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Σελ.20

Κλείδωσε 
ο δεύτερος γύρος

Απρόβλεπτες εξελίξεις αναμένονται με την υπο-
ψηφιότητα του Γιώργου Δέδε για την θέση του 
Περιφερειάρχη στην Πελοπόννησο, τόσο για την 
δυναμική του ψηφοδελτίου του Πέτρου Τατού-
λη, όσο και για την  δυναμική του ψηφοδελτίου 
του Οδυσσέα Βουδούρη.

Σελ. 3, 4

Καραμπόλες Δέδε σε Τατούλη και Βουδούρη

Στο Κιβέρι 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ώρες ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης αναζήτησε στην πα-
ραλία του Κιβερίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρο-
λος Παπούλιας. Κατά την ώρα του γεύματος συναντή-
θηκε με τον Πρόεδρο της ΔΥΑΑΡΜ Π. Σχοινοχωρίτη και 
τον Πρόεδρο του Ερμή Κιβερίου, επιχειρηματία Αντώνη 
Λυμπέρη.

Σελ. 3

Οι ντόπιοι ευαισθητοποιούνται 
για τις φυλακές
Η δολοφονία του 46χρονου υπαρχιφύλακα από κρατού-
μενο με αυτοσχέδιο μαχαίρι στις φυλακές του Μαλαν-
δρίνου, φέρνουν και πάλι στην επικαιρότητα το τεράστιο 
ζήτημα των προβλημάτων της δικαστικής φυλακής Ναυ-
πλίου, για τα οποία για πρώτη φορά ευαισθητοποιείται η 
τοπική κοινωνία.

Σελ. 12

Και ημερολογιακά «μύρισε» Άνοιξη
Η Περσεφόνη ανέβηκε απ το Άδη στην γη και η φύση Άν-
θισε. Ο Διόνυσος την τράβηξε έξω απ τα κρύα και απύθ-
μενα νερά της Λέρνας. Η Προσυμναία Δήμητρα άφησε 
πάλι την γη να καρποφορήσει υποδεχόμενη την κόρη της 
στην Αργολίδα.

Σελ 21
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Παραμονές 25ης Μαρτίου η γαλανόλευκη κυματίζει «αγέρωχη» στην Δήμαινα
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Το μήνυμα Δέδε 
για την υποψηφιότητά του

Κλείδωσε ο δεύτερος γύρος για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Καραμπόλες Δέδε σε Τατούλη και Βουδούρη

Με Σχοινοχωρίτη και 
Λυμπέρη ο Κ. Παπούλιας
Το μαγευτικό Κιβέρι  με σκοπό να περάσει λίγες ώρες χαλάρωσης 
επισκέφτηκε με την συνοδεία του το περασμένο Σάββατο, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Στην ίδια ταβέρνα που 
γευμάτιζε βρισκόταν εκείνη την ώρα και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΡΜ 
Π. Σχοινοχωρίτη μαζί με τον Πρόεδρο του Ερμή Κιβερίου και ιδιο-
κτήτη του παραδοσιακού φούρνου Α. Λυμπέρη οι οποίοι μόλις ανα-
γνώρισαν τον πρόεδρο έσπευσαν να τον χαιρετίσουν. 
Ο κ. Παπούλιας δεν δίστασε να ανοίξει συζήτηση μαζί τους, ενώ ανα-
φέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για το όμορφο παραθαλάσσιο χωριό 
του Άργους. Το προεδρικό ζεύγος συνόδευαν ακόμα δύο ζευγάρια 
τα οποία έμειναν και αυτά ενθουσιασμένα από την περιοχή και τα 
εδέσματα της ταβέρνας. Όσο κρατούσε η συζήτηση, ο κ. Αντώνης 
Λυμπέρης έδωσε εντολή στον φούρνο του και ετοίμασαν δύο με-
γάλα καλάθια με προϊόντα της επιχείρησής του που τα προσέφερε 
στον πρόεδρο της δημοκρατίας. 

Απρόβλεπτες εξελίξεις αναμέ-
νονται με την υποψηφιότητα 
του Γιώργου Δέδε για την θέση 
του Περιφερειάρχη στην Πελο-
πόννησο.
Η υποψηφιότητα αυτή με μια 
πρώτη ματιά μειώνει την δυ-
ναμική του Πέτρου Τατούλη, 
αφού από τα σπλάχνα του συν-
δυασμού του προέρχεται τόσο ο 
ίδιος ο Γιώργος Δέδες όσο και τα 
υπόλοιπα στελέχη που αναμένε-
ται να τον ακολουθήσουν. 
Όμως με μια βαθύτερη ανάλυση 
μεγάλο πρόβλημα δημιουργεί-
ται και στην όποια δυναμική του 
Οδυσσέα Βουδούρη, αφού ο 
Γιώργος Δέδες προέρχεται από 
το βαθύ ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόρους 
του οποίου διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
που στηρίζει Βουδούρη.
Στον Πέτρο Τατούλη προς το 
παρόν μένει ένα κομμάτι του 
ΠΑΣΟΚ που θα προέλθει βασι-
κά μέσω των υποψηφιοτήτων 
των Τάσου Χειβιδόπουλου και 

Φάνη Στεφανόπουλου, που συ-
νεχίζουν προς το παρόν να τον 
στηρίζουν. Αν υλοποιηθεί το 
σενάριο της υποψηφιότητας 
Χειβιδόπουλου για τον δήμο 
Άργους – Μυκηνών, κόντρα 
στον Δημήτρη Καμπόσο, τότε 
και αυτή η στήριξη προς τον Τα-
τούλη θα χαθεί, αφού ο Τάσος 
Χειβιδόπουλος θα θελήσει να τα 
έχει καλά και με τον Γιώργο Δέδε 
και με τον Οδυσσέα Βουδούρη, 
που αντλούν ψήφους από τον 
ίδιο πολιτικό χώρο. Να σημειω-
θεί σχετικά με το θέμα αυτό ότι 
ο κος Χειβιδόπουλος μιλώντας 
σε φιλικό του κύκλο για πιθανή 
υποψηφιότητα του στο Άργος 
είπε: «Εγώ είμαι ο μοναδικός που 
θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί 
με τον Δημήτρη Καμπόσο».
Σχετικά τώρα με τις απώλειες 
στη δυναμική του Οδυσσέα 
Βουδούρη χρειάζεται να ανα-
τρέξει κανείς στις αποφάσεις 
των νομαρχιακών επιτροπών 

του ΣΥΡΙΖΑ σε Μεσσηνία, Αρκα-
δία και Κορινθία, οι οποίες ήταν 
αντίθετες προς το πρόσωπό 
του. Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σμα ένα μέρος των ψηφοφόρων 
του, να απελευθερωθεί προς τον 
συνδυασμό Δέδε ενώ ένα άλλο 
προς την ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Κυρίως 
όμως οι ψηφοφόροι [ππου προ-

έρχονται από το ΠΑΣΟΚ κκαι για 
διάφορους λόγους δεν θέλουν 
ούτε τον Τατούλη ούτε τον Βου-
δούρη βρίσκουν διέξοδο πλέον 
στον Δέδε.  
Ο Γιώργος Δέδες ήταν ενταγ-
μένος πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ από 
τα μαθητικά του χρόνια, ανα-
δείχθηκε σε κορυφαία όργανα 

του Κινήματος, Γραμματέας της 

Σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑ-

ΣΟΚ Πάτρας, Γραμματέας της 

Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Αχαΐας , μέλος 

του Τομέα Νεολαίας και του Το-

μέα Οργανωτικής Πολιτικής της 

Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, υπήρξε 

μέλος της Νομαρχιακής Επιτρο-

πής ΠΑΣΟΚ Κορινθίας με συμ-

μετοχή και στη γραμματεία της 

Από το Φλεβάρη του 2001 έως 

τον Ιούνιο του 2005 ήταν εκλεγ-

μένος Γραμματέας της Νομαρχι-

ακής Επιτροπής Κορινθίας του 

Κινήματος. 

Μετά από όλες αυτές τις εξε-

λίξεις, το ερώτημα πια δεν θα 

είναι ποιος θα εκλεγεί Περιφε-

ρειάρχης Πελοποννήσου, αλλά 

ποιοι από τους υποψήφιους θα 

περάσουν στον δεύτερο γύρο. 

Μπορεί η Αργολίδα να 
καθυστέρησε την ανα-
κοίνωση υποψηφιότη-
τας του Γιώργου Δέδε 
για την θέση του υπο-
ψήφιου Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, λόγω 
των εμποδίων που λέ-
γεται ότι βάζει ο βου-
λευτής και υπουργός 
Περιβάλλοντος Γιάννης 
Μανιάτης στην εξεύρε-
ση υποψηφίων για την 
συγκρότηση του ψη-
φοδελτίου του, αφού 

στηρίζει τον Π. Τατούλη, όμως αργά το μεσημέρι της 
Τετάρτης ο κος Δέδες ανακοίνωσε την κάθοδό του στις 
εκλογές.
Με τίτλο «Περνάμε μπροστά» ο κος Δέδες τονίζει:
Οι Περιφερειακές αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης 
Μαΐου διεξάγονται σε μία οριακή στιγμή για την Περι-
φέρεια και την πατρίδα μας. Όχι μόνο γιατί η απόφαση 
των πολιτών θα δεσμεύσει τον σχεδιασμό και την πο-
ρεία του τόπου μας για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά 
και γιατί συμπίπτουν με την περίοδο κατά την οποία θα 
επιχειρηθεί η ανασυγκρότηση και αναγέννηση της πε-
ριφέρειας και του κράτους, ύστερα από τις περιπέτειες 
της Μεγάλης Κρίσης. Η επιλογή καθενός από εμάς θα 
είναι καθοριστική για το μέλλον του τόπου μας και των 
παιδιών μας. 
Στο δρόμο προς τις κάλπες οι πολίτες της Πελοποννή-
σου βρίσκονται μπροστά σε ένα τεχνητό δίπολο που 
οδηγεί σε νέα αδιέξοδα. Από τη μια πλευρά, αναδεικνύ-
εται ως πρόταση η παράταση της κατεστημένης Περι-
φερειακής ηγεσίας που εκφράζει όλα όσα βούλιαξαν 
την χώρα. Μία πρόταση που είναι γέννημα κομματικών 
εξαρτήσεων και συμβιβασμών με το κεντρικό κράτος. 

Μια πρόταση η διαδρομή της οποίας χαρακτηρίζεται 
από έλλειμμα δημοκρατίας, αλαζονεία, εγωκεντρισμό, 
καθεστωτική νοοτροπία, πελατειακές σχέσεις και έλ-
λειμμα διαφάνειας.
Από την άλλη πλευρά, προωθείται μια νέα –υποτίθεται- 
πρόταση, η οποία, όμως είναι κι αυτή προϊόν σκληρής 
κομματικής γραμμής και διαφύλαξης εσωκομματικών 
ισορροπιών. Εκφράζεται από ανθρώπους η διαδρομή 
των οποίων στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Πελο-
ποννήσου είναι εφήμερη, προέκυψε αποκλειστικά για 
τις ανάγκες των περιφερειακών εκλογών και έχει ημε-
ρομηνία λήξης την 18η Μαΐου. 
Και οι δύο φορείς του τεχνητού «δίπολου», δεν μπο-
ρούν να απαντήσουν στα σημερινά προβλήματα της 
Περιφέρειας, ούτε να αναλάβουν να σχεδιάσουν και να 
προετοιμάσουν την έξοδο της Πελοποννήσου από την 
κρίση. Αφήνουν τους πολίτες εγκλωβισμένους στα αδιέ-
ξοδα. Για να οδηγηθούμε έξω από το σημερινό θολό το-
πίο, απαιτείται μια Νέα Πρόταση, μια Πελοποννησιακή 
Συμμαχία που να εκφράζει την ανάγκη για πρόοδο, ανά-
πτυξη και μεταρρυθμίσεις. Χωρίς τον σφιχτό εναγκαλι-
σμό του κράτους. Μακριά από τα δεσμά των οικονομι-
κών συμφερόντων. Μακριά από κομματικές σημαίες και 
χωρίς πολιτικά δεκανίκια. Γιατί η μάχη που θα δώσουμε 
πρέπει να είναι αυτοδιοικητική και πολιτική.
Φίλες και φίλοι, πολίτες της Πελοποννήσου. 
Προωθούμε σήμερα, τη σύνθεση μιας ευρύτατης συμ-
μαχίας ανατροπής, γιατί αφουγκραστήκαμε τις ανάγκες 
της περιφερειακής κοινωνίας. Για να την αναδείξουμε 
σε ισχυρό, πλειοψηφικό ρεύμα. Για να εκφράσουμε τους 
πολίτες που ζητούν ΔΟΥΛΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Αναδεικνύουμε μια νέα ρωμαλέα αυ-
τοδιοικητική πρόταση και μια ισχυρή, αυτοδιοικητική 
συμμαχία. 
Περνάμε μπροστά!
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Τα προβλήματα του συνδυασμού του Π. Τατού-
λη, βγήκαν μπροστά και δεν επέτρεψαν την συ-
νεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου, που 
αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Η παραμονή 
της 25ης Μαρτίου 2014 θα αποτελέσει μια 
μαύρη σελίδα στην ιστορία του περιφερειακού 
θεσμού, αφού η επιχειρούμενη συνεδρίαση θύ-
μιζε περισσότερο γενική συνέλευση τσακωμέ-
νων ενοίκων πολυκατοικίας υποβαθμισμένης 
γειτονιάς, παρά συνεδρίαση του κορυφαίου 
οργάνου μια Ελληνικής Περιφέρειας.  Παρότι 
ήταν προβλέψιμη η ένταση (βλέπε προηγούμε-
νο φύλλο του «α»), πολλοί περιφερειακοί σύνε-
δροι δεν σεβάστηκαν τον θεσμό που υποτίθεται 
ότι υπηρετούν.
Η ένταση ξεκίνησε πριν καν αρχίσει η συζή-
τηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο 
αντιπεριφερειάρχης Τ. Χειβιδόπουλος επικαλέ-
στηκε τον κανονισμό και έθεσε θέμα νομιμο-
ποίησης των αποφάσεων του Π. Σ., επειδή προ-
ήδρευσε ο κος Πουλοκέφαλος, που υποτίθεται 
ότι έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Κάτι όμως που ο 
τελευταίος αρνήθηκε ότι έχει πράξει ακόμα 
επισήμως.
Μετά από καυγά και χειρίστου είδους τον έλεγ-
χο να έχει χαθεί ο κος Πουλοκέφαλος απείλησε 
με βροντερή παραίτηση την Παρασκευή που 
θα επανέλθει σε συνεδρίαση το σώμα.
Χειβιδόπουλος, Πουλοκέφαλος, Νικολάκου, 
Δέδες και Τατούλης πρωταγωνίστησαν στη 
συνεδρίαση. Ακολούθησαν όμως και πολλοί 
άλλοι εκτός παράταξης, όπως ο Ν. Γόντικας 
εκτοξεύοντας χαρακτηρισμούς και φωνασκώ-
ντας. Να σημειωθεί ότι η ένταση δεν μεταδό-

θηκε live όπως συνηθίζεται από το streaming 
που κάνει η περιφέρεια στο internet.
Χαρακτηριστικές είναι ορισμένες αναφορές 
που καταγράφηκαν:

-Χειβιδόπουλος προς Πουλοκέφαλο: «Δεν 
δέχομαι μαθήματα τέτοιου τύπου και επιστρέ-
φω τα περί πραξικοπήματος» 

Πουλοκέφαλος προς Χειβιδόπουλο: «Από 
κάτι τέτοιους σαν τον κ. Χειβιδόπουλο έφτασε 
το ΠΑΣΟΚ στο 3,5%» 

-Πουλοκέφαλος προς Νικολάκου: «Να σε-
βαστείτε το συμβούλιο, δεν είναι παραμαγαζό 
σας, κύρια Νικολάκου» 

-Γόντικας προς Νικολάκου: «Δεν είσαστε 
στρατοδίκης κύρια Νικολάκου»

-Νικολάκου προς Γόντικα: «Ποιος είστε 
εσείς;» 

-Νικολάκου προς Πουλοκέφαλο: «Ο Πρόε-

δρος δεν κάνει ό,τι θέλει. Να ντρέπεστε. Δεν 
θα κάνετε σόου εδώ μέσα. Έχετε καταντήσει 
γραφικοί κύριε Πρόεδρε»

-Πουλοκέφαλος προς Νικολάκου: «Αυτά στο 
μαγαζί σας»

-Τατούλης προς Πουλοκέφαλο: «Ο κύριος 
Πρόεδρος συνεχίζει την απαράδεκτη αντιδημο-
κρατική του συμπεριφορά».

