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Το πρωθυ-
πουργικό 
«φιλί της 
αγάπης» 
στο Ναύπλιο

σελ.3

Κυρ αστυνόμε 
πού πας;

Μεγάλο πρόβλημα 
οι ελλείψεις στη δύναμη 
της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Αργολίδας

Μεγάλες παραμένουν οι ελλείψεις 
στην δύναμη της Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Αργολίδας με επιπτώσεις 
στην αστυνόμευση που είναι ελλι-
πής και στις βάρδιες που είναι περι-
ορισμένες.
Ταυτόχρονα οι πολίτες νιώθουν 
εγκαταλελειμμένοι από την πολι-
τεία, χωρίς το στοιχειώδες αίσθημα 
ασφάλειας.

Σελ. 3

Ο Γραμματικόπουλος εκπλήσσει 
με νέα ονόματα
Τέσσερα νέα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στο δυ-
ναμικό του συνδυασμού «Ναύπλιο Νέα Ελπίδα», ανακοί-
νωσε ο Χρήστος Γραμματικόπουλος.  Πρόκειται για τους 
Γιώργο Τόμπρα, Σπύρο Βασιλείου, Κώστα Πετρουλά και 
Παναγιώτη Αργύρη οι οποίοι δηλώνουν την στ΄’ηριξή 
τους στο πρόσωπο του υποψήφιου δημάρχου Ναυπλίου.

Σελ. 13
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3ο Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής 
& Δημιουργικής Έκφρασης
Το 3ο Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής & Δημιουργι-
κής Έκφρασης Δήμου Άργους – Μυκηνών, θα πραγμα-
τοποιηθεί από Τρίτη 6 έως Κυριακή 11 Μαΐου 2014, στο 
Θέατρο του Μπουσουλοπούλειου Γυμνασίου σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/
νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας.

Σελ 15

Έτοιμη η μελέτη 
του κολυμβητήριου Άργους
Ένα ολοκληρωμένο κολυμβητήριο, ευρωπαϊκών προδια-
γραφών, αισιοδοξεί να αποκτήσει ο Δήμος Άργους Μυκη-
νών. Πριν λίγες ημέρες παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη 
μελέτη του Κολυμβητηρίου.

Σελ 5
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Όταν τα σχολεία εγκαταλείπονται, η ιστορία αραχνιάζει και αφανίζεται η μνήμη
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Μεγάλες παραμένουν οι ελλείψεις 
στην δύναμη της Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Αργολίδας με επιπτώσεις 
στην αστυνόμευση.
Η έξαρση στις κλοπές μετάλλων, 
χαλκού, μοτέρ, μετασχηματιστών 
κλπ, που είχε παρατηρηθεί τον προ-
ηγούμενο μήνα μπορεί να πήρε 
μεγάλη δημοσιότητα, όμως τα προ-
βλήματα είναι καθημερινά και διά-
χυτη είναι παράλληλα η ανασφάλεια 
του κόσμου, που δεν βλέπει πλέον 
πουθενά αστυνομικούς. Ακόμα με-
γαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται 
στις αγροτικές περιοχές και στα χω-
ριά.
Να φανταστεί κανείς ότι οι δράστες 
δεν δίστασαν πριν λίγους μήνες να 
λεηλατήσουν ακόμα και το  αντλιο-
στάσιο του συλλογικού αρδευτικού 
δικτύου του Ανάβαλου, ενώ όλοι 
θυμούνται και τα εξαφανισμένα 200 
μέτρα σιδηροδρομικής γραμμής 
στο Ν. Κορινθίας.
Μάλιστα όπως πρόσφατα είχαν 
επισημάνει σε ερώτησή τους στον 
αρμόδιο υπουργό οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλας και  Δη-
μήτρης Τσουκαλάς, γενικότερα η 

