας του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Χρή-
στος Αυγουλάς  η ανάδειξη της 
αγκινάρας των Ιρίων ως προϊ-
όντος Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) θα 
πολλαπλασιάσει την εμπορική 

της δυναμική και θα ενισχύσει 
σημαντικά το εισόδημα των πα-
ραγωγών με την προστιθέμενη 
αξία που θα αποκτήσει.
 Η Προστατευόμενη   Γεωγρα-
φική Ένδειξη  (Π.Γ.Ε.) για την 
Αγκινάρα Ιρίων αναμένεται να 
δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση 
στις αγορές, αναγνωρισιμότητα 
του προϊόντος, προνομιακή τι-

μολόγηση, προτίμηση από τους 
καταναλωτές, αύξηση και δια-
σφάλιση του εισοδήματος των 
παραγωγών.
Η διαδικασία καταχώρησης συ-
νεχίζεται με την  αξιολόγηση 
του φακέλου υποψηφιότητας σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

20
Στο δρόμο για την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.).

Επώνυμη γίνεται η αγκινάρα Ιρίων
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Επιτέλους, αρχίζει να ανθίζει ο τόπος 

8+1 τύποι αναρχικών… 
για να διαλέξεις αυτόν 
που σου ταιριάζει!  
Μέρος Β 

Οι θερμόαιμοι  
Συνήθως πλησιάζει προς τα 30. Άντε να τα 
έχει περάσει και λίγο. Κου-
βαλάει πολύ οργή μέσα 
του και φροντίζει να το 
κάνει κατανοητό με κάθε 
ευκαιρία. Δεν ανήκει στην 
κατηγορία των μπάχαλων 
(βλέπε παρακάτω) αν και 
όταν ήταν πιο μικρός εκεί 
άνηκε. Έχει πολλά σωστά 
πράγματα στο μυαλό του, 
συνήθως είναι συντροφά-
ρα και η άποψη του πάντα 
μετράει γιατί συν τοις 
άλλοις κουβαλάει και μια 
κάποια εμπειρία. Μένει 
στα Εξάρχεια τα τελευταία 
χρόνια και τα σύνορά τους 
τα περνάει μόνο για τις πορείες. “Έχει μεγα-
λώσει και έχει ηρεμήσει” και δικαιολογεί του 
μπάχαλους γιατί “όλοι περάσαμε από αυτή 
την φάση”. Το αίμα του όμως βράζει ακόμα 
και στην πραγματικότητα ψοφάει για συ-
γκρούσεις. Στις πορείες θέλει να τα κάνει όλα 
πουτάνα τριγύρω του αλλά ξέρει πως δεν 
πρέπει και κρατιέται. Όταν όμως γίνεται πέ-
σιμο από τους μπάτσους λέει από μέσα του 
“εδώ είμαστε” και υπερασπίζεται το μπλοκ 
του με όλο του το είναι. 
 
Οι μπάχαλοι 
Ηλικιακά κυμαίνονται ανάμεσα στα 16 και τα 
25. Αναρχία μεταξύ άλλων σημαίνει συμμετο-
χή και αυτό είναι κάτι που αγνοούν αλλά τι να 

κάνουμε που στον αναρχικό χώρο δεν υπάρ-
χουν (και σωστά) ούτε μέλη, ούτε καταστα-
τικά; Θα τους βρεις είτε να αράζουν κάπου 
στα Εξάρχεια πίνοντας μπύρες είτε σε κανένα 
punk live να κάνουνε μπόνγκο. Στις πορείες 
κατεβαίνουν με λογική πύρκαυλου που είναι 
έτοιμος να ισοπεδώσει κάθε τι που συμβολί-
ζει καπιταλισμό ενώ με τις “κουφάλες τους μι-

κροαστούς” δεν τα πάνε 
καθόλου, μα καθόλου 
καλά και θέλουν να 
τους κρεμάσουν μαζί 
με τους μεταλάδες που 
ακούνε απολίτικ μουσι-
κή και πάνε σε μη DIY 
συναυλίες, τους άλλους 
αναρχικους που χάνουν 
ανούσια τον χρόνο τους 
σε συνελεύσεις αντί να 
πετάνε μπουκάλια, τους 
κάγκουρες που αντί να 
την βγάζουν με μπύ-
ρα από το περίπτερο 
πάνε σε μαγαζιά, τους 
νοικοκυραίους που 