-Πουλοκέφαλος προς Τατούλη: «Δεν είσαι 
δικτάτορας εδώ μέσα, κύριε Περιφερειάρχα»

-Πουλάς προς Τατούλη: «Θλίβομαι για την 
εικόνα που παρουσιάζει η παράταξή μου. Με 
καθαιρέσατε με διαδικασίες fast track κύριε 
Περιφερειάρχη και το ίδιο θέλετε να κάνετε κα 
με τον Πρόεδρο»

-Πουλοκέφαλος προς Χειβιδόπουλο: «Θα πα-
ραιτηθώ αλλά μόνο όταν θέλω εγώ» 

Για κωμικοτραγικά γεγονότα που εκτυλίχθη-

καν και δείχνουν τον εκφυλισμό στον οποίο 
έχει επέλθει η παράταξη του κ. Τατούλη που 
στηρίζουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, μίλησε με 
ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης Νίκος Γόντικας, ο οποίος προσθέ-
τει: «Αντί να λύσουν στην παράταξή τους ζη-
τήματα που τους αφορούν, ήρθαν στο ΠεΣυ, με 
ευθύνη της ηγετικής τους ομάδας (Τατούλης, 
Χειβιδόπουλος, Νικολάκου…) και για τέσσε-
ρες ώρες οι πιο θερμόαιμοι, έβριζαν τους μέχρι 
χθες συνοδοιπόρους τους και τους στόλιζαν με 
χαρακτηρισμούς, καρφιά και υπονοούμενα».
Εντωμεταξύ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση 
της υποψηφιότητας Δέδε για την περιφέρεια 
Πελοποννήσου, τα e-mails των εφημερίδων 
έλαβαν δήλωση των εναπομεινάντων αντιπε-
ριφερειαρχών  (Τ. Χειβιδόπουλος, Β. Γιαννα-
κούρας, Ντία Τζανετέα, Ντ. Νικολάκου,  Απ. 
Παπαφωτίου, Φ. Στεφανόπουλος, με την οποία 
ζητούν την παραίτηση των συνάδελφων τους 
Δέδε και Αλευρά: «Καλούμε τον αντιπεριφε-
ρειάρχη Κορινθίας, κ. Γιώργο Δέδε και τον 
αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, κ. Παναγιώ-
τη Αλευρά, να υποβάλλουν έστω και σήμερα 
τις παραιτήσεις τους από τις θεσμικές θέσεις 
που κατέχουν, προκειμένου να μην σταθούν 
εμπόδιο στην συνέχιση του έργου της περιφε-
ρειακής Αρχής. Η Δημοκρατία είναι ευρύχωρο 
πεδίο για την έκφραση όλων των πολιτικών 
πρωτοβουλιών και οι πολίτες αποφασίζουν για 
την φερεγγυότητα, την καθαρότητα, την αξιο-
πιστία, την ανεξαρτησία και τα επιχειρήματα 
εκείνων που τις εκφράζουν». 
Η συνέχεια την Παρασκευή…

4
Τα προβλήματα του συνδυασμού Τατούλη δημιούργησαν συνεδρίαση – παρωδία

Η παραίτηση, της παραίτησης, ω!  παραίτηση
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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

Εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα του Νερού 
στο Άργος
Η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άργους 
– Μυκηνών) τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού, του πολυτιμότε-
ρου αγαθού για τη δημιουργία και τη συνέχιση της ζωής, για την ποιοτική 
αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και για την  προαγωγή πολιτισμού δι-
οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 30 Μαρτίου και ώρα 11:00 πμ στην 
αίθουσα  εκδηλώσεων του Μπουσουλοπούλειου Γυμνασίου Άργους. 
Οι βασικοί στόχοι της εκδήλωσης είναι οι εξής: 
Α) Η παρουσίαση του έργου της Επιχείρησης σχετικά με την υδροδότηση 
στο Δήμο Άργους – Μυκηνών: « Το παρόν και το μέλλον του νερού στο 
Δήμο Άργους – Μυκηνών.»
Β) Η προβολή της τοπικής ιστορίας του νερού και τα σημαντικότερα μνη-
μεία που σχετίζονται με αυτό στην πόλη του Άργους και στον ευρύτερο 
Δήμο Άργους – Μυκηνών.
Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από:
Α) Την παρουσίαση του βιβλίου: « Οι αρχαίοι ποταμοί της Αργολίδας», έκδο-
ση της Αργειακής Αρχειακής Βιβλιοθήκης».
Β) Τη φωτογραφική έκθεση με θέμα : « Οι Κρήνες του Άργους»
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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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Τα κατσίκια – ατραξιόν του Δρεπάνου

Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού
Της Χαρίκλειας Τσιώλη, 
Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.- M.Sc. Η, Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου

Πάγια θέση του ΤΕΕ Πελοποννήσου είναι ότι το νερό 
αποτελεί Κοινωνικό Αγαθό. Αυτό αναγνωρίζεται εμ-
μέσως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με 
ενέργειές της ανέστειλε σχέδια πού υπήρχαν για την 
ιδιωτικοποίηση των Οργανισμών πού διαχειρίζονται 
το νερό. Βασική προτεραιότητα όλων μας οφείλει να 
είναι η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 
πολιτών σε νερό χρήσης πού πληροί τις προϋποθέ-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πόσιμο νερό. Για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Πολιτεία και η Αυ-
τοδιοίκηση οφείλουν να έχουν ως στρατηγική τους 
την εκτέλεση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έρ-
γων, εντάσσοντάς τα άμεσα στους προϋπολογισμούς 
τους, καθώς και τη συντήρηση και ασφαλή λειτουρ-
γία των υπαρχόντων.
Όσον αφορά στον τομέα της διαχείρισης των Υγρών 
Αστικών Αποβλήτων, στρατηγική της Πολιτείας και 
της Αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι η επίσπευση ολο-
κλήρωσης όλων των έργων αποχετεύσεων και βιολο-
γικών καθαρισμών και η λειτουργία τους σε επίπεδο 
τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
Σε ότι αφορά το αρδευτικό νερό, πιστεύομε ότι ήρθε 
η ώρα η Πολιτεία, μετά από χρόνια αλόγιστης χρή-
σης και εφαρμογής «τακτικής» χρήσης των γεωτρή-
σεων για τη γεωργία, να αλλάξει πλεύση απαγορεύ-
οντας επί της ουσίας την άντληση και υπεράντληση 
του υπόγειου υδροφορέα και της επίτευξης της άρ-
δευσης των αγροτικών εκτάσεων μέσω συλλογικών 
δικτύων και τεχνικών συστημάτων εξοικονόμησης 
ύδατος. Επισημαίνομε ότι σε όλη την Ανατολική 
χώρα, οριοθετούμενη από τους ορεινούς όγκους 
Πίνδου-Παρνασσού-Ταϋγέτου, που τα υπόγεια ύδα-
τα τροφοδοτούνται από τις βροχοπτώσεις-χιονο-
πτώσεις, απαιτείται ειδική προστασία του Υπόγειου 
Υδροφόρου Ορίζοντα, με αποφάσεις πού πρέπει να 
ληφθούν και να ενταχθούν στο Οριστικό Σχέδιο της 
Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων πού εκπονεί το 
ΥΠΕΚΑ.
Για τα ύδατα των θαλασσών, πιστεύομε ότι η προ-
στασία τους πλέον εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό 
σήμερα από την λειτουργία των βιολογικών καθα-
ρισμών που έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς και από 
τη μείωση των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων που 
δεν απορροφούνται αμέσως από το έδαφος. Ιδιαίτε-
ρη μέριμνα απαιτείται για περιπτώσεις εγκαταστάσε-
ων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών που χωροθετούνται 
και λειτουργούν πλησίον περιοχών με τουριστικό 
ενδιαφέρον, ώστε να πληρούν τους όρους και προϋ-
ποθέσεις εξασφάλισης της ποιότητας αυτών.
Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διαχρονικά έχει συμβάλλει 
και συνεχίζει αδιάλειπτα την προσπάθεια αυτή, στην 
κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης των Υδα-
τικών Πόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με 
μελέτες των Ομάδων Εργασίας του, με ειδικές Ημερί-
δες πού έχει διοργανώσει, με εισηγήσεις, προτάσεις 
και παραστάσεις σε όλο το φάσμα των Νομοσχεδίων 
πού αφορούν το θέμα, καθώς και σε Επίπεδο Εθνικού 
και Περιφερειακού Χωροταξικού σχεδιασμού.
Η εγρήγορση όλων των συναδέλφων Μηχανικών 
αλλά και του συνόλου της Κοινωνίας, για την προ-
στασία του Κοινωνικού Αγαθού «Νερό» και για την 
εξασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών 
πρόσβασης στη χρήση του στην προβλεπόμενη ελά-
χιστα αποδεκτή ποσότητα αλλά και ποιότητα, είναι 
επιβεβλημένη.

Τα κατσίκια του Δρεπάνου, μας έκαναν τη χάρη και πόζαραν για να τα φωτο-
γραφίσουμε, ώστε να προβάλουμε από τώρα την ατραξιόν που θα προσφέρει 
το Χαϊντάρι το καλοκαίρι στους τουρίστες, παρουσιάζοντας βουκολικές εικόνες  
στα πέρατα του κόσμου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό;
Μα από τα φλας των φωτογραφικών μηχανών των πρώτων κιόλας τουριστών, 
που θα εμφανιστούν στην περιοχή και θα επιχειρήσουν να περάσουν ανάμεσα 
στα κατσίκια για να φτάσουν στην Πλάκα, στο Τολό ή στα Ίρια.
 Μια εικόνα, χίλιες λέξεις δεν λένε;

Υ.Ζ.



Ο δήμος, η μελέτες 
και η αγκινάρα
Δεν έγινε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, αλλά  από τις υπηρεσίες του δήμου Ναυπλίου 
και την αρμόδια γεωπόνο Μαρία Γκούμα, η μελέτη 
βάση της οποίαw διεκδικείται η Προστατευόμενη 

Γεωγραφική Ένδειξη της αγκινάρας 
Ιρίων. Η μελέτη δεν δόθηκε τελικά 
στο Πανεπιστήμιο, παρά την θετική 
ανταπόκριση του 2012 του καθη-
γητή Γεωργίας Χρήστου Αυγουλά, 
μετά από σχετικό αίτημα του βου-
λευτή της ΝΔ Γιάννη Ανδριανού.
Ο δήμος Ναυπλίου αξιοποιώντας τις 
υπηρεσίες του έδωσε το πράσινο 
φως και ανέλαβε την σύνταξη της 
μελέτης και το βάρος της διεκδίκη-
σης. Και η αρμόδια γεωπόνος απέ-
δειξε ότι τελικά οι υπηρεσίες των 
δήμων έχουν την δυνατότητα όταν 
θέλουν να παράγουν σημαντικό 
έργο.
Με την ευκαιρία λοιπόν, ας σταμα-
τήσουν να ξοδεύονται χρήματα για 

μελέτες σε εξωτερικούς συνεργάτες όταν μπο-
ρούν οι υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν τέτοιες 
προσπάθειες, που σε διαφορετικές περιπτώσεις 
θα κόστιζαν ένα τσουβάλι λεφτά.
Δικαιολογίες πλέον δεν υπάρχουν.

Α.Γ.

Έκραξαν στο Ναύπλιο 
τον Άδωνη;
Διαβάζω ότι ήρθε στο Ναύπλιο 
το Σάββατο ο Άδωνις Γεωργιά-
δης κάνοντας βόλτα στην παλιά 
πόλη και τρώγοντας σε ταβέρνα, 
αλλά του βγήκε ξινό.
Γράφτηκε λοιπόν ότι ο υπουρ-
γός Υγείας αρχικά κάθισε στα 
έξω τραπέζια της ψαροταβέρ-
νας, αλλά καθώς ένιωσε πολλά 
αρνητικά βλέμματα πάνω του, 
σηκώθηκε με την οικογένειά του 
και πήγε στο εσωτερικό του κα-
ταστήματος.
Αλλά δεν το γλίτωσε το πείραγμα 
ο υπουργός, όταν όπως λέγεται 
βγήκε κάποια στιγμή έξω από 
την ταβέρνα για να μιλήσει στο 
τηλέφωνο, φορώντας χρωματι-
στά ακουστικά προφανώς του 
τηλεφώνου της συζύγου του.
Περαστικοί άρχισαν να τον πει-
ράζουν, ενώ δεν έλειψαν και κά-
ποιοι πιο επιθετικοί που του τα 

…έψαλαν κανονικά για την κα-
τάσταση στην υγεία. Επειδή βέ-
βαια στο ίντερνετ που διάβασα 
την αναφορά σε στυλ κουτσο-
μοπολιού, γράφονται διάφορα, 
κρατάω κάποιες επιφυλάξεις.
Απομένει στους θαμώνες της 
ταβέρνας να επιβεβαιώσουν ή 
να διαψεύσουν όσα γράφτηκαν.

Υ.Ζ.

 

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: 798

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 27.03.2014
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 
www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ

Συνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 
35,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών,  ΟΤΑ, 

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.
Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-

ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-
ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-
σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις 
απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-
ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή 

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

Tαυτότητα

Ο Κολοκοτρώνης
Άρχισαν να αναρωτούνται 

στο Άργος, αν θα γίνει πα-

ρέλαση στην Τρίπολη φέτος 

ή όχι. Η αιτία της εύλογης 

απορίας ήταν πως θα κάνουν 

παρέλαση οι Τριπολιτσιώτες 

χωρίς τον Κολοκοτρώνη, 

ο οποίος εθεάθει έφιππος 

να ανοίγει την παρέλαση 

στο Άργος, όπως η Μαντό 

Μαυρογένους στην φωτό. 

Αμέσως όμως δόθηκε η 

απάντηση απ τα μεγάφωνα 

πως τον έφιππο Κολοκοτρώ-

νη υποδύετο μια κοπελίτσα! 

Στην συνέχεια μάθαμε και 

για άλλους έφιππους ήρωες 

της επανάστασης που ακο-

λουθούσαν. Ρε σεις, καλές 

οι αναφορές στο 21, αλλά 

μάλλον καρναβάλι θύμισε η 

παρέλαση. Ας μην τα κάνου-

με όλα ίσωμα. Επειδή χάθη-

καν «οι αγανακτισμένοι» των 

πλατειών δεν σημαίνει πως 

χάθηκε και η κριτική σκέψη.

ΟΦ.

Μαραθωνοδρόμος… 
ο Κωστούρος
Μπορεί να είναι γυμναστής, 
αλλά κάποιο πουλάκι μου σφύ-
ριξε ότι λαχάνιασε για να βγάλει 
την διαδρομή του Μαραθώνιου 
που επέλεξε να τρέξει ο Δημή-
τρης Κωστούρος.
Αλλά, δεν μπορούσε να κά-
νει και αλλοιώς. Τα σχόλια θα 
έδιναν και θάπαιρναν αν δεν 
συμμετείχε ο ίδιος ο δήμαρχος, 
στον Μαραθώνιο που οργάνω-
σε στην πόλη του.
Το θέμα όμως είναι αλλού: 
τώρα που έκανε την αρχή ο Κω-
στούρος, θα πρέπει να τον ακο-
λουθήσουν και οι υπόλοιποι 
συνάδερφοί του στις διάφορες 
εκδηλώσεις που οργανώνουν 
και να σηκωθούν από τις καρέ-
κλες των επισήμων.
Αμ, πώς…

Υ.Ζ.  
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Ο Αντωνόπουλος πάει στην Περιφέρεια

Άλλοι 7 με τον Λάμπρου

Την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένεται 
να ανακοινώσει σύμφωνα με πληροφορίες το επόμενο διάστημα ο δι-
κηγόρος Χρήστος Αντωνόπουλος. 
Ο κος Αντωνόπουλος αρχικά είχε ανακοινωθεί ως υποψήφιος δημοτι-
κός σύμβουλος για τον δήμο Ναυπλιέων, με το ψηφοδέλτιο του Χρή-
στου Γραμματικόπουλου
Με δήλωσή του που αναρτήθηκε  μέσω του facebook φαίνεται ότι 
αλλάζει ρότα: «Νέες εξελίξεις με υποχρεώνουν στη δύσκολη για 
μένα απόφαση να μην είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. 
Ευχαριστώ όλους τους συνυποψηφίους μου, τους φίλους μου, τους αν-
θρώπους που με στήριξαν και με στηρίζουν και υπόσχομαι ότι δεν θα 
εγκαταλείψω ούτε αυτούς, ούτε την Περιφέρειά μας».

Επτά ακόμα υποψήφιοι σύμβουλοι προστέθη-
καν στον δημοτικό συνδιασμό του Τάσου Λά-
μπρου που διεκδικεί τον δήμο Ερμιονίδας
Οι υποψήφιοι προέρχονται από τη δημοτική 
κοινότητα  Ερμιόνης, από την δημοτική κοινό-
τητα Κρανιδίου, από την τοπική κοινότητα Κοι-
λάδας, από την τοπική  κοινότητα Φούρνων, και 
,από την δημοτική κοινότητα Πορτοχελίου και 
είναι οι εξής: 

Δημαράκη Αναστασία (Αρχιτέκτων Μηχανικός), 
Κυρίτσης Αντώνης (Ιδιωτικός  υπάλληλος – οδη-
γός), Καραίσκος Χρήστος (Δικηγόρος), Μπίας 
Σάββας (Σύμβουλος Επιχειρήσεων  – Ασφαλι-
στής), Γαλάτη – Μαναριώτη Αικατερίνη (Πτυχι-
ούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Ζωγράφος), 
Ηλίας Νίκος (Συνταξιούχος ναυτικός), Παπα-
στεργίου Ιωάννης (Εργολάβος οικοδομών). 

Οι πρώτοι 30 υποψήφιοι του Γκάτζιου
Ανακοινώθηκαν τα 
30 πρώτα ονόματα 
των υποψηφίων 
συμβούλων του 
συνδυασμού «Νέα 
Αντίληψη» με επι-
κεφαλής τον Κώ-
στα Γκάτζιο στον 
δήμο Επιδαύρου.
Όπως τονίζει ο κος 
Γκάτζιος στο νέο 
ψηφοδέλτιο συ-

στρατεύονται όλοι 
εκείνοι που οραματίζονται μια δημιουργική 
νέα πενταετία και επιθυμούν να υπηρετήσουν 
τον Τόπο με όλες τους τις δυνάμεις, διαμορ-
φώνοντας τις προϋποθέσεις της ουσιαστικής 
συνύπαρξης κ΄ συνεργασίας της εμπειρίας των 
παλιότερων με τον ενθουσιασμό των νεότερων.  
Οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
1) Ανδριανού Νεκτάριος του Γεωργίου
2) Δαλιάτση Βασιλική του Παναγιώτη
3) Καραγιάννης Χρήστος του Κων/νου
4) Κατσαργύρης Δημήτριος του Χρήστου
5) Κατσαρός Αθανάσιος του Αναστασίου

6) Καψάλης Παναγιώτης του  Κων/νου
7) Κόλλιας Παναγιώτης του θωμά
8) Κυριάκης Θεόδωρος του Χρήστου
9) Κύρκα Λίνα του Αναστασίου
10) Λασκαράς Διονύσης του Γεωργίου
11) Μακρής Ανάργυρος του Νικολάου
12) Μαντάς Σταμάτης του Αναστασίου
13) Μάντζαρης Λεωνίδας του Κων/νου
14) Ξυπολιάς Γεώργιος του Ιωάννη
15)  Ξυπολιάς Ιωάννης του Γεωργίου
16) Οικονόμου Γεωργία του Γεωργίου
17) Οικονόμου Παγώνα του Μιχαήλ
18) Οψιμούλης Κων/νος του  Παντελή
19) Παπαδομήτρου Μαίρη του Αποστόλου
20) Προύντζου Δήμητρα του Σπυρίδωνα
21) Ρούμπος Δημήτριος του Γεωργίου
22) Σμυρλής Τάσος του Προκοπίου
23) Στεφανόπουλος Δημήτριος του Νικολάου
24) Τζανέτος Ιωάννης του Γεωργίου
25) Τόλια Σταματίνα του Ηλία
26) Τριμπόνια Κανέλλα- Μαρία του Πέτρου
27) Τριμπόνιας Νάσος του Παναγιώτη
28) Τσάκωνας Ιωάννης του Χαραλάμπους
29) Τσιλογιάννης Παναγιώτης του Κων/νου
30) Χρήστου Δημήτριος του Γεωργίου

Την Κυριακή κι όχι την Δευτέρα 
θα πραγματοποιηθεί 
η πανελλαδική κινητοποίηση

Στα όπλα 
οι Έμποροι
Η Κυβέρνηση με μια ξαφνική κίνηση φέρνει 

στην Βουλή προς ψήφιση με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος ένα νέο και επαχθές για την οικο-

νομία και την κοινωνία Μνημόνιο, το οποίο θα 

συζητηθεί και ψηφισθεί την Κυριακή 30 Μαρτί-

ου 2014. 

Με βάση την αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη και 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα η 

κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ να πραγματοποιηθεί 

κατόπιν εορτής η Γενική Συνομοσπονδία απο-

φάσισε η εξαγγελθείσα κινητοποίηση να γίνει 

τελικά την Κυριακή στην Πλατεία Κλαυθμώνος 

και όχι την Δευτέρα, όπως αρχικά είχε ανακοι-

νωθεί. 