αστυνόμευση στο Νομό είναι ελλι-
πής, οι δυνατότητες για βάρδιες εί-
ναι περιορισμένες, υπάρχουν μεγά-
λες περιοχές, όπως αυτή του Δήμου 
Επιδαύρου, την οποία “καλύπτουν” 
ελάχιστοι (3 μόλις) αστυνομικοί, με 
αποτέλεσμα οι πολίτες να νιώθουν 
εγκαταλελειμμένοι από την Πολιτεία 
και να μην υπάρχει ένα στοιχειώδες 
αίσθημα ασφάλειας.
Στην ελλιπή αστυνόμευση σημα-
ντικό ρόλο έχει και η καθημερινή 
αιμορραγία της Α.Δ. Αργολίδας σε 
προσωπικό αφού:
α) εδώ και πάνω από ένα χρόνο 
περισσότεροι από 12 αστυνομικοί 
υποχρεώνονται καθημερινά να με-
ταβαίνουν στο κατ’ όνομα Κέντρο 
Κλειστής Φιλοξενίας Αλλοδαπών 
Κορίνθου, που λειτουργεί ως Κρα-
τητήριο Αλλοδαπών, με τον χρόνο 
εργασίας τους (μαζί με τις μετακινή-
σεις) να υπερβαίνει τις 9 με 10 ώρες.
β) 5 με 6 αστυνομικοί ημερησί-
ως υποχρεώνονται να φρουρούν 
την οικία του Κωνσταντίνου Γλύξ-
μπουργκ στην Ερμιονίδα, ανεξαρ-
τήτως μάλιστα αν ο ίδιος βρίσκεται 
εκεί ή όχι!

3

Το πρωθυπουργικό 
«φιλί της αγάπης» 
στο Ναύπλιο

Στο Ναύπλιο έδωσε και αυτή τη φορά 
το «φιλί της αγάπης» ο Πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς, όπου έκανε Ανά-
σταση.
Ο κος Σαμαράς έφτασε πεζός στη Μη-
τρόπολη, από το σπίτι του. Δίπλα του 
βρισκόταν μονίμως η Γεωργία η οποία 
τράβηξε τα βλέμματα με το μπλε ρουά 
φόρεμα που φορούσε. 

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την 
ακολουθία της Ανάστασης στο Μητρο-
πολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με 
τη σύζυγό του Γεωργία, περιστοιχισμέ-
νος από τοπικούς φορείς, και τους δύο 
ντόπιους βουλευτές – υπουργούς. Την 
Αναστάσιμη Ακολουθία έψαλε ο Μη-
τροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος.
Στο μήνυμά του από το Ναύπλιο, ο 

πρωθυπουργός τόνισε: «η παράδοση 
θέλει το λαό μας να ονομάζει την Ανά-
σταση “Λαμπρή”, γιατί έχει μες στην 
ψυχή του ο λαός μας το φως, την αισι-
οδοξία και τη δύναμη. Και είναι αυτό 
το φως που μας κρατάει όρθιους. Και 
είναι αυτό το φως που θα βγάλει όλους 
τους Έλληνες νικητές. Χριστός Ανέστη 
σε όλους».
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Μεγάλο πρόβλημα οι ελλείψεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας

Κυρ αστυνόμε πού είσαι;
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Αντικαταστάθη-

καν οι «αντάρτες» 
του Τατούλη

Αντικαταστάθηκαν οι 
«αντάρτες» αντιπεριφε-
ρειάρχες  Μεσσηνίας και 
Κορινθίας κοι Αλευράς 
και Δέδες με τους  Περι-
φερειακούς Συμβούλους 
Ιωάννη Αργυράκη και 
Άγγελο Παπαγγελόπου-
λο αντίστοιχα.
Για τη θέση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Μεσσηνί-
ας προτάθηκαν και οι  
Γεώργιος Μπακούρος, 
Σταύρος Ξηρογιάνης 
και Θεόδωρος Σταυ-
ριανόπουλος, οι οποίοι 
ομόφωνα συνέκλιναν 
στο πρόσωπο του κ. Αρ-
γυράκη, τονίζοντας ότι 
σημασία έχει η συλλογι-
κή προσφορά στην προ-
σπάθεια της παράταξης 
και του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Πέτρου 
Τατούλη.
Για τη θέση του Αντιπε-
ριφερειάρχη Κορινθίας η 
μοναδική υποψηφιότητα 
ήταν αυτή του κ. Παπαγ-
γελόπουλου, η οποία 
στηρίχτηκε ομόφωνα.