ξυπνάνε κάθε πρωί και 
πάνε στην δουλειά τους χωρίς να ντρέπονται 
που υπηρετούν τα αφεντικά, τους φασίστες 
επειδή είναι φασίστες, τους μπάτσους επειδή 
είναι γουρούνια-δολοφόνοι, τους αριστε-
ρούς επειδή είναι ψευτοκουλτουριάδηκες και 
γενικά όλο τον κόσμο. Είναι τα πνευματικά 
παιδιά του Νετσάγιεφ αλλά οι ίδιοι δεν έχουν 
ακούσει καν το όνομά του. Φάση είναι όλο 
αυτό βέβαια και θα τους περάσει. Το πιθανό-
τερο είναι πως είτε θα γίνουν και οι ίδιοι σαν 
τους μικροαστους που κράζουν τώρα και 
όταν θα φτάσουν τα 30κατι θα σου σπάνε τα 
αρχίδια πως “και εγώ αναρχικός ήμουν κάπο-
τε” ή θα εξελιχθούν σαν τους “θερμόαιμους” 
(βλέπε πιο πάνω). 

Μάγισσα
Τρεις φίλοι αποφασίζουν να βγούν και να πιούν. Ενας Θα 
μείνει νηφάλιος για να πληρώνει και να τους πάει με ασφά-
λεια σπίτι. Αφού ήπιαν-ήπιαν αρκετά, ένα έγινα τελείως 
φέσι. Πληρώνει ο νηφάλιος όπως συμφώνησαν και βγαί-
νουν απο το μπαρ.
Ελα όμως που τους ήθρε και η διάθεση για κοκό. Κοιτάει ο 
νηφάλιος τα ρέστα είναι δεν είναι 200ευρώ. Πάνε λοιπόν σε 
ένα «σπίτι» και ρωτάνε τι μπορούνε να κάνουνε με 200ευρώ. 
Τους βλέπει η «κυρία» και λέει:
-Για ένα και με το ζόρι για τον δεύτερο φτάνουν τα λεφτά.
Την πλησιάζει στ’ αυτί ο νηφάλιος και της λέει:
-Αυτόν εκεί που είναι τύφλα μπορούμε να τον βολέψουμε 
με καμμιά φτηνή έστω και με καμμιά πλαστική; Δεν θα το 
καταλάβει έτσι που είναι, αλλά να μη μας γκρινιάζει.
Συμφωνεί η κυρία και πάει ο καθένας να κάνει δουλειά του. 
Τελειώνουν, βγαίνουν έξω και συζητάνε την εμπειρία του 
καθενός. Τότε λέει ο τύφλας:
-Ρε ππππαιδδδδιά ηηη δικία μμμου ήήήτνα μάγισσα.
-Μάγισα ρωτάνε οι άλλοι;
-Ναι ρε σσσας λλλέωω. Ππππάάάνννω στηηηηην κορύφ-
φφφωση κάνει μια προυφ και έφυγε από το παράθυρο.
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφερειακή Ενότητα Λακω-
νίας
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής
Περίληψη διακήρυξης διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού.
Αριθμός Διακήρυξης: 3128/12 
– 03 –2014.
Η  Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περιφερειακή Ενότητα Λακω-
νίας  Διεύθυνση  Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής   με  
διεύθυνση : Διοικητήριο  ΠΕ 
Λακωνίας  2ο χλμ Εθνικής  Οδού 
Σπάρτης  Γυθείου  διακηρύσσει  
ότι  θα  διενεργηθεί  τακτικός  
ανοικτός  μειοδοτικός διαγωνι-
σμός με έγγραφες και σφραγι-
σμένες   προσφορές  με κριτήριο 
κατακύρωσης την  χαμηλότερη 
τιμή  για την  ανάδειξη   εργο-
λάβων για την εκτέλεση  δολω-
ματικών  από εδάφους  ψεκα-
σμών   για την καταπολέμηση 
του δάκου της  ελιάς σε περιοχές 
ελαιώνων της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας και για το 
διάστημα  από τις αρχές  Ιουλίου  
έως δέκα  (10) Νοεμβρίου 2014 
. Ο  διαγωνισμός  αναφέρεται  
σε 5.885.800  προστατευόμενα  
ελαιόδενδρα της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας και το έργο 
αποτελείται από 42 τμήματα . 
Κάθε υποψήφιος  μπορεί να υπο-
βάλλει προσφορά για ένα ή πε-
ρισσότερα τμήματα .Οι Προσφο-
ρές θα αναφέρονται σε τιμή ανά 
προστατευόμενο ελαιόδενδρο.
 Η προϋπολογισθείσα δαπά-
νη του έργου είναι  734.289,57   
Ευρώ  με το ΦΠΑ . Χρόνος  υλο-
ποίησης  του έργου είναι η  15 
Ιουνίου 2014 έως  15 Νοεμβρίου 
2014.
Δικαίωμα συμμετοχής στον δι-
αγωνισμό έχουν φυσικά ή Νο-
μικά πρόσωπα , Ενώσεις ή κοι-
νοπραξίες  προμηθευτών  που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά 
. Οι προσφέροντες θα πρέπει 
να πληρούν τις προϋποθέσεις  
συμμετοχής σύμφωνα με τους 
όρους της  διακήρυξης.
Η διάθεση της  σχετικής  δια-
κήρυξης γίνεται από την ανα-
θέτουσα αρχή  μέχρι και την 
προηγουμένη  ημέρα της  διε-
ξαγωγής  του διαγωνισμού στο 
Διοκητήριο της ΠΕ Λακωνίας  2ο  
χλμ  Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυ-