Η πολιτική της συρρίκνωσης των μικρών επιχει-

ρήσεων και του ανορθολογισμού συνεχίζεται 

με την ίδια ένταση, οδηγώντας σε περισσότερα 

λουκέτα και περαιτέρω εξαθλίωση την Κοινωνί-

ας μας. Είναι απαραίτητο όσο ποτέ να αντιδρά-

σουμε τώρα. 

Στο πλαίσιο αυτό ,η Ομοσπονδία Επαγγελματι-

ών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας ανταποκρι-

νόμενη στο κάλεσμα της ΓΣΕΒΕΕ  , αποφάσισε 

την συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποί-

ηση , η συγκέντρωση της οποίας θα γίνει στην 

Αθήνα , στην πλατεία Κλαυθμώνος, την Κυρια-

κή στις 14:00 μμ με την συμμετοχή όλων των 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων από όλη τη 

χώρα. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας ενημερώνει ότι 

,θα μισθωθεί λεωφορείο  και τα έξοδα  της  μετα-

κίνησης θα καλυφθούν από την  ΓΣΕΒΕΕ.  Προ-

κειμένου η συγκέντρωση αυτή να είναι μαζική 

και επιτυχημένη , καλούνται  όλοι οι επαγγελμα-

τίες, βιοτέχνες , έμποροι να ανταποκριθούν και 

να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμε-

τοχή . Για δήλωση συμμετοχής επικοινωνήστε 

στα παρακάτω τηλέφωνα: 27520-25266, 27520-

22968 και 27520-27415

Όχι στο «Νέο» Λύκειο από τους Συλλόγους Γονέων  
και Κηδεμόνων της Αργολίδας
Την Τετάρτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ 
ΑΡΓΟΥΣ, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κοι-
νή συνάντηση των Λυκείων των Δήμων Άργους-Μυ-
κηνών και Ναυπλίου, με θέμα τον θεσμό του Νέου 
Λυκείου. Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν την προχει-
ρότητα στην εφαρμογή του νέου μέτρου καθώς και 
την ύπαρξη πάρα πολλών ερωτηματικών και αδιευ-
κρίνιστων σημείων από το Υπουργείο όταν η εξετα-
στική περίοδος ξεκινά στις 28 Μαΐου. Στο τέλος απο-
φασίστηκε ομόφωνα και εκδόθηκε ψήφισμα, όπου 
αναφέρεται ότι: «Εμείς, τα  Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων  
και Κηδεμόνων και οι γονείς των μαθητών των κατω-
τέρω λυκείων 1ΟΥ, 2ΟΥ, 3ΟΥ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 
ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ,  του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙ-
ΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, 1ΟΥ, 2ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ,  δια-

μαρτυρόμαστε έντονα και εκφράζουμε  την αντίθε-
ση μας και τη δυσαρέσκειά μας στο μέτρο του Νέου 
Λυκείου, επειδή οδηγεί τα παιδιά μας, με τη συνεχή 
υποβολή τους σε εξετάσεις, στη νευρική και ψυχολο-
γική τους εξόντωση, στη τρυφερή ηλικία των δεκα-
πέντε ή δεκαέξι χρονών. Επίσης η όλη προχειρότητα 
στην εφαρμογή του μέτρου και η μη εφαρμογή της 
πρόσθετης  διδακτικής στήριξης (ΠΔΣ), καθώς και η 
τραγική καθυστέρηση στην δημιουργία και την πρό-
σβαση της τράπεζας θεμάτων, καθιστούν την εφαρ-
μογή του Νέου Λυκείου τουλάχιστον για την φετινή 
χρονιά αδύνατη. Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε: 
Την κατάργηση ή αναθεώρηση του μέτρου του νέου 
Λυκείου και τη μη εφαρμογή του μέτρου τουλάχιστον 
κατά τη φετινή σχολική χρονιά».
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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»

Ανοιχτή συγκέντρωση την Κυριακή στο Εργατικό Κέντρο

Αναζητεί υποψήφιους από το Ναύπλιο ο Βουδούρης
Την πρώτη του ανοιχτή συγκέ-
ντρωση εν όψει των περιφερει-
ακών εκλογών στην Πελοπόννη-
σο, πραγματοποιεί στο Ναύπλιο 
ο Οδυσσέας Βουδούρης. Την 
Κυριακή στις 6:30 θα μιλήσει 
στην αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου, με στόχο την συγκρό-
τηση της Περιφερειακής μας 
Παράταξης.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, κα-
λούνται να παραβρεθούν πολί-
τες, πέρα από στενές κομματι-
κές γραμμές.
Εκτός από τον υποψήφιο Περι-
φερειάρχη θα μιλήσει και ο Πε-

ριφερειακός  Σύμβουλος Νίκος 
Πατσαρίνος.
Το κάλεσμα έχει καταγγελτικό 
χαρακτήρα για το λεγόμενο «σύ-
στημα Τατούλη», σημειώνοντας 
ότι «η Πελοπόννησος βρίσκεται 
στη δίνη μιας καταστροφικής 
και αδιέξοδης πολιτικής. Η ανερ-
γία πολλαπλασιάζεται, η μικρο-
μεσαία ιδιοκτησία απαλλοτρι-
ώνεται , ο πρωτογενής τομέας 
διαλύεται. Το «σύστημα Τατού-
λη» στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου συνδυάζει τις μνημονια-
κές πολιτικές της κυβέρνησης με 
την  πλήρη αδιαφάνεια και την 

απουσία ενός συγκροτημένου 
αναπτυξιακού σχεδιασμού προς 
όφελος των κατοίκων . Η διαχεί-
ριση των απορριμμάτων αποτε-
λεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 
: ανάθεση χωρίς διαβούλευση 
,δώρο σε ιδιώτες που «επενδύ-
ουν» τα χρήματα του Δημοσίου 
και  ο λογαριασμός στους φορο-
λογούμενους πολίτες. Παράλλη-
λα κυριαρχεί η αδιαφάνεια στη 
διοίκηση της Περιφέρειας . Κοι-
νοτικά κονδύλια κατευθύνονται 
σε συγκεκριμένες ομάδες και 
δεν αξιοποιούνται για το συμφέ-
ρον της κοινωνίας».

«ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ – Συμπόρευση για την Ανατροπή»

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τε-
τάρτη στην Τρίπολη  ιδρυτική συνέλευση 
για την δημιουργία περιφερειακού ανε-
ξάρτητου αριστερού αντικαπιταλιστικού 
σχήματος.  Στη συνέλευση αποφασίστη-
κε ομόφωνα η παρέμβαση στις ερχόμε-
νες περιφερειακές εκλογές στην Πελο-
πόννησο.
Της Πελοποννησιακής συνέλευσης είχαν 
προηγηθεί ανοιχτές συσκέψεις και συζη-
τήσεις σε κάθε Νομό. 
Μετά από διεξοδική συζήτηση και  αρ-
κετές προτάσεις, αποφασίστηκε το όνο-
μα του συνδυασμού να είναι «ΑΝΤΑΡΣΙΑ 
ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ – Συμπόρευση για την Ανα-
τροπή». Ένα όνομα που συμβολίζει την 
ευρύτερη συμπόρευση αγωνιστών της 
περιφέρειας με βάση το αναγκαίο αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα ανατροπής 
για να ξεφύγουμε από την εξαθλίωση 
των μνημονιακών πολιτικών και του ξε-
πουλήματος, που υπηρετεί και στην Πε-
λοπόννησο τα τελευταία χρόνια η παρά-
ταξη Τατούλη.
Στη συζήτηση που έγινε για το πολιτικό 

πλαίσιο της παρέμβασής μας, αναδεί-
χθηκαν ως κύρια αιτήματα η κατάργη-
ση του Καλλικράτη με στόχο μία άλλη 
αυτοδιοίκηση, με βάση τις αρχές της 
άμεσης δημοκρατίας, η κατάργηση των 
μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων 
και των εφαρμοστικών τους νόμων, η 
ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνη-
σης, της ΕΕ και του ΔΝΤ με μονομερή 
διαγραφή του χρέους, έξοδο από το 
ευρώ και αποδέσμευση από την ΕΕ. Η 
ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων και του 
ξεπουλήματος μέσω ΤΑΙΠΕΔ, η υπερά-
σπιση των δημόσιων αγαθών, του φυσι-
κού και δομημένου περιβάλλοντος, της 
δημόσιας δωρεάν υγείας και παιδείας. Η 
ανατροπή των σχεδίων για Ειδική Οικο-
νομική Ζώνη (ΕΟΖ) στην Πελοπόννησο, 
η στήριξη της αγροτικής παραγωγής, η 
υπεράσπιση και διεύρυνση των εργασι-
ακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, η 
πάλη ενάντια στο ρατσισμό και το φασι-
σμό, η διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής 
εργασίας για όλους-ες. Σύντομα θα επε-
ξεργαστούμε και θα γνωστοποιήσουμε 

πιο αναλυτικά τις θέσεις μας και τις προ-
τάσεις μας για την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου.
Επικεφαλής του σχήματος αναδείχθηκε 
μετά από ψηφοφορία ο Παναγιώτης Κά-
τσαρης, Γεωπόνος – Βιοτεχνολόγος από 
την Καλαμάτα. 
Η «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ – Συμπόρευση 

για την Ανατροπή» έχει στόχο να αποτε-
λέσει ένα ζωντανό, μαχητικό σχήμα που 
θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των 
αγώνων στην Πελοπόννησο και να συμ-
βάλλει στο χτίσιμο ενός αντικαπιταλιστι-
κού ρεύματος ανατροπής που θα σαρώ-
σει κυβέρνηση, μνημόνια, κεφάλαιο, ΕΕ 
και ΔΝΤ.
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Τρίτη μεσημέρι η μικρή Λίνα μπήκε στο θεραπευτήριο 
κρατώντας μια νάιλον τσάντα. Μέσα είχε μια  μπάλα σαν 
αυτές του ποδοσφαίρου, φτιαγμένη από εφημερίδες. 
-Τι είναι αυτό Λίνα; 
-Κέρασμα είναι κυρ Βασίλη, (είπε ο πατέρας της), τα ψά-
ρια ήταν στον πάγο. Η εφημερίδα θα τα κρατήσει μέχρι 
να πας σπίτι. (Ο πατέρας της δούλευε σε ψαράδικο) . 
-Είναι ντόπια τα ψάρια; 
-Του καπετάν Γιώργη ψαριά, ανοιχτά της Κοιλάδας τα 
πιάνει. Δεν θα το πιστέψεις, είναι ογδόντα χρονών και 
πάει ακόμα μόνος του το καΐκι του. Πάντα γυρίζει με 
καλή ψαριά. Ήρθαν κάτι άλλοι νεόπλουτοι σκαφάτοι με 
gps και ραντάρ και νόμισαν ότι είναι θαλασσοπόροι με 
τα λεφτά τους. Η θάλασσα σε κάνει καπετάνιο! Ο πραγ-
ματικός καπετάνιος σέβεται την θάλασσα και ξέρει να 
την περπατά, διαβάζει τον καιρό, αφουγκράζεται το έν-
στικτο του. Ετούτοι οι φραγκάτοι έτσι και τους κλείσεις 
το ηλεκτρονικό κουμπάκι, πνίγηκαν. Προχθές ένας έπε-
σε σε ξέρα. Τρομάξαμε να τον τραβήξουμε. 
Το βράδυ κρέμασα την «ψαριά» μου στο τιμόνι του 
ποδηλάτου και γύρισα σπίτι μου. Σκέφτηκα ότι τόσες 
ώρες μέσα στις εφημερίδες θα τις «ξεκοκάλισαν» και 
θα έχουν πολλά νέα να πουν με το λάδι και το τηγάνι. 
Πριν προλάβω να αφήσω το 
κέρασμα από το καΐκι του 
καπετάν Γιώργη στο νερο-
χύτη, με πλησιάζει η κόρη 
μου. Κρατούσε ένα κίτρινο 
φάκελο στα χέρια της. 
-Μπαμπά ένας κύριος Τά-
κης το άφησε αυτό για 
σένα. 
Ανοίγω τον φάκελο. Ήταν 
ένα βιβλίο, «Αναμνήσεις 
ενός πλοιάρχου. Παναγιώ-
της Π Φίλης, Πλοίαρχος Α΄ 
Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) 
Άργος 2014. Παρατάω τα 
ψάρια του καπετάν Γιώργη 
στην «ξέρα» του νεροχύτη 
και βυθίζομαι στις αναμνή-
σεις του καπετάν Πανα-
γιώτη. Τον  καπετάνιο τον 
γνώρισα στο καφενείο του 
πατέρα μου  όταν πήγαινα 
και τον βοηθούσα τα Σαββα-
τοκύριακα και στις διακοπές. Γυρνώντας τις σελίδες του 
βιβλίου η φαντασία και οι μνήμες έκαναν ένα ταξίδι επι-
στροφής στο χρόνο, αρχές της δεκαετίας του ογδόντα. 
Το κομμάτι της οδού Τσώκρη από την γωνία της οδού 
Μπελίνου που έβγαζε στην λαϊκή αγορά μέχρι την οδό 
Γούναρη ήταν ο ζωτικός χώρος του καφενείου. Εκείνα 
τα χρόνια μέσα σε αυτό το μικρό κομμάτι δρόμου, λίγο 
έξω από το κέντρο της πόλης λειτουργούσαν 45 κα-
ταστήματα. Τόσα υπολογίσαμε με τον πατέρα μου ως 
πελάτες του καφενείου, κάνοντας μια κουβέντα μνήμης 
πρόσφατα. Μια μικρή δραστήρια κοινότητα μέσα στην 
πόλη. Μέσα από όλους αυτούς του πελάτες ξεχώρισα 
από την πρώτη του επίσκεψη τον καπετάνιο. Τον οποίο 
βλέπαμε πολύ αραιά γιατί ο άνθρωπος ταξίδευε ακόμα. 
Ψηλός, αδύνατος, σκαμμένο δωρικό πρόσωπο, γινό-
ταν πάντα δεκτός με ενθουσιασμό από τους πελάτες. 
Η θέση του αν και περνούσαν μήνες για να έρθει ήταν 
σταθερή, στο στρογγυλό τραπέζι στην γωνιακή  πόρ-
τα του καφενείου που έβλεπε την οδό Τσώκρη και την 
πίσω πήγαινε στην οδό Δανοπούλου.
Στην σελίδα 57 του βιβλίου  σε μια ολοσέλιδη φωτογρα-
φία είδα το πλοίο M/V AQUA FAITH. Ένα από τα τεράστια 
πλοία τα οποία κυβέρνησε οδηγώντας το στις θάλασ-

σες της γης. Τον φαντάστηκα πάνω στην γέφυρα του 
πλοίου να κοιτάει μπροστά και να προσπαθεί να οργα-
νώσει το ταξίδι του σε μανιασμένους καιρούς. Και πίσω 
στην πλάτη του οι έγνοιες για την οικογένεια  του, που 
άφηνε  πάντα πίσω του. Τότε μέσα στην φαντασία μου 
είδα ότι και η θέση που έπαιρνε στο καφενείο ήταν κα-
πεταναίικη . Από την γωνιακή του θέση μπορούσε σαν 
να ήταν στη γέφυρα του πλοίου να δει και να χαιρετήσει 
όλους τους πελάτες φίλους του. Και η πλάτη του κοντά 
στην οδό Δανοπούλου όπου ήταν η οικογένεια του, 
το σπίτι του, η Ιθάκη του. Το βιβλίο όπως και τα λόγια 
του, δωρική γραφή, στιβαρή γνώμη, ξεκάθαρα λόγια.  
Χρησιμοποιώντας και λόγια της  θάλασσας σου έδινε 
την αίσθηση ότι τα γεγονότα που περιγράφει περνάνε 
μπροστά σου. Ένα βιβλίο που περιγράφει μια Ελλάδα 
η οποία μάλλον χάνεται. Μια Ελλάδα η οποία συνέχιζε 
την Ρωμιοσύνη στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. 
Μια Ελλάδα όπου ο τόπος , ο χώρος δεν ήταν κάτι το 
στατικό, το δομημένο , το ιδιοκτησιακό, αλλά ένα δυνα-
μικό γεγονός σχέσης. Η επιστροφή σε ένα τέτοιο τόπο 
σχέσεων έδινε μια άλλη διάσταση στον χρόνο. Σε κάθε 
επιστροφή αναγεννιέται ο χρόνος και χάνει την εσχα-
τολογική του διάσταση. Η πραγματική Ελλάδα, η αυθε-

ντική Ρωμιοσύνη 
δεν ήταν ούτε 
πρόκειται να εί-
ναι ένας οριοθε-
τημένος τόπος 
ή ένα κακοδο-
μημένο δυτικού 
τύπου κρατικό 
μόρφωμα. Η Ελ-
λάδα, η Ρωμιο-
σύνη είναι τρό-
πος, τρόπος να 
ζεις, να μαθαί-
νεις να ταξιδεύ-
εις. Στην σελίδα 
9 στο βιβλίο του 
καπετάν Πανα-
γιώτη, ο ναύ-
αρχος  Γιώργος 
Θ α ν ό π ο υ λ ο ς 
γράφει στην ει-
σαγωγή: 

-«Οι αρχαίοι λαοί 
έλεγαν ότι όπως κοάζουν οι βάτραχοι στις όχθες των 
λιμνών, έτσι ακούγονταν και οι φωνές των Ελλήνων 
ναυτίλων στις ακτές της Μεσογείου Θάλασσας , ως εάν 
επρόκειτο περί ελληνικής  λίμνης».  
Ο καπετάν Παναγιώτης στην σελίδα 97 του βιβλίου του 
στο κεφάλαιο που αφορά τον διάπλου της διώρυγας 
του Παναμά, γράφει: 
-«Αφού επιβιβασθεί ο πλοηγός με διάφορες κινήσεις 
και ελιγμούς πλέουμε προς την είσοδο του καναλιού. 
Στις περιπτώσεις αυτές χαρά μου ήταν να έχω στραμ-
μένα τα μεγάφωνα του πλοίου προς τα έξω με ωραία 
ελληνικά τραγούδια. Ο κόσμος μας χαιρετούσε και μας 
ευχόταν καλό ταξίδι, πολλές φορές στα ελληνικά. Τότε 
η υπερηφάνεια μας που είμαστε Έλληνες , απόγονοι 
του θαλασσοδαρμένου Οδυσσέα ανέβαινε στα ύψη».  
Αυτός ήταν ο τρόπος των Ρωμιών, να νοιώθουν συνε-
χιστές του Οδυσσέα, ας τους χώριζαν αιώνες τους ένω-
νε το ταξίδι. Η Ρωμιοσύνη πριν καταντήσει ένα φτηνό 
δυτικότροπο μόρφωμα είχε Λόγο από την Κριμαία 
κατέβαινε στα παράλια της Μικράς Ασίας και κύκλωνε 
όλη την Μεσόγειο Θάλασσα. Μας έδωσαν μια μικρή 
Ελλαδίτσα ως τόπο με σύνορα και χάνουμε την Ρωμιο-
σύνη μας ως οικουμενικό τρόπο. Ο τρόπος που έδινε 

