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Τα ραντίσμα-
τα για την 
Τριστέτσα 
απειλούν 
τα μελίσσια 
στον κάμπο

Σελ. 5

Νέα σχολή 
στο Άργος

Παράρτημα της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης η οποία θα πιστοποιεί 
την  επάρκεια σπουδών αναμένεται 
να εγκατασταθεί απ την νέα σχολι-
κή χρονιά στο Άργος. Πρόκειται για 
παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ, μονοετούς 
φοίτησης με 250 περίπου σπουδα-
στές. Σύμφωνα με πηγές προερχό-
μενες από την δημοτική αρχή του 
Άργους, ο δήμαρχος Δ. Καμπόσος 
φέρεται να «απέσπασε» την σχολή 
απ τα νύχια της Καλαμάτας και της 
Τρίπολης που την διεκδικούσαν.

Σελ 3

Επιτυχία Καμπόσου το Παράρτημα της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη 
στον Ι. Ν. Αγ. Πέτρου

Είναι η πρώτη φορά στην Αργολίδα κατά την οποία η συ-
νάντηση ενός Πολιτιστικού Συλλόγου και της Εκκλησίας 
καταλήγει σε μια τόσο σημαντική παραγωγή και παρου-
σίαση.
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, παρουσιάζεται δραματοποι-
ημένη από την Πολιτιστική Αργολική Πρόταση στον Ι.Ν. 
Αγ. Πέτρου την Κυριακή στις 17:30. 

Σελ. 14

Μονομιάς με 60 «χτύπησε» ο Σφυρής 
Με μια κίνηση ματ κέρδισε τις εντυπώσεις έναντι των 
αντιπάλων του ο υποψήφιος δήμαρχος Ερμιονίδος Δη-
μήτρης Σφυρής: Η ταυτόχρονη ανακοίνωση του μεγα-
λύτερου μέρους του συνδυασμού του, του έδωσε αέρα 
νικητή. 

Σελ. 9

Γόντικας vs Κοδέλας
Εδώ η Αργολίδα χάνεται, το ποιος το διαπίστωσε πρώτος 
μας μάρανε. Με διάταξη που εμπεριέχεται στο  πο-
λυνομοσχέδιο, 615 στρέμματα στην Ερμιονίδα με-
ταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ  για την αποπληρωμή του 
εθνικού χρέους.

Σελ 13
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Στους 3 κάδους για ανακύκλωση, ρίξτε τα σκουπίδια σ αυτόν με τον αριθμό κυκλοφορίας
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Παράρτημα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Nέα Σχολή στο Άργος

Μια νέα σχολή αναμένεται να 
λειτουργήσει στο Άργος. Πρό-
κειται για παράρτημα της ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ, μονοετούς φοίτησης 
με 250 περίπου σπουδαστές. 
Σύμφωνα με πηγές προερχόμε-
νες από την δημοτική αρχή του 
Άργους, ο δήμαρχος Δ. Καμπό-
σος φέρεται να «απέσπασε» την 
σχολή απ τα νύχια της Καλαμά-
τας και της Τρίπολης που την 
διεκδικούσαν.
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ιδρύθηκε 
και λειτουργεί στην Αθήνα 
από τον Ιούνιο του 2002 (άρ-
θρο 4 του Ν. 3027/2002, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
101/2013 και το άρθρο 29 του 
Ν. 4186/2013), ως καθολικός 
διάδοχος της Σχολής Εκπαιδευ-
τικών Λειτουργών Επαγγελμα-
τικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης 
(ΣΕΛΕΤΕ). Είναι νομικό πρόσω-
πο δημοσίου δικαίου πλήρως 
αυτοδιοικούμενο. Η Σχολή, 
με απόφαση του Συμβουλί-
ου, οργανώνει και λειτουργεί, 
συμπληρωματικά προς τις ει-
δικότητες των Τμημάτων της, 
προγράμματα διάρκειας μέχρι 
δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων: 
α) παιδαγωγικής κατάρτισης, 
για εκπαιδευτικούς ή υποψή-
φιους εκπαιδευτικούς και β) 
επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, 
εκπαιδευτικών ή μη. Σε όσους 
παρακολουθούν επιτυχώς τα 
προγράμματα χορηγείται Πι-
στοποιητικό Παιδαγωγικής και 
Διδακτικής Επάρκειας, όταν 
πρόκειται για πρόγραμμα παι-
δαγωγικής κατάρτισης και Πι-
στοποιητικό Επιμόρφωσης ή 
Εξειδίκευσης, όταν πρόκειται 
για πρόγραμμα επιμόρφωσης 

ή εξειδίκευσης. Τα θέματα ορ-
γάνωσης και λειτουργίας των 
προγραμμάτων αυτών στην 
έδρα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή σε άλλες 
πόλεις (όπως και οι Αρχάνες), ο 
τρόπος επιλογής των συνεργα-
τών, ο τύπος του χορηγούμε-
νου Πιστοποιητικού και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζο-
νται με τον εσωτερικό κανονι-
σμό της Σχολής. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
αποτελεί καθολικό διάδοχο της 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Τα πτυχία της (πρώ-
ην) ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. εί-
ναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η ΣΕΛΕΤΕ είχε ιδρυθεί με νομο-
θετικό διάταγμα το 1959 (Ν.Δ. 
3971/1959), στο πλαίσιο της 
γενικότερης προσπάθειας ορ-
γάνωσης και ανάπτυξης ενός 
συστήματος Τεχνικής και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης στην 
μεταπολεμική Ελλάδα του ’50. 

Όταν πρωτοϊδρύθηκε η ΣΕΛΕ-
ΤΕ, η επικρατούσα τάση για την 
εκπαίδευση των καθηγητών 
της Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης ήταν εκείνη της 
«προσθετικής» προσέγγισης. 
Η έμφαση δηλαδή δινόταν κυ-
ρίως στην παιδαγωγική κατάρ-
τιση και μόνο ένα μικρό ποσο-
στό του συνόλου των σπουδών 
αφορούσε επιμόρφωση σε τε-
χνικά ή επαγγελματικά θέματα. 
Αργότερα, στη δεκαετία του ’70, 
μια παράλληλη μέθοδος υιοθε-
τήθηκε, η οποία προέβλεπε τη 
σύζευξη της παιδαγωγικής με 
την τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση. Η νέα αυτή οπτική 
γωνία οδήγησε στη δημιουργία 
δύο ανεξάρτητων Σχολών υπα-
γομένων στη ΣΕΛΕΤΕ:
Της Παιδαγωγικής Τεχνικής 

Σχολής(ΠΑΤΕΣ), στην οποία δι-
ατηρήθηκε η παράδοση της 
«προσθετικής» προσέγγισης, 
και
Της Ανωτέρας Σχολής Εκπαι-
δευτικών Τεχνολόγων Μηχα-
νικών(ΑΣΕΤΕΜ), στην οποία 
υιοθετήθηκε η «παράλληλη» 
μέθοδος (Ν.Δ. 789/31-12-70).
Η ΣΕΛΕΤΕ λειτούργησε με την 
ανωτέρω μορφή και ακαδη-
μαϊκή οργάνωση μέχρι και τη 
λήξη του ακαδ. έτους 2001-
2002, οπότε καταργήθηκε 
και στη θέση της ιδρύθηκε η 
ΑΣΠΑΙΤΕ, η Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης, με έδρα την 
Αθήνα (Ν. 3027/2002, Άρθρο 
4 «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης – Κατάργηση της 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε»).
Η ΑΣΠΑΙΤΕ διατηρεί μια μακρά 
παράδοση δυναμικής παρου-
σίας στον ακαδημαϊκό χώρο, 
έχοντας καθιερωθεί ουσιαστικά 
ως το μοναδικό θεσμοθετημέ-
νο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην 
Ελλάδα για την εκπαίδευση και 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 
τεχνικών και επαγγελματικών 
κυρίως μαθημάτων, που προο-
ρίζονται να διδάξουν στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ συμμετέχει ισότιμα 
με αντίστοιχες Σχολές και Ιδρύ-
ματα του τεχνολογικού τομέα 
στην:
  
«εκπαίδευση στελεχών εφαρ-
μογών υψηλής ποιοτικής 
στάθμης, τα οποία, με τη θε-
ωρητική και εφαρμοσμένη 
επιστημονική τους κατάρτιση 
α. αποτελούν συνδετικό κρίκο 
μεταξύ γνώσης και εφαρμογής, 

αναπτύσσοντας   την εφαρμο-
σμένη διάσταση των επιστη-
μών και των τεχνών στα αντί-
στοιχα     επαγγελματικά πεδία,  
β. μεταφέρουν, χρησιμοποι-
ούν και προάγουν σύγχρονη 
τεχνολογία, καθώς επίσης και 
μεθόδους, πρακτικές και τεχνι-
κές στο χώρο των εφαρμογών» 
(αρθρο 1, Ν. 2916/01).
Η αποστολή της ΑΣΠΑΙΤΕ περι-
λαμβάνει επίσης την παράλληλη 
παροχή τεχνολογικής και παι-
δαγωγικής εκπαίδευσης στους 
σπουδαστές της, την προαγω-
γή της εφαρμοσμένης έρευνας 
στην εκπαιδευτική τεχνολογία 
και την παιδαγωγική, και τη δι-
οργάνωση προγραμμάτων κα-
τάρτισης, επιμόρφωσης ή εξει-
δίκευσης για εκπαιδευτικούς ή 
μέλλοντες εκπαιδευτικούς (άρ-

θρο 4 του Ν. 3027/2002, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
101/2013 και το άρθρο 29 του 
Ν. 4186/2013).
Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδι-
όκτητες κτιριακές εγκαταστά-
σεις της στο Μαρούσι, σε μία 
έκταση 200 περίπου στρεμμά-
των. Παραρτήματα της Σχολής 
λειτουργούν επίσης σε εννέα 
άλλες πόλεις της περιφέρειας 
(Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννι-
να, Βόλο, Ηράκλειο Κρήτης, Σά-
πες, Κοζάνη/Δυτική Μακεδονία, 
Μυτιλήνη/Βόρειο Αιγαίο και 
Ρόδο/Νότιο Αιγαίο) με σκοπό 
την πραγματοποίηση προγραμ-
μάτων παιδαγωγικής κατάρτι-
σης, καθώς και προγραμμάτων 
εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης.

Εξαγγέλλει επίσημα την Κυριακή την 
υποψηφιότητά του ο Δημήτρης Καμπόσος

«Mε δύναμη, 
όλοι μαζί προχωράμε»

Με αιχμή του δόρατος 
την σχολή τουριστι-
κών επαγγελμάτων, 
την  Ανωτάτη Σχολή 
Παιδαγωγικής Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), το σχέδιο 
πόλης και το νοικοκύ-
ρεμα του δήμου και 
τα 66εκ. Ευρώ συμ-
βασιοποιημένα έργα 
στο ΕΣΠΑ, στις 11 το 
πρωί της Κυριακής στο 
ROAYAL PANTAZIS στη 
Δαλαμανάρα ο Δήμαρ-
χος Άργους – Μυκηνών 
Δημήτρης Καμπόσος θα 
πραγματοποιήσει τον 
απολογισμό της 4ετιας 
που εκπνέει  και πα-
ράλληλα θα αναφερθεί 
στην δράση της επόμε-
νης. Πριν μια τετραετία 
ξεκινούσε με «Όραμα για ένα καλύτερο Άργος» και σήμερα συ-
νεχίζει «με δύναμη, όλοι μαζί προχωράμε».
Αναφερόμενος στην εκδήλωση της Κυριακής ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΑΜ Ν. Γκαβούνος μεταξύ άλλων κάλεσε τους πολίτες να πα-
ρευρεθούν στην τακτική απολογία «και μέσα από έναν γόνιμο 
διάλογο εκφράζοντας τις απόψεις σας να μπορέσουμε να πάμε 
όλοι μαζί μπροστά, κρατώντας αυτά που μας ενώνουν και πετώ-
ντας αυτά που μας χωρίζουν για τον αυριανό σύγχρονο Δήμο 
Άργους Μυκηνών».
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Αντεπίθεση Τατούλη 
στις παραιτήσεις με απολογισμό
Μετά την προαναγγελθείσα παραίτηση του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Γιώργου Πουλοκέφαλου, έγιναν άμεσα αποδεκτές και οι αναμενόμενες παραιτήσεις των 
αντιπεριφερειαρχών Κορινθίας Γιώργου Δέδε και Μεσσηνίας Παναγιώτη Αλευρά.
Από την πλευρά Τατούλη επιχειρήθηκε η υποβάθμιση της σημασίας τους, με ένα κείμενο 
μόλις δύο σειρών. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε: «Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. 
Πέτρος Τατούλης έκανε άμεσα αποδεκτή την παραίτηση του αντιπεριφερειάρχη Κοριν-
θίας - Μεσσηνίας, η οποία υποβλήθηκε σήμερα».
Εντωμεταξύ,  και ενώ αναμένεται η ανακοίνωση του περιφερειακού συνδέσμου του κου 
Δέδε τον οποίο προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλα πρώην στελέχη του Περιφερει-
άρχη, ο κος Τατούλης ρίχνει το βάρος στην συγκέντρωση που οργανώνει την ερχόμενη 
Δευτέρα (7μμ) στο αμφιθέατρο του Αποσολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης 
με θέμα: «Το έργο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 2011 – 2014. Απολογισμός και Προ-
οπτική».

Η πρώτη παρουσία Βουδούρη 
στην Αργολίδα
Στο λεγόμενο «Σύστημα Τατούλη», ανα-
φέρθηκε στην πρώτη ομιλία του στην 
Αργολίδα ο υποψήφιος περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου με την στήριξη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Οδυσσέας Βουδούρης.
Μιλώντας, ο κος Βουδούρης ανέπτυξε 
όπως είπε το όραμα, το πρόγραμμα και τη 
στρατηγική της παράταξης: «Η διοίκηση 
Τατούλη δημιούργησε την Πελοπόννησο 
των μικροκομματικών και των μεγαλο-ερ-
γολαβικών συμφερόντων, την περιφέρεια 
οικογενειακό λάφυρο. Το δικό μας όραμα 
είναι, μέσα από την πραγματική ανάπτυξη 
προς όφελος της κοινωνίας, την διαφά-
νεια και τη δημοκρατία, να δημιουργή-
σουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν 
στους νέους να ζήσουν στον τόπο τους 
και να δημιουργήσουν το μέλλον που 
ονειρεύονται».

Παρόν ήταν και ο περιφερειακός σύμβου-
λος Νίκος Πατσαρίνος ο οποίος σε ένα 
σύντομο απολογισμό της απερχόμενης 
διοίκησης, τόνισε ότι «το Σύστημα-Τατού-
λη χρησιμοποίησε την περιφερειακή διοί-
κηση ως οικογενειακή επιχείρηση».
Εντωμεταξύ, όπως τονίστηκε από την πα-
ράταξη Βουδούρη δεν πρέπει στο θέμα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων να 
υπάρξουν δεσμεύσεις για την επόμενη Δι-
οίκηση της Περιφέρειας, λίγες μέρες πριν 
τις Περιφερειακές εκλογές. Ένα τεράστιο 
έργο, που δεσμεύει τον τόπο για τα επόμε-
να τουλάχιστον 28 χρόνια, με πολλά στοι-
χεία του να παραμένουν αδιευκρίνιστα, 
δεν μπορεί να προχωρήσει. Ζητήσαμε να 
ενημερωθούμε για την εξέλιξη του δια-
γωνισμού και τα προβλήματα που έχουν 
αναδειχτεί. 
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Με τα δεδομένα που υπάρχουν 
στον Αργολικό κάμπο, όπου 
τα τελευταία χρόνια εντοπίζο-
νται νέες εστίες με  κτήματα να 
έχουν μολυνθεί από το ιό της 
τριστέτσας των εσπεριδοειδών 
στις περιοχές Αγίας Τριάδας, 
Ανυφί και Χώνικα, θα πρέπει να  
δρομολογηθούν μέτρα αποφυ-
γής παραπέρα μετάδοσης της 
ασθένειας με τις αφίδες (μελί-
γκρες), όπως ανακοινώθηκε από 
το τμήμα Ποιοτικού & Φυτ/κού 
Ελέγχου.
Όπως είναι γνωστό  από την 
έναρξη της ανθοφορίας και συ-
γκεκριμένα από τη στιγμή που 
το ποσοστό της ανθοφορίας 
(ανοιχτών λουλουδιών) θα φθά-
σει το 5-10% και μέχρι της ολο-
κλήρωσής της, απαγορεύονται 
οι ψεκασμοί στην καλλιέργεια 
των εσπεριδοειδών με γεωργικά 
φάρμακα που έχουν στην ετικέ-
τα τους σήμανση  επικινδυνότη-
τας για τις  μέλισσες.
Όμως, εξαιτίας της κατάστα-
σης που  έχει διαμορφωθεί, σε 

ορισμένες περιοχές στις οποίες 
έχει εντοπιστεί η Τριστέτσα, και 
έχουν γίνει εκριζώσεις κτημάτων 
ή τμήματα  κτημάτων, θα πρέπει 
να  ακολουθηθεί  η πρακτική 
που εφαρμόστηκε και το 2013. 
Συγκεκριμένα  στο Αργολικό, 
στην Αγία Τριάδα, στο Ανυφί, 
στο Παναρήτι, στο  Μάνεσι, στα 
Δενδρά, στην  Πουλακίδα, στο 
Χώνικα, οι καλλιεργητές   πρέπει 
έγκαιρα να εξετάζουν με μεγάλη 
προσοχή τα κτήματά τους και να 
αρχίζουν να ψεκάζουν άμεσα με 
την πρώτη εμφάνιση των πλη-
θυσμών των αφίδων (μελίγκρες) 
τα πρώτα δένδρα, προκειμένου 
να αποτραπεί η παραπέρα με-
τάδοση του ιού από αυτές και 
να μη περιμένουν να ψεκάσουν 
ολόκληρα  τα κτήματά τους.
Ακόμη, στις παραπάνω περιο-
χές οι οποίες βρίσκονται στην 
καρδιά του Αργολικού κάμπου, 
δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν 
κυψέλες με μέλισσες και συγκε-
κριμένα σε μια απόσταση που 
φθάνει  περίπου μέχρι τα  5 χλμ, 

από το κέντρο των παραπάνω 
Κοινοτήτων. 
Στις  εξαιρετικές λοιπόν αυτές 
περιπτώσεις και προκειμένου να 
αποτραπεί ο κίνδυνος  μετάδο-
σης του ιού της Τριστέτσας των 
εσπεριδοειδών από τις αφίδες 
(μελίγκρες), οι παραγωγοί μπο-

ρούν να ψεκάζουν με τα κατάλ-
ληλα σκευάσματα και κατά την 
ανθοφορία στις περιοχές αυτές, 
με τις παρακάτω όμως προϋπο-
θέσεις σύμφωνα και με την με 
αριθ. πρωτ. 165457/6557/29-07-
1981 Υπουργική Απόφαση.
Παράλληλα στους μελισσοκό-

μους υπενθυμίζεται η υπο-
χρέωσή τους να απομα-
κρύνουν τις κυψέλες τους. 
Σε περίπτωση που δεν τις 
απομακρύνουν φέρουν 
και την ευθύνη για πιθανές  
ζημιές που θα υποστούν. 
Από την αρμόδια υπηρε-
σία ανακοινώνεται ότι θε-
ωρείται αναγκαία η λήψη 
των μέτρων αυτών χωρίς 
να παραγνωρίζεται το γε-
γονός της συμβολής των 
μελισσών στην επικονίαση 
των ανθέων και στην αύξη-
ση της καρπόδεσης με συ-
νέπεια την καλή παραγωγή 
των δένδρων.

Πρέπει λοιπόν οι δύο κλάδοι, 
της μελισσοκομίας και της εσπε-
ριδοκαλλιέργειας, να συνερ-
γασθούν, ώστε να επιτευχθεί 
το καλύτερο αποτέλεσμα που 
αφορά τόσο την προστασία των 
δένδρων όσο και των μελισσών.

5

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

…εκπαιδεύοντας τις αισθήσεις!!