θείου ΤΚ 23100 ΔΑΟΚ Λακωνίας 
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγει-
ονομικού Ελέγχου Ισόγειο Τηλ : 
2731363330  φαξ :2731022316 . 
Το πλήρες  κείμενο της  διακήρυ-
ξης  διατίθεται και σε ηλεκτρονι-
κή μορφή μέσω του Διαδικτύου  
στην  διεύθυνση : www.ppel.
gov.gr.
Εναλλακτικές  προσφορές  και 
αντιπροσφορές  δεν γίνονται 
δεκτές  και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
Οι προσφέροντες  πρέπει να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
σχετική  διακήρυξη το αργότερο 
μέχρι την  Τετάρτη   23/04/2014 
και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο  
της Αναθέτουσας αρχής . Προ-
σφορές που θα κατατεθούν μετά 
την παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως  εκπρόθεσμες 
. Η γλώσσα σύνταξης  των προ-
σφορών είναι η Ελληνική. 
 Η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού,  αποσφρά-
γισης των προσφορών  είναι  
24/04/2014   ημέρα Πέμπτη  
και ώρα  09:00  π.μ. και η  απο-
σφράγιση των οικονομικών προ-
σφορών σε ημερομηνία που θα 
ορισθεί δημόσια στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής στην 
Σπάρτη . Η χρηματοδότηση γί-
νεται  από την επιχορήγηση των 
Περιφερειών της χώρας  από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πό-
ρους έτους 2014 σύμφωνα με 
την 2751/10-02-2014  Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
Οι   προσφέροντες  θα υποβά-
λουν εγγύηση  συμμετοχής  σε 
ποσοστό 5% επί της  δαπάνης 
ενός  γενικού  ψεκασμού  με το 
ΦΠΑ.
Οι προσφορές  ισχύουν και δε-
σμεύουν  τους  προσφέροντες  
από την επομένη της  διενέργει-
ας του διαγωνισμού έως 15 Νο-
εμβρίου 2014 . Προσφορά που 
ορίζει  χρόνο μικρότερο του πα-
ραπάνω αναφερομένου απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη.
  Περίληψη της  διακήρυξης 
έχει  σταλεί  για δημοσίευση  
στην Επίσημη  Εφημερίδα  Ευ-
ρωπαϊκών  Κοινοτήτων    την  
12/03/2014  με τίτλο  GR- Σπάρ-
τη  Γεωργικές Υπηρεσίες  Νo Doc 
_Ext  : 2014-033544.
   Περίληψη της  διακήρυξης έχει  
σταλεί  για δημοσίευση  στο τεύ-
χος δημοσίων συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης      
την  12/03/2014  και  στον Ελλη-
νικό τύπο  στις  13/03/2014.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα  με τις διατάξεις που 
ορίζονται επακριβώς στο πλή-
ρες τεύχος της  διακήρυξης  που 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσω διαδικτύου στην 
διεύθυνση www.ppel.gov.gr.
    Περισσότερες  πληροφορίες  
παρέχονται  στα  γραφεία  της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Λακωνίας   στα 
τηλέφωνα  2731363330 , φαξ 
2731022316  email : u11008@
minagric.gr   στο τμήμα  Ποι-
οτικού και Φυτοϋγειονομικού 
ελέγχου στο Διοικητήριο της ΠΕ 
Λακωνίας  Τ.Κ. 23100 στο 2ο χλμ 
Εθνικής Οδού  Σπάρτης Γυθείου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε δημοπρασία με το 
σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν.3669/2008, η εκτέλεση 
του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ: ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣ-
ΤΑΘΜΟΥ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ.: 
2013ΣΕ01600011), προϋπολο-
γισμού μελέτης  471.489,65 € 
με τα απρόβλεπτα και την ανα-
θεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. (23%) 
108.442,62€.
Στη δημοπρασία για την ανά-
ληψη του έργου, εφόσον έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής από τις 
κείμενες διατάξεις και με την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τους 
όρους της Διακήρυξης, γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρή-
σεις:          
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 
1η  ή 2η τάξη για έργα κατηγο-
ρία ηλεκτρομηχανολογικών, με 