νόημα και Λόγο στην καθημερινή 
μας ζωή και σαφή πολιτισμική ταυ-
τότητα. Και ο τελευταίος ναύτης 
του  πλοίου ένοιωθε συνεχιστής 
του Οδυσσέα όταν πέρναγε με του 
ήχους ελληνικών τραγουδιών την 
διώρυγα του Παναμά. 
Ο καπετάν Παναγιώτης, Master P. Filis,  έκανε συνειδη-
τή  επιλογή την θάλασσα, και πέρασε βιωματικά όλα τα 
στάδια του ναυτικού μέχρι να γίνει πλοίαρχος Α. Ο κα-
πετάνιος πάντα αναχωρούσε, πάντα ξενιτευόταν αλλά 
πάντα υπήρχε ο τόπος του, η καρέκλα στο καφενείο, το 
στασίδι του στην εκκλησία, η καλημέρα του στα χασά-
πικα. Ο τόπος του όμως δεν ήταν ένας αυστηρά οριοθε-
τημένος χώρος με ένα στείρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
Ο τόπος του ήταν ένα σύνολο αυθεντικών σχέσεων 
που έδιναν και δίνουν νόημα στην ζωή του.  Από την 
γέφυρα του πλοίου αγνάντευε τις ευθύνες του και τις 
αγωνίες για τους ανθρώπους που είχε πλήρωμα και για  
το φορτίου του. Από την καρέκλα του καφενείου αυτό-
ματα και αυθεντικά συνδεόταν με τους ανθρώπους της 
γειτονιάς του. 
Μέσα σε ένα τέτοιο τόπο, κατακλυσμένο από γνήσιες 
ανθρώπινες σχέσεις ο χρόνος χάνει την εφιαλτική μο-
νοσήμαντη ροή του.  Ο χρόνος αναγεννιέται συνεχώς 
μέσα από την δυναμική σπειροειδή φορά της σχέσης 
μέχρι το επόμενο ταξίδι. Μπορεί να απουσίαζε μήνες 
στις μακρινές θάλασσες αλλά όταν επέστρεφε στον 
τόπο του ήταν σαν μην έλλειψε ούτε μια μέρα. 
Χανόμαστε ως λαός γιατί γίναμε στατικοί ιδιοκτήτες  
χώρων, υψώνουμε μεγάλους τοίχους στις αυλές μας 
για να μην μας δει ο Άλλος. Ιδιαίτερα μετά την μετα-
πολίτευση και την υπερχρεωμένη, πλαστή ευζωία μας 
ταμπουρωθήκαμε πίσω από καταναλωτικά αγαθά που 
αγοράσαμε με δανεικά. Για να πολεμήσουμε ποιον; Τον 
Άλλο και ουσιαστικά τον ίδιο μας τον Εαυτό ως γεγονός 
σχέσεων. Δεν τολμάμε να ταξιδέψουμε ούτε μια καλη-
μέρα με τον γείτονα μας. Αναχωρούμε και ξενιτευόμα-
στε χωρίς ταξίδι μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Αλλά μια τέ-
τοια αναχώρηση και ξενιτειά δεν έχει τόπο επιστροφής. 
Ο καπετάνιος ήξερε ότι για να περάσει τις μανιασμέ-
νες θάλασσες με διασταυρωμένες θύελλες, (complex  
storm) έπρεπε να εμπιστεύεται όλο του το πλήρωμα και 
όλο το πλήρωμα του αυτόν. 
-Χωρίς αγάπη για τον άνθρωπο δεν ταξιδεύεις Δημη-
τρό.  (Έλεγε ό ίδιος στον δόκιμο πλοίαρχο Δημήτρη 
Σχοινοχωρίτη.) 
Στα τραγικά χρόνια της μεταπολίτευσης πιθικίζοντας 
τους δυτικοευρωπαίους χάνουμε τον τόπο μας , την 
Ιθάκη μας, τον Λόγο μας και την Παράδοση που αρ-
νούμαστε να παραλάβουμε για να μην θεωρηθούμε 
παλαιομοδίτες, οπισθοδρομικοί. Αρνούμαστε να παρα-
λάβουμε το φορτίο της ιστορικής και πολιτισμικής μας 
συνέχειας. Όταν χαθεί ο τόπος ως σχέση δεν υπάρχει η 
Ιθάκη της επιστροφής και ο χρόνος χτυπά με το θανα-
τερό βέλος του τέλους. Όταν αρνηθείς το φορτίο της 
ευθύνης χάνεις κάθε δυνατότητα να ταξιδέψεις . Συ-
νειδητή Αναχώρηση,  υπεύθυνη Ξενιτειά για να μετα-
φέρεις το φορτίο σου , Εμπιστοσύνη στον όλο Άλλο και 
διαρκής Επιστροφή στον Τόπο σου ήταν ο Ελληνικός 
δρόμος του ταξιδιού.  Ένα ταξίδι που συνεχίστηκε από 
τα χρόνια του Οδυσσέα μέχρι τα βουνά της Αλβανίας το 
40  και την εθνική αντίσταση…. Ένα διαρκές ταξίδι το 
όποιο ίσως να έκανε μια θανατερή στάση στην πόρτα 
του πολυτεχνείου όταν η γενιά του πολυτεχνείου νόση-
σε από εξουσιοφρένεια...
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Master P. Filis
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

20 «αφορισμοί» για να δύσει η 
μαύρη αυγή του μίσους
 
Η ακροδεξιά ατζέντα περιέχει εκ των πραγμάτων κύκλους αίματος. Η διάχυτη 
βία που παράγουν και αναπαράγουν, ο γενικευμένος εχθρός, ο μισαλλόδοξος 
λόγος, ο εκφοβισμός , η δαιμονοποίηση μόνο με εγκληματικές ενέργειες 
ολοκληρώνονται.
Η Χρυσή Αυγή απέκτησε λαϊκές ρίζες διότι εμφανιζόταν να παρέχει 
«κοινωνικές υπηρεσίες» κι έτσι έκρυβε τη βαρβαρότητα των προ-θέσεών 
της. Ιδιωτική πολιτοφυλακή με κομματικά χαρακτηριστικά και υπόγεια 
εγκληματική δράση.
Αναρωτιέμαι ποιες είναι σήμερα οι πραγματικές και όχι οι διακηρυγμένες αξίες 
της Δημοκρατίας πάνω στις οποίες θα σχηματίσουμε ιδεολογικοπολιτικό και 
κυρίως κοινωνικό ανάχωμα στη Χρυσή Αυγή.
Η υποκατάσταση του Κράτους, όταν αδυνατούν ή αδιαφορούν οι λειτουργοί 
του, η εκμετάλλευση της φτώχειας, όταν οι κοινωνικοί φορείς αλλού κοιτάζουν 
(ρατσιστικά συσσίτια), η κάλυψη αναγκών καθημερινότητας (αιμοδοσία για 
έλληνες, «φύλαξη» σχολείων), όταν οι αρμόδιοι μαλώνουν για τα προνόμιά 
τους, όταν στιγματίζεται το δικαίωμα κάθε πολίτη στο φόβο, όταν οι τάχα 
«τολμηροί» περιτριγυρίζονται από μπράβους και σωματοφύλακες, όλα αυτά 
και άλλα πολλά έδωσαν βάση για «στροφή προς την ακροδεξιά».
Ο εκφασισμός της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι έργο της Χρυσής Αυγής ούτε 

θα εξαφανισθεί δια μαγείας αν η Χρυσή Αυγή πάψει 
να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Τα πρόσωπα και 
προσωπεία των ακροδεξιών απόψεων και φορέων 
είναι πολλά.
Η εκρίζωση του ενδο-φασισμού είναι δύσκολη, 
διαρκής, ίσως και επίπονη προσπάθεια 
αποκατάστασης/κάθαρσης της ελληνικής πολιτείας 
στο σύνολό της.
Γι’ αυτό εξακολουθώ να κρίνω απαραίτητη τη 
σύσταση Κοινοβουλευτικής Μόνιμης Επιτροπής 
κατά του Φασισμού, του Ρατσισμού, της 
Μισαλλοδοξίας.
Ιστορικός συμβιβασμός με τη Χρυσή Αυγή δεν 
νοείται. Ο ακροδεξιός ρατσιστικός εγκληματικός 
ακτιβισμός (κατά καλλιτεχνών, αθλητών κλπ) και 
η συναφής τρομοκρατία δεν κλείνουν με κατα-
δικαστικές αποφάσεις.

Ο εθνικολαϊκισμός, από όπου κι αν προέρχεται ιδεολογικά, πρέπει να 
εκριζωθεί από τη Δημοκρατία μας. Κι αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις παραθέτω 20 «αφορισμούς».
Ο φασισμός δεν τιμωρείται μόνο με βάση τον Ποινικό Κώδικα.
Η βία (προ)υπήρχε στο δημόσιο χώρο πριν την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής.
Η Δημοκρατία για πολύ καιρό στάθηκε αμήχανη, αδύναμη (και ενοχική;) 
μπροστά στο φαινόμενο.
Τα ιδεολογήματα (περί άκρων, διεθνών συνωμοσιών κλπ) δεν βοηθάνε 
στο να αντιμετωπισθεί το εθνικό αυτό «Προϊόν» (ανεξαρτήτως των όποιων 
διεθνών διασυνδέσεών του).
Η «καθαρτήριες διαδικασίες» δεν πρέπει να αφορούν μόνο στη Χρυσή Αυγή 
αλλά και σε όλες τις ακραίες βίαιες αντιλήψεις και πρακτικές.
Χρειάζεται αξιακή επαναθεμελίωση της Δημοκρατίας.
Να υπερασπισθούμε τον πατριωτισμό αλλά όχι τη νέα εθνικοφροσύνη.
Να υπογραφεί δημοκρατική δέσμευση όλων των κομμάτων για τη μη-
σύμπραξη με τέτοια μορφώματα.
Οι ρίζες της Ακροδεξιάς είναι βαθιά χωμένες μέσα στην πολιτική διαδρομή 
της Ελλάδας ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία κατά καιρούς 
εμφανίζονται.
Η καταδίκη του φασισμού/ναζισμού πρέπει να είναι απόλυτη, γενική και 
αμετάκλητη   και ν’ αναγορευθούν αυτές οι αντιλήψεις και πρακτικές ως 
αποκλειστικοί εσωτερικοί εχθροί.
Να γίνει κάθαρση σε όλους τους θεσμούς (Αστυνομία, Στρατός κλπ) όπου 
έχουν εμφιλοχωρήσει άνθρωποι της Χρυσής Αυγή (παρακρατικά δίκτυα).
Να μην χρησιμοποιούνται ακραίοι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και εκφράσεις 
στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον στη Βουλή γιατί έτσι νομιμοποιούνται 
εκδηλώσεις βίας (ακόμα και της Χρυσής Αυγής).
Να προβλεφθεί διάταξη στη Συνταγματική Αναθεώρηση που να λειτουργεί 
αποτρεπτικά στην ίδρυση και λειτουργία τέτοιων μορφωμάτων.
Χρυσαυγιτισμός και χρυσαγυρτισμός πρέπει να χτυπηθούν μαζί.
Η ελληνικότητα και η αντισυστημικότητα δεν ταυτίζεται με το μίσος, το 
έγκλημα, τη βία.
Η εκκλησία, ή εν πάσει περιπτώσει ορισμένοι Ιεράρχες, πρέπει να 
απολογηθούν στο χριστεπώνυμο πλήρωμα για τις «κακές συμβουλές τους» 
περί της βίας της Χρυσής Αυγής.
Οι εθνικοσοσιαλιστές και οι αγανακτισμένοι δεξιοί να μην υπερβαίνουν τα 
όρια της δημοκρατικής νομιμότητας.
Γονείς, δάσκαλοι, επιστήμονες πρέπει να μιλήσουν στη νέα γενιά για το Κακό 
του φασισμού (ξενοφοβία, μισαλλοδοξία, αντισημιτισμός κλπ).
Η Δημοκρατία δεν εκδικείται. Νομοθετεί και δικάζει δίκαια.
Το πολιτικό σύστημα να «βάλει μυαλό» και να θέσει κανόνες και όρια (πριν 
απ’ όλα στον εαυτό του).
Ίσως έτσι θα ανατείλει και πάλι ο ήλιος της Δημοκρατίας και θα δύσει η 
μαύρη αυγή του μίσους.

  29/12/2013

Διοργανώνουν εκδήλωση τον Απρίλη με θέμα 
«Φυλακές – Αξιοπρέπεια χωρίς εξαιρέσεις» 

Οι ντόπιοι ευαισθητοποιούνται 
για τις φυλακές

Τα δεκάδες δημοσιεύματα και 
οι διαμαρτυρίες που βγαίνουν 
στο φως της δημοσιότητας εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια για τις 
απάνθρωπες συνθήκες που 
βιώνουν οι κρατούμενοι στη 
Δικαστική Φυλακή Ναυπλίου, 
επιτέλους άρχισαν να ευαισθη-
τοποιούν τους ντόπιους. 
Ενώ μέχρι τώρα πολλοί έβλε-
παν καχύποπτα όσα γράφο-
νταν για την κατάσταση που 
επικρατεί στο συγκεκριμένο 
σωφρονιστικό ίδρυμα όπου οι 
άνθρωποι στοιβάζονται σαν 
ζώα στα κελιά, συνάνθρωποί 
μας ανέλαβαν την πρωτοβου-
λία να κουνήσουν λίγο από τον 
καναπέ την τοπική κοινωνία και 
δημιούργησαν την «Αργολική   
Πρωτοβουλία  Αλληλεγγύης».
Η Αργολική Πρωτοβουλία Αλ-
ληλεγγύης κάνει άνοιγμα σε 
όλο τον κόσμο και υπόσχεται 
εφεξής να είναι παρούσα σε 
κάθε μέτωπο κοινωνικού  πολέ-
μου και απαξίωσης, συγκροτεί 
και οργανώνει τις απαραίτητες 
σχέσεις αλληλεγγύης και αξι-
οπρέπειας, αγωνιστικότητας, 
αυτοοργάνωσης και δημιουρ-
γικότητας   με στόχο την ενδυ-
νάμωση της διεκδίκησης μιας 
«ανοιχτής πόρτας», ενός κα-
λύτερου αύριο για τις ολοένα 
αυξανόμενες ευπαθείς και ευά-

λωτες  ομάδες  πληθυσμού  που 
βιώνουν οδυνηρά τις συνέπειες 
της κρίσης.
Η παρέμβαση όπως τονίζεται 
θα  υλοποιηθεί  σε δύο φάσεις:
Αφενός   με τη συλλογή ιματι-
σμού (αντρικά ρούχα, φανέλες 
, εσώρουχα, κάλτσες, παπού-
τσια, σεντόνια, πετσέτες, κου-
βέρτες κλπ.), ειδών ατομικής 
υγιεινής (σαμπουάν, σαπούνια, 
οδοντόκρεμες, οδοντόβουρ-
τσες, σκόνη πλυσίματος ρού-
χων), βιβλίων και περιοδικών. 
Αφετέρου με τη διοργάνω-
ση εκδήλωσης - ενημέρωσης 
- μουσικής βραδιάς με τίτλο 
«Φυλακές – Αξιοπρέπεια χωρίς 
εξαιρέσεις» στο θέατρο Τρια-
νόν, την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, 
στις 7 το απόγευμα, με ελεύθε-
ρη είσοδο και προαιρετική  συ-
νεισφορά   σε αναλώσιμα είδη 
ατομικής υγιεινής ή τηλεκάρ-
τες  που  θα διατεθούν  για την 
προσωρινή κάλυψη των ανα-
γκών των φυλακισμένων.
Όπως είναι γνωστό και επιση-
μαίνει και η Πρωτοβουλία, «οι 
Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου, 
το σωφρονιστικό κατάστημα 
που βρίσκεται έξω από την 
πόλη μας ενώ έχει προδιαγρα-
φή χωρητικότητας 320 ατόμων, 
σήμερα   στεγάζει 640 κρατού-
μενους και εκκρεμεί η μετα-

γωγή δεκάδων ακόμη από τα 

κρατητήρια των αστυνομικών 

τμημάτων. Πολύ μεγάλος αριθ-

μός των κρατουμένων (300) 

είναι άποροι, μετανάστες ή με 

μηδενική συγγενική υποστήρι-

ξη και η στέρηση της ελευθερί-

ας τους υπό την αιγίδα του αδι-

άφορου και κρυμμένου πίσω 

από την οικονομική κρίση κρά-

τους,  συνεπάγεται ευθέως και 

τη στέρηση της αξιοπρέπειάς 

τους. 

Η υπερπλήρωση είναι ο εύσχη-

μος τρόπος για να περιγραφεί 

το στοίβαγμα ανθρώπων σε 

υπερδιπλάσιο αριθμό από τον 

ανεκτό  ώστε να θεωρούνται οι 

συνθήκες κράτησης   στοιχειω-

δώς ανθρώπινες. 

Οι φυλακές όμως είναι ο κα-

θρέφτης της κοινωνίας  και   το 

δικαίωμα στη ζωή, στα ανθρώ-

πινα δικαιώματα, στη σωματι-

κή ακεραιότητα και υγεία και 

στην αξιοπρέπεια   δεν πρέπει 

να επιδέχονται εκπτώσεις και 

εξαιρέσεις   σε ένα πολιτισμένο 

κράτος…
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Για μια ακόμα φορά υπήρξαν 
έστω και μικρότερες, εκλογές 
γαρ, αντιδράσεις για τον μιλιτα-
ριστικό χαρακτήρα που έχουν 
οι παρελάσεις στην χώρα μας, 
στην τελευταία ευρωπαϊκή 
χώρα που ξοδεύονται εκατομ-
μύρια ευρώ προκειμένου να 
φτιάξουμε πειθήνια στρατιω-
τάκια. Μέχρι πρότινος οι αντι-
δράσεις ήταν ποικίλες, αφού 
συμμετείχε ένας ευρύτερος πο-
λιτικά κύκλος πολιτών, όμως το 
πλησίασμα των εκλογών έκανε 
πολλούς να πετάξουν την μάσκα 
του «επαναστάτη» και να ξανα-
γίνουν τα υπάκουα παιδιά του 
συστήματος. Ένα παρατημένο 
πανό απ τους «κάποτε αγανα-
κτισμένους» στο Ναύπλιο κι ένα 
άλλο με στοίχους του Σολομού, 
ελάχιστα θύμιζαν τις περσινές 
αντιπαραθέσεις. Έτσι το βάρος 
της πολιτικής αντίδρασης ση-
κώθηκε μόνο απ τον αναρχικό 
χώρο, όπως φαίνεται και από 
εφημερίδα τοίχου που κωλύθη-
κε σε κεντρικά σημεία του Άρ-
γους:

«Μικρή ιστορική αναδρομή
Η παράδοση των μαθητικών πα-
ρελάσεων είναι παλιά στη χώρα 
μας, αλλά τον Μάρτιο του 1936 
πήρε για πρώτη φορά επίσημο 
χαρακτήρα, συμπληρωματικό 
ως προς τη στρατιωτική παρέ-
λαση, μπροστά στον Μεταξά 
και τον βασιλιά. Έτσι πλέον το 
καθεστώς της 4ηςΑυγούστου θα 
ασχοληθεί σοβαρά με την στρα-
τικοποίηση της νεολαίας χρησι-

μοποιώντας τις παρελάσεις και 
τις γυμναστικές επιδείξεις ως 
όργανα επίτευξης του σκοπού 
της.