Έντεκα προτάσεις για την καλύτερη 
διαχείριση των υδατίνων πόρων

Του Μπάμπη Αντωνιάδη  

Στο Ναύπλιο και ευρύτερα στην περιοχή της 
Αργολίδας παρατηρείται το εξής αντιφατικό: 
έχει  πόσιμο νερό για όλο το νομό αλλά οι πο-
λίτες πίνουν νερό εμφιαλωμένο ενώ στις βρύ-
σες των περισσότερων χωριών τρέχει νερό 
απόλυτα απαγορευμένο (στις περισσότερες 
βρύσες με νιτρικά και σε κάποιες με χρώμιο). 
Δημοτικές επιχειρήσεις με τεράστια ελλείμμα-
τα, χωρίς κανένα σχέδιο διαχείρισης του νερού 
και  δίκτυα μεταφοράς με τεράστιες απώλειες.
Τρείς διαφορετικές πηγές στην περιοχή της 
Λέρνας με νερό εξαιρετικό και άφθονο (Σολάρ 
– Λέρνα – Αμυμώνη), όχι μόνο για  το Ναύπλιο 
και το Άργος αλλά για όλο το νομό. 
Για να αλλάξουμε την εγκληματική πολιτική, 
με την οποία μέχρι ήμερα διαχειριζόμαστε το 
νερό (πόσιμο, άρδευσης και βιολογικών κα-
θαρισμών), προτείνουμε να κινηθούμε στους 
παρακάτω άξονες: 
1.Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δε θα πρέ-
πει να μπει σε καμία συζήτηση ιδιωτικοποίη-
σης.  Πρέπει επιτέλους να ανοίξει μια συζήτη-
ση για τα χρέη της ΔΕΥΑΝ, γεγονός που ποτέ 
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει (επιτόκια δανει-
σμού, οικονομική συμμετοχή δήμου, κρατικές 
επιχορηγήσεις κ.λπ) 
2. Ενιαίος φορέας διαχείρισης νερού ( πόσι-
μου, άρδευσης και βιολογικού καθαρισμού) 

σε επίπεδο νομού.
3.Μελέτη για την προστασία του υδροφόρου 
ορίζοντα για τις πηγές Λέρνας, Αμυμώνης και 
Σολάρ
4. Κανόνες στην άντληση των υδάτων από τις 
πηγές της Λέρνας και κατασκευή διυλιστηρίου 
στις πηγές της Λέρνας και όχι στον Ανάβαλο.
5. Πολιτικές νερού όχι μόνο  για την κατανά-
λωση αλλά και  για την προστασία και τον 
εμπλουτισμό των νερών (φράγματα, αλλαγή 
του τρόπου ποτίσματος, έλεγχος των διαρρο-
ών κ.λπ). Οι πολιτικές διαχείρισης θα πρέπει 
πλέον να λαμβάνουν υπόψη και τα σύγχρονα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, σε σχέση με 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις επι-
πτώσεις του στο αργολικό πεδίο (αύξηση της 
στάθμης της θάλασσας κ.λπ) 
6. Λειτουργία διπλών δικτύων για επαναχρησι-
μοποίηση  νερών στην πόλη. Εξέταση χρήσης 
του νερού του βιολογικού καθαρισμού για το 
πράσινο, τα πάρκα των πόλεων και τις αναδα-
σώσεις. 
7.Μελέτη των δικτύων μεταφοράς νερού, με 
γνώμονα την μικρότερη κατανάλωση ενέργει-
ας. Προώθηση των διπλών δικτύων στις υπό 
κατασκευή οικοδομές. Σύγχρονα συστήμα-
τα καταγραφής της κατανάλωσης του νερού. 
Ψηφιακά ρολόγια. Αυτόματη χλωρίωση των 
δεξαμενών.
8. Πολιτικές διαχείρισης των απωλειών των 