προϋπολογισμό 471.489,65 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 
και απρόβλεπτα).  
β. Προερχόμενες από κράτη - 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ), ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει τη συμ-
φωνία για τις Δημόσιες Συμβά-
σεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε-
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μη-
τρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανω-
τέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει, κατά την τελευταία 
πενταετία, έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.
δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων των παραπάνω πε-
ριπτώσεων α, β και γ σε οποιον-
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ (κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσο-
στό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
συμμετέχει είτε μεμονωμένα, 
είτε ως μέλος ενός κοινοπρα-
κτικού σχήματος. Κατά τα λοι-
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων σε δι-
αγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γρα-
φεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, Α. 

Παπανδρέου 37, 2ος όροφος 
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, την 8-4- 2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% 
του προϋπολογισμού μελέτης 
(9.429,79 €), με εγγυητική επι-
στολή ισχύος τουλάχιστον έξι 
μηνών και τριάντα ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του δια-
γωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση των όρων 
της δημοπρασίας και να προ-
μηθευθούν τη Διακήρυξη, τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης και 
τα σχέδια της εγκεκριμένης με-
λέτης καθώς και το έντυπο οι-
κονομικής προσφοράς, από τα 
γραφεία της Γ.Γ.Α. στο Μαρούσι, 
Α. Παπανδρέου 37, 2ος όροφος 
ΠΤΕΡΥΓΑ Δ, τηλ. 2131316372, 
2131316047, και 2131316041, 
fax 2131316991 (αρμόδιος υπάλ-
ληλος για επικοινωνία: Γιώργος 
Σωφρονάς), εφόσον ζητηθούν 
μέχρι και την Πέμπτη, 3-4-2014.            
Η Διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Β΄. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού. Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της 
παρούσας βαρύνουν τον ανάδο-
χο του έργου.

Μαρούσι,14-3-2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣ-
ΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ               

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Κρανίδι, 19-3-2014
Αρ. Πρωτ:  488
Ταχ. δ/ση:  ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300
τηλ.: 27540 22945, 
fax.: 27540 23391 
e-mail: dkranid@otenet.gr,
http:// www.deya-kranidi.gr
Πλ/ρίες: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι ιδιοκτήτες γεω-
τρήσεων, οι οποίοι έχουν την 
δυνατότητα να προμηθεύσουν 

νερό τις δεξαμενές και τα δί-
κτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., 
να προσέλθουν στα γραφεία της 
Υπηρεσίας μας και να υποβάλουν 
αιτήσεις-προσφορές, για την μί-
σθωσή τους  από την Επιχείρηση, 
μέχρι 29 Μαρτίου 2014.

Μετά τιμής 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Ερ.
Αγγελική Αλεβίζου