Προαιρετικά με το ζόρι
Η συμμετοχή τόσο των φαντά-
ρων όσο των μαθητών και των 
καθηγητών δεν ήταν ποτέ εθε-
λοντική. Η οποιαδήποτε άρνη-
ση μαθητή επιφέρει σχολικές 
κυρώσεις, όπως η μείωση της 

διαγωγής (ειδικά παλαιότερα) 
ή πειθαρχικές ποινές (συνήθως 
αποβολή μιας ημέρας για τους 
μαθητές)ή πειθαρχικές διώξεις 
σε καθηγητές, με κραυγαλέα 
την περίπτωση της γυμνάστρι-
ας Φρ. Ρωμανού. Αποτέλεσμα 
των παραπάνω διώξεων είναι 
ο στιγματισμός τους τόσο στο 
σχολικό όσο και στο κοινωνικό 
περιβάλλον.
Τι είναι αυτό που γιορτάζουμε 

όμως;
Είτε πρόκειται για το 1821 είτε 
για το 1940, κανείς δεν αμφισβη-
τεί την αυτοθυσία κάποιων αν-
θρώπων, ανεξάρτητα αν η συμ-
μετοχή τους στον πόλεμο ήταν 
εθελοντική (;) ή υποχρεωτική. 
Ο θάνατος όμως χιλιάδων αν-
θρώπων στα πεδία των μαχών 
δεν αποτελεί παράδειγμα προς 
μίμηση. Αποτελεί παράδειγμα 
προβληματισμού και αφορμή 
καταδίκης της φρίκης που προ-
καλεί ένας πόλεμος.
Αλλά ακόμα και αν κάποιος δια-
φωνεί με τα παραπάνω, ας ξανα-
δούμε το στυλ που επιβάλλεται 
στους μαθητές κατά τις παρε-
λάσεις. Σιδηρά πειθαρχία, ομοι-
ομορφία στις κινήσεις και στην 
εμφάνιση. Ενίοτε και η κατάλλη-
λη συνθηματολογία: «Έλληνας 
γεννιέσαι, δε γίνεσαι ποτέ, το 
αίμα σου θα χύσουμε γουρούνι 
Αλβανέ» (σύνθημα που ακού-
στηκε στην παρέλαση της 25ης 
Μαρτίου του 2010 από μέλη των 

ειδικών δυνάμεων). Η υιοθέτη-
ση δηλαδή μιας κατ επίφαση 
εθνικής ενότητας, απέναντι σε 
οτιδήποτε είναι «διαφορετικό». 
Τούρκος ή μετανάστης. Μου-
σουλμάνος ή άθεος. Ελεύθερος 
ή δούλος. 
Αν λοιπόν με κάθε τρόπο θα 
πρέπει να γιορτάζουμε τις εθνι-
κές επετείους, τότε γιατί να μην 
γίνουν αυτές η αφορμή για ου-
σιαστική γνώση των ιστορικών 
δεδομένων; Αφορμή και ευκαι-
ρία για άρση εθνικιστικών, θρη-
σκευτικών ή άλλων μισαλλοδο-
ξιών;
Τελειώνοντας ας ξανασκεφτού-
με ποιοι και γιατί στέκονται κατά 
τις παρελάσεις στον χώρο των 
επισήμων. Αστυνομικοί, Πολιτι-
κοί και Παππάδες. Οι εκπρόσω-
ποι δηλαδή των πιο καταπιεστι-
κών και εξουσιαστικών δομών 
μιας κοινωνίας».
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Οι εκλογές του ΤΤΕ Πελοποννήσου
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασί-
ες στο ΤΕΕ Πελοποννήσου της 
59μελούς  Αντιπροσωπείας για 
την εκλογή των νέων οργάνων 
Διοίκησης του Τμήματος.
 Στο Προεδρείο της Αντιπροσω-
πείας εξελέγησαν οι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σπηλιόπουλος 
Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας 
Μηχανικός, Ν. Κορινθίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βουρνάς Ιω-
άννης,  Πολιτικός Μηχανικός, Ν. 
Μεσσηνίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανώ-
λης Κωνσταντίνος, Μηχανολό-
γος Μηχανικός, Ν. Αρκαδίας

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή και 
το Προεδρείου της είναι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσιώλη Χαρίκλεια, 

Πολιτικός Μηχανικός, Ν. Αρκα-
δίας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τροχάτος Δη-
μήτριος, Μηχανολόγος Μηχανι-
κός, Ν. Μεσσηνίας
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γκιώνης 
Σπυρίδων, Μηχ/γος – Ηλ/γος 
Μηχανικός, Ν. Λακωνίας  
ΜΕΛΗ :  Καρούντζος Δημητριος, 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός, Ν. 
Αργολίδας   
Λουκάς Αθανάσιος, Μηχανολό-
γος Μηχανικός, Ν. Αρκαδίας
Μαρλαντής Γεώργιος, Πολιτικός 
Μηχανικός, Ν. Μεσσηνίας
Παπαδόγιαννης Αργύριος, Μη-
χανολόγος Μηχανικός, Ν. Κοριν-
θίας
Ταραβίρας Γεώργιος, Πολιτικός 
Μηχανικός, Ν. Αργολίδας

Τζαμουράνης Γεώργιος, Αγρ. Το-
πογράφος Μηχανικός, Ν. Μεσ-
σηνίας
                                                      
Η επανεκλεγείσα Πρόεδρος 
κ. Χαρίκλεια  Τσιώλη δήλωσε 
τα εξής : «Στην προηγούμενη 
θητεία μας παρά τις δύσκολες 
συνθήκες που όλοι γνωρίζομε, 
κάναμε ότι ήταν δυνατόν για 
να καλύψομε τις ανάγκες και να 
υπηρετήσομε τα συμφέροντα 
των μελών μας. Οι συνεργάτες 
μου και εγώ ευχαριστούμε τους 
συναδέλφους που για 3η συνε-
χόμενη φορά μας ανέθεσαν τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
του Προέδρου του ΤΕΕ Πελο-
ποννήσου και της Διοίκησης 
αυτού.

Ελπίζομε ότι τυχόν μικροπαρα-
ταξιακές νοοτροπίες δεν θα στα-
θούν εμπόδιο στην προσπάθεια 
για την ευόδωση των σκοπών 
του ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Υποσχόμαστε ότι ανταποκρι-

νόμενοι στην αναγνώριση των 
συναδέλφων μελών του Τμή-
ματος μας, θα καταβάλλομε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
φανούμε και πάλι αντάξιοι της 
εμπιστοσύνης τους».

Μόνο Αναρχικοί αντέδρασαν στην Αργολίδα για τις παρελάσεις

Ας τελειώνουμε με τις παρελάσεις
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Ο Θηβαίος στο Άργος

To Σάββατο το βράδυ στο AnoKato στο Άργος Live με τον Χρήστο Θηβαίο. Ο τα-
λαντούχος τραγουδοποιούς, με εφόδιο τη σπουδαία φωνή του και την ξεχωρι-
στή ερμηνεία του, έχει έναν μοναδικό τρόπο να μας ταξιδεύει από το χθες έως το 
σήμερα. Έχειαναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 
«γενιάς των τραγουδοποιών». Έχοντας γράψει και ερμηνεύσει μερικά από τα πιο 
γνωστά τραγούδια των τελευταίων χρόνων, έχει καθιερώσει ένα μοναδικό και 
ιδιαίτερο ύφος, με την ευαισθησία και την ποιητικότητα να είναι κυρίαρχα χαρα-
κτηριστικά σε τραγούδια όπως το Ημερολόγιο, τις Περικοπές Ενός Απόκρυφου 
Ευαγγελίου, τις Μέρες Αδέσποτες, το Γορίλα κ.ά. 
Συμπαραστάτης σε αυτές τις εμφανίσεις του, ο πιο ταλαντούχος πιανίστας της 
νέας γενιάς, Μάξιμος Δράκος και η κορυφαία μουσικός Βάσω Δημητρίου στις 
κιθάρες.

Future Library 
στην Ερμιόνη
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Δημο-
τική Βιβλιοθήκη Ερμιόνης «Από-
στολος Γκάτσος» συμμετέχει στην 
Καλοκαιρινή Εκστρατεία Φιλανα-
γνωσίας και Δημιουργικότητας του 
Future Library.
Στο διάστημα της Καλοκαιρινής 
Εκστρατείας (15 Ιουνίου έως 15 
Σεπτεμβρίου), θα γνωρίσουμε τον 
κόσμο μέσα από τις αντιθέσεις του. 
Τα ζεύγη των αντιθέτων πολλά, (μι-
κρό-μεγάλο, φως-σκοτάδι, πλού-
σιοι- φτωχοί, κ.τ.λ.) και περιμένουν 
να τα ανιχνεύσουμε, να τα αξιοποι-
ήσουμε.
Αν είσαι λοιπόν και εσύ ένας από αυ-
τούς που θέλουν να βοηθήσουν τη 
Βιβλιοθήκη αλλά και τους μικρούς 
αναγνώστες να γνωρίσουν τα βιβλία 
των αντιθέτων, να παίξουν,  να ζω-
γραφίσουν, να κατασκευάσουν, να 
κάνουν πειράματα, να φτιάξουν τη 
δική τους μουσική, να γνωρίσουν 
το περιβάλλον και όλα αυτά, και από 
την αντίθετη πλευρά δήλωσε συμ-
μετοχή για να μπεις στη ομάδα των 
εθελοντών.

Διομήδης έγινε η Εθνική 
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Κρανάκης ανακοίνωσε τους 
αθλητές που θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Αν-

δρών, ενόψει των αναμετρήσεων με την Βοσνία 
(2 και 5 Απριλίου), για τα πλέι οφ του Ευρωπα-
ϊκού Πρωταθλήματος του 2016. Η Εθνική Αν-
δρών ξεκινάει προετοιμασία την Τετάρτη 26/3, 
ώρα 13:30 στο ξενοδοχείο ROYAL στην Θεσσα-
λονίκη, όπου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση 
της ομάδας. Μαστορόγιαννης Γιώργος, Μαρα-
γκός Σωτήρης, Ανανιάδης Μπάμπης, Λοϊζος 
Νίκος και Δεληγιάννης Κώστας είναι οι παίκτες 
από την ομάδα μας, οι οποίοι θα στελεχώσουν 
μαζί με τους υπόλοιπους την Εθνική Ανδρών 
στην προετοιμασία. Η προσφορά του Διομήδη 
δεν σταματά μόνο με διακρίσεις για την Αργο-
λίδα αλλά και επανδρώνει την εθνική ομάδα, 
όταν άλλοι ανταγωνιστές του διαθέτουν ελάχι-
στους έλληνες παίχτες.

Ο Δούρειος Ίππος του Στέλιου Μαραγκού στα «Εν Άργει Διονύσια» 
Ο Δούρειος Ίππος     το σήμα κατατεθέν του γλύπτη 
Στέλιου Μαραγκού θα βρεθεί στο Άργος και συγκε-
κριμένα στα «Εν Άργει Διονύσια», μαζί με άλλα δημι-
ουργήματα του καλλιτέχνη, στην έκθεση γλυπτών με 
τίτλο «Τέχνης Δημιουργήματα».   Ο Στέλιος Μαραγκός 
γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Μυκήνες, εμπνέετε από 
την αρχαία Ελλάδα ενώ έργα του κοσμούν μεγάλες πό-

λεις της χώρας μας και γνωστούς χώρους όπως το ξε-

νοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. «Τέχνης Δημιουργήματα» 

Έκθεση γλυπτών από παλιά αντικείμενα από τον Στέλιο 

Μαραγκό (Silo Art Factory) Εξωτερικός χώρος Στρατώ-

νων Καποδίστρια3, 4 και 5 Απριλίου 2014. Ώρες έκθεσης: 

18:00-22:00

Αναψυχή 
στο Λουτράκι
Ο Αθλητικός Σύλλογος Αργολίδας 
«Οι Ιπτάμενοι» διοργανώνει μο-
νοήμερη εκδρομή στο Λουτράκι 
Loutraki Spa για ευεξία και αναζω-
ογόνηση λίγο πριν το Πάσχα την 
Κυριακή 06-04-2014. Δηλώσεις 
μέχρι και την Κυριακή 30 Μαρτίου.  
Λίγες θέσεις έμειναν. Δηλώ-
στε τη συμμετοχή σας έγκαιρα.  
Πληροφορίες - Δηλώσεις συμμετο-
χής στο 6972233590 
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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.

Κάγκελα παντού...
Νίκος Αντωνόπουλος

Ο Πάνος Λιαλιάτσης και το έργο του

Το Σάββατο στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τιμητική 
εκδήλωση στην αίθουσα του Βουλευτικού Ναυπλίου, 
για τον ποιητή Πάνο Λιαλιάτση, με την ευκαιρία της 
επανέκδοσης τεσσάρων ποιητικών συλλογών με νέο 
τίτλο «Λυρικό Ημερολόγιο». Επειδή η πρώτη έκδοση 
(Ελλέβορος-2002) «Ποιήματα 1965-1995» εξαντλή-
θηκε, ο Πάνος Λιαλιάτσης πρόσθεσε δυο ακόμη ποι-
ήματα και εμπιστεύθηκε τη νέα έκδοση στην Αργο-
λική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού.
Θα μιλήσουν οι: Γιώργος Κόνδης με θέμα «Πορεία 
Ζωής» και η Κατερίνα Παπαδριανού με θέμα «Ο 
Ερωτικός Ποιητής Πάνος Λιαλιάτσης».. Η ηθοποιός 
Γιάννα Βασιλείου θα απαγγείλει ποιήματά του και ο 
τραγουδοποιός Γιάννης Νανόπουλος θα ερμηνεύσει 
ποιήματα σε μελοποίηση δική του για μια κιθάρα. Η 
εκδήλωση οργανώνεται από το Δήμο Ναυπλιέων και 
το Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. 

Γλωσσική Λαϊκή Παράδοση: 
πρόσληψη και αποδοχή
Μαθητές από την Π.Ε. και την Δ.Ε. Άργους: Νηπιαγωγεία Αγριλίτσας, Αγίου Προκοπίου, 
6ο Άργους και οι τάξεις του Δημοτικού σχολείου Φιχτίων παρακολούθησαν αυτό το 
μήνα, το πρόγραμμα Θεατρικής Αγωγής και Θεατρικού Παιχνιδιού με θέμα «Γλωσσι-
κή Λαϊκή Παράδοση: πρόσληψη και αποδοχή μέσω του θεατρικού παιχνιδιού» που 
υλοποιεί η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Το πρόγραμμα 
θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο 2014. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 70’ λεπτά. 
Η ημέρα υλοποίησης του προγράμματος είναι κάθε Τρίτη, από τις 9.00’ έως τις13.00’. 
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συνεργαστούν συνοδεύοντας τους μαθητές 
ανά τμήματα στη Βιβλιοθήκη μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Γωγώ Μ. Μούκα 
στο τηλέφωνο 2751067895, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00πμ. – 2.00μμ. 
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Κάποτε έτυχε να βρεθώ σε μια μικρή πόλη. Επειδή 
με συνεπήρε η ομορφιά της, θέλησα να γνωρίσω και 
κάμποσους απ’ τους κατοίκους της, όπως και τις 
συνθήκες διαβίωσής τους αφού υπήρχε πιθανότητα, 
αν όλα ήταν καλά, να μετακόμιζα εκεί μονίμως. 
Σκεπτόμουνα να αγόραζα ένα σπιτάκι, γιατί η 
πόλη πρόσφερε την ηρεμία που 
τόσο είχα ανάγκη, ήταν πάνω στη 
θάλασσα, μια απ’ τις μεγαλύτερες 
αγάπες μου και όχι μακριά απ’ 
την Αθήνα. Έμεινα σ’ ένα μικρό 
ξενοδοχείο, όπου μου επέτρεψαν 
να λειτουργώ τις καφετιέρες μου, 
που κουβαλάω πάντα μαζί μου 
και μου παρείχαν πρόσβαση στο 
ιντερνέτ χωρίς χρέωση. Μόλις 
εγκαταστάθηκα λοιπόν, βγήκα έξω 
να γνωρίσω κόσμο, να μάθω  για 
τις ζωή τους και τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στην πόλη τους.

Συνάντησα αρκετούς και, 
όντας πολύ επικοινωνιακή, δεν 
αντιμετώπισα δυσκολία στο 
να πιάσω κουβέντα με τελείως 
αγνώστους ανθρώπους, που 
αποδείχτηκαν πρόθυμοι να μου 
πουν όσα ήθελα να μάθω. Τα όσα 
μου είπαν, με εξέπληξαν! Ζούσαν, 
αν το είχα πιάσει καλά, στην ιδεώδη πολιτεία. Εν 
τάξει, όπως παντού, υπήρχαν και τα προβλήματα, 
αλλά όλοι φρόντιζαν να βοηθάνε την δημοτική 
αρχή, για την επίλυσή τους. Την δεύτερη μέρα, 
πίνοντας τον καφέ μου στην ηλιόλουστη πλατεία, 
μαζί με ένα ζευγάρι, που μόλις είχα γνωρίσει, 
πέρασε από ’κεί ο Δήμαρχος της πόλης και ο κύριος 
του ζευγαριού, τον φώναξε να μου τον γνωρίσει. 
Ήταν φίλοι και, όταν μας πλησίασε ο Δήμαρχος και 
έγιναν οι συστάσεις, διαπίστωσα ότι ήταν ένας νέος 
άνθρωπος, επικοινωνιακός, με σωστή γλώσσα, 
χωρίς να μασάει τα λόγια του, ευγενέστατος και 
πρόθυμος να εξυπηρετήσει. Μου ανέπτυξε εν 
ολίγοις τα σχέδιά του για την πόλη, με τη σιγουριά 
ανθρώπου που ξέρει να λύνει προβλήματα κι έχει 
το κέφι να το κάνει και μ’ έκανε να σκεφτώ ότι αυτή 
η πόλη με τέτοιον Δήμαρχο και τέτοιους πολίτες, 
έτοιμους να συνδράμουν την Δημοτική αρχή, δεν 
μπορούσε να μην πηγαίνει καλά. Τότε ήταν που 
αποφάσισα να ψάξω για σπίτι.