δικτύων. Δεν μπορεί ο Δήμος Ναυπλίου να 
αντλεί διπλάσια ποσότητα από τις πήγες σε 
σχέση με τις ανάγκες της παροχής.  Οι αποδε-
κτές απώλειες δικτύων κυμαίνομαι στο ποσο-
στό του 20 % ενώ εμείς στα δίκτυα μας έχουμε 
απώλειες πάνω από 50%.  
9 Σύγχρονος  τρόπος ενημέρωσης των πολι-
τών για την ποιότητα του νερού για την  απο-
κατάσταση της εμπιστοσύνης του καταναλω-
τή (αποστολή αντιγράφων των αναλύσεων 
μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΥΑΝ,  δημόσιες 
αναρτήσεις, ξεχωριστή ενημέρωση των επαγ-
γελματιών ώστε αυτοί στη συνέχεια να ενημε-
ρώνουν τους πελάτες κ.λπ). 
10. Αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής χρέω-
σης του νερού. 
11. Άμεσος προγραμματισμός εντοπισμού των 
αμιαντοσωλήνων του δικτύου και προγραμ-
ματισμός αντικατάστασής τους. 
Ως άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να θεω-
ρηθεί το έργο της αποχέτευσης του δήμου 
Λέρνας, για απόλυτα κατανοητούς λόγους. 
Από το 1960 άρχισε η συζήτηση για τα νερά 
της Αργολίδας και μέχρι σήμερα, 50 χρόνια 
μετά, δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη πολιτι-
κή διαχείρισης. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε 
ότι η κακή ποιότητα  του νερού δεν είναι λόγω 
της κακής ποιότητας των νερών της Λέρνας 
αλλά της κακής «διαχείρισης» του νερού στο 
δίκτυο των πόλεων.  
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Ευρωπαικών διαστάσεων το Κολυμβητήριο Άργους

Ολοκληρώθηκε η μελέτη

Στην παρουσίαση της ολοκλη-
ρωμένης μελέτης του Κολυμ-
βητηρίου Άργους παρουσία 
της μελετητικής ομάδας προ-
έβει πριν λίγες ημέρες ο Δή-
μαρχος Δημήτρης Καμπόσος. 
Η μελέτη που παρουσιάστηκε 
περιγράφει ένα νέο σύγχρονο 
Ενεργειακού τύπου Κολυμβητή-
ριο στο χώρο του πρώην Γαλα-

κτοκομικού Συνεταιρισμού, το 
οποίο διαθέτει δύο (2) πισίνες, 
μία ανοικτή Ολυμπιακών προ-
διαγραφών 25 μέτρων και οκτώ 
(8) διαδρομών, και μία μικρό-
τερη παιδική, στεγασμένη. Το 
κολυμβητήριο αναπτύσσεται σε 
χώρο εκτάσεως 6 στρεμμάτων, 
και διαθέτει εκτός των άλλων, 
σύγχρονα αποδυτήρια ανδρών 