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

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

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

Facebook: ΕΝ ΆΡΓΕΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Χάρτης επικινδυνότητας για τις κυψέλες στον κάμπο

Έκτακτα ραντίσματα για την Τριστέτσα 
απειλούν τα μελίσσια 
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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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Δούρειος Ίππος

Το Άργος ως γνωστό στερεί-
ται μνημείων και νεώτερων 
έργων τέχνης. Η παρουσία 
του Δούρειου Ίππου του 
Μαραγκού στον αύλειο χώρο 
των στρατώνων του ιππικού 
δένει απόλυτα με την ιστορία 
και τον χώρο, αρκεί να μην 
αρχίσουν τα γκράφιτι και τις 
καταστροφές οι συνήθεις 
ανόητοι που προκειμένου να 
γράψουν το όνομά τους στην 
μικροϊστορία της περιοχής 
θα μιμούντο ακόμα και τον 
Ηρόστρατο. Ευτυχώς που 
είναι αγράμματοι και δεν τον 
ξέρουν. Να καμιά φορά που η 
άγνοια σώζει.

ΑΝ

Η Ενδεκάτη 
χθες και σήμερα
Μια φωτογραφία που διέσωσε ο γνωστός δημοσι-
ογράφος Κώστας Σεραφείμ από την Ενδεκάτη του 
1964, έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα με αφορμή 
την δημιουργία του κυκλικού κόμβου, για να θυμί-
σει στους νεότερους πώς ήταν το σταυροδρόμι πριν 
πολλά - πολλά χρόνια.
Η δημιουργία του κυκλικού κόμβου σήμερα είναι σί-
γουρο ότι θα αλλάξει τα δεδομένα στην κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων. 
Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία είναι να απο-
συμφορεθεί η κίνηση των αυτοκινήτων τα οποία εί-
ναι πολλάκις περισσότερα από το 1960, όταν χρεια-
ζόταν τροχονόμος για να ρυθμίσει την κίνηση και να 
δώσει προτεραιότητες.
Πάντως οι υπεύθυνοι του δήμου υποστηρίζουν ότι 
το έργο αυτό θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα 
του κυκλοφοριακού φόρτου στην κεντρική διασταύ-
ρωση της πόλης.
Να σημειωθεί ότι ο κυκλικός κόμβος στοιχίζει 60.000 
ευρώ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον 
Δήμο.
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Έξι φίλοι κι ένας σκύλος
Η Παιδική - Νεανική Βιβλιοθήκη 
σε συνεργασία με τις εκδόσεις 
Ψυχογιός, προσκαλούν τους μι-
κρούς τους φίλους (6 και άνω) 
σε μια συνάντηση με τις συγγρα-
φείς Πέγκυ Φούρκα και Βαλιώ 
Καρανδάκη, την Κυριακή στις 11 
το πρωί, στο χώρο της βιβλιοθή-
κης.  Οι συγγραφείς, θα προσπα-
θήσουν να μάθουν στα παιδιά τα 
μυστικά της εικονογράφησης και 
να τα διασκεδάσουν με δραστη-
ριότητες που προάγουν τη φιλα-
ναγνωσία. 
Σε αυτό, θα βοηθήσουν οι ήρω-
ες των βιβλίων, η γνωστή παρέα 
των επτά - για την ακρίβεια, έξι 
φίλοι κι ένας σκύλος – οι οποίοι 
μέσα από τις περιπέτειες τους, 
κάθε φορά, καταφέρνουν να πε-
ράσουν σημαντικά μηνύματα 
στα παιδιά. Τη μια σώζουν τη Νε-
ράιδα των δοντιών και τη χώρα 
της από τον αγενή Φον Τερηδόν 
και τη γυναίκα του Ιουλίτιδα, οι 
οποίοι έχουν μετονομάσει τη 
χώρα σε Τερηδονούπολη! Την 
άλλη, αποφασίζουν να βοηθή-
σουν τον τροχονόμο κύριο Σφυ-
ρίδωνα να βάλει μια τάξη στην 
Τραυματούπολη και τέλος, μέσα 
από μια πρωτότυπη ιστορία μυ-
στηρίου και περιπέτειας στην 
καλλιτεχνούπολη, ανακαλύ-
πτουν πέντε σπουδαίους ζωγρά-

φους και  μας μαθαίνουν για τη 
ζωή και το έργο τους.
Αυτό βέβαια που ίσως δεν θα 
πουν στα παιδιά ποτέ είναι ότι 
αυτός ο σκύλος που γυρνά αδέ-
σποτος στους δρόμους …μπο-
ρεί νάναι και η μετενσάρκωση 
του σκύλου ήρωα των παραμυ-
θιών. Νάταν η πραγματικότητα 
παραμύθι θάχαν σωθεί πολλά 

αδεσποτάκια.
ΑΝ.

«Κομμάντος» του ΙΚΑ
25 περίπου άτομα αποτελού-
σαν κλιμάκιο του ΙΚΑ απ την 
Αθήνα που εξέδραμε πριν λίγες 
ημέρες στο Άργος, ελέγχοντας 
σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις 
στο πέρασμά του. Απ ότι μάθα-
με σε μια επιχείρηση βρέθηκε 
διψήφιος αριθμός υπαλλήλων 
ανασφάλιστων, ενώ στις περισ-

σότερες δεν διαπιστώθηκαν πα-
ραβάσεις. Φαίνεται πως παρά 
τα τσουχτερά πρόστιμα κάποιοι 
επιμένουν να απασχολούν ανα-
σφάλιστο προσωπικό με πρό-
σχημα πως «δεν βγαίνουν». Αν 
δεν βγαίνουν τι το θέλουν το 
προσωπικό και δεν απασχολού-
νται οι ίδιοι στην επιχείρησή 
τους;

ΟΦ.

Τα αδέσποτα και η 

προστασία τους
Τι κακός χαμός και αυτός με τα 
αδέσποτα στο Ναύπλιο και τις 
αναφορές στο διαδίκτυο…
Κάποιοι λοιπόν έβλεπαν πα-
ντού φόλες τις τελευταίες ημέ-
ρες, αλλά τελικά τα αδέσποτα 
απλά τα μάζεψε ο μπόγιας για 
να μην δαγκώσουν τους αθλη-
τές του Μαραθώνιου και τα ξα-
ναάφησαν ελεύθερα.
Το θέμα όμως έπαιξε και σε πο-
λιτικό επίπεδο και προκάλεσε 
κόντρες μεταξύ του Μπάμπη 
Αντωνιάδη και του Δημήτρη 
Κ ω σ τ ο ύ -
ρου.
Οι μα-
κ ρ ο σ κ ε -
λ έ σ τ α τ ε ς 
δηλώσεις 
– ανακοι-
νώσεις φι-
λοξενήθηκαν στην ηλεκτρο-
νική έκδοση του «α» ( www.
anagnostis.org/node/1826 )
Βέβαια αδέσποτα δεν θανα-
τώθηκαν στην προκειμένη πε-
ρίπτωση. Όμως το θέμα των 
αδέσποτων ζώων είναι σοβαρό 
για την πόλη και δε αντιμετωπί-
ζεται με ημίμετρα. Είναι καιρός 
να υπάρξει μια μόνιμη και πολι-
τισμένη λύση, σύμφωνα με όσα 
προβλέπει η νομοθεσία ώστε 
να εξασφαλίζεται και η προστα-
σία των ζώων και η προστασία 
των πολιτών.

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: 799

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 03.04.2014
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

Γέμισε η αίθουσα
Ασφυκτικά γεμάτη ήταν η αίθουσα του σχο-
λείου όπου μίλησε ο Δ. Σφυρής, παρουσιάζο-
ντας 60 εκ των υποψηφίων του ψηφοδελτίου 
του. Στην Ίδια αίθουσα πριν από 1 μήνα πε-

ρίπου ο Τάσος Λάμπρου έκανε την δική που 
παρουσίαση ως διεκδικητή του «θρόνου» 
του Δ. Καμιζή. Άλλες εποχές τότε και άλλο το 
ενδιαφέρον μ αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
συγκριθεί με την προχτεσινή εκδήλωση.

ΑΝ

Το Τείχος
Τελικά την διαδρομή των τειχών στην λεωφόρο Αμαλίας δεν θα την 
μάθουμε ποτέ, αφού ενώ αρχικά είχε ειπωθεί πως θα αφήνετο ακά-
λυπτο το σημείο διέλευσης των τειχών, τσιμεντώθηκε σχεδόν όλο 
το κομμάτι που ήταν μπροστά σε μαγαζιά και αφέθηκαν 2-3 μέτρα 
ελεύθερα στο σημείο που ήταν παλιά το ΚΤΕΛ. Κι αν το κόστος ήταν 
μεγάλο και δεν αρκούσαν τα χρήματα να αναδειχτεί παντού, γιατί 
δεν αναδείχτηκε το κομμάτι πριν το πολεμικό μουσείο, όπου ήταν 
και τα ίχνη απ την πύλη εισόδου στην θάλασσα;

ΟΦ.



Tα ‘λεγε ο δάσκαλος, 
αλλά εγώ δεν τον 
άκουσα!!! 
 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ του Εθνικού διχασμού στην Κρήτη, 
ένας επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης ανέβαινε 
μ’ ένα μουλάρι σ’ ένα ορεινό και δύσβατο χωριό, για 

να επιθεωρήσει τον εκεί δάσκαλο.  
Στο δρόμο που πήγαινε συναντά έναν 
αγωγιάτη και τον ρωτά:  
«Δε μου λες, πατριώτη, ο δάσκαλος τι 
είναι; Βενιζελικός ή βασιλικός;».  
«Βενιζελικός», απαντά ο αγωγιάτης.  
«Α, το γαϊδούρι» σχολίασε ο επιθεω-
ρητής.  
Ο ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ όμως ήταν Βενιζελικός 

και φίλος του δασκάλου και έτρεξε να μεταφέρει 
στο δάσκαλο τη στιχομυθία.  
«Το και το, δάσκαλε. Σε είπε γαϊδούρι».  
Την επομένη μπαίνει ο επιθεωρητής στην τάξη και 
ρωτά το δάσκαλο ποιο είναι το μάθημα της ημέρας.  
«Τα σημεία της στίξεως», απαντά ο δάσκαλος.  
«Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν τα παιδιά», λέει ο 
επιθεωρητής.  
Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ σήκωσε ένα μαθητή στον πίνακα, 
τον Σήφη, και του είπε να γράψει τη φράση: Ο επι-
θεωρητής είπε, ο δάσκαλος είναι γαϊδούρι.  
Αφού, έκπληκτος ο μαθητής, το έγραψε, τον ρωτά ο 
δάσκαλος: «Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊδούρι;».  
«Ο δάσκαλος», ψέλλισε ο μαθητής.  
«Και ποιος το είπε;».  
«Ο επιθεωρητής, κύριε».  
«Ωραία», είπε ο δάσκαλος. «Βάλε ακόμα ένα κόμ-
μα».  
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ, είπε ο δάσκαλος, είναι γαϊδούρι.  
Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο δάσκαλος: 
«Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι;».  
«Ο επιθεωρητής», απαντά δειλά ο μαθητής.  
«Και ποιος το είπε;»  
«Ο δάσκαλος», απαντά ο μαθητής.  
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και λέει: 
«Είδατε παιδιά τι κάνουν τα κόμματα; Πότε βγάζουν 
γάιδαρο τον επιθεωρητή και πότε το δάσκαλο»!  
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ μας, ο Σήφης, παππούς πλέον, καθι-
σμένος στην πολυθρόνα του μπροστά στη τηλεό-
ραση άκουγε για νέες μειώσεις στις συντάξεις και 
μονολογεί:  
-Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο το 
δάσκαλο να μας λέει: «Να προσέχετε τα κόμματα! 
Ένα λάθος κόμμα μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη 
σύνταξη!»  
ΈΠΡΕΠΕ να περάσουν 60 χρόνια για να καταλάβου-
με τι εννοούσε. Να καταλάβουμε πως κανένα κόμμα 
δεν μπορεί να είναι ειλικρινές αφού ιεραρχείται και 
θα πρέπει να διασώσει τις θέσεις ιεράρχησής του. 
Ας δώσουμε επομένως νόημα στην ζωή μας χωρίς 
αυτά, αφου η μετάθεσή τους σημαίνει επιβολή 
του ενός «νοήματος στο άλλο» ή πιο απλά της μιας 
τάξης πάνω στην άλλη.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Μπαρού: Γιατί στηρίζω τον Κωστούρο

Οι υποψήφιοι της Ριζοσπαστικής Κίνησης 
Ερμιονίδας

Με τον συνδυασμό του Δημή-
τρη Κωστούρου κατεβαίνει και 
πάλι στις δημοστικές εκλογές 
ο Ραφαήλ Μπαρού. Με δήλω-
σή του μεταξύ άλλων τονίζει 
ότι: «μετά από ώριμη σκέψη 
και σταχυολογώντας όλα  τα 
δεδομένα γύρω από τον Δήμο 
Ναυπλίου, αποφάσισα μετά και 
από το κάλεσμα  που μου έγινε 
από τον Δήμαρχο Ναυπλίου κ. 
Κωστούρο να συστρατευθώ 
μαζί του στην κοινή προσπά-
θεια για έναν καλύτερο Δήμο 
με ανάπτυξη και προοπτική».
Και προσθέτει: «Ο διευρυμέ-
νος  πλέον Δήμος Ναυπλίου με 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ πόλη  το Ναύ-
πλιο που ο θεός έδωσε απλό-
χερα το φυσικό κάλλος καθώς 
και οι προγονοί μας την πολι-
τιστική κληρονομιά δεν μπο-
ρεί πλέον να διαχειρίζεται την 
φτώχεια του.
Πρέπει να περάσουμε σε νέα 

δεδομένα όπως είναι η ανά-
πτυξη – επενδύσεις - τομές. 
Ο κ. Κωστούρος είναι ένας άν-
θρωπος  που τον διακρίνει συ-
νέπεια λόγων και πρά-ξεων και 
έχει συγκεκριμένο όραμα για 
το Ναύπλιο.
Πιστεύω λοιπόν πως πήρα την 
σωστή  απόφαση στην συγκε-

κριμένη συγκυρία για  το καλό 
του Δήμου μας και των Δημο-
τών μας αισιοδοξώντας για το 
τελικό αποτέ-λεσμα και  κα-
λώντας όλους  του συντοπίτες 
μου να κάνουν το ίδιο, δηλαδή 
να στρα-τευθούν όλοι στην 
κοινή μας προσπάθεια».

Τους πρώτους υποψήφιους 
δημοτικούς σύμβούλους ανα-
κοίνωσε η Ριζοσπαστική Κίνη-
ση Ερμιονίδας. Όπως τονίζει η 
Κίνηση «στόχος είναι η ανατρο-
πή τώρα! Για ένα Δήμο αντάξιο 
των προσδοκιών, δίπλα στον 
πολίτη και με την ουσιαστική 
συμμετοχή του πολίτη».
Τα ονόματα που ανακοινώθη-
καν είναι: Αποστόλου Κωνστα-
ντίνος,

Αρανίτης Πάνος, Βάθη Μιχα-
λίτσα, Βαρκαρόλη Χριστίνα, 
Βουτσαδάκης Παναγιώτης, 
Γανωτής Κωνσταντίνος, Δορ-
μπάρης Γεώργιος,  Ζέρβας 
Παντελής,  Θηβαίος Κώστας, 
Καμπούρη Ελένη, Καράμπελα 
Γιούλα, Καστοριάδου Αναστα-
σία, Καστρινσιου - Τρέννερ 
Μαριάννα, Κεφαλίδου -Γρη-
γοριάδου Μαρίκα, Κονδύλης 
Ιωάννης, Κούτρας Λουκάς, 

Κούτση -Βενάρδου Μαρίνα, 
Λυμπερόπουλος Αργύριος, 
Μαστροκόλιας Ιωάννης,
Μειντάνης Ανάργυρος (Ρήγας), 
Μπάζος Ιωάννης, Μπελεσιώ-
της Αντώνης, Νάντης Δημήτρι-
ος, Παριανού - Μπαιρακταρη 
Σοφία, Πέτρου Πέτρος, Ρόκκας 
Γεώργιος, Σοφικίτης Κωνστα-
ντίνος, Τσαχ Αλέξανδρος, Τσιρ-
τσίκου-Μαχαίρα Ελένη.

Κόντρα 
Γεωργόπουλου 
με ονόματα

Στα 56 ονόματα έφτασε η 

δυναμική του συνδιασμού 

του Γιάννη Γεωργόπουλου 

«Δυνατή Ερμιονίδα».

Τα 4 τελευταία ονόματα 

υποψηφίων δημοτικών 

συμβούλων που ανακοινώ-

θηκαν είναι:  Καλαμαράς 

Κωνσταντίνος, Στάθης Αρ-

γύρης, Οικονόμου Μαρία, 

Γκολεμά - Αραπάκη Χριστί-

να.

Συγκέντρωση υποψηφίων 
του Λάμπρου

Την Κυριακή στις 7.30 μ.μ. στο εξοχικό κέντρο  «Περιβολάκι 
του Τορβά»  θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των υποψη-
φίων συμβούλων της δημοτικής παράταξης «Προοδευτική 
Συμμαχία Ερμιονίδας», με επικεφαλής τον Τάσο Λάμπρου.
Στη  συγκέντρωση - σύσκεψη θα συζητηθούν  τα παρακάτω 
θέματα:

Ενημέρωση από τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Τάσο Λάμπρου  
για τις προεκλογικές πρωτοβουλίες  της παράταξής μας 
Επικοινωνία – γνωριμία των συμβούλων και των συνεργατών
Καταμερισμός αρμοδιοτήτων  ανάμεσα στα μέλη της επιτρο-
πής του εκλογικού αγώνα 
Στη συγκέντρωση καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι 
σύμβουλοι του συνδυασμού μας  καθώς και οι συνεργάτες – 
υποστηρικτές που θέλουν να ενταχθούν στις  οργανωτικές 
επιτροπές του προεκλογικού αγώνα. 
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Με μια κίνηση ματ κέρδισε τις 
εντυπώσεις έναντι των αντιπά-
λων του ο υποψήφιος δήμαρχος 
Ερμιονίδος Δημήτρης Σφυρής: 
Η ταυτόχρονη ανακοίνωση του 
μεγαλύτερου μέρους του συν-
δυασμού του, του έδωσε αέρα 
νικητή. 
Τα 60 πρώτα ονόματα των υπο-
ψηφίων δημοτικών συμβού-
λων προκάλεσαν ενθουσιασμό 
στους 700 περίπου παριστάμε-
νους που καταχειροκρότησαν 
τον επικεφαλής της «Δημοτικής 
Συνεργασίας Ερμιονίδας».
Ο κος Σφυρής στην ομιλία του 
παρουσίασε τις προγραμματι-
κές αρχές του συνδυασμού του, 
δίνοντας ενωτικό τόνο στην ομι-
λία του. Δεσμεύτηκε ότι μαζί με 
τους συνυποψήφιούς του και 
τους συνεργάτες του, θα αγωνι-
στούν: «Για έναν Δήμο, ενωμένο, 
δυνατό, αποτελεσματικό, δίκαιο 
και αξιοκρατικό. Γιατί πιστεύ-
ουμε ακράδαντα, ότι ο Δήμος 
Ερμιονίδας, μπορεί να αποτελέ-

σει πρότυπο ανάπτυξης», όπως 
τόνισε, προσθέτοντας: «Αγωνι-
ζόμαστε για τη Νίκη του Λαού 
της Ερμιονίδας απέναντι στο κα-
τεστημένο, στο γερασμένο και 
στο οπισθοδρομικό παρελθόν».
Οι 60 υποψήφιοι δημοτικοί και 
τοπικοί σύμβουλοι του συνδυ-
ασμού «Δημοτική Συνεργασία 
Ερμιονίδας», είναι οι ακόλουθοι:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,  ΑΝΤΟΥ-
ΛΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΝΤΩ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΒΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ 
(ΕΛΙΝΑ),  ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ,  ΔΑΓΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΔΑΓΡΕ-ΚΑΛΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΔΕΣΤΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΔΗΜΑΡΑ-
ΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ), ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΔΟΡΜΠΑ-
ΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
ΕΛΕΝΗ (ΕΛΝΤΑ), ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ  ΕΥΗ, 
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΣΑ-

ΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΠΕ-
ΤΡΟΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΚΟΡΔΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΡΟΥ-
ΜΠΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΔΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑ-
ΛΗΣ, ΛΟΥΜΗ - ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΕΞΗ MΑΡΙΛΗ, 
ΜΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΟΤΗΣ), 
ΜΕΞΗ – ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥΛΑ, 
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ 
Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Σ , 
Μ Π Α Ρ Δ Η Σ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, 
Μ Π Ι Ν Ι Α Ρ Η Σ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ , 
ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ 
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ ,  
ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
( Μ Ε Μ Ο Σ ) , 
Π Α Λ Λ Η Σ 
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ 

(ΓΙΑΝΝΟΣ),  ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙ-
ΟΣ,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΑΣ-
ΤΡΟΚΟΛΛΙΑ ΓΙΩΤΑ, ΠΑΡΙΑΝΟΥ 
ΑΡΓΥΡΩ, ΠΡΟΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΡΟΣΙΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ, ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ – ΛΑΜΠΑΤΟΥ 
ΘΕΟΔΟΤΗ, ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ, ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΠΑΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΠΕΤΣΙΩΤΟΥ 
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ, ΣΤΑΪΚΟΣ ΜΑΚΗΣ, 

ΣΤΑΪΚΟΥ - ΚΟΤΣΟΒΟΥ  ΣΟΦΙΑ, 
ΣΤΡΙΓΚΟΥ – ΦΩΣΤΙΝΗ ΑΝΝΑ, 
ΤΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΤΣΕΓΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΡΝΑ - ΜΠΑΛΑ-
ΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΗ, ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΦΛΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ, ΦΩΣΤΙΝΗ - ΠΟΥΛΗ ΚΑΛ-
ΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ).