Την Τρίτη μέρα, ανακάλυψα ένα καφενείο, που 
είχε καφέ της αρεσκείας μου και το έκανα το 
μόνιμο στέκι μου. Συνέχισα τις επαφές μου με τον 
κόσμο κι επισκέφτηκα έναν μεσίτη, να μου δείξει 
σπίτια. Δεν ήθελα διαμέρισμα, δεν είχα συνηθίσει 
σε διαμερίσματα. Σπίτι ήθελα και τελικά βρήκα 
ένα καλό, στο κέντρο της πόλης. Μετά άρχισα ν’ 
ανησυχώ. Δεν μπορεί να μου πήγαιναν όλα τόσο 
καλά. Η τύχη μου δεν με είχε καλομάθει, όλα 
ανάποδα μου τα ’φερνε και μου έβγαινε το λάδι 
να τα φτιάξω ίσια. «Κάποιο λάκκο έχει η φάβα», 

σκέφτηκα, «δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια». Παρ’ 
όλ’ αυτά, στις συζητήσεις που είχα με τους ντόπιους, 
δεν φαινότανε λάθος πουθενά. 

Τελικά, μετά από μερικές ημέρες, βρέθηκε το σπίτι 
που έψαχνα, έκανα τα παζάρια μου και έδωσα 

εντολή στον συμβολαιογράφο να ετοιμαστούν τα 
συμβόλαια. Μετά κατευθύνθηκα προς το καφενείο 
που είχα κάνει στέκι μου, να απολαύσω μια κούπα 
καφέ, αλλά το βρήκα κλειστό. Στην αρχή σκέφτηκα 
ότι θα ’χε αργήσει η κουρούνα να φέρει το γάλα, 
ότι τους πλάκωσε το πάπλωμα και διάφορα άλλα. 
«Ας πάω στην πλατεία», σκέφτηκα. Και ξεκινώντας 
να πάω, έπεσα πάνω στον καταστηματάρχη ενός 
γειτονικού μαγαζιού. Τον ρώτησα αν ήξερε πότε θα 
άνοιγε το καφενείο και μου απάντησε ότι το είχαν 
κλείσει ο Δήμος και η Αστυνομία, αφαιρώντας 
του την άδεια. Τότε ακριβώς ήταν που άρχισαν να 
με πιάνουν τα νεύρα μου. Άκου αφαίρεση αδείας! 
Δηλαδή, τι έκανε ο άνθρωπος; Ναρκωτικά πούλαγε 
στο μαγαζί του, εκτός από καφέ; Γιατί αφαίρεση 
αδείας;

Τότε έμαθα ότι υπήρχε σε ισχύ ένα προεδρικό 
διάταγμα του 1989, που καθόριζε την χρήση των 
μαγαζιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απ’ ο,τι 
μου είπαν, εστιατόρια, μπαρ, καφενεία, μπορούσαν 
να γίνουν μόνο σε χώρους, όπου προϋπήρχαν 
τέτοια καταστήματα. «Καλά, σε ποια χώρα ζούμε; 
Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω και βρεθήκαμε στην 
ναζιστική Γερμανία;» σκέφτηκα με αγανάκτηση. 
Που με την έλλειψη μυαλού, που χαρακτήριζε και 
χαρακτηρίζει ακόμη την τότε Δημοτική αρχή και 
τον Πρόεδρο που το υπέγραψε, δεν απείχε και πολύ.

Καταλαβαίνω ότι ήθελαν να προστατεύσουν το 
χρώμα της πόλης, αλλά έχω μια ερώτηση εδώ. 
Στο χρώμα της πόλης δεν περιλαμβάνεται η 

κεντρική πλατεία και η παραλιακή λεωφόρος, που 
έχουν εξαιρεθεί και μπορούν να γίνουν εκεί ότι 
καταστήματα κάνουν κέφι οι επιχειρηματίες;

Καταλαβαίνω επίσης ότι ο κόσμος που μένει στην 
παλιά πόλη πρέπει να μπορεί να ησυχάζει απ’ την 

φασαρία των μπαρ κάποιες ώρες της 
ημέρας και να έχουν έναν ήρεμο ύπνο. 
Δικαίωμα! Αλλά και πάλι έχω αντιρρήσεις:
α) Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι κάτοικοι 
της νέας πόλης, όπου μπορεί ο καθένας να 
κάνει ο,τι του καπνίσει και 
β) Υπάρχουν τρόποι (ηχομονώσεις κλπ, ας 
ρωτήσουν τους ειδικούς, εγώ θα τους τα 
πω όλα;) να μην ενοχλεί η δυνατή μουσική 
των μπαρ.

Αυτοί που πήραν την απόφαση δεν 
κατάλαβαν βασικά πράγματα; Ας πούμε, 
δεν κατάλαβαν ότι
α) Ο κάθε επιχειρηματίας, με αυτό το 
προεδρικό διάταγμα, είναι όμηρος του 
ιδιοκτήτη του μαγαζιού που νοικιάζει, 
όπου λειτουργούσε πριν επιχείρηση 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, άρα το 
ενοίκιο θα εκτοξευθεί στην στρατόσφαιρα, 
ή, μήπως αυτό επεδίωκαν;
β) Ο κάθε επιχειρηματίας είναι όμηρος 
της Δημοτική αρχής, που εκδίδει τις 

άδειες; Γιατί εκδίδουν άδειες γαλακτοπωλείου! 
Πρωτοφανές να υπάρχουν τόσα πολλά 
γαλακτοπωλεία σε μια τόσο μικρή πόλη! Που, 
φυσικά, λειτουργούν ως μπαρ, με την ανοχή της 
Δημοτικής αρχής, που αν/όταν θέλει, μπορεί να 
άρει την ανοχή της και να αφαιρέσει την άδεια. Μ’ 
άλλα λόγια, διπλή η ομηρία των επιχειρηματιών-
ιδιοκτητών γαλακτοπωλείων.
γ) Σε μια πόλη που περιμένει πολλά απ’ τον 
τουρισμό, τους τουρίστες της πού θα τους στείλει 
να διασκεδάσουν; Στη γειτονική πόλη; Ε, τότε ας 
μείνουν κι εκεί, γιατί να έρθουν εδώ;

Δηλώνω ότι αν σ’ εμένα έπεσε ο κλήρος να 
προσπαθήσω να διορθώσω τα κακώς κείμενα της 
πόλης που διάλεξα για να κατοικήσω, αποδέχομαι 
ευχαρίστως την πρόκληση και θα το κάνω γιατί 
α) δεν είναι δίκαιο και β) είναι η απόλυτη βλακεία. 
Θα προσπαθήσω μέχρι να πέσει το προεδρικό 
διάταγμα και μην ακούτε όσα σας λένε, ότι τα 
προεδρικά διατάγματα δεν πέφτουν. Πέφτουν ή 
τροποποιούνται με άλλα προεδρικά διατάγματα! 
Άντε να δούμε… 

Υπεύθυνη δήλωση: Η ιστορία αυτή είναι απολύτως 
φανταστική και οποιαδήποτε ομοιότητα με την 
πραγματικότητα είναι μόνο… συμπτωματική. (Η 
δήλωση αυτή σκοπό έχει να φυλάξει τα νώτα μου). 
Συνεννοηθήκαμε;

Η φίλη σας
Αθηνά

16

Ένας όμηρος
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Από τη συνάντησή μας με τον 
κύριο Γκάτζιο, συμπεραίνουμε 
πως  ο ρόλος του σύγχρονου δη-
μοσιογράφου είναι πολύπλοκος, 
καθώς και πολύ σημαντικός για 
την κοινωνία.  Αρχικά, ο σύγχρο-
νος δημοσιογράφος οφείλει να 
είναι αντικειμενικός , ειδάλλως 
η ίδια η είδηση θα είναι ψεύτικη 
και οι πολίτες δεν θα ενημερώ-
νονται σωστά σχετικά με τα ζη-
τήματα που τους απασχολούν. 
Επιπλέον, είναι υποχρέωση του 
δημοσιογράφου να τηρεί τον 
κώδικα δημοσιογραφικής δεο-
ντολογίας, έτσι ώστε να σέβεται 
τους συναδέλφους και να μην 
παρακινείται από οικονομικά, 
πολιτικά ή προσωπικά συμφέ-
ροντα.
Επίσης, ο ρόλος του δημοσιο-
γράφου έχει διαφοροποιηθεί 
σε σχέση με το παρελθόν. Επει-
δή πλέον τα μέσα ενημέρωσης 
έχουν πολλαπλασιαστεί και η 
είδηση γνωστοποιείται πολύ 
πιο γρήγορα, ο ρόλος του επι-
κεντρώνεται στο σχολιασμό της 
είδησης παρά στη δημοσιοποίη-
ση της ίδιας της είδησης. Παράλ-
ληλα,  είναι ανάγκη ο δημοσιο-
γράφος  να αγαπά το επάγγελμά 
του και να παραμένει πιστός σε 
αυτό, αφού αυτό δεν μπορεί να 
καλύψει εξολοκλήρου τις βιοπο-
ριστικές ανάγκες του ίδιου και 
της οικογένειάς του. Συνεπώς, 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
πως τελικά η δημοσιογραφία 
δεν είναι επάγγελμα αλλά λει-
τούργημα.

Free Press εκδόσεις
Οι free press εκδόσεις έκαναν 
την εντυπωσιακή εμφάνισή τους 
στην Ελλάδα την τελευταία δε-
καετία ακολουθώντας τη “μόδα” 
του εξωτερικού. Δωρεάν εφημε-
ρίδες και δωρεάν περιοδικά ήρ-
θαν να “συναντήσουν” το ανα-
γνωστικό κοινό που διψούσε για 
ανανέωση, “φρέσκα”, μοντέρνα 
έντυπα που δεν ακολουθούσαν 
μια προδιαγεγραμμένη αντίλη-
ψη αλλά παρείχαν στους συντά-
κτες τους μεγάλη ελευθερία και 
στους αναγνώστες τους ποικίλη 
ύλη και παράλληλα δυνατότη-
τα έντυπης και ηλεκτρονικής 
ανάγνωσης. Φυσικά η ελληνική 
πρωτεύουσα με τη “Lifo”, “Athens 
Voice “, τη “Metro”, τη “City Press” 
και άλλα free press έντυπα είχε 
την πρωτοπορία κερδίζοντας 
αμέσως το νεανικό αθηναϊκό 

κοινό που απολάμβανε πολι-
τικές αναλύσεις, οδηγό πόλης, 
συνεντεύξεις, σχόλια αλλά και 
πολλές διαφημίσεις αφού οι δω-
ρεάν εκδόσεις στηρίζονται ακρι-
βώς σε αυτές. Η επιτυχία τους 
“φέρνει” διαφημίσεις και η έκδο-
ση συνεχίζεται ικανοποιώντας 
τους πολυπληθείς αναγνώστες. 
Ερχόμενοι στα δικά μας, δε μεί-
ναμε πίσω φυσικά! Οι free press 
εκδόσεις κατέκτησαν και την πε-
ριφέρεια!
Στο Ναύπλιο αυτή τη στιγμή κυ-
κλοφορούν δυο πολύ ενδιαφέ-
ροντα free press νεανικά περι-
οδικά. Είναι το “NEO magazino” 
και το “Nafplion”. Το “Nafplion” 
είναι ιδιοκτησίας Α.Biferno, με 
συντάκτες τους Γ. Αθάνα, Ch. 
Perry, Γ. Τσάφα , Μ. Μιλάτο κ.α 
και η ηλεκτρονική διεύθυνση 
είναι : www.nafpli-on.gr. Είναι 

μηνιαίο, αποκλειστικά ασπρό-
μαυρο, πολυσέλιδο και πολυθε-
ματικό. Μικρά νέα, προτάσεις 
για έξοδο , μουσική ενημέρωση, 
μόδα, θέατρο, φωτογραφία και 
φυσικά πάμπολλες διαφημίσεις.
Το “NEO magazino” έχει υπεύ-
θυνο έκδοσης τον Ευάγγελο 
Χρονόπουλο και συνεργάτες 
την Εύα Λυμπέρη, τη Μαρία Μα-
νουσάκη, τη Νίκη Μποζιονέλου, 
τον Μιχάλη Κουτσούρη κ.α. Η 
ηλεκτρονική του διεύθυνση εί-
ναι : www.neomagazino.gr και 
είναι και αυτό μηνιαίο αλλά έγ-
χρωμο. Είναι ομοίως πολυσέλι-
δο και αυτό και πολυθεματικό. 
Δείχνει ολοκληρωμένο παρέχο-
ντας επιπλέον αφιερώματα, συ-
νεντεύξεις, τοπικές κοινωνικές 
εκδηλώσεις και φυσικά...ζώδια!

Εκτός από τα παραπάνω απο-

κλειστικά νεανικά έντυπα κυ-
κλοφορούν επίσης σε μορφή 
free press έκδοσης διάφορα 
ενημερωτικά έντυπα που απευ-
θύνονται στους επισκέπτες 
της πόλης και εκδίδονται κατά 
καιρούς από το Δήμο Ναυπλι-
έων ή από διάφορους ιδιώτες, 
όπως π.χ. Το ταξιδιωτικό περι-
οδικό “Pocket guide” που εκδί-
δεται από την εταιρεία Smart 
Marketing Solutions με έδρα 
την Αθήνα. Είναι ιδιαίτερα προ-
σεγμένο έντυπο, διακοσίων σε-
λίδων, πολύχρωμο φυσικά, με 
κείμενα και φωτογραφίες που 
καθοδηγούν τον επισκέπτη της 
Αργολίδας. Η ηλεκτρονική του 
διεύθυνση είναι www.pocket-
guide.gr.
Δε θα πρέπει να ξεχάσουμε επί-
σης τους free press επαγγελμα-
τικούς οδηγούς που απευθύνο-

νται στο τοπικό καταναλωτικό 
κοινό και εκδίδονται από ιδιωτι-
κές εταιρείες.
Χαρακτηριστικό δείγμα ο “Επαγ-
γελματικός οδηγός Αργολίδας” 
που είναι ετήσιος, πολύχρωμος, 
με μεγάλο αριθμό σελίδων (πε-
ρίπου 300) και εκδίδεται από την 
“Times advertising” με έδρα την 
Αθήνα και υπεύθυνο έκδοσης 
τον Νίκο Καρπατσέλη. Η ηλε-
κτρονική διεύθυνση είναι www.
argolidaonline.gr. Τελευταία 
ανακαλύψαμε και το μηνιαίο 
free press έντυπο “TRACTION 
MAGAZINE” του γνωστού πα-
λαίμαχου οδηγού αγώνων τα-
χύτητας Κώστα Στεφανή που 
εκδίδεται από την “JOEL BOOKS” 
με έδρα την Αθήνα και απευθύ-
νεται στους φανατικούς φίλους 
του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 
Εντυπωσιακές εικόνες, μετρή-
σεις, συγκρίσεις και πολύ χρώμα 
και ταξίδια καθηλώνουν τους 
φανατικούς οδηγούς με τη στή-
ριξη της Shell. 
Πιστεύουμε ότι πολλά ακόμη 
free press έντυπα μπορούν να 
πάρουν σάρκα και οστά. Έντυπα 
πολιτικού σχολιασμού, εκδόσεις 
σχολείων, εκδόσεις τοπικών 
μουσείων, εκδόσεις τοπικών 
συλλόγων μπορούν να δώσουν 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
της ζωής στην αργολική πρω-
τεύουσα παρουσιάζοντας τις 
ποικίλες καθημερινές δράσεις 
και αποτυπώνοντας τα ενδιαφέ-
ροντα της τοπικής κοινωνίας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

17
Η ερευνητική εργασία των μαθητών του 1ου Λυκείου Ναυπλίου. 

Το χθες και το σήμερα μέσα από τον τοπικό Τύπο

Ο ρόλος του σύγχρονου δημοσιογράφου
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2η Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας CycleLogistics 

Η δεύτερη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
CycleLogistics επιχειρήσεων εμπορευματικών μεταφο-
ρών με ποδήλατο, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 
Απριλίου 2014, στην πόλη Nijmegen της Ολλανδίας και 
αποτελεί μέρος του Διεθνούς φεστιβάλ  Cargo Bike  2014 
που πραγματοποιείται ταυτόχρονα από 12 έως 13 Απριλί-
ου 2014.
Η  διάσκεψη (δωρεάν είσοδος) θα βασιστεί στην επι-
τυχία της πρώτης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στο Cambridge της Αγγλίας το 2012 και περιλαμβάνει 
αναλυτική ατζέντα για τις επιχειρήσεις μέλη της ομο-
σπονδίας, μαζί με ευκαιρίες για τους συμμετέχοντες 
να ακούσουν και να μάθουν από καθιερωμένους φο-
ρείς των εμπορευματικών μεταφορών με ποδήλατο. 
Πάνω από 150 σύνεδροι από 24 χώρες έχουν υπογράψει 
μέχρι στιγμής να παρευρεθούν.
Το Πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

Παρουσίαση του προγράμματος CycleLogistics για τις 

εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο

Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, μέλος της Ευρω-

παϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών και η  Κοινωνική Συ-

νεταιριστική Επιχείρηση «Πράσινες Διαδρομές ΚοινΣΕπ, 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Cyclelogistics, σας 

προσκαλούν  σε συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 26 

Μαρτίου στις 11.30 το πρωί, στην αίθουσα του Οικό-

πολις (Πτολεμαίων 29Α, 5ος όροφος, εντός στοάς), για 

την παρουσίαση των δράσεων που υλοποιούνται στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου για την προώθηση των 

εμπορευματικών μεταφορών και την διευκόλυνση των 

ενδιαφερόμενων για τις μεταφορές αγαθών με ποδήλα-

το.

Το  έργο στοχεύει στη μείωση της ενέργειας που χρησι-

μοποιείται στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές με 

την αντικατάσταση των περιττών μηχανοκίνητων οχή-

ματα με ποδήλατα φορτίου για την ενδο-αστική παρά-

δοση και τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη. 

Σήμερα οι εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο, 

ξεπέρασαν το στάδιο της εξειδικευμένης αγοράς και 

αποτελούν πλέον μια σοβαρή εναλλακτική λύση για τη 

μεταφορά ελαφρών εμπορευμάτων στα κέντρα των πό-

λεων.

Στην συνέντευξη τύπου  έγινε η παρουσίαση του πρωτό-

τυπου καροτσιού Trolly από τον βιομηχανικό σχεδιαστή 

κ. Παύλο Κωνσταντίνο Νικολόπουλο, ένα καροτσάκι για 

ψώνια που μπορεί να κλειδώνει σε οποιοδήποτε τύπο 

ποδηλάτου, αλλά συγχρόνως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και χωρίς το ποδήλατο σαν απλό καρότσι για ψώνια.

Επίσης συμμετείχαν και εκπρόσωποι των εταιρειών τα-

χυμεταφορών NINE FLOW και  PIEDI VERDI που δραστη-

ριοποιούνται ήδη στην Θεσσαλονίκη στις ταχυμεταφο-

ρές εγγράφων και μικροδεμάτων. Γιώργος Φαρφαράς 

2310222503, 6936888967
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.
tountadiet.gr

Για να χάσετε βάρος
Ξεκινήστε θέτοντας ένα ρεαλιστικό στόχο.
Για παράδειγμα, να χάσετε το 10% του τωρινού σας σωμα-
τικού βάρους μπορεί να είναι ένας καλός πρώτος στόχος.