– γυναικών καθώς και παιδικά 
για τα μικρά παιδιά. Διαθέτει, 
επίσης, χώρο αναψυκτηρίου 
για τους επισκέπτες, με δυνατό-
τητα παρακολούθησης μικρής 
και μεγάλης πισίνας, καθώς 
και γραφεία για το προσωπικό 
και τις διοικητικές υπηρεσίες. 
Οι κερκίδες της μεγάλης πισί-
νας έχουν χωρητικότητα 300 
ατόμων, επαρκούν για τους επι-
σκέπτες πού παρακολουθούν 
αγώνες. Το συγκρότημα διαθέ-
τει χώρο Ιατρείου-Αναπαυτηρί-
ου για τους αθλητές. Το κολυμ-
βητήριο δέχεται ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές, οι εγκατα-
στάσεις του δε, χρησιμοποιούν 
κάθε διαθέσιμη τοπική μορφή 
ανανεώσιμων πηγών, όπως ηλι-
ακούς συλλέκτες, γεωθερμία, 
βιομάζα, αέριο. Το εκτιμώμενο 
κόστος λειτουργίας του ανέρ-
χεται στο ¼ του κόστους συμ-
βατικού καυσίμου, (πετρελαί-
ου), πού το καθιστά προσιτό σε 
κάθε πολίτη, και ανοικτό, όλο το 
χρόνο. Το κολυμβητήριο προ-
βλέπεται μεταλλικής κατασκευ-
ής, πράγμα πού μειώνει το χρό-
νο κατασκευής στο μισό. Tέλος, 
σημειώνεται πως προβλέπεται 
η λειτουργία του κολυμβητη-
ρίου με αλάτι αντί χλωρίου για 
την αποφυγή των βλαπτικών 
επιδράσεων του χλωρίου.
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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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Ο οβελίας πήγε παραλία Στην παραλία του Ναυπλίου, μπροστά στο Τελωνείο, αποφά-
σισαν κάποιοι να ψήσουν τον οβελία και το  πατροπαράδοτο 
ψήσιμο έγινε ατραξιόν για τους επισκέπτες.
Και ποιος δεν θα λιγουρευόταν τον μεζέ που  ψηνόταν στα κάρ-
βουνα !!!
Αλλά η μυρωδιά της σούβλας έσπασε …μύτες παντού. Τυχεροί 
όσοι απόλαυσαν τον οβελία ψημένο με τον πατροπαράδοτο 
τρόπο.

Υ.Ζ.

Προωθείται  νομοθετική ολοκλήρωση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών

Ελπίδες να λειτουργήσει 
το αεροδρόμιο

Αναπτερώνονται για μια ακόμα φορά οι ελπίδες για 
την λειτουργία του αεροδρομίου της Τρίπολης ως πο-
λιτικό αεροδρόμιο, ένα θέμα που …ξεφυτρώνει όπο-
τε υπάρχει προεκλογική περίοδος.
Αυτή τη φορά όμως μια δέσμευση του αρμόδιου 
υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου, 
δείχνει ότι οι ελπίδες είναι πιο βάσιμες, αφού προω-
θείται πλέον νομοθετική ολοκλήρωση των γραφειο-
κρατικών διαδικασιών, ώστε το αεροδρόμιο Τρίπολης 
να παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
να μετατραπεί και σε πολιτικό και εμπορικό.
Το αεροδρόμιο της Τρίπολης εφόσον τελικά λειτουρ-
γήσει θα επιφέρει τεράστια οφέλη στον τουρισμό και 
της Αργολίδας, πέραν των υπολοίπων περιοχών της 
Πελοποννήσου, που θα εξυπηρετεί.
Κάτι, στο οποίο ποντάρουν οι επαγγελματίες του νο-
μού και προσπαθούν δεκαετίες τώρα να επιτύχουν.
Αυτό φαίνεται και από σχετική δήλωση του δημάρ-
χου Ναυπλίου Δημήτρη Κωστούρου, ο οποίος επιση-
μαίνει: «Η κυβερνητική εξαγγελία για αξιοποίηση του 
στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης και τη μετα-
τροπή του σε πολιτικό και εμπορικό αεροδρόμιο είναι 
το επιστέγασμα μιας θεμελιωμένης και μεγάλης προ-
σπάθειας των τουριστικά ενασχολούμενων επαγγελ-
ματιών και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τολού, που 
έτυχε και της συμπαράστασης του Δήμου Ναυπλιέων 
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι μια κυβερ-
νητική απόφαση μεγάλης αναπτυξιακής προστιθέμε-
νης αξίας  για ολόκληρη την περιοχή. Το αεροδρόμιο 
της Τρίπολης θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής 
ανάπτυξης σε πολλά επίπεδα σε όλη την Ανατολική 
Πελοπόννησο. Θα δώσει ώθηση στον τουρισμό της 
ευρύτερης περιοχής και στην ενίσχυση του εμπορίου. 
Η λειτουργία αεροδρομίου θα αλλάξει το τοπίο στην 
Αργολίδα, στην Αρκαδία και τους όμορους  νομούς».
Ο κ. Κωστούρος αναφερόμενος ειδικότερα στα παρά-
πλευρα οφέλη που θα προκύψουν, τόνισε ότι  «κατά 
τη διάρκεια της ανάπτυξης του έργου θα υλοποιηθεί 
σειρά επενδύσεων και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας».