9
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Η μοναδική γυναίκα υποψήφια 
από τους Οικολόγους Πράσινους Πελοποννήσου

Υποψήφια Περιφερειάρχης η Λυμπεροπούλου

Κέρδισε τις εντυπώσεις η συγκέντρωση της «Δημοτικής Συνεργασίας Ερμιονίδας»

Μονομιάς με 60 ο Σφυρής

Δείτε το Video με 
την ανακοίνωση των 

προγραμματικών 
αρχών του 

συνδυασμού 
«Δημοτική 

Συνεργασία 
Ερμιονίδας», από 

τον Δημήτρη Σφυρή

Η μοναδική γυναίκα υποψήφια Περιφερειάρ-
χης μέχρι στιγμής είναι η Δήμητρα Λυμπερο-
πούλου, από τους Οικολόγους Πράσινους Πε-
λοποννήσου.
Αναφορικά με την υποψηφιότητα, η Περιφερει-
ακή Γραμματεία Οικολόγων Πράσινων Πελο-
ποννήσου, τονίζει: «Σε μια εποχή που το μάρ-
μαρο της ανάπτυξης καλείται να πληρώσει το 
περιβάλλον και ο άνθρωπος, η κάθοδος Πρά-
σινου Αυτοδιοικητικού ψηφοδελτίου για την 
Πελοπόννησο είναι επιβεβλημένη». 
Η υποψηφιότητα προήλθε μετά από εσωτερική 
διαβούλευση και Αμεσοδημοκρατικές διαδικα-
σίες. Σύσσωμο το Πανελλαδικό Συμβούλιο των 
Οικολόγων Πράσινων έκανε δεκτή και χαιρέτη-
σε την απόφαση.
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Μέσα Ιουνίου τελευταία μέρα στο σχολείο και ο Γιώρ-
γος επιστρέφει με το πρώτο «Ενδεικτικό» αποφοί-
τησης, της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου.  
Κρατώντας το χαρτί τρόπαιο στο δεξί χέρι, τα γοργά 
βήματα με τα οποία ανέβαινε τα σκαλοπάτια παιάνι-
ζαν την πρώτη μεγάλη του επιτυχία! 
Στο μεγάλο κεντρικό δωμάτιο τον περίμεναν η μαμά , 
ο μπαμπάς και ο παππούς του. Η αδελφή έλλειπε στον 
παιδικό σταθμό. Σίφουνας πέρασε την ανοιχτή πόρτα 
του διαμερίσματος, σίφουνας χώθηκε  χωρίς δισταγ-
μό στην αγκαλιά του παππού του.  
-Άριστα παππού, άριστα! 
-Είσαι σίγουρος; 
-Μα δεν βλέπεις πόσα χρώματα έχει το χαρτί; Μόνο 
όσοι παίρνουν άριστα τους βάζουν τόσα χρώματα. 
Ο παππούς είχε βρει τον μάστορα του και το χαιρό-
ταν όσο τίποτα άλλο. Η αλεπού 
είπε στο αλεπουδάκι να απλώσει 
τα πόδια του να ζεσταθεί με την 
φωτιά που ήταν στο απέναντι 
βουνό. Σε λίγο αυτό παραπονέ-
θηκε ότι κάηκε ένα δάκτυλο του 
από ξαφνικό σπινθήρα. Καμά-
ρωνε ο παππούς τον έξυπνο και 
ετοιμόλογο εγγονό. Στα νιάτα 
του χαμένος στην καθημερινή 
βιοπάλη, δεν βρήκε τον χρόνο 
ασχοληθεί και να παίξει όσο θα 
ήθελε με τα παιδιά του.  Τώρα 
κοντά στα ογδόντα, η παρουσία 
των εγγονιών και η ξεγνοιασιά 
της τέταρτης ηλικίας του επέ-
τρεπαν να κερδίσει, να ζήσει, με 
ένα άλλο ρόλο χαρές που δεν 
πρόλαβε να ζήσει με τα παιδιά 
του. 
-Για να το δω και από κοντά…
-Να παππού πάρ΄ το, αν δεν με 
πιστεύεις. 
-Λοιπόν έχεις δίκιο. Τέτοια χρώ-
ματα μόνο οι άριστοι μαθητές παίρνουν. 
Τα «Ενδεικτικά» από την πρώτη στην δευτέρα τάξη 
πουθενά δεν αναφέρουν βαθμολογία και άριστα! Και 
βέβαια δεν διακρίνονται και για τα πολύ έντονα χρώ-
ματα τους. Ήταν τώρα η σειρά του παππού να συνεχί-
σει το παιγνίδι των λέξεων της αλεπούς. 
-Γιώργο νομίζω ότι το «Ενδεικτικό» σου έχει κάποιο 
πρόβλημα; 
-Τι πρόβλημα παππού; 
-Μυρίζει!!! 
-Μυρίζει του παιδιού μου το πτυχίο; (Ρώτησε έκπλη-
κτη η μητέρα του, η οποία διακρινόταν για την ψυχα-
ναγκαστική της εμμονή με την καθαριότητα.) 
Πριν προλάβει να πει άλλη κουβέντα ο παππούς, πήρε 
ο Γιώργος το χαρτί,  με μύτη λαγωνικού, το μύρισε από 
την μια άκρη μέχρι την άλλη. 
-Δεν μυρίζει τίποτα παππού. 
-Για δώσ΄  το μου πίσω,  να το μυρίσω καλύτερα. 
Ο Γιώργος δίνει το χαρτί στον παππού, μια πονηρή μα-
τιά γράφτηκε στο πρόσωπο του. Ήξερε ότι κάτι ετοί-
μαζε ο παππούς. Ο παππούς πήρε το χαρτί, το έβαλε 
στο πρόσωπο του, προσπαθώντας να κρύψει τα πνι-
χτά του γέλια. Με κινήσεις έμπειρου ερευνητή το εξέ-
τασε και στις τέσσερις γωνίες. Φαίνεται ότι κάτι σπά-
νιο μύρισε. Ανεβοκατέβασε το κεφάλι του με ύφος 
καθηγητή ιατρικής που βάζει την τελική διάγνωση.
-Κι όμως μυρίζει! 
-Ε, τι μυρίζει παππού; 

-Μυρίζει δωρίλας, είμαι απόλυτα σίγουρος, μυρίζει 
δωρίλας! ( Ένα χαμόγελο βαθιάς ικανοποίησης φώτι-
σε το πρόσωπο του μικρού Γιώργου. Η θετική διάγνω-
ση του παππού «ερευνητή» ξεπερνούσε κάθε όριο 
προσδοκίας.) 
-Άλλο αυτό παππού ( ήταν η σειρά του παππού να τον 
κοιτάξει έκπληκτος) . Πρέπει να έχεις μεγάλη μύτη σαν 
την δική σου για να το μυρίσεις! ( Ο παππούς λύθηκε 
στα γέλια.) Δεν μπορεί ένα μικρό παιδί, με την μικρή 
του μύτη να καταλάβει ότι μυρίζει… Πως το είπες;. 
-Δωρίλας , και αν είσαι έτοιμος φύγαμε για το μεγάλο 
πολυκατάστημα. 
-Μα έτοιμος είμαι!!! Πάμε.
-Ένα μόνο δώρο  θα πάρεις Γιωργάκη, ένα μόνο…. 
Δεν χωράνε άλλα στο δωμάτιο σου. 
Με την παρατήρηση αυτή η μαμά του έπαιζε ανά-
στροφα την παροιμία: «το λέει η πεθερά να ακούει η 

νύφη». Στην συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση ήταν, μιλάει η νύφη να 
ακούει ο πεθερός. Η μητέρα του 
Γιώργου προσπαθούσε να βάλει 
όριο στις άνευ ορίων  δωροληψί-
ες του Γιώργου και της αδελφής 
του από τον παππού. Κατά την 
γνώμη της είχαν ξεπεράσει κατά 
πολύ τα ανεκτά όρια, σε ποσό-
τητες παιγνιδιών.  Αναγκαζόταν 
πολλά από αυτά να τα κρύβει 
στο πατάρι και να τα παρουσιά-
ζει μετά από καιρό. Παππούς και 
εγγονός ήταν έτοιμοι να φύγουν.
-Ένα μόνο Γιώργο, ένα μόνο εί-
παμε. Έτσι; 
-Το ακούσαμε … το ακούσαμε ( 
είπε ο παππούς και έκλεισε συ-
νωμοτικά το μάτι στον εγγονό).
-Πάω και εγώ για να τους προ-
σέχω. ( Είπε ο Χάρης ο μπαμπάς 
του Γιώργου. Ένα χαμόγελο που 
δεν μπόρεσε να κρύψει σκύβο-

ντας το κεφάλι του, μάλλον εκνεύρισε την γυναίκα 
του, η οποία αποχώρησε προς της κουζίνα.) 
Παππούς γιός και εγγονός  πήγαν στο μεγάλο πολυκα-
τάστημα. Παππούς και εγγονός προπορεύθηκαν. Από 
τα χαμόγελα που αντάλλαξαν με τους υπαλλήλους 
φαίνεται ότι ήταν παλιοί γνώριμοι του χώρου. Κατευ-
θύνθηκαν στο τμήμα με τα αθλητικά είδη.
-Λοιπόν τι θες να πάρουμε;
-Παππού, θέλω γάντια ποδοσφαίρου. 
-Στον άλλο διάδρομο είναι, αν θυμάμαι καλά. ( Ο παπ-
πούς από τις συχνές επισκέψεις με τα εγγόνια είχε μά-
θει καλύτερα από τους υπαλλήλους το μαγαζί.)
-Παπούτσια ποδοσφαίρου με τάπες που ήθελες πή-
ρες; 
-Είπε η μαμά το καλοκαίρι. 
-Ε, καλοκαίρι έχουμε, πάμε να πάρουμε ένα ζευγάρι. 
( Ο παππούς αγνόησε το διακριτικό ξεροβήξιμο του 
γιού του. Λίγο πιο κάτω βρήκαν και τα παπούτσια. )
-Λοιπόν παππού με τέτοια δυνατά παπούτσια μπορώ 
να κλοτσάω πολύ καλά μεγάλες μπάλες ποδοσφαί-
ρου….
-Γιώργο … ( φώναξε ο πατέρας του και προσπάθησε 
να βρει το βλέμμα του γιού του, αλλά αυτός είχε μάτια 
μόνο για τον παππού του). 
-Παππού, μπορώ να πάρω και μια μπάλα, όπως αυτές 
που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα; 
-Οπωσδήποτε… πολύ καλά το σκέφτηκες. Να σε εκεί-
να τα μεγάλα καλάθια είναι οι κανονικές μπάλες πο-

δοσφαίρου. 
-Πατέρα … ( Είπε ανεβάζοντας 
τον τόνο της φωνής ο Χάρης, προ-
σπαθώντας να βάλει φρένο στον 
παππού. Άντε όμως να φρενάρεις 
πρώην φορτηγατζή όταν ψωνίζει για τον εγγονό του.) 
-Εσύ να μην ανακατεύεσαι στις δουλειές μας. 
-Μα δεν χωράνε τα παιγνίδια στο δωμάτιο του. 
-Την μπάλα θα την βάλει στο μπαλκόνι! ( Ο μικρός 
είχε ήδη διαλέξει μπάλα και έκανε πάσα στον παππού 
του.) 
-Παππού αυτό το μεγάλο πολυκατάστημα τα έχει σχε-
δόν όλα; ( Το ίδιο πονηρό χαμόγελο ζωγραφίστηκε 
στο  πρόσωπο του παππού και του εγγονού. Ίδιο με 
αυτό του Χάρη όταν εκνεύρισε την  γυναίκα του, λίγο 
πριν φύγουν.) 
-Καλά που είπα ότι θα τους πρόσεχα ( μονολόγησε ο 
Χάρης). 
-Τι νομίζεις ότι λείπει; Αν είναι κάτι καλό, να ειδοποιή-
σουμε τον διευθυντή του καταστήματος, να φέρει νέα 
προϊόντα. 
-Στολές ποδοσφαίρου, δεν είδα να έχει πουθενά. 
-Και εκείνες οι κόκκινες φανέλες στο τέλος του δια-
δρόμου τι είναι ; 
Ο μικρός με επιδέξιες κινήσεις έφυγε, τρέχοντας προς 
το τέλος του διαδρόμου κλωτσώντας και την μπάλα 
μαζί του. 
-Πατέρα, μπορώ να σου πω ένα λεπτό; Μήπως υπερ-
βάλεις λίγο; Πέρα από το ότι τον κακομαθαίνεις έχεις 
και άλλο «γραμμάτιο» το μεσημέρι. 
-Τι γραμμάτιο; 
-Τελειώνει και η αδελφή του σήμερα το νηπιαγωγείο, 
αν κάνεις τα ίδια και με αυτήν, ούτε δυο συντάξεις δεν 
σε φτάνουν. Σκέψου μήπως υπερβάλεις λίγο; 
Ο παππούς κοντοστάθηκε λίγο. Κατάλαβε ότι για 
άλλη μια φορά είχε ξεπεράσει τα όρια στα δώρα που 
έκανε στα εγγόνια του. Μάλλον μια προκλητική συ-
μπεριφορά για τις μέρες που ζούμε. Κοίταξε στο βά-
θος του διαδρόμου, ο μικρός Γιώργος χοροπηδούσε 
φορώντας μια κόκκινη φανέλα του Ολυμπιακού. Στα 
μάτια του είδε τον γιό του, μερικές δεκαετίες πίσω στο 
χρόνο, έπαιζε μπάλα στις αλάνες του Άργους, χωρίς 
να φορά την κόκκινη φανέλα. Γύρισε και κοίταξε με 
μια έντονη ματιά τον γιό του, σαν μηχανή μοντάζ τα 
βλέμματα τους έκαναν ένα πολύ γρήγορο βουβό γύ-
ρισμα στον χρόνο. 
-Άσ΄ τον να  πάρει αυτός όσα δεν πήρες εσύ…. 
Τα μάτια του ανοιγόκλεισαν για να διώξουν μια ξαφ-
νική κοκκινίλα. Ο Χάρης κατέβασε το κεφάλι. Ακόμα 
και κοντά  στα ογδόντα, έστω και ξεπερνώντας από 
ενθουσιασμό τα όρια, ο παππούς είχε δικαίωμα για 
μια ρεβάνς στον χρόνο. Εξ άλλου βαθιά στην μνήμη 
μας μένουν τα παιγνίδια που κερδίζουμε στο ενενή-
ντα πέντε….
*Η ιστορία έχει φανταστικά στοιχεία. Αλλά την πυ-
ροδότησε η ατάκα που είπε ο παππούς του Γιώργου, 
(στην φωτογραφία),  όταν ξεπέρασαν μαζί τα προ-
βλεπόμενα «δωριακά» όρια. Η ατάκα αυτή, σε μένα 
έφτασε πριν από δυο χρόνια περίπου,  στα λόγια μιας 
βραδινής καλησπέρας στο περίπτερο του πατέρα του 
Γιώργου. 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Άσ΄ τον να πάρει αυτός, όσα δεν πήρες εσύ...
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που στηρίζουν Κωστούρο 
Με κοινή τους δήλωση 15 δημοτι-
κοί σύμβουλοι στηρίζουν τον υπο-
ψήφιο δήμαρχο Δημήτρη Κωστού-
ρο.
Πρόκειται για τους:  Αρματάς Νικό-
λαος,     Αυγουστόπουλος Σταύρος, 
Βαμβακάς Παναγιώτης, Βλαχόπου-
λος Παναγιώτης, Δήμας Ανδριανός, 
Καρέλης Χρήστος, Λυκομήτρος 
Αλέξανδρος, Μπακεας Δημήτρης, 
Μπαρού Ραφαήλ, Μπούκουρης Πα-
ναγιώτης, Μπουνος Γιάννης, Ξύδη 
Σοφία, Τζαρίμας Γιάννης, Τραγκά-
λου Νατάσα, Χριστόπουλος Αρι-
στείδης.
Όπως τονίζουν «με επίγνωση της 
κρισιμότητας και πολυπλοκότητας 
των καταστάσεων, η αλλαγή σκυτά-
λης στο Δήμο μας και η ανάληψη της Δημαρχίας από έναν άνθρωπο 
ικανό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τον Δημήτρη Κωστούρο, 
αποδείχτηκε «χρυσή» επιλογή για τον τόπο. Αναδεικνύοντας τα συγκρι-
τικά μας πλεονεκτήματα, επιλύοντας προβλήματα που ταλαιπωρούσαν 
επί σειρά ετών το Δήμο και υλοποιώντας ένα πρωτοφανές, σε ποσότητα 
και ποιότητα έργο, κατορθώσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις 
των καιρών. Με την εργατικότητα, το ήθος, τη συστηματικότητα αλλά 
και την απλότητα που χαρακτηρίζουν τον Δημήτρη Κωστούρο, κρατή-
σαμε όρθιο το Δήμο σε κρίσιμες στιγμές και θέσαμε γερές και στέρεες 
βάσεις για το αύριο».
Και καταλήγουν: «Με αυτή τη λογική δηλώνουμε ότι στηρίζουμε το συν-
δυασμό «Ναύπλιο. Επόμενη Μέρα», με επικεφαλής τον Δήμαρχο Δημή-
τρη Κωστούρο, με στόχο ο Δήμος να προχωρήσει σε μια επιτυχημένη 
πορεία».