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου, 
στο πλαίσιο των δράσεών του 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
δράση που υλοποίεισε μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείθηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και τους εθνικούς πό-
ρους, και στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης Λιθακιάς Ζακύνθου: «Το σεισμικό 
τόξο που μας ενώνει», επιμορφωτι-
κή ημερίδα με τίτλο: «O Εγκέλαδος 
μεταβάλλει τη γεωμορφολογία του 
τόπου και τη συμπεριφορά του αν-
θρώπου. Ενημέρωση – πρόληψη». 
Η ημερίδα θα πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στο 
Πνευματικό Κέντρο της Νέας Κίου. 
Στόχος της ημερίδας, κυρίως λόγω της επικαιρότητας, ήταν να αναδειχθούν οι επιδράσεις των σεισμικών και άλλων φυ-
σικών καταστροφών στο τοπίο και τον άνθρωπο, η διαχρονική επίδραση σεισμών και πλημμυρών στην κατοίκηση της 
Αργολίδας και τέλος να γίνει υπεύθυνη ενημέρωση για μεθόδους πρόληψης, τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας. 
Στην ημερίδα έγιναν εισηγήσεις από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης Λιθακιάς Ζακύνθου, που συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : «Το σεισμικό 
τόξο που μας ενώνει», από επιστήμονες Γεωλόγους και Φυσικούς και τον κ. Ευθύμη Λέκκα, Καθηγητή Δυναμικής, 
Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(Ο.Α.Σ.Π.) και Πρόεδρο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα γωνιακό β` 
ορόφου, 100τμ στην οδό Αντωνο-
πούλων 6 στο Ναύπλιο πίσω απ το 
Δημαρχείο. Ηλιακό, αιρκοντίσιον. Τηλ 
6976015480, 6974298144

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 70τμ. 
στο Άργος, Δαναού 32, φρεσκοβαμμέ-
νο, καινούργια κουζίνα, αυτόνομη θέρ-
μανση, τέντα, χωρίς κοινόχρηστα.  Τηλ 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο κεντρικό-
τερο σημείο του Άργους. Ώρες 11.00π.μ-
13.00μ.μ. Δεκτές μόνο σοβαρές προτά-
σεις. Τηλέφωνο: 6973554355

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα 35τμ. με αυ-
τόνομη θέρμανση, Μ. Αλεξάνδρου 5 
στο Άργος. Τηλ.: 2751029701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι 100 τ.μ. στο Σκαφι-
δάκι, με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη 
αυλή, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. 
Τηλ. 694 43 17903

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 44 και 
50 τ.μ. χωρίς κοινόχρηστα επί της οδού 
Βας. Παύλου 11 και Μπουμπουλίνας γω-
νία, πλησίον ΔΕΗ και έναντι Σ/Μ ΑΒ. Τηλ. 
697 44 90 262 και 697 47 06 895. 

ENOIKIAZETAI γραφείο α΄ ορόφου στην 
οδό Καποδιστρίου 28 στο Άργος, 40 τ.μ. 
Τηλ. 27510 62007, 27510 208886.

Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα, 3ου 
ορόφου, 120 τ.μ., στην πλατεία Αγίας Αι-
κατερίνης στο Άργος, με τέντες, πόρτα 
ασφαλείας, ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτό-
νομη θέρμανση Πληροφορίες στα τηλ. 
27510-20806 και 6977318153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 86τμ, στην 
παλαιά πόλη του Ναυπλίου, οδός 
Πλαπούτα, γωνιακό, 1000ευρώ. Τηλ. 
2752028097 και 6932399560.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 50 τετραγωνι-
κών διαμπερές ανακαινισμένο και πλή-
ρως επιπλωμένο με δύο aircoditions. 
Περιοχή Εξάρχεια Αθήνα, οδός Τηλεμά-
χου 13-15. Ιδανικό για φοιτητές και ζευ-
γάρια. Τηλ. 6974407539

Ενοικιάζεται 4σάρι στον 1ο όροφο, φω-
τεινό τρίφατσο με αυτόνομη θέρμανση 
2WC 3 υπνοδωμάτια, άνετο, πάρκινγκ, 
ηλιακός, ασανσέρ. Περιοχή Αγίου Ανα-
στασίου. 450Ευρώ. Τηλ. 6942797940.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα, 95 τ.μ. στην 
οδό Παρασκευοπούλου στο Ναύπλιο, 
με μπαλκόνια στην οδό Ασκληπιού και 
θέα στο Παλαμήδι. Ενιαίο σαλόνι, δύο 
υπνοδωμάτια, μπάνιο, βοηθητικό W.C. 
σύγχρονή κουζίνα, τέντες, ντεπόζιτο 
νερού. ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΘΕΡΜΑΝ-
ΣΗΣ, ΜΕ ΤΖΑΚΙ και A/C. Τηλ. 6945 525 
435  

Ενοικιάζονται δύο επαγγελματικοί 
χώροι 65τμ και 72τμ με βοηθητικούς 
χώρους αντιστοίχως. Και οι δύο έχουν 
πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο στην 
θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλαμα-
νάρα. Τιμές λογικές. Τηλ.: 27510-61124, 
-67142 και 6974876572