Αργά και σταθερά θα κερδίσετε τη μάχη.
Συνήθως οι δίαιτες συνεπάγονται περιορισμούς και πείνα. Για να μη νιώσετε 
ούτε το ένα, αλλά ούτε και το άλλο, η προσπάθειά σας πρέπει να έχει διάρκεια, 
ώστε να γίνει σωστά!
 
Κρατήστε ημερολόγιο.
Ένα ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων σας βοηθά να συνειδητοποιήσετε 
όλα όσα καταναλώνετε. Σημειώστε όλα όσα τρώτε… όσο μικρά ή ασήμαντα 
δείχνουν.

Μη φοβάστε τα «καλά» λιπαρά!
Τα μονοακόρεστα λιπαρά που βρίσκονται στο ελαιόλαδο ή τα πολυακόρεστα 
λιπαρά που βρίσκονται στα ψάρια μπορούν να βελτιώσουν τα επίπεδα της 
χοληστερίνης σας.

Προτιμήστε «αργό» φαγητό.
Το γρήγορο φαγητό είναι φθηνό, εύγευστο και απολαυστικό. Αλλά, μην ξεχνά-
τε, ότι σας γεμίζει με θερμίδες από κακής ποιότητας λιπαρά, που είναι βλαβε-
ρά για την υγεία σας.

Μικρές συμβουλές
Σταματήστε να ασχολείστε με ανορθόδοξες δίαιτες! Συνήθως έχουν αποτέλε-
σμα μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά οποιαδήποτε αυστηρή, 
περίεργη δίαιτα είναι καταδικασμένη να αποτύχει. 
Προωθούν απώλεια  υγρών και όχι λίπους. Άρα δεν αλλάζει η εικόνα του σώ-
ματος 
Γρήγορη επαναπρόσληψη του χαμένου βάρους 
Χαμηλή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που μπορεί να οδηγήσει σε παθο-
λογικές καταστάσεις
Η έντονη στέρηση φαγητού μπορεί να οδηγήσει σε αντιδραστική υπερφαγία
Ενισχύουν το φαινόμενο γιο – γιο (μετά από κάθε προσπάθεια προκύπτει με-
γαλύτερη αύξηση βάρους από την απώλεια που είχε επιτευχθεί) 
Σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακές παθήσεις και 
ακόμα και στο θάνατο. 
Για να χάσετε βάρος που θα διατηρήσετε εφόρου ζωής, επιλέγετε υγιεινά φα-
γητά, τρώτε αργά και καταναλώστε μικρές μερίδες!
Ασκηθείτε! Να θυμάστε κάθε μέρα πως ο καλύτερος φίλος σας στην απώλεια 
βάρους είναι η άσκηση!

Του Άγγελου 
Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Κέντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών 
Θεραπειών

«Νομίζω ότι το παιδί μου είναι 
λίγο αργό στην ομιλία του» - Αν 
το παιδί σας φαίνεται να είναι 
λίγο πιο αργό από το μέσο όρο 
στην ομιλία και στην ανάπτυξη 
του λόγου λάβετε υπ’ όψην 
κάποιους  από τους παρακάτω 
λόγους.
Η ακοή του είναι φυσιολογική; Η 
ακοή του είναι πολύ σημαντική 
για την ομιλία και την ανάπτυξη 
του λόγου. Αν το παιδί σας έχει 
ιστορικό συχνών κρυωμάτων 
ή μολύνσεις των αυτιών του, 
ή αν υποψιάζεστε πρόβλημα 
ακοής τότε είναι σημαντικό 
να εξετάσετε την ακοή του σε 
ωτορινολαρυγγολόγο.
Μήπως η προσοχή του είναι 
συγκεντρωμένη στην ανάπτυξη 
κάποιας άλλης ικανότητας – 
Δεν μπορεί να μάθει τα πάντα 
συγχρόνως.
Έχει μεγαλύτερα αδέρφια; - Τα 
μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να 
μιλάνε γι’ αυτόν ή μπορεί να 
μιλάνε και να απαιτούν την 
προσοχή σας τόσο πολύ που 
το μικρότερο παιδί έχει λίγες 
ευκαιρίες να μιλήσει.
Είναι αγόρι; - Τα αγόρια φαίνεται 
να αναπτύσσουν τις φυσικές 

τους ικανότητες πριν από 
την ομιλία, ενώ τα κορίτσια 
συχνά αποκτούν ικανότητες 
επικοινωνίας πριν από τις 
φυσικές ικανότητες.
Μήπως μαθαίνει δύο γλώσσες; 
- Η εκμάθηση δύο γλωσσών 
συγχρόνως χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο από ότι για 
μία.
Του χρειάζεται να μιλήσει; - 
Μήπως παίρνει ότι χρειάζεται με 
κινήσεις ή φωνές; Του χρειάζεται 
να ενθαρρύνεται για να ζητάει 
αυτό που θέλει.
Έχει κάτι για το οποίο να μιλάει; - 
Του χρειάζεται να έχει παιχνίδια 
και άλλες δραστηριότητες γύρω 
του, χρειάζεται να έχει κόσμο να 
του μιλάει.
Το παιδί μου είναι πολύ φλύαρο 
– Τα α περισσότερα παιδιά 
3 – 4 χρόνων μιλάνε όλη την 
ώρα – φλυαρούν όταν παίζουν, 
κάνουν ατελείωτες ερωτήσεις 
και συχνά επαναλαμβάνουν 
αυτά που λένε. Αυτό είναι πολύ 
κουραστικό για ορισμένους 
γονείς. Πρέπει να καταλάβετε 
ότι η φλυαρία αυτή δείχνει το 
μεγάλο ενδιαφέρον του στον 
κόσμο και στην επικοινωνία με 
τον κόσμο του. Εκπληκτικός ο 
ρυθμός με τον οποίο το παιδί 
σας αναπτύσσει τον λόγο του. 
Με το να παίρνετε μέρος στην 
εκμάθησή του, του ικανοποιείτε 
το ερευνητικό, δραστήριο 
μυαλό του – μπορεί ακόμα να 
ανακαλύψετε πράγματα που δεν 
ξέρατε ούτε εσείς.

Συμβουλές Διατροφής Αργή ομιλία και φλυαρία
19
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Άρεσε 
ο 1ος Μαραθώνιος
Με μεγάλη συμμετοχή από όλες τις ηλικίες ολοκληρώθηκε ο 1ος 
Μαραθώνιος που οργανώθηκε στο Ναύπλιο.
Η πόλη βούλιαξε, αφού ήρθαν αθλητές απ΄ όλη την Ελλάδα. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι γέμισαν τα ξενοδοχεία του Ναυπλίου και όσα 
ήταν ανοιχτά στο Τολό και οι συμμετέχοντες ή οι επισκέπτες αναζη-
τούσαν δωμάτια στο Άργος, στο Άστρος και αλλού.
 Οι αγώνες έγιναν χωρίς παρατράγουδα. Αρνητικά σχολιάστηκαν 
μόνο κάποιοι τοπικοί παράγοντες, που στήνονταν δίπλα στους 
αθλητές για να φωτογραφηθούν διεκδικώντας λίγη από τη δόξα 
τους. 
Η διοργάνωση άρεσε και στους ντόπιους και στους συμμετέχοντες. 
Την επόμενη χρονιά αν διορθωθούν τα όποια παιδικά λάθη, όπως η 
διπλή διαδρομή του μεγάλου Μαραθώνιου, θα μπορέσει να οργα-
νωθεί ένας ακόμα καλύτερος αγώνας.
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Η Περσεφόνη και ο ερχομός της Άνοιξης 
στην Αργολίδα

Η Περσεφόνη ήταν κόρη της θεάς Δήμητρας. 
Πατέρας της ήταν ο Ζεύς και συζυγός της ο Άδης. 
Μαζί του γέννησε τον Ζαγρέα, τον Ευβουλέα και 
τον Σαβάζιο. Ο Άδης την πήρε στον κάτω κόσμο για 
την ομορφιά της. Η Θεά Δήμητρα όμως τη ζήτησε 
πίσω. Ο Άδης συμφώνησε να ανεβαίνει η Περσεφόνη 
έξι μήνες στον πάνω κόσμο και να κατεβαίνει τους 
επόμενους έξι στον κάτω. Έτσι τους μήνες που η 
Περσεφόνη είναι στον πάνω κόσμο η Θεά Δήμητρα 
χαιρόταν και υπήρχε καλοκαιρία, ενώ τους άλλους 
κακοκαιρία. Στην Αργολίδα ο Διόνυσος κατέβαινε 
στην λίμνη της Λέρνης για να φέρει στον επάνω 
κόσμο την Περσεφόνη. Κάπου εκεί κοντά στην πηγή 
στον Ναό της Προσυμναίας Δήμητρης θα πρέπει να 
ολοκληρωνόταν η τριήμερη τελετή της Άνοιξης,.
Ο μύθος της αρπαγής πρωτοεμφανίζεται στην 
΄΄Θεογονία΄΄ του Ησιόδου. Ο Ομηρικός Ύμνος στη 
Δήμητρα είναι η σημαντικότερη πηγή μας: περιγρά-
φει πως συνέβη η αρπαγή στο Νύσιον πεδίον, όταν 
η Κόρη μάζευε άνθη σε ένα λιβάδι με συντροφιά 
΄΄παρθένων΄΄, των Ωκεανιδών νυμφών , της Αθη-
νάς και της Άρτεμης. Και ενώ μάζευε ένα νάρκισσο, 
άνοιξε η γη, ξεπήδησε ο Άδης με το άρμα του και την 
άρπαξε. Οι κραυγές για βοήθεια δεν ακούστηκαν 
από κανένα, εκτός από την Εκάτη και τον Ήλιο. Ο 
Δίας ήταν μακριά.
Ερμηνείες του μύθου της αρπαγής της Περσεφόνης
α) Η φυσική θεωρία της βλάστησης και του αγροτι-
κού κύκλου. Πρωτοδιατυπώνεται στην αρχαιότητα 
από τους Στωϊκούς . Η Κόρη ταυτίζεται με τα δημη-
τριακά και η απουσία της με τη φύλαξή τους στο 
υπέδαφος. Η απαγωγή της είναι η αλληγορία του 
κύκλου της ευφορίας της φύσης: η κάθοδος της 
Κόρης στον Κάτω κόσμο κάθε φθινόπωρο ταυτίζεται 
με την απουσία των καρπών, οι οποίοι αναφύονται 
την άνοιξη με την άνοδό της. Μια τέτοια άποψη 
κρίνεται όμως ως απορριπτέα διότι, όπως μας 
αναφέρει η κυριότερη πηγή μας ο Ομηρικός Ύμνος, 
η Κόρη έμενε τέσσερις μήνες στον Κάτω Κόσμο και 
οκτώ μήνες στον Πάνω Κόσμο. Όμως τα δημητριακά 
βλασταίνουν μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σπορά. 
Επίσης η συλλογή των λουλουδιών από την Κόρη η 
οι περιπλανήσεις της Δήμητρας σε αναζήτηση της 
κόρης της δεν μπορούν να συσχετισθούν με γεωργι-
κές πράξεις.
β) Η ανθρωπολογική διάσταση του μύθου. Αυτή επι-
κεντρώνεται κυρίως στις ανθρώπινες διαστάσεις του 
μύθου: γάμος και θάνατος- που είναι κυρίαρχος μέσα 
στον μύθο- ο τραυματικός χωρισμός της μητέρας 
από τη νεαρή κόρη, λύπη και θυμός και τελικά συμ-
φιλίωση. Δεν λέιπει και η άποψη που λέει πως ο Άδης 
πρέπει να θεωρηθεί «στείρος, σεξουαλικά αδύναμος, 
ενώ η Περσεφόνη αντιπροσωπεύει τις ερωτικές περι-
πέτειες της εφηβείας».
Ο ερχομός της Άνοιξης
Περσεφόνη: 
Τι θαύμα είναι οι ομορφιές, τα χρώματα κι οι ήχοι 
νοιώθεις, αισθάνεσαι, πετάς και δεν υπάρχουν τοίχοι! 
Μέσα στην τόση ομορφιά θα βρω τον έρωτά μου 
κι ας μην τον ξέρω από πριν, θα μου τον πει η καρδιά 
μου!... 
Ξανθός θα είν’ ή μελαψός και άνθη ή αστέρια, 

θα ‘χει κρατήσει πάνω του και θα βαστά στα χέρια; 
Θεός θα είναι ή θνητός; Πως θα θωρεί στα μάτια; 
Καρδιά μου πάψε να χτυπάς, θα γίνεις συ κομμάτια! 
Να ‘ναι κρυμμένος στους ανθούς ή να ‘ναι μεσ’ τα 
δάση; 
Αχ! θα τον βρω εγώ γρήγορα ή η νύχτα θα με πιάσει; 
Θεραπαινίδα: Μην βιάζεσαι αρχόντισσα, τη Δήμητρα 
θυμήσου! 
Ψάξε εσύ με προσοχή, κι ήρεμα συλλογίσου! 
Άλλη θεραπαινίδα: Μην έχεις την συγκίνηση μόνο 
για οδηγό σου 
γιατί συχνά σε βγάζει αυτή μακριά απ’ τον εαυτό 
σου! 
Περσεφόνη:  
Τι μου μιλάτε σεις χαζές! Τι ξέρετε απ’ αγάπη; 
Ο έρωτας είναι τυφλός χωρίς μήκη και πλάτη! 
Κατέβηκα απ’ τον Όλυμπο με τους θνητούς αντάμα, 
γιατί εδώ κάτω γίνεται του σμίξιμου το θαύμα! 
Άνδρας: Η κούραση όμως βαριά στο σώμα πέφτει 
ετούτη 
λες και πάνω στα μέλη μας της γης είναι τα πλούτη. 
Άλλος άνδρας: Που φαίνονται όλα λαμπερά, μ’ 
αστραφτερές αχτίδες 
μ’ αλλάζουν στη συνέχεια και γίνονται αλυσίδες. 
Άλλος άνδρας: Έτσι βαριά στα μέλη μας, κυλάει η 
ηδονή μας: 
εχόρτασε το σώμα μας αλλά πεινά η ψυχή μας! 
Γυναίκα χορού: Μικρή για μας είν’ τούτη η γη! Σε εκ-
σταση να βγούμε! 
Νύμφες! Θεές! Φωνάζουμε σε τόπο νέο να μπούμε! 
Άνδρας: Κι ο ύπνος έρχεται βαθύς…ποιες είναι αυτές 
οι λίμνες; 
Σκοτάδι κι άγνωστο έχει εδώ και τρέμουνε οι μνήμες! 
Άλλος άνδρας: Να! Βλέπουμε τον Διόνυσο, μικρό 
παιδί να είναι 
κι έναν καθρέφτη κυνηγά…Μη φεύγεις, στάσου! 
Μείνε! 

Γυναίκα: Μη τη μορφή σου κυνηγάς γιατί είναι αυτή 

απάτη! 

Τιτάνες θα σε πιάσουνε στου Σύμπαντος τα βάθη! 

Άλλη γυναίκα: Κομμάτια θα σε κάνουνε! Ω, να μη σε 

βλέπουμε άλλο! 

Ο ύπνος έρχεται βαθύς…Μυστήριο μεγάλο! 

Περσεφόνη:  

Αχ, δεν τον βρίσκω γρήγορα και τι θα κάνω τώρα 

Να μείνω τάχατες εδώ…να πάω σ’ άλλη χώρα! 

Ω! θλίψη! Λες να μην τον βρω; Τα δίνω όλα για όλα! 

Ω! Δία! Παρ’ το σώμα μου και στο δικό του κόλλα! 

Κι αν είναι απάτη μιας στιγμής ο έρως που θα ζήσω, 

τότε δεν θέλω τη ζωή και θα τηνε αφήσω! 

Μήπως ανθρώπου άλλη θωριά μπορεί αυτός να 

έχει… 

ζώου, πτηνού ή λουλουδιού το πνεύμα να κατέχει; 

Ω άνθος συ πανέμορφο! Τι χρώμα και τι σχήμα! 

Εδώ βρίσκεται σίγουρα του πόθου μου το νήμα! 

Ω! Νάρκισσε αγάπη μου! θέλω να σ’ αγκαλιάσω… 

επιτέλους τον έρωτα τώρα θα τόνε φτάσω! 

(Κόβει τον Νάρκισσο και βγαίνει ο Πλούτωνας και 

την αρπάζει μαζί του – κάτω απ’ τον καταρράκτη, 

ενώ αυτή φωνάζει:) 

Μάνααα! Ήτανε τούτα τα κακά από παλιά γραμμένα; 

Ήταν μόνο αντανάκλαση ο έρωτας για μένα; 

(Φερσεφόνη, Γ.Οικονομόπουλος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ναύπλιο 26/3/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ 266

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Ναυπλίου σύμφωνα με τις αριθ. 
28/2014  και 72/2014 πράξεις του 
Δ/Σ και το αριθ.13487/541/2014 
έγγραφο Γ.Γ.Απ.Δ/σης Πελ/σου - 
Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου  διακη-
ρύττει ότι:
Στις 7 Απριλίου 2014 ημέρα 

Δευτέρα  και ώρα 12η πρωινή 
ώρα έναρξης της δημοπρασίας 
εκτίθεται σε δημόσιο προφο-
ρικό πλειοδοτικό διαγωνισμό 
η  παραχώρηση χρήσης απλής 
χρήσης των εγκαταστάσεων 
στην θέση ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ εκτάσεως 
545,42 τ.μ. που βρίσκονται εντός 
χερσαίας ζώνης λιμένα από
Εγκαταστάσεις Δυτικά της Ακτής
-Αποδυτήριο 2Χ{ 14Χ74Χ4, 25) = 
125,30 m2 
-Σαουνα 2Χ(1,60X1,50) =  4.80 
m2
-Στεγασμένος χώρος ( κιόσκι)  

8,70 m2
-WC  2,60X7,60 = 15,76 m2
Εγκαταστάσεις στο Κέντρο της
-Αποδυτήριο 2Χ{16,50X3,95) = 
130,35 m2
-Αποθήκη   (14,30X3,90) =  55,77 
m2
-Στεγασμένος χώρος {εστιατό-
ριο) 10x8 =  80,00 m2
Εγκαταστάσεις Ανατολικά της 
Ακτής
-Αποδυτήρια   11,20X10 = 112,00 
m2
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  μη στε-
γασμένων  447,98 μ2 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  στεγα-
σμένων  88,70 μ2
Η διάρκεια της παραχώρησης  
ορίζεται για πέντε  (5) έτη και η 
ημερομηνία έναρξης και λήξης 
της παραχωρήσεως θα αναγρά-
φεται επί της απόφασης έγκρι-
σης των πρακτικών δημοπρασί-
ας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί 
ενώπιον τριμελούς Επιτροπής 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Ναυπλίου στα γραφεία του 
-Ηρακλέους 4- Ναύπλιο . Ως ελά-
χιστο όριο εκκινήσεως ορίζονται 

τα 49.800,00 ευρώ ( ετησίως).
Για την συμμετοχή στη δημο-
πρασία, θα πρέπει οι ενδιαφε-
ρόμενοι να καταθέσουν στην 
Επιτροπή που διενεργεί αυτήν, 
μέχρι την 11.30 π.μ. της 7/4/2014 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητι-
κά από τη αριθ, 28/2014 απόφα-
σης Δ/Σ 
Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με 
τα έξοδα δημοσιεύσεως της πα-
ρούσας περιλήψεως. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην 
αριθ. 28/2014 απόφαση του Δ/Σ 

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί-
ου Ναυπλίου 
Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στα γραφεία του Δημοτικού 
Λιμενικού ταμείου Ναυπλίου-
Ηρακλέους 4-κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βακτήριο από την Ιταλία απειλεί 
ελιές, εσπεριδοειδή, αμπέλια

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις καλλιέρ-
γειες ελιάς από ένα βακτήριο που ήδη προ-
σβάλει τους ελειώνες της Ιταλίας, κρούει η 
διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Αργολίδας.
Το βακτήριο Xylella fastidiosa είναι ένας 
επιβλαβής οργανισμός καραντίνας που 
εντοπίστηκε τον Οκτώβριο του  2013, στην 
Νότια Ιταλία σε δύο διαφορετικές περιοχές 
της  επαρχίας Λέτσε(Lecce), στην Περιφέρεια 
της Απουλίας(Apulia).Η παρουσία του είναι 
εντυπωσιακή αφού βρέθηκαν να έχουν μο-
λυνθεί περίπου 80.000 στρέμματα ελαιοδέ-
ντρων. Επίσης  επιβεβαιώθηκε η εμφάνισή 
του στην  αμυγδαλιά,  σε φυτά πικροδάφνης 
και δένδρα βελανιδιάς. Τα συμπτώματα χα-
ρακτηρίζονται από  «καψίματα» στα φύλλα 
και ταχύτατη αποπληξία(ξήρανση) των δέν-
δρων. Πρόκειται για την πρώτη αναφορά επι-
βεβαιωμένης παρουσίας του συγκεκριμένου 
επιβλαβούς οργανισμού στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο  επιβλαβής αυτός 
οργανισμός έχει αναφερθεί ότι προσβάλλει 
περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη φυ-
τών, όπως ελιές, εσπεριδοειδή, αμπέλια, ρο-
δακινιές, αχλαδιές, δαμασκηνιές, βυσσινιές, 
μουριές, μηδική καθώς και δασικά δένδρα 
όπως τη βελανιδιά, τη φτελιά, το σφεντάμι 
και θάμνους όπως η πικροδάφνη. Επιπλέ-
ον πολλά άγρια χόρτα, ζιζάνια, και θάμνοι 
μπορεί να φέρουν το βακτήριο χωρίς να δεί-
χνουν συμπτώματα.
Για πολλά χρόνια η παρουσία του  βακτηρίου  
Xylella fastidiosa περιοριζόταν στον Καναδά, 
στις Η.Π.Α, στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, 
στην Κόστα Ρίκα, στην Παραγουάη και τη 
Βενεζουέλα.  Επιπλέον το 1994 για πρώτη 
φορά αναφέρθηκε προσβολή σε αχλαδιές 
στην Ταιβάν και στη συνέχεια το 2000 στην 
ίδια χώρα σε αμπελώνες.  Το παράδοξο  είναι 
πως  δεν αναφέρεται  στη βιβλιογραφία, ότι η 
ελιά προσβάλλεται από το βακτήριο. Όμως, η 
αναφορά το έτος 2010, ότι στην περιοχή του 
Λος Άντζελες(Η.Π.Α),  ελιές ξεραίνονταν τα-
χύτατα, μετά την εμφάνιση μαραμένων  φύλ-
λων και ξερών κλαδιών, οδήγησε τις έρευνες 
στην αναζήτηση του παθογόνου αίτιου. Δυ-
στυχώς το 2013, επιβεβαιώθηκε η  εμφάνιση 
του καταστροφικού αυτού βακτηρίου στους 
ελαιώνες της Απουλίας, στη  Ν. Ιταλία. Σημει-
ώνεται ότι η περιοχή αυτή  βρίσκεται πολύ 
κοντά στην Ελλάδα στην οποία  καλλιεργού-
νται ευαίσθητες καλλιέργειες όπως είναι η 
ελιά, τα εσπεριδοειδή  και το αμπέλι.

Στην Ελλάδα μέχρι  σήμερα δεν έχει εντοπι-
στεί το παθογόνο αυτό, ενώ  η   παρουσία του 
δεν έχει επιβεβαιωθεί στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη εκτός της Ιταλίας. 
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος διασποράς 
του συγκεκριμένου οργανισμού σε μακρινές 
αποστάσεις είναι η μετακίνηση από μολυ-
σμένες περιοχές προσβεβλημένων φυτών, 
προκειμένου να φυτευτούν σε άλλες περι-
οχές. Επιπλέον,  το βακτήριο μεταδίδεται 
από τα μολυσμένα φυτά στα υγιή, με έντο-
μα – φορείς, όπως είναι διάφορα τζιτζικάκια 
και άλλα μυζητικά ημίπτερα. Όμως, για την 

περίπτωση της Ιταλίας δεν έχει ακόμα ταυτο-
ποιηθεί ο φορέας μετάδοσης του παθογόνου 
αυτού οργανισμού.
Σημειώνουμε ότι στα μολυσμένα δένδρα 
ελιάς, το βακτήριο αρχικά φράσσει τα αγ-
γεία του ξύλου, εμποδίζοντας τη μεταφορά 
του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, με 
αποτέλεσμα την καχεκτική του ανάπτυξη και 
τελικά την ξήρανσή του. Τα αρχικά συμπτώ-
ματα  είναι ξηράνσεις σε μεμονωμένα φύλλα, 
που μοιάζουν με «κάψιμο»,  έπειτα ξηραίνο-
νται οι  βραχίονες και ακολουθεί ταχύτατη 
αποπληξία των δένδρων. Επίσης αναφέρεται 
μαρασμός του φυλλώματος και των βλα-
στών, νανισμός και νέκρωση των δένδρων. 
Πολλά από τα μολυσμένα  ελαιόδεντρα στην 
Ιταλία ήταν μεγάλης ηλικίας, δηλαδή 100 
ετών, και παρουσιάζουν εκτός των παραπά-
νω συμπτωμάτων εκτεταμένο καστανό μετα-
χρωματισμό των αγγείων του ξύλου.Αυτή τη 
στιγμή, η κατάσταση στην Ιταλία είναι κρίσι-
μη, αφού τα δέντρα που έχουν μολυνθεί προ-
γραμματίζεται να εκριζωθούν και να καούν. 
Παράλληλα γίνεται μεγάλης κλίμακας κλάδε-
μα των ελαιοδέντρων, για να αφαιρεθούν τα 
μολυσμένα μέρη των δένδρων.
Επιπλέον η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την 
Εκτελεστική της Απόφαση 2014/87 
αναφορικά «με  τα μέτρα  για την πρόληψη 
της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού  
Xylella fastidiosa (Wells kai Raju)», απαγό-
ρευσε την κυκλοφορία  φυτών ελιάς  προς 
φύτευση από την Επαρχία Λέτσε της Περιφέ-
ρειας Απουλία της Ιταλίας.
Επίσης, για ορισμένα καλλωπιστικά και  δα-
σικά φυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα 
I καθώς και κηπευτικά του Παραρτήματος 
ΙΙ, της 2014/87/ΕΕ Εκτελεστικής Απόφασης 
της Επιτροπής,  από την παραπάνω επαρ-
χία, απαγορεύεται η διακίνησή τους  εάν δεν 
έχουν υποβληθεί σε δειγματοληψίες και επί-
σημες δοκιμές προκειμένου  να διαπιστωθεί 
ότι είναι απαλλαγμένα από το συγκεκριμένο 
οργανισμό. 
Επειδή ο δραστικότερος τρόπος εξάπλωσης 
του βακτηρίου από χώρα σε χώρα και από 
περιοχή σε περιοχή  είναι με τη μεταφορά 
μολυσμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, δη-

λαδή δενδρυλλίων και φυτών ευαίσθητων 
φυτικών ειδών, θα πρέπει οι εισαγωγείς, οι 
διακινητές φυτωριακού υλικού, τα Κέντρα 
Κήπων, οι πολίτες και οι παραγωγοί  να είναι 
πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα αν αυτά προέρ-
χονται από την Ιταλία.
Με τα νέα δραματικά δεδομένα που έχουν 
προκύψει, το βακτήριο Xylella fastidiosa 
αποτελεί μια νέα μεγάλη απειλή για τις κύ-
ριες καλλιέργειες τις Αργολίδας, δηλαδή τις 
ελιές, τα αμπέλια και τα εσπεριδοειδή που 
είναι καλλιέργειες ευαίσθητες σε αυτό το πα-
θογόνο. 
Πιστεύουμε ότι οι λανθασμένες ενέργειες 
που έγιναν στο παρελθόν να μην  επαναλη-
φθούν, γιατί διαφορετικά οι συνέπειες θα 
είναι ολέθριες. Χαρακτηριστικά αναφερό-
μαστε στην υπόθεση της τριστέτσας, την 
καταστρεπτική ίωση που προσβάλλει τα 
εσπεριδοειδή, η οποία «έφτασε» στην περι-
οχή μας με μολυσμένα δενδρύλλια από την 
Ισπανία, το 1994 και το 2001, με τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην  Αργολίδα. Πρέ-
πει λοιπόν ο καθένας από τη θέση του να 
συμβάλλει στην αποφυγή εισόδου της νέας 
μεγάλης απειλής για τις κύριες καλλιέργειες 
της Αργολίδας, γιατί σε διαφορετική περί-
πτωση οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές 
για την παραγωγή και για την οικονομία της 
περιοχής.

Σημειώνουμε ακόμη ότι τα συμπτώματα 
των προσβεβλημένων ελαιοδέντρων από 
το βακτήριο Xylella fastidiosa μοιάζουν με 
αυτά  της αδρομύκωσης (βερτισιλλίωση) της 
ελιάς που οφείλεται στο μύκητα Verticillium 
dahliae.
Έτσι σε περίπτωση διαπίστωσης ύποπτων 
συμπτωμάτων όπως αυτών του «καψίματος» 
των φύλλων και της ταχύτατης ξήρανσης 
δένδρων ελιάς, αμυγδαλιάς, βελανιδιάς,  και 
θάμνων πικροδάφνης να επικοινωνούν με 
την διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Αργο-
λίδας. στα τηλέφωνα 2752360304-300-299-
250.
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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



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Μπορεί νάργησε αλλά ήρθε η Άνοιξη 

και μαζί μ αυτήν κι όρεξη για Ιππασία

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

Μέρος Γ`
Οι lifestyle 
Ίσως η πιο απάλευτη κατηγορία από όλες, οι lifestyle 
αναρχικοί συνήθως συνδυάζουν τον ιδεολογικό 
τους προσδιορισμό με άλλον έναν π.χ. αναρχοχίπη-
δες. Θεωρούν τον Άσιμο τον “απόλυτο αναρχικό που 
πέρασε στην ιστορία της ανθρωπότητας” ενώ ακόμα 
ακούνε Μουζουράκη, Μπαλάφα, Γραμμένο και στο 
τσακίρ κέφι Αγγελάκα, Θανάση και Ωχρά Σπειρο-
χαίτη. Όπου παίζει συναυλία αλληλεγγύης στον… 
(δεν έχει σημασία, αρκεί να είναι “αλληλεγγύης”) με 
Πουλικάκο και Μάτζικ Ντε Σπελ (κλασσικά) θα τους 
βρεις πρώτες μούρες, στο facebook έχουν 1.000.000 
φίλους και άλλες τόσες φωτογραφίες τους, οι περισ-
σότερες σε “επαναστατικές” στιγμές και συνήθως 
θα τους συναντήσεις σε κάποιο αυτοοργανωμένο 
πάρκο να τραγουδάνε με κιθάρες και να ανοίγουν 
φιλοσοφικές συζητήσεις του κώλου. Τους αρέσει να 
βρίζουν τους μπάτσους αλλά όταν τους πεις πως το 
πρόβλημα με τους μπάτσους 
είναι ταξικό θα σε κοιτάξουν 
με ανοιχτό το στόμα και θα 
ανατρέξουν στα τραγούδια 
του Άσιμου να δουν τι σημαί-
νει αυτή η λέξη.  
 
Οι έμπειροι  
Ο “έμπειρος” αναρχικός θα 
μπορούσε να ανήκει στην 
κατηγορία των αναρχοπα-
τέρων (βλέπε 1η κατηγορία) 
διότι πάνω κάτω έχει την ίδια 
ηλικία με αυτούς. Προς τιμήν 
του δεν ανήκει σε αυτήν και 
η εμπειρία του δεν δίνει ούτε 
ένα στοιχείο πρωτοπορίας και ηγεμονισμού στον 
χαρακτήρα του. Είναι αφοσιωμένος στον αγώνα εδώ 
και πολλά χρόνιά ενώ ο συνδυασμός εμπειρίας και 
έλλειψης υπεροψίας εμπνέει τους νεότερους και 
αυτό αναγκαστικά τον καθιστά ηγέτη. Ο ίδιος κάνει 
αυτό που πρέπει δηλαδή προσπαθεί να σπάσει 
αυτή την νοοτροπία και αντιμετωπίζει ακόμα και 
τους πολύ νεότερους από αυτόν σαν ίσο προς ίσο. 
Κρατάει κριτική στάση απέναντι στον χώρο ενώ οι 
πολιτικές “σφαλιάρες” που έχει φάει στα τόσα χρόνια 
που βρίσκεται στα στέκια, τις καταλήψεις και τις 
συλλογικότητες είναι πάρα πολλές. Δεν σταματάει 

να προσπαθεί ωστόσο, παίρνει πολύ σοβαρά την 
υπόθεση της αναρχίας και όσο αντέχει θα δίνει όλο 
του το είναι στον αγώνα.  
 
Οι Μπακούνηδες  
Ο… “Μπακούνης” έχει διαβάσει πιο πολλά βιβλία 
και από τον πρωταγωνιστή του V for Vendetta, έχει 
μελετήσει οτιδήποτε έχει να κάνει με την αναρχική 
θεώρηση (μα οτιδήποτε όμως) και μπορεί να κάνει 
αντίλογο στα πάντα με μια ρήση του Μπακούνιν και 
του Κροπότκιν. Τον πάμε γιατί είναι κινητή εγκυκλο-
παίδεια και μιλώντας του μπορείς να λύσεις πολλές 
απορίες αλλά όταν μιλάει πρέπει να συγκεντρωθείς 
απόλυτα για να καταλάβεις τι διάολο θέλει να πει με 
τόσο πολύπλοκη γλώσσα που χρησιμοποιεί. Όταν 
παίρνει τον λόγο σε συνέλευση, αν δεν υπάρχει 
συντονιστής είναι ικανός να τελειώσει και μετά από 
κάνα δίωρο αφού ξεκινάει να μιλάει για την οικο-
νομική κρίση και καταλήγει να αναλύει τα παιδικά 
χρόνια του Μαλατέστα. Τον συμπαθούμε πάντως 
και ας μας ζαλίζει ώρες ώρες με το ακατάπαυστο 
μπλα μπλα του. 
 
Οι “Δεκεμβρηστές” 

Πάντα είχε μια συμπάθεια 
προς τον αναρχικό χώρο 
αλλά δεν είχε πολυασχολη-
θεί. Η εξέγερση του Δεκέμ-
βρη όμως τον έμπασε για τα 
καλά στον χώρο. Η κατη-
γορία των “Δεκεμβρηστών” 
είναι σχετικά καινούρια 
ωστόσο σε αυτήν ανήκουν 
μπόλικα άτομα. Ακόμα και 
αν η ΚΚΕτζιδικη πιπίλα πως 
“και τι ήταν ο Δεκέμβρης 
δηλαδή; Που είναι όλοι αυτοί 
που είχαν βγει τότε έξω;” 
καλά κρατεί, πολύς κόσμος 

που βγήκε τον Δεκέμβρη στον δρόμο παραμένει 
εκεί και ας μην τον βλέπει το ΚΚΕ. Πως να τον δει 
άλλωστε αφού οι περισσότεροι έγιναν αναρχικοί; 
Οι “Δεκεμβρηστές” είναι ανάμεσα στα 18 και τα 25, 
αυτός ο παράξενος μήνας πραγματικά άλλαξε τον 
τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και το γεγονός ότι 
πολιτικοποιήθηκαν ουσιαστικά μέσα από (και μέσα 
σε) εξεγερσιακές συνθήκες τους προσδίδει συλλογι-
κή συνείδηση, συλλογική ηθική και η παρουσία τους 
στον χώρο τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει 
αισθητά τα χαρακτηριστικά του.
Πηγή: to-fresko.blogspot.gr. Τέλος

Πως 
το έμαθε; 
 
Ο Γιωρίκας είναι ένας έμπο-
ρος επίπλων και έφτασε 
στην Γαλλία για επαγγελμα-
τικό ταξίδι. 
 
Εκεί στο ξενοδοχείο που 
διέμενε γνώρισε μια πολύ 
όμορφη Γαλλίδα. Όμως το 
πρόβλημα ήταν ότι αυτός 
μιλούσε μόνο αγγλικά και 
η άλλη μόνο γαλλικά έτσι 
ήταν αδύνατο να συνεννοη-
θούν με τα λόγια.  
 
Έτσι αυτός έβγαλε ένα 
μπλοκάκι και ένα στυλό και 
ζωγράφισε ένα ταξί.  
Αυτή του χαμογέλασε και 
πήραν ένα ταξί και πήγαν 
μια βόλτα σε ένα πάρκο.  
Αργότερα ζωγράφισε ένα 

τραπέζι σε ένα εστιατόριο 
και ένα ερωτηματικό από 
δίπλα, αυτή συμφώνησε και 
έτσι πήγαν και για δείπνο.  
Μετά το δείπνο, ζωγράφι-
σε δυο χορευτές και αυτή 
ενθουσιάστηκε. 

Όλο το βράδυ γυρνούσαν 
στα κλαμπ και όταν ξημε-
ρώματα πια γύρισαν στο 
ξενοδοχείο, η Γαλλίδα του 
ζήτησε το μπλοκάκι. Αυτός 
της το έδωσε και αύτη ζω-
γράφισε ένα μεγάλο κρεβά-
τι και ένα ερωτηματικό και 
του το έδειξε χαμογελώντας 
με νόημα...  
 
Από τότε πέρασαν δυο 
μήνες και ο Γιωρίκας ακόμη 
αναρωτιέται πως έμαθε η 
Γαλλίδα ότι ήταν έμπορος 
επίπλων!!