Ξεκίνησε περιοδείες 
ο Γραμματικόπουλος
Περιοδείες ξεκίνησε και ο Χρήστος Γραμ-
ματικόπουλος στα δημοτικά διαμερίσματα 
του δήμου Ναυπλίου. Κατά την επίσκεψη 
του στην Αγ. Τριάδα. Ο υποψήφιος δήμαρ-
χος δήλωσε: «Ανοίγουμε τις πόρτες της Αγ. 
Τριάδας και γενικότερα του πρώην Δήμου 
Μηδέας σε όλους ανεξαιρέτως τους δη-
μότες, ο Δήμος περνάει από τα χέρια των 
λίγων στα χέρια των πολλών». Ο Χρήστος 
Γραμματικόπουλος όπως ανακοίνωσε «είχε 
την ευκαιρία να συζητήσει με πολλούς κα-
τοίκους της περιοχής, οι οποίοι και του με-
τέφεραν την οργή τους από την εγκατάλει-
ψη και την κοροϊδία των τελευταίων ετών 
ειδικά για το θέμα του νερού καθώς και για 
άλλα προβλήματα όπως η αποχέτευση και 
η ασφάλεια».
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

The game is over;
Ζούσαμε καλύτερα

τότε που λέγαμε ότι δεν ζούμε καλά.
Θ. Κάππος, Η επανάσταση που έρχεται

 
Όλοι βρίσκουν ότι κινούμαστε σε πολιτικό κενό και οι περισσότεροι 
θέλουν να το καλύψουν με παλιά και φθαρμένα υλικά. Έτσι όμως μάλ-
λον διευρύνουμε παρά υπερβαίνουμε την κρίση.
Ακόμα κι αυτοί που δημοσκοπικά ή κρυφο-ταβερνιακά θέλουν ένα 
άλλο κόμμα, στην πραγματικότητα κατά βάση θα προτιμούσαν ή ένα 
κόμμα στα μέτρα τους ή ένα κόμμα από θρύψαλα κομμάτων ή προσώ-
πων που είχαν υποστηρίξει στο παρελθόν.
Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν «μυρίζει» κάτι το καινούργιο.
Ακροδεξιοί θέλουν κόμματα αρχών, αριστεροκεντρώοι θέλουν κόμ-
ματα αρχηγών, λαμόγια θέλουν κόμματα εξουσίας και πάει λέγοντας.
Δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δουν αυτό που έρχεται και μηρυκάζουν 
αυτό που υπήρχε.
Δεν πρόκειται για σωσίβια ή για σκιάχτρα αλλά για απόπειρες εξορ-
θολογισμού της ανορθολογικής μεταπολιτευτικής πελατειακής διαχεί-
ρισης των κοινών. Δεν αλλάζουμε «παράδειγμα», απλώς αλλάζουμε 

«εχθρούς».
Αρνούμενοι να συγκινδυνεύσουν μαζί με τους 
εταίρους συνδαιτυμόνες τους αρκετοί (κυρίως 
παλιές καραβάνες και διανοούμενοι της Πλατεί-
ας) επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη φωνή της 
απόγνωσης των άλλων και να μεταμφιεστούν 
σε νεο-σωτήρες.
Χρησιμοποιούν το φαντασιακό ή και το συναι-
σθηματικοπαρορμητικό για να χειριστούν – ιδί-
οις ωφελήμασι – το πραγματικό.
Μεγαλοστομίες και κούφιες διακηρύξεις καθώς 
και ατομικοί πολιτικοί αυτοπροσδιορισμοί ανα-
δεικνύουν για μια ακόμα φορά το κενό στρατη-
γικής και αντικαθιστούν το σχέδιο και το πρό-
γραμμα.
Δεν φταίει η κρίση που η Αριστερά δεν μπορεί 

να διαμορφώσει όρους στρατηγικών συμμαχιών ή που ορισμένοι πο-
λιτικοί περιμένουν να αλλάξουν τα πράγματα για να «κάνουν τα ίδια». 
Υπεύθυνες είναι οι εκάστοτε ηγετικές ομάδες των αριστερών κομμά-
των που επιμένουν στην απόλυτη ορθότητα των ιδεολογημάτων τους 
και δεν διδάσκονται από τα λάθη του παρελθόντος.
Η χώρα δεν (δια)σώζεται με χαμαιλεοντισμούς, (αντι)τσογλανισμούς, 
λεβεντομαγκιές ή αριστερό life style.
Καμιά σκηνοθεσία δεν μπορεί να κρύψει το χαλασμένο μακιγιάζ των 
γερασμένων ή κουρασμένων ή κορεσμένων ηθοποιών (ιδίως των 
πρωταγωνιστών).
«Ζητείται το ζητούμενο», όπως εύστοχα αναφέρει ο Καθηγητής Θ. Πα-
παγγελής (Βήμα Κυριακής, 22/12/13).
Αναζητείται κοινός νους και κοινή  συμφωνία.
Άλλο το αυτονόητο κι άλλο το αυτανόητο.
Άλλο η ανανέωση κι άλλο η αναπαλαίωση.
Άλλο ο φόβος μπροστά στην εξουσία κι άλλο ο φόβος μπροστά στην 
ελευθερία.
Αναρωτιέμαι όμως:
Είναι άλλο οι (κυβερνητικοί) μπαμπούλες κι άλλο οι («αντιστασιακές») 
κουκούλες;
Είναι άλλο ο δικομματισμός ΠΑΣΟΚ – ΝΔ κι άλλο η «τιτανομαχία» ΝΔ 
– ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι άλλο η επιβίωση του ρουσφετιού κι άλλο η αναβίωση της δια-
πλοκής;
Είναι άλλο ο Καλάσνικωφ ως ποιητής κι άλλο ο Καλάσνικωφ ως κατα-
σκευαστής φονικού όπλου;
Είναι άλλο η διαφθορά υπέρ του Κόμματος κι άλλο η διαφθορά κατά 
του καπιταλισμού ή του Μνημονίου;
Ας τελειώνουμε με τους μύθους της Μεταπολίτευσης, δηλαδή με τους 
δικούς μας μύθους.
Το παιχνίδι τελείωσε. Rien ne va plus.
Οι κώδωνες κινδύνου χτυπούν μέσα στο ανανοηματοδοτούμενο 
πνεύμα της Δημοκρατίας. Ας μην προλάβουν να χρησιμοποιήσουν άλ-
λοι τις εξόδους κινδύνου για να μας βγάλουν έξω από τη Δημοκρατία.
 
Υ.Γ: Τα λαμόγια δεν υπηρετούν τον καπιταλισμό. Για το «τομάρι» τους 
μόνο ενδιαφέρονται. Οι ιδεοληπτικοί δεν υπηρετούν την αριστερά. Για 
την ιστορική αυτοδικαίωσή τους μόνο ενδιαφέρονται.

12-1-2014

Συνέλευση της ΕΠΣΑ
Την επόμενη Τετάρτη 9 Απριλίου στις  6 μ.μ. θα συγκληθεί η τακτική 
γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας, 
με θέματα την έγκριση διοικητικού-οικονομικού απολογισμού 2013 και 
την έγκριση προϋπολογισμού 2014.
Η συνέλευση  θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΠΣΑ, δίπλα στα 
γραφεία της Ένωσης , Νικολάου Λάμπρου και Χαρμαντά, στο Ναύπλιο.
Τα σωματεία θα πρέπει μέχρι  την Τρίτη 8 Απριλίου( 2μμ)  να δηλώσουν 
τους εκπροσώπους τους  στη συνέλευση.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Καποδιστρίου 9-11, 
Άργος 212 00 
Τηλ. 27513-60014 
Fax: 27510-23506
e-mail : dimos@argos.gr

Άργος:  02/04/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Απόκτηση διατηρητέου κτι-
ρίου «Οικία Τσώκρη» από 
το Δήμο Άργους-Μυκηνών 
με χρηματοδότηση από το 
«Πράσινο Ταμείο»
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών 
απέκτησε το διατηρητέο 
κτίριο «Οικία Τσώκρη», που 
βρίσκεται στην οδό Καρατζά 
6 στο Άργος. Πρόκειται για 
ένα από τα πιο αξιόλογα νε-
οκλασικά κτίρια του Δήμου 
μας, συνδεδεμένο με ιστο-
ρικές μνήμες, που αποτελεί 
σημείο αναφοράς για τη νε-
ότερη ιστορία του Άργους. Ο 
Δημήτριος Τσώκρης υπήρξε 
εξέχουσα στρατιωτική προ-
σωπικότητα του 1821 και κα-
τόπιν βουλευτής Άργους. Το 
1821 οργάνωσε στο Άργος 
στρατιωτικό σώμα, το οποίο 
συντηρούσε ο ίδιος και πολ-
λοί καπεταναίοι, αναγνωρίζο-
ντας τις ηγετικές του ικανότη-
τες, τέθηκαν υπό τις διαταγές 
του. Ως οπλαρχηγός του Άρ-
γους προσέφερε πολύτιμες 
υπηρεσίες στην πατρίδα και 
αναδείχθηκε πρώτος στρατι-
ωτικός της επαρχίας Άργους.
Η κατασκευή της οικίας Τσώ-
κρη χρονολογείται το 1829 
ενώ κηρύχθηκε, ως χαρακτη-
ριστική αρχοντική οικία συν-
δεδεμένη με τον αγωνιστή 
του 1821 Δημήτριο Τσώκρη, 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
το 1965 (ΦΕΚ 605/Β/16-9-
1965). 
Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
884/1-4-2013 Πρόσκλησης 
του «Πράσινου Ταμείου» για 
την υποβολή προτάσεων στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
«Απόκτηση και διαμόρφωση 
ελευθέρων κοινοχρήστων 
χώρων και διατηρητέων κτι-
ρίων στις πόλεις 2013» και 
συγκεκριμένα στον Άξονα 
Προτεραιότητας 4 του Προ-
γράμματος, ο Δήμος Άργους-
Μυκηνών υπέβαλε πρόταση, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
104/2013 απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου για την 
απευθείας αγορά και απόκτη-
ση του εν λόγω διατηρητέου 
κτιρίου. Η πρόταση αυτή 
έγινε δεκτή από το «Πράσινο 
Ταμείο» και εντάχθηκε στο 
Πρόγραμμα η χρηματοδότη-
ση ύψους 237.232,83 € για 
την αγορά του συγκεκριμέ-
νου κτιρίου
Η απόκτηση της Οικίας Τσώ-
κρη αποτελεί ένα εξαιρετικής 
ιστορικής και πολιτιστικής 
σημασίας γεγονός για το 
Δήμο Άργους-Μυκηνών και 
για τους κατοίκους του, κα-
θώς η Οικία Τσώκρη πρόκει-
ται να χρησιμοποιηθεί μετά 
τις απαραίτητες παρεμβάσεις 
και διαμορφώσεις ως Μου-
σείο Απελευθερωτικού Αγώ-
να 1821.

Ο Δήμαρχος
 Άργους-Μυκηνών

Καμπόσος Δημήτριος
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Η παρουσία του Ταμείου Αξιο-
ποίησης της Ιδιωτικής Περιουσί-
ας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στην 
Αργολίδα και πιο ειδικά στην Ερ-
μιονίδα έχει προκαλέσει αναστά-
τωση στον αριστερό χώρο, ενώ 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προφανώς πιστεύ-
ουν στην «εθνική αναγκαιότητα» 
εκποίησης της δημόσια γης προ-
κειμένου να γεμίσουν τον «πίθο 
των Δαναΐδων».
Με ανακοίνωσή του ο Βουλευτής 
Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Κοδέλας 
καλεί τους δύο Υπουργούς απ την 
Αργολίδα να «εξηγήσουν στους 
πολίτες γιατί θα ψηφίσουν άλλο 
ένα Σχέδιο Νόμου που, ανάμεσα 
στα άλλα αρνητικά, οδηγεί στην 
εκποίηση μιας ακόμη πολύτιμης 
έκτασης στην Αργολίδα».
Σύμφωνα με τον βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ «με διάταξη που εμπερι-
έχεται στο  πολυνομοσχέδιο, 615 
στρέμματα της εν λόγω έκτασης 
μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ .
Η συγκεκριμένη ρύθμιση σημαί-
νει ότι:
α) Τα όποια έσοδα από την εκ-
ποίηση της έκτασης θα κατευ-
θυνθούν στην αποπληρωμή του 
κατά κοινή ομολογία μη βιώσι-
μου χρέους.
β) Ο όποιος σχεδιασμός θα απο-
κλείει την τοπική κοινωνία.

γ) Η έκταση θα πέσει θύμα των 
μεγάλων συμφερόντων του real 
estate και των all inclusive ενι-
σχύοντας ένα χρεοκοπημένο 
μοντέλο τουρισμού και “ανάπτυ-
ξης”.
Η μόνη επιλογή που θα έδινε 
ουσιαστική διέξοδο, όπως ζη-
τούσαμε και στην ερώτηση που 
είχαμε καταθέσει, θα ήταν η εκ-
πόνηση ενός σχεδίου αξιοποίη-
σης της έκτασης σε στενή συνερ-
γασία με την τοπική κοινωνία, 
καλύπτοντας πραγματικές και 
διαχρονικές κοινωνικές, αναπτυ-
ξιακές και περιβαλλοντικές ανά-
γκες της περιοχής. Ένα σχέδιο 
που θα δημιουργούσε κοινωνι-
κές και αναπτυξιακές υποδομές, 
που θα αναδείκνυε τα περιβαλ-
λοντικά πλεονεκτήματα που θα 
εμπλούτιζε συνολικά το τουρι-
στικό προϊόν».
Ακόμα ποιο αιχμηρός στην κριτική 
του ο ο Νίκος Γόντικας, υποψήφι-
ος περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» 
που στηρίζει το ΚΚΕ. Αναφερό-
μενος στο ξεπουλημα της Αργολί-
δας μέσω ΤΑΙΠΕΔ, επιτίθεται και 
κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
εγκαλώντας τον να αφήσει στην 
άκρη τις ανησυχίες και να δει 
την πραγματικότητα τονίζοντας 

μεταξύ άλλων: «Με το αναθεω-
ρημένο Χωροταξικό Σχέδιο για 
τον Τουρισμό προβλέπονται ότι 
όλα τα ακίνητα του Δημοσίου με 
τουριστικό ενδιαφέρον, θα μπο-
ρούν να μετατραπούν σε οργα-
νωμένους υποδοχείς «τουριστι-
κών δραστηριοτήτων», καθώς 
και τη δημιουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων σχεδόν σε κάθε 
σπιθαμή γης. 
Αυτή είναι η «ανάπτυξη» για τη 
χώρα και την περιοχή μας που 
συναποφασίζουν οι ελληνικές 
κυβερνήσεις στα πλαίσια της ΕΕ. 
Μιλάνε για την ανάπτυξη του 
τουρισμού, όταν η συντριπτική 
πλειοψηφία των λαϊκών οικογε-
νειών δεν έχει την δυνατότητα 
να πάει διακοπές ούτε μία μέρα. 
Σχεδιάζουν μια ανάπτυξη που 
σημαίνει ότι όποιες θέσεις εργα-
σίας θα αναπτυχθούν θα είναι με 
τσεκουρωμένα δικαιώματα και 
συνθήκες δούλου για τους εργα-
ζόμενους. 
Καταδίκασε τα κόμματα της ΝΔ 

και του ΠΑΣΟΚ. Μην δείχνεις κα-
μιά εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Απ΄ την μία ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κ Κοδέλας μέσω ερώτησης 
στη βουλή αναρωτιέται τώρα 
μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε 
να ανησυχούμε για το ξεπούλη-
μα μέσω ΤΑΙΠΕΔ της γης στην 
Ερμιονίδα, και ζητά ένα σχέδιο 
αξιοποίησης της έκτασης που 
θα φέρει «ανάπτυξη» στην περι-
οχή. Απ΄ την άλλη ο κ Βουδούρης 
υποψήφιος περιφερειάρχης που 
στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά 
να αξιοποιηθούν οι εκτάσεις 
ώστε να προωθηθεί ένας ποιοτι-
κός και θεματικός τουρισμός που 
θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα και τον αρχαιολογικό 
και ιστορικό πλούτο της Πελο-
ποννήσου. Ο κ Βουδούρης ανοί-
γει ουσιαστικά την πίσω πόρτα 
στο ΤΑΙΠΕΔ και ο κ Κοδέλας υπο-
τίθεται το καταγγέλλει. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ είτε έτσι είτε αλλιώς 
έχει ενιαία γραμμή που μιλά για 
ανάπτυξη, που θα εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των μονοπωλίων 
και των μεγάλων τουριστικών 
επιχειρήσεων. 
Καλούμε τον λαό να παλέψει ενά-
ντια στο ξεπούλημα της δημόσι-
ας και δημοτικής περιουσίας. Να 
διεκδικήσει αγωνιστικά: 
* Τη δημιουργία κατάλληλων και 
σύγχρονων υποδομών για του-
ρισμό, πολιτισμό, αθλητισμό και 
αναψυχή σ’ αυτόν τον χώρο που 
να καλύπτουν πρώτα απ’ όλα τις 
ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. 
* Την ελεύθερη πρόσβαση στις 
ακτές. 
* Την πραγματική προστασία και 
ανάδειξη του φυσικού περιβάλ-
λοντος. 
Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά 
στρώματα επιβάλλεται να βγά-
λουν ουσιαστικά συμπεράσμα-
τα, να μην εγκλωβιστούν στους 
καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς, 
στους οποίους εντάσσονται η 
συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ο 
ΣΥΡΙΖΑ, και τα άλλα κόμματα του 
ευρωμονόδρομου».

13
Κοδέλας κατά ΝΔ-ΠΑΣΚ για την εκποίηση της Ερμιονίδας

Γόντικας κατά όλων

Λιγότερα λεφτά πληρώνουν 
οι επαγγελματίες στο Ναύπλιο

Στη μείωση των δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων προ-
χώρησε το δημοστικό συμβούλιο Ναυπλίου, μετά από εισήγη-
ση του Δημάρχου Δημήτρη Κωστούρου.
Μετά την μείωση κατά 20%, οι σημερινές τιμές διαμορφώνο-
νται από 43 ευρώ σε 34,6 ευρώ για την Α Ζώνη, από 25 ευρώ σε 
20,00 ευρώ για την Β Ζώνη και από 9,80 ευρώ σε 7,4 ευρώ για 
την Γ Ζώνη.
Η μείωση ισχύει επίσης και για χρήση κοινόχρηστων από ανοι-
κοδομούντες, για πρατήρια υγρών καυσίμων και περίπτερα.
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O Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνω-
να & υγροτόπου Μουστού συμμετέ-
χει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 
παγκόσμια εθελοντική καμπάνια 
«Let’s Do It – Greece» που θα πραγμα-
τοποιηθεί πανελλαδικά την Κυριακή 
6 Απριλίου 2014 υπό τον συντονισμό 
της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και του 
Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής 
«Ώρα για Δράση».
Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί εθε-
λοντικός καθαρισμός από το προ-
σωπικό του φορέα διαχείρισης και 
το Δημοτικό Σχολείο Καρυών, Αύριο 
Παρασκευή 4 Απριλίου 2014, στις Κα-
ρυές Λακωνίας. Σημείο συνάντησης 

το Δημοτικό Σχολείο Καρυών στις 
11:00 π.μ. και σημείο τερματισμού 
στα Πλατάνια Μενελάου. Η περιοχή 
αυτή είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000», 
Ειδική Ζώνη Διατήρησης - Κορυφές 
όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής 
Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006) 
και είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
απαντώνται πολλοί σημαντικοί τύποι 
οικοτόπων.
Με κοινό σύνθημα «Πόσοι Έλληνες 
μπορούμε να συντονιστούμε μέσα 
μόνο σε μια μέρα!» και με στόχο την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και 
ιδιαίτερα των μαθητών στα θέματα 
της προστασίας του περιβάλλοντος 
και στην διάδοση του εθελοντισμού, 

ο φορέας διαχείρισης σας προσκα-
λεί να συμμετέχετε στον εθελοντικό 
καθαρισμό. Στους συμμετέχοντες θα 
διατεθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός 
(γάντια, σακούλες απορριμμάτων) 
για την συλλογή και μεταφορά των 
απορριμμάτων.

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού
Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης 
& Δημοσιότητας
Πληροφορίες:  Αρβανίτης Διαμαντής
Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  
Email: press@fdparnonas.gr Web: 
www.fdparnonas.gr
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Πρόσκληση σε εθελοντικό καθορισμό στις Καρυές Λακωνίας 

Let’s Do It 2014

Αρχαίες περσικές προ-
σλήψεις του ελληνικού 

χώρου στο Harvard
Την επόμενη Τετάρτη 9 Απριλίου 2014 
και ώρα 8.00 μ.μ. στο Κέντρο Ελλη-
νικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Harvard στο Ναύπλιον (αίθουσα δια-
λέξεων «Οικογενείας Νίκου Μαζαρά-
κη»), θα δώσει διάλεξη η Δρ Αντιγόνη 
Ζουρνατζή,  Ιστορικός/Αρχαιολόγος, 
Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 
Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Ελληνικής 
και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών.
Θέμα της ομιλίας, η οποία εντάσσεται 
στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων και 
εκδηλώσεων “Events Series 2014” του 
Κέντρου μας, θα είναι: «Αρχαίες περ-
σικές προσλήψεις του ελληνικού χώ-
ρου». Συνομιλητής της κυρίας Ζουρ-
νατζή θα είναι ο Δρ Μάκης Απέργης, 
Ιστορικός, Επίτιμος Ερευνητικός Εταί-
ρος, University College London.
Η διάλεξη διοργανώνεται σε συνερ-
γασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα.