Ενοικιάζεται διαμέρισμα ισόγειο 3άρι, 
με κλιματιστικά και ηλιακό καθώς και 
3αρι με κλιματιστικά αλλά χωρίς ηλιακό 
στον 1ο όροφο 2όροφης κατοικίας στην 
Νέα Κίο. Τηλ: 6944707640

Ενοικιάζεται διαμέρισμα  80,00 τ.μ., δύο 
κύριων χώρων, με τζάκι, κεντρική θέρ-
μανση και boiler, ημιυπόγειο στο Άργος 
(Ηρακλέους αρ. 18). Πληροφορίες στο 
27510-20130 και 27510-67026.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. Διαμέρισμα ισόγειο στο 
Άργος, σε ήσυχη περιοχή με καλό κλί-
μα, με 3 υπνοδωμάτια και λοιπούς χώ-
ρους και με αυτόνομη θέρμανση. Πληρ: 
2751026032 & 6973999508

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., 
στο 2ο όροφο, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ.
Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ. Ενότητα 
Θεσ/κης) πλήρως ανακαινισμένο, με 
πολύ λίγα κοινόχρηστα, δίπλα στη στά-
ση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για 
φοιτητές. Πληρ: 6944-729712   &   27510-
26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη 65 τ.μ. στο Σκα-
φιδάκι, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, για 
οποιαδήποτε χρήση. Τηλ. 6944317903

Ενοικιάζεται διώροφο κτίριο, 170τμ. με 
αποθηκευτικό χώρο, στην συμβολή των 
οδών Μεσσηνίας- Αρκαδίας και Καρπε-
τοπούλου στο Άργος. Τηλ. 27510-22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εισόγειος χώρος στο Άρ-
γος επι της οδού Δαναού 32, κατάλλη-
λος για γραφείο ή κατάστημα. Πληρο-
φορείς: 6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 30 τ.μ. στον 
Συνοικισμό του Ναυπλίου, με A/C, αυ-
τόνομη θέρμανση, θέση πάρκινγκ, επι-
πλωμένο. Τηλ. 6948309742

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 70 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 ανακαινισμένη με κε-
ντρική θέρμανση σε τιμή 250 ευρώ. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας 6977598380

Ναύπλιο - Ενοικιάζεται οικία 50 τμ πίσω 
από το στάδιο Ναυπλίου επί της οδού 
Βασ. Βραχνού 10 επιπλωμένη με κεντρι-
κή θέρμανση στην τιμή των 250 ευρώ. 
Τηλ επικοινωνίας 6977598380 

Ενοικιάζονται παραθαλάσσια δυάρια 
επιπλωμένα διαμερίσματα 60τμ, στους 
Μύλους με AC ηλιακό μεγάλες βεράντες 
χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 27510 22843

Ενοικιάζεται επαγγελματικό κτίριο δι-
ώροφο 170 τμ, με αποθηκευτικό χώρο 
στη συμβολή των οδών Καρπετοπού-
λου και Μεσσηνίας Αρκαδίας. Τηλ. 
27510 22843

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος χώρος στο 
παλιό Ναύπλιο (Βελλίνη 3 – όπισθεν 
δημαρχείου), κατάλληλος για γρα-
φείο ή κατάστημα. Πληροφορίες τηλ. 
6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3άρι διαμέρισμα ευρύ-
χωρο στην Αθήνα – Κυψέλη, οδός Μυτι-
λήνης 40. Κατάλληλο για φοιτητάς. Τιμή 
λογική. Τηλ. 27520 28467

Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην Αθήνα-

Κυψέλη, επιπλωμένη, ρετιρέ, μεγάλη 
βεράντα, ήσυχη με εξώπορτα ασφαλεί-
ας, κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια 
από την Αργολίδα. Τιμή 280 Ευρώ. Πλη-
ροφορίες 2752025177, 6973676716

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα σε δι-
ώροφοι κατοικία στη Νέα Κίο 110 τμ με 
2 υπνοδωμάτια σαλοτραπεζαρία, τζάκι, 
κουζίνα και WC  χωρίς  κοινόχρηστα 
με αυτόνομη θέρμανσηκαι κλιματισμό 
λουξ κατασκευή τηλ. 6977215292 .

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα πρώτου ορό-
φου 97 τμ., τεσσάρι Μαρτινείας και Π. 
Πατρών Γερμανού, 350,00 ευρώ. Ναύ-
πλιο. Τηλ. 6932468787

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι στο Ναύπλιο. Τηλ. 
2752028467

Στο Άργος ενοικιάζεται γραφείο 50τμ, 
2ος όροφος κεντρικό Νικηταρά 8, δίπλα 
στον ΟΤΕ. Πληρ. 2751042192

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ισόγειος  χώρος στο πα-
λιό Ναύπλιο (Όθωνος 13) κατάλληλος 
για γραφείο ή και κατάστημα. Πλη-
ροφορίες τηλ. 27520-27847 και 6944-
677607.

Ενοικιάζεται 2αρι επιπλωμένο και εξο-
πλισμένο στο ισόγειο, χωρίς κοινόχρη-
στα, στην περιοχή Κούρτη. Πληροφορί-
ες στο 6973248494, κος Γιώργος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, στο Ναύ-
πλιο. Τηλ. 2752 0 28467

Ενοικιάζεται 2αρι με αυτόνομη θέρμαν-
ση, ψύξη χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 
61710 και 6979029561

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 
3άρι διαμπερές, με αυτόνομη θέρμανση 
χωρίς κοινόχρηστα. τηλ 27510 61710 και 
6979029561.

Ενοικιάζεται δυάρι επιπλωμένο στην Κυ-
ψέλη, πλησίον ΑΣΟΕ. Τηλ.: 6977705603

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρο, 
70 τ.μ στο Εμπορικό Κέντρο, με πρό-
σοψη στην Ασκληπιού στο Ναύπλιο. 
Τηλ:27520-23995, κιν: 6977-989237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα (πρώ-
ην Ωδείο «Δίεσις») 70 τ.μ. με 1 θέση 
στάθμευσης, στο κέντρο του Άργους, 
κατάλληλο για φροντιστήριο, ιατρείο, 
λογ/κό, δικ/κό κ.α. γραφείο. Πληροφο-
ρίες: 27510 21414, 6942 855660

Ενοικιάζεται κατάστημα Tσώκρη 26, Άρ-
γος. Τηλ. 2751068609

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

Ενοικιάζεται κατάστημα – ευκαιρία δι-
αμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο 
550 τμ και αποθήκη 150 τμ Ασκληπιού 
133 – Άρια. Ενοίκιο 3.500. Τιμή αποζημί-
ωσης 55.000. Τηλ 6972831710ΠΩ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Άνοιξη Αττικής, λεο-
φόρος Μαραθώνα και Αγρινίου 2, με 
όψη σε 3 δρόμους, περιοχή Αρσακίου 
Εκάλης, κτήμα 1400 τμ, με οικία 149 τμ 

με 4 λουτρά, 5 υπνοδωμάτια, άνετους 
βοηθητικούς χώρους, στεγασμένο γκα-
ράζ για 4  ΙΧ, προσφέρεται στο ½ αντι-
κειμενικής. Πληροφορίες κος Βασίλης 
6977444040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ερμιόνη, περιοχή Κου-
βέρτα – Λένα Μαρί, κτήμα ελαιόφυτο, 
περίπου 7,5 στρέμματα, εφαπτόμενο σε 
2 δρόμους με θέα Ύδρα Κάπαρι, Μουζά-
κι και θάλασσα Κουβέρτας. Τιμή λογική.   
Πληροφορίες κος Βασίλης 6977444040

Πωλούνται στην Αγία Τριάδα, κοντά 
στον περιφερειακό δρόμο δύο μεταλ-
λικές αίθουσες 600 τμ και 320 τμ ύψους 
6,5 μέτρων σε οικόπεδο 5.000 τμ. Κα-
τάλληλες για όλες τις χρήσεις. Τιμή 
210.000€. Τηλ.: 6947 443 173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 100τμ, σε οικόπε-
δο 200τμ με γκαράζ δύο αυτοκινήτων 
στην θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλα-
μανάρα. Τηλ.: 27510-61124, -67142 και 
6974876572

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα με 3 υπνοδωμά-
τια, 2 τουαλέτες, διαμπερές 3ος όρο-
φος, τέντες εμπρός – πίσω, ηλιακό. Θεά-
τρου 2 & Δαναού στο Άργος. τηλ. 27510 
66000, 6945155597.

    ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάρο-
δος Νικηταρά, Άργος. Τηλ. 6947124763 
(Κα Μαρία).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 5,5 στρεμμάτων 
πορτοκαλιές με δικό του νερό στο 
δρόμο Ηραίου – Πουλακίδας. Τηλ. 
6983275123
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4,5 στρέμματα, 
στα Πυργιώτικα, οικοδομήσιμο. Τηλ. 
6948309742

Πωλούνται διαμερίσματα 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 νεόκτιστα σε 
απόσταση 200μέτρων από το Νοσοκο-
μείο Άργους. Τηλ.: 6947267865

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός 
Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινη-
τό 6944842844 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νοσηλεύτρια Ελληνίδα με πολυετή πεί-
ρα, αναλαμβάνει περιποίηση ηλικιωμέ-
νων και περιπτώσεις σε κλινήρη άτομα, 
παραπληγικά, όπως και ενέσεις και το-
ποθέτηση καθετήρων, καθημερινή υγι-
εινή. Τηλ. 6984 296 520

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έως 30 ετών για εργασία 
σε καφέ στο κέντρο της πόλης του Άρ-
γους. Τηλ. 27510 22843

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα φυ-
σικής χημείας και σε γκρουπ 1-4 ατό-

μων,  γυμνάσιο – Λύκειο, σε ειδικά δια-
μορφωμένο χώρο στο Παλαιό Ναύπλιο.  
Αντώνης Παπαδόπουλος Φυσικός, MSc 
Χημείας. Τηλ: 6972054190
Έμπειρη καθηγήτρια με σπουδές 
στο εξωτερικό παραδίδει 
μαθήματα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ και 
ΑΓΓΛΙΚΗΣ γλώσσας. Όλα τα 
επίπεδα. Περιοχές Άργος – 
Ναύπλιο και περίχωρα. Τηλ. 
επικοινωνίας 694 633 61 54
Αναλαμβάνω διάφορες οικοδομικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες, νυχτερινή 
φύλαξη χώρων κλπ. Πληροφορίες κος 
Φώτης. Τηλ. 6946316668, 6994189508.

Ζητούνται νέες / νέοι σερβιτόροι + βο-
ηθός μαγείρου, γλώσσες, δίπλωμα του-
ριστικών επαγγελμάτων, άλλες δεξιό-
τητες, συστάσεις, θα συνυπολογιστούν. 
Βιογραφικό στο evip@lachocolatiere.gr

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα σε Άρ-
γοσ- Ναύπλιο, με εξειδίκευση στην έκ-
θεση. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6972330317

Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών 
κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημά-
των. Πληροφορίες :  Γιάννης Ρεκού-
μης 6944893544, 2752023534.

Κυρία αναλαμβάνει την φροντίδα και 
φύλαξη παιδιών, στην περιοχή Ναυπλί-
ου. Τηλ. 6945525435

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου σε 
χαμηλές τιμές. Τηλ. 6978623695.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από κυρία, SUZUKI SX4, 4X4 
GLX 1600 κυβικά, τριετίας, 39500 χι-
λιόμετρα, αντιπροσωπείας, καινούργιο, 
ατρακάριστο, σέρβις σε αντιπροσω-
πεία, φουλ έξτρα, μεταλλικό χρώμα, 
ράδιο CD, κλίμα , αισθητήρες πίσω, 
navigation, ζάντες αλουμινίου, φιμέ 
τζάμια. Τιμή 14.500 ευρώ. Τηλ. 6977 
470313

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault 19. Τηλ. 27510 69204, 
6946810252

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 
200 με όλα τα βιβλία service, 108000 
Km, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΙSSAN TIDA ΜΑYΡΟ 1600 κυ-
βικά του 2008. τηλ.27510 24185

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ, S 80 VOLVO, έδρας Άρ-
γους, με ή χωρίς το αυτοκίνητο. Τηλ. 
6944243424

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μελισσοκομικό υλικό και μη-
χανή μελισσοκομική. Τηλ. 27510 67198, 
27510 69204, 6946 810252

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ λόγω  έκτακτης μετακόμισης 
σε πολύ ελκυστικές τιμές τα παρακάτω: 
-Καναπές-κρεβάτι μπλε σκούρο με σανίδες 
, πολύ καλό στρώμα κ αποθηκευτικό χώρο: 
200€
-Συρταρίερα με 4 συρτάρια λευκή :45€
-2 βιβλιοθήκες λευκές μία μεγάλη (5 ράφια)
μία μικρή(3 ράφια) σύνολο: 100€

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ