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 
από την «Αλληλεγγύη»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Υγείας, ο σύλλογος «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 
διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο  
στις 19:00 μ.μ στο Επιμελητήριο Άρ-
γους, για να τιμήσει τη δράση  ατόμων 
και συλλόγων που με τις δραστηριό-
τητες τους  συμβάλλουν στη Δημόσια 
Υγεία, συμφώνα με τους σκοπούς και 
τις επιταγές  της ημέρας και να ενθαρ-
ρύνει τους πολίτες στον Εθελοντισμό.
Τη  συμβολή του εθελοντισμού στη  
σωματική και ψυχική υγεία, θα ανα-
πτύξει   ο κος Θάνος Τζώτζος, Συντα-
ξιούχος Οδοντίατρος.
Την αξία της εθελοντικής προσφοράς 
στη δωρεά αίματος, θα αναπτύξει ο 
κος Δημήτρης Σελλής, Πρόεδρος του 
συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αρ-
γολίδας «Δεσμοί Αίματος».
Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού Φρο-
ντιστών Μακροχρόνιων Ασθενών του 
συλλόγου «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα πα-
ρουσιάσει  η κα Ελισάβετ Γεωργίου, 
ψυχολόγος - συντονίστρια του προ-
γράμματος.

Ο Μαλλιάς παρουσιάζει 
το βιβλίο του

Την Κυριακή  στις  7.30  μ.μ. στην 
αίθουσα διαλέξεων του Συλλόγου 
Αργείων «ο Δαναός» θα μιλήσει ο κ. 
Αλέξανδρος Π. Μαλλιάς, Πρέσβης επί 
τιμή, με θέμα: « Το Ελληνικό Ζήτημα- 
Για μια άλλη Ελλάδα σε μια διαφορε-
τική Ευρώπη».
Θα παρουσιαστεί  το βιβλίο του που 
κυκλοφόρησε το 2013 με θέμα «Η 
άλλη κρίση – Η μαρτυρία ενός πρέ-
σβη».
Ο κ. Αλέξανδρος  Π. Μαλλιάς διετέ-
λεσε πρέσβης της Ελλάδος στην Ου-
άσινγκτον το διάστημα Σεπτέμβριος 
2005 - Ιούνιος 2009.

Αυλαία σήμερα για τα Εν Άργει Διονύσια 2014
Αρχίζουν σήμερα τα 4α Εν Άργει Διονύσια 
συνδυάζοντας το πνεύμα του οίνου με 
τον πολιτισμό. Ο «Δούρειος Ίππος» του 
Στέλιου Μαραγκού θα «μεταφέρει αντι 
για τους συντρόφους του Οδυσέα τους  
«Ιπτάμενους», την «απαθανάτιση ψηφια-
κών στιγμών» του Φάνη Παυλόπουλου και 
τα «μουσικά ταξίδια» του Αλέκου Βρέτου.
-Εξωτερικός χώρος Στρατώνων Καποδί-
στρια 
Ώρα: 20:30, 22:00 
«Εναέριες παραισθήσεις» 
Παράσταση από τον Αθλητικό Σύλλογο 
Αργολίδας ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ. 
(Συμμετέχουν: Κερασία Τριανταφύλλου, 
Μαρίνα Μπιζά) 
Επιμέλεια παράστασης: Κατερίνα Δημα-
κοπούλου

=«No place is boring.» 
Ώρες έκθεσης: 18:00-22:00 
Ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας 
Φάνης Παυλόπουλος 
Ο ηθοποιός Φάνης Παυλόπουλος είναι 
η χαρά του instagram. Όχι εκείνου με τα 
selfies και την πόζα. Έχει το δικό του στυλ 
το οποίο λατρεύουν 130.000 followers. Το 
βερολινέζικο iGNANT λίγες μέρες πριν τον 
περιέλαβε στα INSTA FAV του blog του. 
Ήταν ένας από τους 11 χρήστες instagram 
που επέλεξε παγκοσμίως η Barbour για τη 
νέα της καμπάνια. 
Είναι περίπου θρύλος στο instagram...  
Απόφοιτος της Ανωτέρας Δραματικής 
Σχολής «Σύγχρονο Θέατρο Αθήνας, 
Γιώργος Κιμούλης» ο Φάνης Παυλόπου-
λος έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 
Physical Theatre και Αρχαίας Τραγωδίας 
με τον Marcello Magni του Theatre de 
Complicite. Κατά την διάρκεια των σπου-
δών του συμμετείχε στην παράσταση 
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή, με το Σύγχρονο 
Θέατρο Αθήνας (σκην. Γ. Κιμούλης). Από 
το 2005 είναι μέλος της ομάδας AbΟvo 
και συμμετείχε στις παραγωγές: «Εκεί 
εκεί στην κόλαση», «Με αγάπη Abovo», 
«Ζελόβ», «Μαμά Ελλάδα», «Πλανήτης», 
«Μαμά Ελλάδα 2» και «Εγκλημα στη Γκα-
λερί» . Συνεργάστηκε με την ομάδα ΚΙΝΗ-
ΤΗΡΑΣ στην παραγωγή «Εκπληξη-Το τσίρ-
κο που κοιμήθηκε» (σκην. Αντιγόνη Γύρα) 
καθώς και με τον θίασο του Ηλία Καρελλά 
στα έργα «Αργοναύτες», «Ερωτόκριτος», 
«Το κουτί της Πανδώρας» και «Χιονάτη». 
Μέλος της ομάδας Adartes με συμμετοχή 

στην παράστα-
ση«Πολιτισμένα 
Ζώα» (σκην.Γιώργος 
Αγγελόπουλος). 
Αυτή την περί-
οδο συμμετέχει 
στην παράσταση 
«Armadale» (σκην. 
Κωνσταντίνος 
Ασπιώτης). Στον 
κινηματογράφο 
έπαιξε στην ταινία 
«Illustration» (σκην. 
Διονύσης Χαριτό-
πουλος) στην μικρού 
μήκους «Οδομαχία» 
(σκην. Χρήστος 
Κανάκης) και «Plastic 
Boat» (σκην. Χρή-
στος Σιταρίδης).

-«Αλέκος Βρέτος 
Quartetto»
Αίθουσα Τέχνης Αμυ-
μώνη 
Ώρα: 21:00 
Μουσική Σκηνή 
(Αλέκος Βρέτος 
- ούτι, Δημήτρης 
Σεβδαλής – πιάνο, Δημήτρης Χριστόπου-
λος – μπάσο, Δημήτρης Κλωνής- drums) 
Σολίστ στο ούτι, πιανίστας και συνθέτης, 
ο Αλέκος Βρέτος αναμιγνύει την τζαζ, την 
αραβική, την λάτιν και την ελληνική μου-
σική σε ένα αριστοτεχνικό κοκτέιλ ήχων 
από παραδοσιακά και μοντέρνα όργανα, 
όπως το ούτι και το νάι, το πιάνο αλλά και 
τα ντραμς. 
Ο Αλέκος Βρέτος έχει αναπτύξει μία 
μοναδική και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην 
μουσική του, κρατώντας τον παραδοσια-
κό ήχο στην πρώτη γραμμή και αναπτύσ-
σοντάς τον μέσα από τον τζαζ αυτοσχεδι-
ασμό και την εκρηκτική ρυθμική εξέλιξη. 
Κοινό και κριτικοί επεφύλαξαν θερμή 
υποδοχή στο “Mergin”, την πρώτη προ-
σωπική δισκογραφική δουλειά του που 
κυκλοφόρησε το 2009, μετά από το άλ-
μπουμ “Yunan” με το Meliti Ensemble ήδη 
από το 2004. Το “Mergin” πηγαίνει το ούτι 
σε αχαρτογράφητες γι’ αυτό περιοχές, 
αφήνοντας μία έντονη τζαζ γεύση μαζί με 
ένα ελαφρό άρωμα αραβικής μουσικής 
παράδοσης, μέσα από την τριβή μουσι-
κών από διαφορετικούς κόσμους, όπως ο 

Τάκης Πατερέλης 
και ο Bassam 
Saba. 
Ο Αλέκος Βρέτος 
έχει αποσπάσει 
διθυραμβικές 
κριτικές - και 
πολύ πρόσφατα 
συμπεριλήφθει 
στους 101 πιο 
επιδραστικούς 
ανθρώπους στην 
Ελληνική Μουσι-
κή Σκηνή - για τις 
συνθέσεις και την 
δεξιοτεχνία του 
στις πολυάριθμες 
συναυλίες του σε 
όλον τον κόσμο, 
από το Ηρώδειο, 
το Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών 
και το Αρχαίο 
Θέατρο Άργους, 
έως στο Berklee 
Performance 
Center, το Mount 
Holyoke College 

και το The Tombs 
of Kings της Παλαιστίνης. 
Έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους: 
Μίκη Θεοδωράκη, Θεόδωρο Αντωνίου, 
Γιώργο Φακανά, Δημήτρη Μαραγκόπου-
λο, Gilad Atzmon, Λάκη Χαλκιά, Simon 
Shaheen, Bassam Saba, Καμεράτα (Ορχή-
στρα Φίλων της Μουσικής), Ελληνικό Συ-
γκρότημα Σύγχρονης Μουσικής, Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, κ.α. 
Από το 2005, συνεργάζεται με το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών σαν παραγωγός και 
έχει οργανώσει συναυλίες των Γιάν-
νη Μαρκόπουλου, Γιώργου Νταλάρα, 
Σταμάτη Κραουνάκη, Γιώργου Κουρου-
πού, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, Θάνου 
Μικρούτσικου, Herbie Hancock, Wayne 
Shorter, Overtone Quartet feat. Dave 
Holland, Gilad Atzmon, Michel Camilo, 
Ron Carter Quartet, Chucho Valdez & 
Gonzalo Rubalcaba, Bobby Shew, Chico 
Freeman, Arturo Sandoval, Staatskapelle 
Dresden, Φιλαρμονική Ορχήστρα της 
Τσεχίας, Φιλαρμονική Ορχήστρα του 
Μονάχου, Παλαιστινιακής Ορχήστρας 
Νέων, κ.α.
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Η Αποκάλυψη του Ιωάννη 
στον Ι. Ν. Αγ. Πέτρου

Ένα από τα σημαντικότερα θεολογικά κείμενα, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, 
παρουσιάζεται δραματοποιημένο από την Πολιτιστική Αργολική Πρόταση 
στον Ι.Ν. Αγ. Πέτρου την Κυριακή στις 17:30. 
Είναι η πρώτη φορά στην Αργολίδα κατά την οποία η συνάντηση ενός 
Πολιτιστικού Συλλόγου και της Εκκλησίας καταλήγει σε μια τόσο σημαντική 
παραγωγή και παρουσίαση.
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη συγγράφηκε το 95 μ.Χ όταν αυτοκράτορας 
της Ρώμης ήταν ο Δομιτιανός, ο Ιωάννης είχε εξοριστεί στην Πάτμο και ο 
Χριστιανισμός κινδύνευε να κλονιστεί από τους απηνείς διωγμούς. Είναι 
το μοναδικό αποκαλυπτικό βιβλίο που η Εκκλησία συμπεριέλαβε στον 
κανόνα της Αγίας Γραφής. 
Αποτελείται από τρία 
μέρη που περιγράφουν 
με έντονα συμβολικό 
τρόπο : την αποκαλυπτική 
κατάσταση της Εκκλησίας, 
τη μελλοντική Βασιλεία 
του Θεού και τον θρίαμβο 
του Χριστού στη μάχη του 
με τις αντίθετες δυνάμεις. 
Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα της Μητροπόλεως 
Αργολίδας.
Σκηνοθεσία : Νικόλας 
Ταρατόρης
Αφήγηση : Ν.Ταρατόρης, 
Γ.Τασιάς, Αντ. Σιούτος.
Ύμνοι : Βυζαντινή 
Xορωδία  υπό την δ/νση 
του I.Χαβιαρλή
Φωτιστικά/Ηχητικά : Βας. 
Μαρκάκης 
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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.

Υφαντοανάβατη
 ΘΑΝΟΣ ΚΑΛΟΥΣΗΣ

100 χρόνια μπουζούκι
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελο-

ποννήσου στο Ναύπλιο διοργανώνει τo Σάββατο στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Λήδας 

Τασοπούλου, μουσική παράσταση αφιέρωμα στα «100 χρόνια μπουζούκι». Η παράστα-

ση είναι ανθολογία λαϊκών τραγουδιών και οργανικών κομματιών, όλων των περιόδων 

από το ρεμπέτικο (1930) μέχρι σήμερα, μέσα από τα οποία αναδείχθηκε το μπουζούκι 

και έγινε το εθνικό λαϊκό μας όργανο. Η Άλκηστις Κοντογιάννη, πρόεδρος του θεατρι-

κού τμήματος του Πανεπιστημίου και ο Βαγγέλης Τρίγκας θα ανοίξουν τη βραδιά με 

συζήτηση για το μπουζούκι και θα ακολουθήσει μουσική παράσταση. Στην παράσταση 

παίρνουν μέρος: Βαγγέλης Τρίγκας μπουζούκι -  τραγούδι, Θοδωρής Μπρουτζάκης πιά-

νο, Μαργαρίτα Καραμολέγκου τραγούδι, Βασίλης  Κατσαρός κλασσική κιθάρα – τρα-

γούδι και Λάμπρος Κουκουβής μπουζούκι – μαντολίνο.  
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Σκέφτηκα νὰ συνεχίσω τὴν φανταστικὴ ἱστορία μου 
τῆς περασμένης ἑβδομάδας, γιὰ δυὁ λόγους:

1. Δἑν μ’ ἀρέσει ν’ ἀφήνω πράγματα μισὰ καὶ 
ἀφοῦ περιῆλθαν κι ἄλλα στοιχεῖα στην γνώ-
ση μου, ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ τὰ περιλά-
βω καὶ

2. Ἐπειδὴ κανεὶς δὲν ἐνοχλήθηκε, (τὶ στὴν ευχὴ; 
Δὲν διαβάζει κανεὶς ἐφημερίδες σ’ αὐτήν τὴν 
πόλη;) γιὰ νὰ ὑπάρξει κάποια ἀντίδραση σ’ 
ἐκεῖνα ποὺ ἔγραψα.

Θὰ πρέπει νὰ πῶ λοιπὸν ὅτι ἡ πόλη ποὺ διάλεξα νὰ 
ζήσω, διοικεῖται ἀπὸ μιὰ Camora, μιὰ Cosa Nostra, 
ποὺ λύνει καὶ δένει καὶ ἐπιβάλλει τὶς ἐπιθυμίες της 
στοὺς ὑπόλοιπους κατοίκους. Πρᾶγμα ποὺ μπορεῖ 
νὰ ὑπαχθεῖ στὴν κατηγορία τῶν 3Α, ἤτοι Ἄδικο, Ἀπα-
ράδεκτο, Ἀνήθικο! Κάτοικοι, ποὺ οὐδεμία συμμετοχὴ 
στὰ 3Α ἔχουν, μοῦ μίλησαν γιὰ τὁ προεδρικὁ διάταγ-
μα τοῦ ’89 καὶ, στὸ προηγούμενο φῦλλο τῆς ἐφημερί-
δας, σᾶς ἀνέπτυξα τὰ περὶ ὁμηρίας τῶν καταστημα-
ταρχῶν ἐπιχειρήσεων ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος. 
Παρέλειψα νὰ κατακρίνω καἱ τοὺς ἴδιους τοὺς κατα-
στηματάρχες, ποὺ γνώριζαν γιὰ τὸ προεδρικὸ διά-
ταγμα αὐτὸ, ἀλλὰ ἀπεφάσισαν νὰ ἀνοίξουν μαγαζιὰ, 
παρὰ τὴν ἀπαγόρευση. Βασίστηκαν στἱς γνωριμίες 
τους, ποὺ τοὺς εἶχαν διαβεβαιώσει ὅτι μὲ ἄδεια γαλα-
κτοπωλείου, θὰ μποροῦσαν νὰ πουλᾶνε οὐίσκι, ἂν 
καἱ δὲν βγαίνει ἀπὸ τὶς ἀγελάδες ἢ τὶς προβατίνες. 
Δηλαδὴ, γιὰ νὰ τὁ κάνω πιὸ ἁπλὸ: Πελατειακὸ κρά-
τος. Ἤτοι ἀνισότητα! Θὰ μοῦ πεῖ κάποιος τώρα ὅτι οἱ 
καταστηματάρχες ποὺ κάνουν τέτοια τὰ λεφτὰ τους 
χάνουν. Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ θέμα ὅμως, ἀλλἁ ἂν εἶναι 
δίκαιο αὐτὸ ποὺ γίνεται, ἀφοῦ ἐγὼ, ποὺ δὲν γνωρίζω 
κανέναν ἀπ’ τὴν δημοτικὴ ἀρχὴ ἢ τὴν ἀστυνομία, δὲν 
μπορῶ οὔτε νὰ σκεφτῶ νὰ τὸ ἀποτολμήσω. Τὸ πρό-
βλημα εἶναι ὅτι, μὲ τὴν ἀνοχὴ ὁρισμένων, τὰ μαγαζιὰ 
ἄνοιξαν, παραβαίνοντας τὸ προεδρικὸ διάταγμα. Καὶ 
τὁ ἐρώτημὰ μου εἶναι γιατἱ ὑπάρχει αὐτὸ τὸ προε-

δρικὸ διάταγμα. Μήπως ἔχουμε πολλὰ καφενεῖα, 
πολλὲς ταβέρνες, πολλὰ ἑστιατόρια, πολλὰ μπὰρ; 
Ἴσως νὰ τὸ σκέφτηκαν ἔτσι τὸ 1989, ἀλλὰ τότε ἡ 
πόλη εἶχε 8.000 κατοίκους, ἐνῷ τώρα, ἀπ’ ὃ,τι ἀκούω 
ἔχει 15.000. Θὰ μποροῦσε λοιπὸν νὰ ἔχει ληφθεῖ μιὰ 
μέριμνα, ὦστε νὰ ἔχουμε τόσες ἐπιχειρήσεις ὑγειονο-
μικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀνὰ 1000 κατοίκους. Τὸ ὅτι δἑν 
ἔγινε ἔτσι καὶ ἡ ἀπαγόρευση εἶναι γενικἡ, ἀκόμη κι 
ἂν αὔριο-μεθαύριο ἔχουμε 50.000 κατοίκους, ἀλλοῦ 
ὁδηγεῖ τὴ σκέψη μου. Σ’ αὐτὸ ποὺ εἶπα στὴν ἀρχὴ. 

Στὸ ὅτι, δηλαδή, 
μιὰ Camora 
ἐλέγχει τὴν 
πόλη, μέσῳ 
γ ν ω ρ ι μ ι ῶ ν , 
ὑπόσχεσης ψή-
φων στοὺς… 
ἄρχοντες κατὰ 
τὶς δημοτικὲς 
εκλογὲς κλπ. 
Τὶ θὰ σκεφτεῖ ὁ 
δημοτικὸς σύμ-
βουλος; Προ-
σπαθῆστε νὰ 
μπεῖτε στὴ θέση 
του. Θὰ σκε-
φτεῖ: «Αὐτὸς/ὴ 
μοῦ ἔφερε τόσα 
κουκιὰ στὶς 
ἐκλογὲς κι ἂν 
τοῦ/τῆς κάνω τὰ 
κέφια, θὰ μοῦ 
τὰ ξαναφέρει 

στὶς ἑπόμενες». Κάπως ἔτσι γίνεται καὶ… ὑποκύπτει 
ὁ φιλόδοξος δημοτικός σύμβουλος! Καὶ κάπως ἔτσι ἡ 
Camora κάνει κουμάντο στὴν πόλη…

Τώρα χτυπήσαμε κέντρο! Βάλαμε στόχο ὅλο τὸ πο-
λιτικὸ σύστημα. Ποὺ πάσχει καὶ μπάζει ἀπὸ παντοῦ! 
Μὴν μοῦ πεῖτε ὅτι δὲν γίνεται ἔτσι! Ἐλπίζω νὰ κατα-
λάβατε τώρα γιατὶ δὲν εἶμαι δημοκράτισσα κι σὺ, φίλ-
τατε Διαμαντῆ, πρέπει νὰ κατάλαβες γιατὶ πιστεύω σ’ 
τὴν ἀριστοκρατία. Τὴν ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος 
καὶ τοῦ ἤθους ὅμως, ὄχι τοῦ χρήματος! Γιατὶ, ὅπως 
τὰ λέω ἐγὼ τὰ πράγματα, δὲν θὰ γίνονταν τέτοια κι 
ὁ λαός θὰ εἶχε μάθει νὰ μὴν γλείφει, νὰ μὴν πουλά-
ει τὴν ψῆφο του, ἀλλὰ, μὲ ὑπερηφάνεια, νὰ ψηφίζει 
τοὺς καλύτερους, τοὺς ἄξιους καὶ ἠθικοὺς, αὐτοὺς 
ποὺ θὰ βάζουν τὸ συμφέρον τῆς πόλης πάνω ἀπ’ τὸ 
ατομικὸ καὶ δὲν θὰ εἶχαν γιὰ γνώμονα μιὰ ἀμφίβολη 
ἐπανεκλογὴ τους, ποὺ θὰ τὴν θεμελίωναν πάνω σὲ 
ρουσφέτια καὶ λαμογιὲς.

Κάτι ἄλλο ποὺ πρέπει νὰ θίξω εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς ἁπλὸ: 
Ὅσοι λειτουργοῦν τὰ μαγαζιὰ τους μὲ ἄδειες γαλα-
κτοπωλείου, δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν τραπεζοκαθί-
σματα, ἄρα ὁ δημοτικὸς χῶρος ποὺ καταλαμβάνουν 
ἔξω ἀπ’ τὸ μαγαζὶ τους τοὺς ἔρχεται τζάμπα, ἀφοῦ, 
σύμφωνα μὲ τὴν ἄδεια λειτουργίας τους, τραπεζοκα-
θίσματα δὲν ὑπάρχουν. Αὐτὸ, στὸ λεξιλόγιο τὸ δικὸ 
μου, λέγεται ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς. Προσφέρει τὰ 

ἴδια μὲ τὸν διπλανὸ του, ποὺ δικαιοῦται νὰ ἔχει τρα-
πεζοκαθίσματα, ἄρα πληρώνει στὸν Δῆμο γιὰ τὸν 
χῶρο ποὺ καταλαμβάνει, χρεώνει τὶς ἴδιες τιμὲς, ἀλλὰ 
κερδίζει περισσότερα, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι παράνομος! 
Ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος!

Ἀναρωτιέμαι: Ἔτσι μᾶς ἀρέσει νὰ ζοῦμε; Μήπως 
εἴμαστε λαμόγια κι ἐμεῖς; Ἂν γλείφουμε καὶ προσπα-
θοῦμε διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ νὰ τακτοποιήσουμε τὶς 
δουλειὲς μας, τὶ ἄλλο μπορεῖ νὰ εἴμαστε; Κι ἐπειδὴ 
πολλοὶ θὰ ἀντιδράσουν, μὴ ἀποδεχόμενοι τὸν χα-
ρακτηρισμὸ τοῦ λαμόγιου, ἐρωτῶ, ντόμπρα καὶ στὰ 
ἴσια, χωρὶς φιοριτοῦρες: Εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ 
κάνουμε κάτι γιὰ νὰ ἀρθεῖ τὸ ἐν λόγῳ προεδρικὸ δι-
άταγμα; Θέλουμε μιὰ πόλη εὐρύθμως λειτουργοῦσα, 
μὲ κανόνες ποὺ θὰ ἰσχύουν γιὰ ὅλους, ὄχι μόνο γιὰ 
’κείνους ποὺ «δὲν ἔχουν μπάρμπα στὴν Κορώνη», 
μὲ αὐστηρὲς προδιαγραφὲς, ὡράρια, ὄχι «μπᾶτε, 
σκύλοι, ἀλέστε κι ἀλεστικὰ μὴ δίνετε» ἢ ἕνα μεγάλο 
νεκροταφεῖο, γιὰ ὑπέργηρους συνταξιούχους;

Φυσικὰ, πρὶν ἀποφασίσετε θὰ πρέπει νὰ σκεφτεῖτε 
ὅτι ἡ πόλη περιμένει πολλὰ ἀπ’ τὸν τουρισμὸ κι αὐτὰ 
ποὺ συνήθως ἀκούγονται, ὅπως «στὸ διάολο κι οἱ 
τουρίστες», «ἂς πᾶνε ἀλλοῦ νὰ διασκεδάσουν», 
καλὁ θὰ ἦταν νὰ μὴν ἀκούγονται, γιατὶ μπορεῖ νὰ 
πᾶνε ἀλλοῦ νὰ διασκεδάσουν, ἀλλὰ δὲν θὰ μᾶς ξα-
νάρθουν καὶ τότε θὰ πεινάσουν πολλοὶ ἀπὁ μᾶς! Κι 
αὐτὸ δὲν τὸ θέλει κανεὶς!

Προτείνω, φτάνοντας στὸ «ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ», ὁ δήμαρ-
χος, ποὺ μοῦ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση τίμιου ἀνθρώ-
που, ἢ κάποιος ἀπ’ τὸ δημοτικὸ συμβούλιο, νὰ φέ-
ρει πρόταση γιὰ τὴν κατάργηση ἢ τροποποίηση τοῦ 
προεδρικοῦ διατάγματος τοῦ ’89. 

Δήμαρχε, ἂς δοῦμε πόσοι εἴμαστε οἱ ἠθικὰ καὶ δίκαια 
σκεπτόμενοι καὶ πόσοι εἶναι οἱ ἄλλοι, τὰ λαμόγια. Ἂς 
μετρηθοῦμε ἐπιτέλους! Καὶ προτείνω νὰ γίνει τώρα, 
πρὶν ἀνακοινωθοῦν τὰ ψηφοδέλτια, γιὰ νὰ μπορέ-
σουμε ν’ ἀφήσουμε ἀπ’ ἔξω τοὺς… δὲν θὰ τοὺς χα-
ρακτηρίσω, γιατὶ σίγουρα εἶναι χειρότεροι ἀπ’ αὐτὸ 
ποὺ ἡ ἀγωγὴ μου μοῦ ἐπιτρέπει νὰ πῶ. Ἂς βάλουμε 
μιὰ τάξη στὸ σπιτικὸ μας ή, ἂν δὲν γίνεται, ἂς τ’ ἀφή-
σουμε νὰ πάει κατ’ ἀνέμου, ἄχρηστοι θὰ είμαστε, ἂν 
δὲν μποροῦμε νὰ ρυθμίσουμε τὰ τῆς πόλης μας.

Βεβαίως, δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι θὰ ὑπάρχουν μερικοὶ… 
βλαμμένοι, ποὺ θὰ τοὺς ἀρέσει νὰ εἶναι ὅμηροι τῆς 
Camora. Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιὰ 
σὲνα καὶ οἱ διανοητικὰ ἀνάπηροι εὐθυνόφοβοι θὰ τὸ 
προτιμήσουν. Ἐλπίζω ὅτι στὴν πόλη μου τὰ πράγ-
ματα δὲν θὰ εἶναι ἔτσι! Ναὶ μὲν ἔχουμε τοὺς ἠλίθιοὺς 
μας, –ἕνα φροῦτο ποὺ δὲν λείπει ἀπὸ καμιὰ κοινωνία 
καὶ ἔχω γνωρίσει πάμπολλους, μὲ ὀνοματεπώνυμο, 
ἂν θέλετε,– ἀλλὰ πιστεύω ὅτι στὸ τέλος θὰ πρυτα-
νεύσει ἡ λογικὴ καὶ ἡ κακοήθεια μερικῶν θὰ ἡττηθεῖ! 
Ἀλλιῶς, ἂς τὸ πάρουμε ἀπόφαση: Θὰ εἴμαστε ὅλοι 
ὅμηροι τῆς Camora.

Ἡ φίλη σας
ᾈθηνᾶ
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Κι ἄλλοι ὅμηροι
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Η ερευνητική εργασία των μαθητών του 1ου Λυκείου Ναυπλίου. 

Το χθες και το σήμερα μέσα από τον τοπικό Τύπο.

Συνέντευξη με το δημοσιογράφο Άκη Γκάτζιο
Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013, είχαμε 
την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον 
δημοσιογράφο κ. Άκη Γκάτζιο, ο οποίος 
εργάζεται στην τοπική εφημερίδα της 
Αργολίδας «Αναγνώστης». Ο κύριος Γκά-
τζιος έχει εργαστεί στο τηλεοπτικό κανά-
λι “Mega”, στην εφημερίδα «’Εθνος» κ.α. 
Σε αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν μαζί 
του συζητήσαμε για θέματα που αφο-
ρούν τον Τοπικό ή μη Τύπο, και αντλή-
σαμε σημαντικές πληροφορίες για την 
σύνθεση της εργασίας μας.
Αρχικά, ο κ. Γκάτζιος μας ανέφερε κά-
ποια ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τον 
Τύπο. Χαρακτηριστικά, μας μίλησε για το 
παλαιό τυπογραφείο που υπάρχει στην 
πόλη μας και μέσα σ’ αυτό διασώζονται 
ακόμα κάποια μηχανήματα. Σε αυτό το 
τυπογραφείο τυπώθηκε η εφημερίδα 
«Αργολίς» του κ. Βίγκα. Ακόμα μας ανέ-
φερε ότι τα πρώτα ελληνικά τυπογρα-
φεία στα οποία τυπώνονταν ελληνικές 
εφημερίδες ήταν στην Ιταλία, και τύπω-
ναν κυρίως θρησκευτικά βιβλία. Στην 
Ελλάδα τα πρώτα τυπογραφεία εμφανί-
ζονταν στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο, 
στο Μεσολόγγι, στην Αθήνα, στην Αίγινα, 
στα Ψαρά, στην Ύδρα και φυσικά στο 
Ναύπλιο. Μάθαμε επίσης ότι η πρώτη 
εφημερίδα που κυκλοφόρησε στην Ελ-
λάδα ήταν η  ‘’Σάλπιγξ Ελληνική’’, η οποία 
τυπώθηκε στην Καλαμάτα ( 1-8-1821) και 
είχε στόχο τον ξεσηκωμό των Ελλήνων 
όπως και άλλες εφημερίδες που τυπώ-
θηκαν μετά από αυτή. Κάτι εξίσου σημα-
ντικό που ειπώθηκε, είναι ότι το 1833 η 
εθνική τυπογραφία μεταφέρθηκε στην 
πόλη μας, το Ναύπλιο.
Ύστερα από αυτή την ιστορική αναφορά, 
εμείς οι μαθητές αναλάβαμε να θέσουμε 
κάποιες ερωτήσεις στον κ. Γκάτζιο.
Ποιοι είναι κυρίως οι λόγοι που οι εφημε-
ρίδες έχουν μειωθεί;
Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί, αφού 
οι εφημερίδες που κυκλοφορούσαν ήταν 
υπερβολικά πολλές, και τα έξοδα δεν 
μπορούσαν να καλυφθούν.

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι 
εφημερίδες; 
Κυρίως σε πολιτικές, οικονομικές και 
αθλητικές.

Με ποιον τρόπο καλύπτονται τα έξοδα 
μιας εφημερίδας;
Υπάρχουν κυρίως τρεις τρόποι. Ο πρώτος 
έχει να κάνει με τις συνδρομές οι οποί-
ες καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος των 
εξόδων. Ο δεύτερος έχει να κάνει με τις 
διακηρύξεις (διατιμήσεις), τις ανακοινώ-
σεις για παράδειγμα του δήμου, οι οποίες 
καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των εξό-
δων επίσης, κι ας καθυστερούν οι εφη-
μερίδες να λάβουν χρήματα από αυτές. 
Ένας τρίτος τρόπος είναι οι διαφημίσεις, 
οι οποίες όμως  δεν καλύπτουν μεγάλο 

μέρος των εξόδων.

Τα έξοδα δηλαδή καλύπτονται;
Είτε δεν καλύπτονται είτε καλύπτονται 
οριακά. Για παράδειγμα, το κόστος έκδο-
σης του «Αναγνώστη», περιλαμβάνει τα 
έξοδα του τυπογραφείου, του ταχυδρο-
μείου, του διανομέα (πλέον έχουν βρεθεί 
τρόποι διανομής  της εφημερίδας χωρίς 
να απαιτείται δαπάνη, όπως συμβαίνει με 
πολλές Τοπικές εφημερίδες), αφού πλέον 
οι επιχορηγήσεις του κράτους είναι μη-
δαμινές ή ελάχιστες.

Υπάρχουν εκβιαστικά φαινόμενα στον 
Τύπο;
Αρκετά, και αφορούν κυρίως επιχειρη-
ματίες και πολιτικούς, Τέτοια φαινόμενα 
παρατηρούνται πολύ συχνά.

Πόσοι άνθρωποι ασχολούνται με την 
έκδοση της εφημερίδας;
Υπάρχει ο αρχισυντάκτης, οι αρθρογρά-
φοι, οι γραφίστες, οι άνθρωποι που ασχο-
λούνται με τον υπολογιστή,  ο δακτυλο-
γράφος πλέον δεν υπάρχει όπως και ο 
διορθωτής κάποιες φορές, αφού τη δου-
λειά τους αναλαμβάνουν να την κάνουν 
οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι ώστε να μειω-
θεί το κόστος έκδοσης της εφημερίδας. 
Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που ασχο-
λούνται με την αρθρογραφία μόνο από 
μεράκι κι όχι για βιοποριστικούς λόγους.

Πόσος χρόνος απαιτείται για να εκδο-
θεί το εβδομαδιαίο έντυπο;
Παλαιότερα απαιτούνταν πολλές μέρες 
για να φέρουμε εις πέρας την τύπωση 
του εντύπου. Πλέον απαιτείται περίπου 
μία μέρα, αφού η τεχνολογία βοηθά ση-
μαντικά.

Οι εικόνες από πού αντλούνται;
Κυρίως από τοπικούς φωτορεπόρτερς ή 
από δελτία Τύπου. Η άντλησή τους από 
το ίντερνετ απαγορεύεται.

Ποια θέματα νομίζετε ότι ενδιαφέρουν 
κυρίως τους αναγνώστες;
Εδώ οι απόψεις διίστανται- για παράδειγ-
μα, αυτή την περίοδο το κοινό αφορούν 
περισσότερο χρηστικές πληροφορίες για 
λύση και ανάδειξη προβλημάτων. Επί-
σης, είναι αξιοπρόσεκτο ότι θέματα που 
αγγίζουν την «τσέπη» και τα ενδιαφέρο-
ντα του πολίτη αφορούν περισσότερο το 
κοινό απ’ ότι μια είδηση, για παράδειγμα, 
που έχει να κάνει με μία διαμάχη σε ένα 
δημοτικό συμβούλιο.

Με ποια κριτήρια τοποθετούνται οι ει-
δήσεις στο πρωτοσέλιδο;
Οι ειδήσεις ιεραρχούνται κυρίως με 
εμπορικά κριτήρια ( αφού οι φυλλάδες 
θα αναρτηθούν για πώληση σε περίπτε-
ρα, που κάποιος ο οποίος πρόκειται να 
αγοράσει μια εφημερίδα κοιτάζει μόνο 
το πρωτοσέλιδο και ανάλογα το απορ-
ρίπτει η όχι). Τα λεγόμενα «πικάντικα 
θέματα» είναι αυτά που τοποθετούνται 
στο πρωτοσέλιδο. Αλλά και πάλι το θέμα 
αυτό είναι υποκειμενικό.

Υπάρχει κάποιο όριο στο τι θα γράψει 
ο κάθε δημοσιογράφος;
Βέβαια και υπάρχει, αφού ο νόμος σε τέ-
τοιες περιπτώσεις είναι πολύ αυστηρός, 
οπότε οι δημοσιογράφοι οφείλουν να 
τηρούν τον Κώδικα Δημοσιογραφικής 
Δεοντολογίας. Σε περίπτωση συκοφαντί-
ας στον Τύπο, η μόνη οδός επίλυσης των 

προβλημάτων είναι η δικαστική.

Το ίντερνετ έχει αλλοιώσει τη ζήτηση 
των εφημερίδων;
Σίγουρα. Όμως, δεν έχει μόνο αρνητική 
επίδραση στον Τύπο, αφού πολλές εφη-
μερίδες αναρτούν το έντυπο ολόκληρο ή 
σε μέρη στην ιστοσελίδα τους, με ύπαρξη 
συνδρομής ή όχι.

Ποιά είναι τα κέρδη του δημοσιογρά-
φου από τη δουλειά του;
Εκτός από τα οικονομικά, είναι κυρίως οι 
πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες που κερδίζει 
ένας άνθρωπος ασκώντας το επάγγελμα 
αυτό.

Σας τράβηξε περισσότερο η εργασία 
σας στην τηλεόραση ή στην εφημερί-
δα;
Παρ’ ότι το ρεπορτάζ της τηλεόρασης 
είναι πιο άμεσο και απαιτεί συνεχή αφύ-
πνιση, νομίζω ότι και από τα δύο άντλησα 
σημαντικές εμπειρίες και τα ευχαριστή-
θηκα.

Τηρείται από την εφημερίδα κάποια 
γραμμή στις ειδήσεις;
Και αυτό έχει να κάνει με τις προσωπικές 
απόψεις του καθενός. Πρέπει να γίνεται 
προσπάθεια να κρατάμε εμείς οι δημοσι-
ογράφοι την αντικειμενικότητα, αφού η 
ύπαρξη συγκεκριμένης γραμμής ειδήσε-
ων πολλές φορές μαρτυρά την εξυπηρέ-
τηση άλλου είδους συμφερόντων.

Ποιες είναι οι κύριες πηγές άντλησης 
πληροφοριών;
Αρχικά είναι οι προσωπικές πηγές του 
κάθε δημοσιογράφου, οι οποίες απαι-
τούν όμως τη διασταύρωση των ειδή-
σεων. Σημαντική πηγή είναι επίσης τα 
δελτία Τύπου που στέλνουν συνήθως οι 
δήμοι και τα σχολεία. Ακόμα το ίντερνετ 
και πιο συγκεκριμένα οι ιστοσελίδες των 
υπουργείων αποτελούν κι αυτά σημαντι-
κές πηγές πληροφόρησης.

Υπάρχει ανάγκη εκλαΐκευσης των ει-
δήσεων στις μέρες μας;
Βέβαια και υπάρχει. Για παράδειγμα, επι-
στημονικά άρθρα με συγκεκριμένη ορο-
λογία ή ρεπορτάζ από συνδικαλιστικά 
κόμματα, απαιτούν ειδική διαχείριση και 
εξομάλυνση, ώστε να μπορούν να γίνουν 
κατανοητά από το μέσο κοινό.
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3η Ποδηλατική Διαδρομή «Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυμπία» 

Οι Ορθοπεταλιές εξορμούν στην αρχαία Ήλιδα
Οι Όρθοπεταλιές Αργολίδας σας καλούν να 
δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή στις προκει-
μένου να ρυθμιστούν οι θέσεις στα ΙΧ. Να 
σας θυμίσουμε πως συμμετοχή μπορείται 
να δηλώσετε μέχρι την Δευτέρα 7 Απριλί-
ου στις Ορθοπεταλιές στο orthopetalies@
yahoo.gr, η να πάτε μόνοι σας στην Ηλία, 
οπότε δηλώνεστε απ ευθείας στους διοργα-
νωτές. Συγκεκριμένα:

  Για τρίτη συνεχή χρονιά οι Φίλοι Ποδηλά-
του Ήλιδας διοργανώνουν την ποδηλατική 
διαδρομή Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυμπία. 
Μία διαδρομή που ενώνει δύο χώρους τε-
ράστιας ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. 
Την Αρχαία Ήλιδα και την Αρχαία Ολυμπία. 
Η εκκίνηση θα δοθεί στον προαύλιο χώρο 
του νέου μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας, την 
Κυριακή 13 Απριλίου και ώρα 9.00 το πρωί. 
Η φετινή διαδρομή είναι αφιερωμένη στην 
Κεφαλλονιά που δοκιμάστηκε από τους 
πρόσφατους σεισμούς. 
 Φέτος και πάλι θα υπάρχουν δύο διαδρομές. 
Μία ασφάλτινη με 56 εύκολα χιλιόμετρα, 
όπου ποδηλατώντας μαζί με αγαπημένα σας 
πρόσωπα, θα περάσετε μία αξέχαστη Κυ-
ριακή και θα γεμίσετε με εικόνες χρωμάτων 
και αρωμάτων, εικόνες Άνοιξης! Η δεύτερη 
διαδρομή είναι χωμάτινη με 55 χιλιόμετρα 
(λιγότερα και ευκολότερα από αυτά της περ-
σινής αντίστοιχης διαδρομής) για όσους θέ-
λουν να δουν την αδρεναλίνη τους να φτάνει 
σε υψηλά επίπεδα, να δοκιμάσουν τις δυ-
νάμεις τους και την αντοχή τους σε ένα πιο 
δύσκολο ‘τερέν’ από αυτό της ασφάλτινης, 
απολαμβάνοντας τις απίστευτες ομορφιές 
που θα συναντήσουν. 

Οι Φίλοι Ποδηλάτου Ήλιδας μας ενημε-
ρώνουν ότι: 
1. Στο Ήλιδα Ολυμπία Ποδηλατικά 2014 θα 
παρέχουν υγειονομικη κάλυψη και στις δύο 
διαδρομές με έναν Γιατρό σε κάθε διαδρομή 
και δύο Νοσηλευτές. 
2. Στην ασφάλτινη διαδρομή και μόνο σε 
αυτή θα παρέχουν και τεχνικό για ότι προκύ-
ψει στα ποδήλατα τον συμμετεχόντων. 
3. Οι συμμετέχοντες από την Ηλεία έχουν 
την δυνατότητα να κάνουν χρήσει του δω-
ρεάν τεχνικού ελέγχου στα ποδήλατα τους, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανό-
τητες μιας βλάβης. 
4. Σε περίπτωση μόνιμης βλάβης στο ποδή-
λατο κατά την διάρκεια της διαδρομής εί-
ναι πολύ πιθανό να έχουμε την δυνατότητα 
αντικατάστασης του ποδηλάτου έτσι ώστε ο 
ποδηλάτης να ολοκληρώσει την διαδρομή . 
5. Αν κουραστείτε σε κάποιο σημείο της δια-
δρομής ή αν οι διοργανωτές κρίνουν ότι δεν 
μπορείτε να συνεχίσετε για λόγους υγείας 
και ασφάλειας τότε θα πρέπει να επιβιβα-

στείτε σε ένα από τα οχήματα των υποστη-
ρικτών και να ακολουθήσετε από μια πιο 
ξεκούραστη και πιο ασφαλή θέση την δια-
δρομή.  

Διαβάστε παρακάτω το αναλυτικό πρό-
γραμμα της 3ης Ποδηλατικής Διαδρομής 
«Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυμπία» 
1. Στις 07:30 π.μ. συνάντηση στην πλατεία 
Ανεμόμυλου στην Αμαλιάδα. 
2. Φορτώνουμε τα ποδήλατα στα φορτηγά 
και στις 08:20 π.μ. επιβιβαζόμαστε στα 
λεωφορεία και αναχωρούμε για την Αρχαία 
Ήλιδα. 
3. Εκεί παραλαμβάνουμε τα ποδήλατα μας, 
νερό, διατροφικά, υγρά μαντιλάκια, ενυδα-
τικές και αντηλιακές κρέμες και ένα έδεσμα 
έκπληξη για πρωινό (ελπίδα να φτάσει για 
όλους!). 
4. Στης 09:00 π.μ. θα δοθεί η εκκίνηση 
και όλοι μαζί αναχωρούμε για την Αρχαία 
Ολυμπία. 
5. Περίπου στις 02:30 μ.μ. θα έχουμε 
τερματίσει όλοι έξω από το παλιό μουσείο 
της Ολυμπίας, όπου θα μας περιμένουν τα 
φορτηγά και τα λεωφορεία. 
6. Στις 03:00 μ.μ. θα πάμε σε εστιατόριο της 
περιοχής για φαγητό, το όποιο για όσους 
είναι εκτός νομού θα είναι δωρεάν και 
προσφέρεται σε συνεργασία με τον Δήμο 
Ολυμπιάς, στο πλαίσιο της φιλοξενίας προς 
τους ανθρώπους που μας έκαναν την τιμή 
να έρθουν από μακρυά. Για εμάς, τους 
υπόλοιπους έχει εξασφαλιστεί η τιμή του 
φαγητού στα 10 ευρώ. 
7. Στις 05:00 μ.μ. θα έχουμε τη λήξη του 
Αρχαία Ήλιδα- Αρχαία Ολυμπία 2014 με την 
ελπίδα να είμαστε όλοι καλά και την υπό-
σχεση να δώσουμε το παρών στο Αρχαία 
Ήλιδα- Αρχαία Ολυμπία 2015!
Δείτε τη διαδικασία εγγραφής
Για να θεωρείται κανείς επίσημα συμμετέ-
χων της διαδρομής απαιτούνται τα ακόλου-
θα: 
1. Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης. Για 
ανήλικο απαιτείται η υπογραφή κηδεμόνα 
με γνήσιο υπογραφής. 
2. Καταβολή αντιτίμου ύψους πέντε (5) 
ευρώ που προορίζεται για κάλυψη εξόδων 
της διοργάνωσης. 
3. Καταγραφή σε λίστα συμμετοχής με αύ-
ξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο και στοιχεία 
επικοινωνίας. 
4. Παραλαβή του αυτοκόλλητου με τον 
αριθμό συμμετοχής. 
 
Ως τρόποι εγγραφής ορίζονται οι ακόλου-
θοι: 
1. Με τηλεφωνική επικοινωνία σε κάποιον 
από τους διοργανωτές της εκδήλωσης για 
συνάντηση και εγγραφή, στα ακόλουθα 

τηλέφωνα: 2622025636, ώρες γραφείου και 
στο 6938887814. 
2. Με μήνυμα στη σελίδα στο facebook και 
ακολούθως δίδονται κατευθύνσεις ή κανο-
νίζεται συνάντηση. 
3. Στο περίπτερο των Φίλων Ποδηλάτου 
Ήλιδας το οποίο θα στήνεται σε διάφορα 
σημεία εντός και εκτός Αμαλιάδας. 
4. Στα ακόλουθα σταθερά σημεία με άτομα 
που έχουν αναλάβει τη συλλογή συμμετο-
χών. Ως τέτοια σημεία ορίζονται: 
 
Στην Αμαλιάδα 
Η μπυραρία Rock ‘n’ Beer, στο τέλος του 
πεζόδρομου, από τις 07:00 μ.μ. και μετά, το 
βιβλιοπωλείο «Βιβλιοχώρος» στο φανάρι 
επί της οδού Φιλικής Εταιρίας 2 , ώρες 
καταστημάτων και η courier general στην 
συμβολή των οδών φιλικής εταιρείας και 
Κολοκοτρώνη. 
Στον Πύργο 
Το κατάστημα Χ-ΤΡΕΜΕ stores στην Πατρών 
52, Το κατάστημα νωπών και κατεψυγμένων 
προϊόντων του Ανδρέα Μπαντούνα στην 
οδό Ερμού 58 και το καφεκοπτείο του Αλέ-
κου Καρανάση στην Υψηλάντου 15 
Στην Ανδραβίδα 
Εντός του αεροδρομίου της 117ΠΜ με 
ξεχωριστή διαδικασία που θα ανακοινωθεί 
σύντομα και στο κατάστημα ειδών δώρου 
ΗΛΙΔΑ 
στην εθνικής Αντιστάσεως 
Στην Ολυμπία 
Το κατάστημα τουριστικών ειδών του κυρί-
ου Άγγελου Παπαλάμπρου, ώρες καταστη-
μάτων. 

Στην Γαστούνη 
Στο αρτοποιείο Σπυρόπουλου 
Στα Λεχαινά 
Στο Συνεργείο μοτοσυκλετών και ποδηλά-
των του Ανδρέα Δημησιάνου στα φανάρια 
της εθνικής Πατρών Πύργου.
Όριο ηλικίας
Στην εκδρομή καθορίστηκε ως ελάχιστο 
ηλικιακό όριο τα 16 έτη. Αυτές οι ηλικίες 
έως και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους απαιτείται η 
υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης από 
κηδεμόνα και πιστοποίηση του γνήσιου της 
υπογραφής από αστυνομική, στρατιωτική 
αρχή ή ακόμα και Κ.Ε.Π. Επιπλέον, ο κηδε-
μόνας οφείλει να δηλώσει τουλάχιστον ένα 
τηλεφωνικό αριθμό για να ειδοποιηθεί σε 
περίπτωση που χρειαστεί! 
Όσοι είναι κάτω των 16 ετών δεν μπορούν 
να λάβουν μέρος, φέτος, αλλά να μην 
απογοητεύονται μιας και θα έχουν τη χαρά 
αυτή στο μέλλον!! 
Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει, αλλά 
θεωρείται αυτονόητο ότι ο καθένας γνω-
ρίζει τον εαυτό του αν είναι σε κατάλληλη 
ψυχοσωματική κατάσταση, που να του 
επιτρέπουν τη συμμετοχή. 
Άλλωστε, για αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε 
όλοι ενυπόγραφα την ατομική μας ευθύνη 

συμμετοχής. 

Νέο Σχολείο. Πάμε μια βόλτα με το ποδήλατο; 
Το Νέο Σχολείο διοργανώνει την Κυριακή στις 11:00 το πρωί ποδηλατάδα. Οι πο-
δηλάτες θα ξεκινήσουν από το χώρο του σχολείου και θα τερματίσουν στην πλα-
τεία Φιλελλήνων στο Ναύπλιο.
Είναι ευκαιρία, τώρα που η ζωή μας πάει να γίνει ποδήλατο, εμείς να το εκμεταλ-
λευτούμε για μια ωραία κυριακάτικη βόλτα στη λιακάδα.
Εκεί που όλα πάνε να γίνουν στην καθημερινή μας ζωή πεζά, εμείς θα τα μετατρέ-
ψουμε σε ποίηση.
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, 

Διατροφολόγος, www.tountadiet.gr

Τα αμύγδαλα αποτελούν το πιο πυκνό σε θρεπτικά συστατικά 

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

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

μαγνησίου, καλή πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών και προσφέ-

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

παρά. 

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

γδάλων την ημέρα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών και 

στην αύξηση της κατανάλωσης απαραίτητων θρεπτικών συστατικών όπως οι φυτικές 

ίνες, η πρωτεΐνη και η βιταμίνη Ε. 

Τι προσφέρουν οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία στα αμύγδαλα;

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

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

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

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

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

βάλλουν στην μείωση της ολικής χοληστερίνης αν αντικαταστήσουν τα κορεσμένα 

λιπαρά.

Αμύγδαλα: Ένα μικρό βήμα για την υγεία της καρδιάς.

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

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

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

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

ρίνη κατά 20%.

Αμύγδαλα: Τελικά μας παχαίνουν;

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

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

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

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

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

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

ώρα σε κορεσμό από ότι πριν.

Του Άγγελου Τράκα, 
Λογοθεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέντρου 
Έρευνας και Εφαρμο-
γής Σύγχρονων Προ-
γραμμάτων Ειδικών 
Θεραπειών

Γνωρίζουμε ότι κάθε 
παιδί γεννιέται νευρο-
λογικά ανώριμο και 
εξαρτάται πλήρως από 
την παρουσία της μητέ-

ρας του. Η μητέρα του είναι εκείνη που 
θα το βοηθήσει σταδιακά να ωριμάσει 
και να βάλει τις βάσεις για την σωστή 
ανάπτυξή του. Παρακάτω αναφέρονται 
μερικές τακτικές για τις μητέρες με σκο-
πό να βοηθήσουν την ανάπτυξη της 
ομιλίας και του λόγου των παιδιών τους.
            Για το μωρό 
Μιλάτε του όσο πιο πολύ μπορείτε – 
αφήστε το να δει το πρόσωπό σας και 
τις κινήσεις σας όσο μιλάτε.
Αφήστε το να καταλάβει τι εννοείτε – με 
το να συνδέετε αυτό που κάνετε με αυτό 
που λέτε
Εξηγείτε του γιατί μιλάτε κάθε φορά 
– του χρειάζεται να ξέρει έτσι ώστε να 
μπορέσει να μάθει τι σημαίνει η κάθε 
λέξη
Αφήστε το δει τι αισθάνεστε – με το να 
συνδυάζετε ότι λέτε με εκφράσεις του 
προσώπου σας ή με κινήσεις π.χ. «ποιος 
είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός της μα-
μάς» , καθώς το αγκαλιάζετε και το χαϊ-
δεύετε
Ενθαρρύνετε κάθε ήχο ή προσπάθεια 
για ομιλία – αντιδράστε ανάλογα σε ότι 
σας λέει
Παίζετε παιχνίδια ομιλίας – παιδικά τρα-
γούδια , απλά ρυθμικά τραγούδια και 
διαφημιστικά τραγουδάκια, και φυσικά 
παιχνίδια φλυαρίας! Συνδυάστε αυτά με 
κινήσεις όπως χορός,   χειροκρότημα, 
κρυφτούλι, χοροπηδητό, τραντάγματα 
κ.λ.π.
Δώστε του την ευκαιρία να ακούει δια-
φορετικούς ήχους – μουσική, ανθρώπι-
νες φωνές, συσκευές του νοικοκυριού 
κ.λ.π.
Διαβάστε του – δεν έχει σημασία αν 
είναι η καθημερινή εφημερίδα, μια ρο-
μαντική περιπέτεια, το πακέτο των δη-

μητριακών (κορνφλέϊκς) ή ένα παιδικό 
βιβλίο, το μωρό θα ενδιαφέρεται να σας 
ακούει να διαβάζεται – μπορείτε ακόμα 
να το κοιμίσετε!
Για το παιδί που αρχίζει να περπατάει
Διευρύνετε αυτά που λέει το παιδί σας – 
αυτό δίνει στο παιδί σας περισσότερες 
πληροφορίες γι’ αυτό που μιλάει (στο 
οποίο αναφέρεται) και του δίνει τη δυ-
νατότητα να ακούει μια πιο πολύπλοκη 
δομή της γλώσσας που θα μάθει να χρη-
σιμοποιεί αργότερα π.χ. αν το παιδί σας 
πει «μπάλα μπαμπά?» εσείς μπορείτε να 
απαντήσετε «Τι; Που είναι η μπάλα; Να 
την εκεί είναι – κάτω από την καρέκλα.»
Εξηγείτε τα πράγματα στο παιδί σας – 
του χρειάζεται να ξέρει τα ονόματα των 
πραγμάτων και πως λειτουργούν, που 
πάνε, ποιος τα χρησιμοποιεί, πότε γίνο-
νται, γιατί γίνονται …κ.λ.π. Ορισμένες 
φορές το παιδί σας θα σας ζητάει από 
μόνο του περισσότερες πληροφορίες 
για ορισμένα πράγματα, αλλά πολλές 
φορές είναι καλύτερο να του τις δίνετε 
χωρίς να σας ζητηθεί.
Χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και δί-
νετε του λίγες πληροφορίες την κάθε 
φορά. Δεν του είναι εύκολο να τα κατα-
φέρει αν του δοθούν όλα μαζί συγχρό-
νως!
Να είστε θετικοί – από αυτά που λέει το 
παιδί σας δεν θα είναι όλα τέλεια, δε-
χτείτε τα λάθη όπως είναι – εξελικτικός 
σταθμός.
Να είστε υπομονετικοί – δίνετε στο 
παιδί σας ευκαιρίες για να μιλάει, συ-
ζητήστε μαζί του για πράγματα που το 
ενδιαφέρουν, επαναλαμβάνετε πράγ-
ματα ή εξηγείτε τα με διαφορετικούς 
τρόπους αν δεν μπορεί να καταλαβαίνει 
το νόημα, δώστε χρόνο στο παιδί σας να 
απαντήσει – μπορεί να χρειαστεί λίγος 
χρόνος μέχρι να αρχίσει εκείνο να λέει 
τι σκέφτεται.
Να είστε σταθεροί   στη δική σας χρήση 
του λόγου και της γλώσσας.

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

Τακτικές ενίσχυσης της ομιλίας σε βρέφη 
19
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Απολαυστικό το Acropolis στη 
διαδρομή Κλένια-Μυκήνες
Πολλοί ήταν οι λάτρεις του rally Acropolis, που είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν κι εφέτος ένα μέρος του αγώνα στην διαδρομή Κλένια 
- Μυκήνες, συνολικού  μήκους 18.19km.
Ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα με Φολκσβάγκεν σημείωσε τον ταχύτερο χρό-
νο στην ειδική Κλένια -Μυκήνες 2. Ο Φινλανδός κάλυψε τα 17,41 χι-
λιόμετρα της διαδρομής σε 11 λεπτά και 14.4 δευτερόλεπτα, αφήνο-
ντας στη δεύτερη θέση (+3.7 δεύτερα) τον Γάλλο «ομόσταυλό» του, 
Σεμπαστιάν Οζιέ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Νορβηγός 
Αντρέας Μίκελσεν, επίσης με Φολκσβάγκεν (+4.5 δευτερόλεπτα). 
Πρόκειται για μια αρκετά γρήγορη ειδική στο πρώτο τμήμα της, ενώ 
προς το μέσον της ο δρόμος στενεύει. Οι επιφάνειες είναι αρκετά 
σκληρές στο χωμάτινο μέρος τους, ενώ γλιστρούν στο ασφάλτινο 
τμήμα των 1.700 μ., που έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πλη-
ρωμάτων. Προς το τέλος η ειδική γίνεται και πάλι γρήγορη.
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Εις την Πόλιν...*

Της Μελίνας Τσιλιμίγκρα
     Είναι φορές που οι εικόνες εί-
ναι πολύ βαριές, σχεδόν που δεν 
έχουν ελαφρυντικά... Είναι φορές 
που οι λέξεις χάνουν τη σημασία 
τους δείχνοντας πως αρκεί το ση-
μαίνον και όχι το σημαινόμενο... 
Είναι φορές που η μουσική μπο-
ρεί μόνο να σε ταξιδεύει αλλά και 
να σε ζαλίζει παράλληλα. Γι’ αυτό 
στην Κωνσταντινούπολη δεν 
προτίμησα τίποτα από τα τρία... 
Προτίμησα απλά να συγκλονίζο-
μαι...
    Ανάμεσα σε κτίρια θεόρατα , 
προσφάτως ανεγειρόμενα και 
γερμένα προς το Θεό , τον δικό 
τους όχι το δικό μας... Ανάμεσα 
σε δρόμους χιλιοπατημένους , 
ανάμεσα σε έναν ήλιο αδικίας 
...Ανάμεσα σε όλα αυτά περπα-
τούσα και έπεφτα...
    Ευχαριστώ τον Κύριο που μου 
έδωσε την ευκαιρία και την ευλο-
γία να επισκεφθώ την Πόλη του. 
Αυτή είναι η δεύτερη επίσκεψή 
μου στην πιο όμορφη από όλες 
τις Πόλεις... Σε μια Πόλη που πα-
λεύει ανάμεσα στο ανθρώπινο 
και στο πανανθρώπινο... Ανάμε-
σα στο παρελθόν και το σήμε-
ρα... Ανάμεσα στο Θεό και τους 
ανθρώπους... Το δεύτερο μου τα-

ξίδι στην Κωνσταντινούπολη της 
καρδιάς μας.
    Άφησα την Πόλη πριν ένα χρό-
νο ακριβώς και όταν την επισκέ-
φθηκα ξανά φέτος είδα πως είχε 
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο 
από πέρυσι. Οι Τουρίστες είχαν  
δεκαπλασιασθεί , ουρανοξύστες 
είχαν ξεπηδήσει από το πουθενά 
καθώς και πολλά ελληνικά κτίρια 
που πέρυσι πρόλαβα να αντικρί-
σω είχαν γκρεμιστεί κακήν κακώς 
μιας και το μαύρο χρώμα από τη 
φωτιά και οι ελληνικές πινακίδες 
και περιγραφές άφηναν τους 
αδαείς ξένους με ένα ερωτημα-
τικό... Κάτι σαν να μην μπορού-
σε να συμπληρώσει το παζλ της 
αναζήτησης τους στην Πόλη του 
Θεού..
    Ευτυχώς για εμένα κατέγραψα 
πολλά που υπάρχουν ακόμη και 
σήμερα, και στην προηγούμενη 
επίσκεψη μου και στην τωρινή 
και θα φροντίσω να κάνω ένα 
αφιέρωμα για αυτά που έχουν 
μέχρι στιγμής παραμείνει στη 
θέση τους...
    Το φοβερό στην όλη πραγμα-
τικότητα είναι πως μου έχει δοθεί 
η ευκαιρία να ταξιδέψω πολλές 
φορές σε πολλές χώρες στο εξω-
τερικό μα ποτέ μου δεν ένοιωσα 
δίνοντας το διαβατήριο μου στο 
αεροδρόμιο πως ουσιαστικά δεν 
έχω αλλάξει χώρα και βρίσκομαι 
ακριβώς στην ίδια... Και από συ-
ζητήσεις μου με αρκετούς Έλλη-
νες διασταύρωσα πως έχουν το 
ίδιο ακριβώς συναίσθημα... Δεν 
πήγα σε άλλη χώρα... Πήγα στην 
άλλη Ελλάδα που έχουν πάνω 
της χαράξει σύνορα με μαρκαδό-
ρους...
    Αυτή τη φορά επισκέφθηκα το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κανείς 

«δε γνώριζε για αυτό», ούτε στο 
ξενοδοχείο , ούτε στα ταξί και 
μετά από αρκετή ταλαιπωρία φι-
λοτιμήθηκε κάποιος να μας κάνει 
τη χάρη...Η κατάνυξη μεγάλη , οι 
προσευχές πολλές οχι μόνο από 
Έλληνες προσκυνητές αλλα και 
από Σέρβους,από Ρώσσους...Και 
τα μαγαζιά των αλλόθρησκων 
γεμάτα από εικόνες της Πανα-
γίας μας και τους Χριστού μας.. 
.Θησαυρίζουν με θεία προέλευ-
ση... Καταραμένα χρήματα για 
αυτούς που πρώτα ξήλωσαν και  
διαπόμπευσαν τα θεία , ώστε να 
τα πουλήσουν αργότερα και με-
ταφορικά και κυριολεκτικά...
    H ειρωνεία των αδερφών μας 
Τούρκων ζωγραφισμένη στα μά-
τια τους και στα χείλη τους. Το 
μίσος τους η αιώνια εικόνα τους 
και εσύ τουρίστας στον τόπο 
σου... Όπου έχει ξεχειλίσει από 
ξένους...
    Πουλάς αξιοπρέπεια, δίνεις 
χρήματα, δίνεις χειραψίες με τα 
μάτια και γνέφεις καταφατικά , 
θες δε θες ... για να πας να προ-
σκυνήσεις...να πας να αναζητή-
σεις του λόγους και τις αιτίες...
να πας να προσευχηθείς στο ίδιο 
μέρος όπου προσευχήθηκαν τό-
σοι...για να δεις το θρύλο να γεν-
νάται και να πεθαίνει, να τον δεις 
να αλλάζει χρώματα και σημαί-
ες...γλώσσες και αιώνες....
    Η Πόλη αυτή είναι ευλογημένη 
και παράλογα λεηλατημένη έως 
το μεδούλι...Είναι το καμάρι  μας 
και το δάκρυ μας σαν αντικρίζει 
κανείς το μεγαλείο της και αυτόν 
το ροδοκόκκινο ουρανό πριν 
πέσει ο ολόγιομος ο ήλιος...πριν 
ανέβει η σελήνη.... δεν την πρό-
λαβα σε πανσέληνο τη Βασιλεύ-
ουσα...και είδα το φεγγάρι μισό 

να ανεβαίνει στον ουρανό....την 
ημισέληνο είδα....τη δική τους....
και τον δικό μας ήλιο να σκαρ-
φαλώνει πάλι γεμάτος κουράγιο 
το πρωί...στον ουρανό τον ίδιο...
στον ουρανό της αιώνιας πάλης 
και της ανταλλαγής.. .στον ουρα-
νό τον Άγιο ....στον ουρανό της 
Πόλης μας...
    Έπιασα τον εαυτό μου να κά-
θομαι λεπτά ακίνητη σε μια γω-
νία της TAXIM και να κοιτώ την 
σημαία μας να κυματίζει...ήμουν 
κοντά στο ελληνικό προξενείο 
...αλλά αυτός ο ουρανός της Πό-
λης μας τη δικαίωνε τόσο ...και 
της ταίριαζε... Αλλά ήταν φιλο-
ξενούμενη στον τόπο της....ένα 
απλό πανί για αυτούς...ένα μπά-
λωμα για μένα μέσα στην πλη-
γή της ψυχής μου...Και φέτος το 
προξενείο μας το μοναδικό χω-
ρίς φυλάκιο απέξω....το γιατί μη 
ρωτήσετε εμένα...
Ελληνικά ακούς, ελληνικά βλέ-
πεις, ελληνικά ταπεινώνεσαι και 
ελληνικά αναγεννιέσαι...
Ο Βόσπορος, το καμμένο Ζάπ-
πειο με τους δυο μαθητές του, η 
« EΙΣΟΔΟΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ», η οδός 
Χρυσοβέργη, τα ελληνικά σπί-
τια, τα ελληνικά μαγαζιά, ο Θεός 
τους,  ο Θεός μας , ο ροζ ουρα-
νός, τα τείχη ...η τύχη μας;
Και έρχεται η ώρα να αποχαιρε-
τήσεις...ξέρει η Πόλη από αποχαι-
ρετισμούς...ξέρει από δάκρυα..
ξέρει από πόνο και από βοριάδες 
ξ έ ρ ε ι . . .
Μ ό ν ο 
που δεν 
μ π ο -
ρείς να 
το πεις..
το ψιθυ-
ρ ί ζ ε ι ς . . .

μέσα από τα δόντια...δεν έφυ-
γα για πάντα...θα ξαναέρθω...οι 
υποσχέσεις σου... ακεραιότητες 
που έχασαν το νόημά τους...Ένα 
νόημα πολυσήμαντο και πολυ-
σύχναστο σε όλα τα στενά..και 
της στεριάς και της θάλασσας...
Ένα νόημα δίχως νόημα...δίχως 
νόηση...Ένα κενό που ρίχνεται 
σαν ευχή και σαν κατάρα ακόμη...
Την άφησα ξανά...την απογοή-
τευσα ξανά...της υποσχέθηκα θα 
έρθω πάλι εις την Πόλιν...αλλά 
χωρίς διαβατήριο...με την ταυτό-
τητά της...με την ταυτότητά μου...

Καινούριους τόπους δεν θα 
βρεις, δεν θάβρεις άλλες θάλασ-
σες.
Η πόλις θα σε ακολουθεί. Στους 
δρόμους θα γυρνάς
τους ίδιους. Και στες γειτονιές τες 
ίδιες θα γερνάς·
και μες στα ίδια σπίτια αυτά θ’ 
ασπρίζεις.
Πάντα στην πόλι αυτή θα φθά-
νεις. Για τα αλλού — μην ελπί-
ζεις—
δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει 
οδό..... ( Καβαφης)
* Η ονομασία Istanbul για όσους 
δεν το γνωρίζουν προέρχεται 
από την ελληνική φράση «εις την 
Πόλιν»... Όσο τούρκικο και αν 
ακούγεται , είναι και αυτό ελληνι-
κό, και αυτό όπως και όλα εις την 
Πόλιν αυτήν....

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Καποδιστρίου 9-11, Άργος 
212 00
Τηλ.  27513-60000  Fax: 
27510-23506
e-mail : dimos@argos.gr

Άργος : 02/04/2014
Αρ.πρωτ. : 11843

Έργο : “Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 
2014”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Άργους-Μυ-
κηνών προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα των επιμέρους ποσο-
στών έκπτωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη 
μειοδότη για την κατασκευή του 
έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άργους 
2014», συνολικού προϋπολογι-
σμού 200.000,00 € συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α.
2. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασι-
ών: Οδοποιίας με προϋπολογι-

σμό 162.601,38 € (χωρίς αναθε-
ώρηση, ΦΠΑ),
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
είναι: Δημοτική Ενότητα Άργους
4. Οι προσφορές θα υποβλη-
θούν από τους ενδιαφερόμε-
νους όπως ο νόμος ορίζει,  στα 
γραφεία του Δήμου Άργους-Μυ-
κηνών, οδός Καποδιστρίου 9-11 
στο Άργος, την 22η Απριλίου 
2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών 
ορίζεται η 10:00 πμ.
5. Ο χρόνος ισχύος της οικονομι-
κής προσφοράς ορίζεται σε 180 
ημέρες από την ημερομηνία κα-
τάθεσης της.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη δη-
μοπρασία έχουν :
Μεμονωμένες εργοληπτικές επι-
χειρήσεις:
· Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσε-
ων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη ή στην 
1η τάξη ή στην 2η τάξη (εντός 
Νομού) για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας 
· Προερχόμενες από κράτη - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει την συμφω-
νία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κα-
τάλογοι αναγνωρισμένων εργο-
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ-
μένες στους καταλόγους αυτούς 
και σε τάξη και κατηγορία αντί-
στοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
· Προερχόμενες από ως ανω-
τέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων των παραπάνω 
περιπτώσεων σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 
7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινο-
πραξία στην ίδια κατηγορία) και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργολη-

πτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 
7. Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται σε 3.252,00 
€ ήτοι ποσοστό 2% επί του προ-
ϋπολογισμού μελέτης και θα 
απευθύνεται στο Δήμο Άργους-
Μυκηνών με προθεσμία ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερολογια-
κών ημερών (επτά μήνες) από 
την ημέρα του διαγωνισμού.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από 
πόρους ΣΑΤΑ.
9. Η προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες.
10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να παραλάβουν τα τεύχη συ-
μπλήρωσης προσφοράς καθώς 
και τα τεύχη δημοπράτησης 
από τα γραφεία του Δήμου Άρ-
γους-Μυκηνών (2751360036, 
2751360053) τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες μέχρι και την 17η 
Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη.

Ο Δήμαρχος 
Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ        
Δ/νση: Λεωφ. Ναυπλίου  - Νέας 
Κίου
Τηλ: 2752 0 99085
21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ

Ναύπλιο 27/03/2014
Αριθμ. Πρωτ.: 629

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗΣ». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙ-
ΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣ-
ΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ-
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ  
ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. 
Ναυπλίου

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Την  ΤΕΤΑΡΤΗ  09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  
και ώρα 11.00 έως 12.00 π.μ. στο 
γραφείο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλί-
ου ( Κολυμβητήριο 1ος  όροφος  )  
θα γίνει ανοικτός πλειοδοτικός δι-
αγωνισμός για την ανάδειξη πλει-
οδότη  για εκμίσθωση του κυλικεί-
ου του  γηπέδου ποδοσφαίρου και 
του κλειστού γυμναστηρίου του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου,  από 01-05-
2014  έως 30-04-2020  με κριτή-
ριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη  
προσφερόμενη τιμή.
Το ελάχιστο όριο της πρώτης προ-
σφοράς ορίζεται στο ποσό ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΙΩΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ  ΔΥΟ (342,00) 
Ευρώ.
Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όσοι 
καταθέσουν στην Επιτροπή Δι-
αγωνισμού εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ποσού τριά-
ντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 
(34,20 €).
΄Ωρα ανοίγματος των προσφορών 
η 12η πρωϊνή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δε-
κτές.
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται 
να λαβαίνει γνώση των όρων της 
διακήρυξης από την υπηρεσία 
του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου (Λεωφ. 
Ναυπλίου – Νέας Κίου 1, είσοδος 
Κολυμβητηρίου)  κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες και στο τηλέ-
φωνο  27520 – 99085.
Ο διαγωνισμός σε περίπτωση απο-
τυχίας θα επαναληφθεί στις 16 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  
και ώρα 11.00 – 12.00.
Δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης για την περίπτωση 
επανάληψης του διαγωνισμού δεν 
θα γίνει.
Τα έξοδα δημοσίευσης της πα-
ρούσης βαρύνουν τον τελευταίο 
πλειοδότη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΟΣ
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ
Δ/νση: Λεωφ. Ναυπλίου - Νέας 
Κίου
Τηλ: 2752 0 99085
21 100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Αριθμ. Πρωτ.:  628
Ναύπλιο 27/03/2014
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗΣ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΛΕΙ-
ΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙ-
ΟΥ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. 
Ναυπλίου

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :
Την  ΤΕΤΑΡΤΗ  09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  
και ώρα 10.00 έως 11.00 π.μ. στο 
γραφείο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλί-
ου ( Κολυμβητήριο 1ος  όροφος  
)  θα γίνει ανοικτός πλειοδοτικός 
διαγωνισμός για την ανάδειξη 
πλειοδότη  για εκμίσθωση του 
κυλικείου του κολυμβητηρίου του 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου,  από 01-05-
2014  έως 30-04-2020  με κριτή-
ριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη  
προσφερόμενη τιμή.
Το ελάχιστο όριο της πρώτης προ-
σφοράς ορίζεται στο ποσό ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΙΩΝ
ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ  (311,00€).
Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι όσοι 
καταθέσουν στην Επιτροπή Δι-
αγωνισμού εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρα-
καταθηκών και Δανείων ποσού 
τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
(31,10 €).
΄Ωρα ανοίγματος των προσφορών 
η 11η πρωϊνή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δε-
κτές.
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται 
να λαβαίνει γνώση των όρων της 
διακήρυξης από την υπηρεσία 
του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου (Λεωφ. 
Ναυπλίου – Νέας Κίου 1, είσοδος 
Κολυμβητηρίου)  κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες και στο τηλέ-
φωνο  27520 – 99085.
Ο διαγωνισμός σε περίπτωση απο-
τυχίας θα επαναληφθεί στις 16 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  
και ώρα 10.00 – 11.00 π.μ. 
Δημοσίευση της περίληψης της 
διακήρυξης για την περίπτωση 
επανάληψης του διαγωνισμού δεν 
θα γίνει.
Τα έξοδα δημοσίευσης της πα-
ρούσης βαρύνουν τον τελευταίο 
πλειοδότη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρη-
στα στην οδό Δαγρέ στο Άργος. Τηλ.: 
6932634003

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. 
ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟΖΗΤΗΣΗ 

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, 6984733162.
Προλάβετε!

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Ε, μεγάλη βδομάδα σε λίγο και είναι και-

ρός να αρχίσουμε τα νηστίσιμα 

Τελικά δεν πα να μας κατηγορούν για σο-
βινισμό, σεξισμό κλπ. Όλα εκ του πονη-
ρού για να μας αποκρύψουν πως ζουν 

παραπάνω από μας και κάνουν περισσότερα 
πράγματα απ ότι εμείς:
1. Οι γυναίκες ζουν περισσότερα χρόνια από 
ότι οι άνδρες.
2. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν πάνω από 
1 δραστηριότητα ταυτόχρονα (πληκτρολόγη-
ση με τυφλό σύστημα και παράλληλα τηλε-
φώνημα με την κολλητή για να αναλύσουν το 
πάρτυ του Σαββάτου).
3. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, (π.χ. σε 
κάποιο ναυάγιο), πρώτα βγαίνουν οι γυναίκες 
(και τα παιδιά).
4. Οι γυναίκες μπορούν κα κρύψουν τις ατέ-
λειές τους με κονσίλερ.
5. Οι γυναίκες ωριμάζουν πιο γρήγορα από 
τους άντρες (μερικοί άντρες δεν ωριμάζουν 
ποτέ!)
6. Μερικές φορές η λύση στα προβλήματά 
μας είναι τόσο εύκολη και 
οικονομική: ΣΟΚΟΛΑΤΑ.
7. Οι γυναίκες, με τη γο-
ητεία τους, μπορούν να 
γλιτώσουν ακόμη και 
κλήσεις της Τροχαίας.
8 . Οι γυναίκες δεν έχουν 
να ανησυχούν μήπως 
...;τραυματιστούν ανεβά-
ζοντας το φερμουάρ του 
τζιν τους!
9 . Η γυναίκα είναι πιο αν-
θεκτική στον πόνο.
10. Όταν μία γυναίκα κλαί-
ει, είναι ευαίσθητη. Όταν ένας άντρας κλαίει 
είναι αδύναμος.
11. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν και τα δύο 
εγκεφαλικά ημισφαίρια.
12. Οι γυναίκες ξέρουν ποια είναι τα παιδιά 
τους. Δεν χρειάζονται τεστ DNA!
13. Είναι cool να είσαι το κορίτσι του μπαμπά! 
Είναι ξενέρωτο να είσαι το αγόρι της μαμάς ...;.
14. Οι γυναίκες δεν χρειάζεται να νιώθουν κο-
ντές. Υπάρχουν πάντα τα πανύψηλα τακούνια 
και οι πλατφόρμες.

15. Οι γυναίκες μπορούν να αντιμετωπίσουν 

το φαινόμενο «μονόφρυδος», απλά χρησιμο-

ποιώντας το τσιμπιδάκι των φρυδιών. Αν ένας 

άντρας βγάλει το φρύδι του, θα του βγει και 

...;το όνομα!

16. Οι γυναίκες μεθάνε πιο γρήγορα (και άρα 

πιο οικονομικά) από τους άντρες.

17. Οι γυναίκες φτάνουν πιο γρήγορα στον 

προορισμό τους. Οι άντρες ντρέπονται να 

ρωτήσουν.

18. Οι γυναίκες δεν πάνε στρατό.

19. Ladies nights. Έχετε ακούσει ποτέ για 

Mens nights;

20. Οι γυναίκες ντύνονται νύφες! Οι άντρες 

απλά φορούν κοστούμι ...

21. Οι γυναίκες δεν θα 

αναρωτηθούν ποτέ αν 

ο σύντροφός τους προ-

σποιήθηκε οργασμό!

22. Οι γυναίκες μπορούν 

να επικαλούνται τους 

εξής λόγους για να τρώνε 

ό,τι θέλουν: προεμμηνο-

ρυσιακό σύνδρομο, περίοδος, ωορρηξία. Για 

τις υπόλοιπες μέρες μπορούν να ισχυρίζονται 

ότι τρώνε σαν σπουργίτια!

23. Οι γυναίκες δεν έχουν τρίχες στην πλάτη.

24. Οι γυναίκες δεν ενοχλούνται όταν ο σύ-

ντροφός τους βγάζει παραπάνω λεφτά (το 

αντίθετο θα λέγαμε!)

Το τατουάζ 
του λογιστή 
 

Ένας λογιστής γυρνά 

αργά στο σπίτι του μία 

νύχτα..  

- Ανησύχησα! Που στο 

καλό ήσουνα; (ρωτά η 

γυναίκα του)  

- Α, λεει αυτός, δεν 

ήταν τίποτε. Πήγα να 

κάνω ένα τατουάζ.  

- Τατουάζ; Τι τατουάζ 

έκανες;  

- Ένα χαρτονόμισμα 

των 100 ευρώ στα 

γεννητικά μου όργανα, 

λέει αυτός περήφανα.  

- Χαρτονόμισμα; Μα τι 

στο καλό σκεφτόσου-

να; Δεν καταλαβαίνεις 

ότι αυτό που έκανες 

είναι τρελό;  

- Μπα, είχα τους λό-

γους μου. Πρώτον μου 

αρέσει να βλέπω τα 

λεφτά μου να αυξά-

νονται, δεύτερον μου 

αρέσει να παίζω με τα 

λεφτά μου, τρίτον μου 

αρέσει να έχω λεφτά 

στα χέρια μου και τέ-

ταρτον έτσι θα μπορώ 

να σου δίνω 100 ευρώ 

όποτε το θελήσεις! 