Το «ευχαριστώ» των σει-
σμόπληκτων
Η άμεση ανταπόκριση του Ναυπλί-
ου στους πληγέντες από τον σεισμό 
Κεφαλονίτες στάθηκε σημαντική για 
τις πρώτες στιγμές μετά τον εγκέλα-
δο.
Αυτό ουσιαστικά αναγνωρίζεται και 
από τον δήμαρχο Κεφαλλονιάς Αλέ-
ξανδρο Παρίση προς τον δήμαρχο 
Ναυπλίου Δημήτρη Κωστούρο, με 
επιστολή του, στην οποία επισημαί-
νει: «Με την ιδιότητα του Δημάρχου 
Κεφαλλονιάς, ευχαριστώ θερμά τον 
Δήμαρχο κ. Δημήτρη Κωστούρο, την 
Διοίκηση και τους κατοίκους του Δή-
μου Ναυπλιέων, για την άμεση αντα-
πόκριση σας σε προσφορά βοήθειας 
στους δοκιμαζόμενους από τον σει-
σμό κατοίκους της Κεφαλλονιάς.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλα-
με να σας ευχαριστήσουμε θερμά 
για την ευγενική και πολύτιμη προ-
σφορά σας σε τρόφιμα, είδη ένδυ-
σης και είδη ατομικής υγιεινής  για 
την ανακούφιση των πληγέντων από 
τους σεισμούς συμπολίτες μας της 
Παλικής».

Υ.Ζ.

Ο Μεσαίος χώρος
Κάποτε ο μεσαίος χώρος αποτε-

πως υπάρχει, αλλά πως ποντάρουν 
σ αυτόν για να πάρουν τις εκλογές. 
Δεν βάζουν τότε τον Κάσπερ το φα-

δω κι από κει, τρομάζοντας με την 
παρουσία του. Κι όμως υπάρχουν 
μερικοί ανόητοι που λένε όχι μόνο 

λούσε βαρόμετρο για το εκλογικό 
αποτέλεσμα. Σήμερα αφυδατω-
μένος περιφέρεται σαν σκια από 

ντασματάκι υποψήφιο; Μόνο έτσι 
θα προσεγγίσουν τα φαντάσματα 
του μεσαίου χώρου. Ρε σεις υπο-
ψήφιοι, τέτοιους συμβούλους τους 
πληρώνεται κι όλας;

ΑΝ.

Εδώ το φως
Αν είδα καλά, ο δήμαρχος Ναυπλιέ-
ων έδωσε φως στο ζεύγος Σαμαρά 
κατά το «Δεύτε λάβετε φως…». Εξ 
αυτών άναψαν τις λαμπάδες τους 
ο τέως Νομάρχης (καλά τι έγινε τον 
απέλυσαν κι απ την ΕΡΤ;) Δ. Σαρα-
βάκος και ο υποψήφιος δήμαρχος 
Ναυπλιέων Χρήστος Γραμματικό-
πουλος. Δεν ξέρω αν έχει περισ-
σότερη ισχύ το να δώσεις φως 
στο πρωθυπουργικό ζεύγος ή να 
πάρεις φως απ το πρωθυπουργικό 
ζεύγος. Η κάλπη θα λύση ένα ακό-
μα μυστήριο και η στατιστική θα το 
καταγράψει ως δεδομένο. Υπομο-
νή ο καιρός έφτασε να δούμε ποιος 
θα κρατήσει την σπίθα αναμμένη ή 
θα του μείνει το κερί…

ΟΝ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 801

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 24.04.2014
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

Μετά τον Γολγοθά 
έρχεται πάντα 
η Ανάσταση! 
Ας την υποδεχτούμε 
με ελπίδα 
και αισιοδοξία!

Σας εύχομαι Καλό 
και ευλογημένο Πάσχα

Άννα Μαντά Τσούρνου ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης 

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» 

και ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Τάσος 

Λάμπρου εύχονται στους δημότες 

μας αλλά και σε όλους τους πολίτες 

της Αργολίδας Καλό Πάσχα και Καλή 

Ανάσταση.

Χρόνια Πολλά σε όλους με υγεία, δύ-

ναμη και δημιουργικότητα. Ας γυρί-

σουμε σελίδα στη ζωή μας, στον τόπο 

μας, στην πατρίδα μας.



Από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι σήμερα ήταν 
η περίοδος – καταλύτης για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών που χρειάστηκαν για το έργο της εκ-
βάθυνσης του λιμανιού του Ναυπλίου, που έχει 
μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης.
Σύμφωνα με το ιστορικό που αναφέρει ο πρόεδρος 
του Λιμενικού Ταμείου Σταύρο Αυγουστόπουλο 
«Ένας από τους κύρους στόχους που τέθηκαν ήταν 
: Nα γίνει εκβάθυνση του λιμένα Ναυπλίου ώστε τα 
κρουαζιερόπλοια να μπαίνουν μέσα στο λιμένα και 
να μην είναι μεγάλος αριθμός του εκτός λιμένα. 
Τον Σεπτέμβριο του 2011 ανατέθηκε με απόφαση 
του Δ/Σ του ΔΛΤΝ  η σύνταξη μελέτης για την εκ-
βάθυνση του λιμένα Ναυπλίου και την υποστήριξη 
των κρηπιδωμάτων. Η μελέτη εστάλη για να λάβει 
όπως προβλέπεται όλες τις σύμφωνες γνώμες προ-
κειμένου να υποβληθεί για χρηματοδότηση στα 
ΕΣΠΑ λόγω του μεγάλου κόστους.
Ο φάκελος υπεβλήθη αρχές του 2012 και οι αρμό-
διες υπηρεσίες εξέφρασαν  αντιρρήσεις και μετά 
από επανειλημμένες συσκέψεις  τροποποιήθηκε η 
μελέτη εντός του 2012 και στάλθηκε  εκ νέου για 
σύμφωνες γνώμες.

Μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία σε συνεδριά-

σεις ( ΚΑΣ κ.λ.π.) εγκρίθηκε η υποβληθείσα μελέτη 

και υπεβλήθη για ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Το έργο εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2013 στα ΕΣΠΑ 

και η προέγκριση δημοπράτησης του δόθηκε τον 

Αύγουστο  του 2013 ενώ η δημοπράτηση του έγι-

νε τον Νοέμβριο 2013. Το έργο είναι προϋπολογι-

σμού #3.380.000,00#€ και μετά την εκδίκαση  των 

ενστάσεων,  εντός των ημερών ξεκινάει.

Και τώρα 
τα κεφάλια μέσα
ΚΑΠΟΙΑ στιγμή θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουν 

να κοκκινίζουν για το σημείο καταστροφής 
που μας οδήγησαν. Μαζί με τους ηγήτορες και 
οι ακόλουθοί τους θα πρέπει να γίνουν κατα-

κόκκινοι σαν παντζάρια, όχι γιατί 
μας εξαπάτησαν, αλλά γιατί ήσαν 
τόσο αφελείς και εξαπατήθηκαν απ 
τους ηγήτορές τους.
ΠΟΛΥ κόκκινο προβλέπεται να ακο-
λουθήσει μετά τις εκλογές κι ελπίζω 
να μην είναι από το ζωοφόρο υγρό 
που τρέφει τα σαρκία, χυμένο απ την 

αργή των αδικημένων αλλά από ντροπή εκεί-
νων που διαφεντεύουν με τις αποφάσεις τους 
την ζωή μας. Εκείνων που καθημερινά σχίζουν 
τα ιμάτιά τους πως εξυπηρετούν το δημόσιο 
συμφέρον και όχι τους εργολάβους και τις συ-
ντεχνίες του οικονομικού εγκλήματος που μας 
οδήγησε στην χρεοκοπία. 

ΣΕ ΛΙΓΟ τα ψέματα και οι φρούδες υποσχέσεις 
τελειώνουν. Ήδη ορισμένοι δήμοι δεσμεύουν 
ποσά για να πληρώσουν τα πρόστιμα που αυ-
τοεπέβαλε η Ελλάδα στον εαυτό της αν δεν 
τηρούσε τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 
της ποιότητας ζωής. Ε, ναι δεν προστάτεψε τον 
πολίτη της και τώρα πληρώνει 44.000 ευρω απ 
αυτά που θα πήγαιναν για κοινωνικά έργα. 

ΕΜ, ΔΕΝ προστάτεψε τον πολίτη της, εμ του επι-
βάλει να πληρώσει για το δικό της λάθος; Ποια 
είναι όμως αυτή η κυρά Ελλάδα που δεν μπο-
ρεί να καταλάβει την διαφορά μεταξύ πολίτη 
και υπηκόου και ποιος είναι ο πολίτης που 
γνωρίζει αυτή την διαφορά, ώστε να πάψει να 
είναι υπήκοος- υπάκουος και να σηκώσει κε-
φάλι ως ελεύθερος πολίτης;

ΑΝ ΓΙΑ να βρεις πολίτη, θα χρειαζόσουν την υπο-
μονή του Διογένη που έψαχνε να βρει άνθρω-
πο, την κυρά Ελλάδα την εντοπίζεις εύκολα, 
όταν πίσω απ το προσωπείο της ιστορίας της 
ανακαλύπτεις το κράτος, ανώνυμο μα πάντα 
προσδιορίσημο, σαν τα καρκινικά κύτταρα 
που κατατρώνε οτιδήποτε υγιές κερδίζεται με 
κοινωνικούς – ταξικούς αγώνες κι όταν δεν το 
αναγνωρίζει κανείς κι αρκείται στο προσωπείο 
και στα καλλυντικά του εξωραϊσμού στηρίζο-
ντας όλους εκείνους τους κοινωνικούς φορείς 
και τα κόμματα που θεωρούν αναγκαία την 
ύπαρξη του κράτους για να επιβιώσουν, τότε 
δεν κάνουν τίποτα το διαφορετικό από ένα 
διάλυμα όσο διαρκούν οι εκλογές πριν ξανα-
βουτήξουν τα κεφάλια τους στα σκατά. Καλή 
βουτιά σύντροφοι.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου

oi
ko

ar
g

os
@

ya
h

oo
.g

r

8

Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
4.

04
.2

01
4

ρε
πο

ρτ
άζ

Από πού πάμε για την εκβάθυνση;
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

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

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

«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Οι ελαιουργικές 
επιχειρήσεις
 ΕΛΣΑΠ ΑΕ 

εύχονται 
Καλή Ανάσταση
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 Ο Κώστας πίνοντας την τελευταία γουλιά καφέ, χαράματα 
Τετάρτης, μπήκε στο βαριά φορτωμένο αγροτικό του αυ-
τοκίνητο και ξεκίνησε για την λαϊκή αγορά στο Αιγάλεω. 
Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά πήρε την στροφή στην 
οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακολουθώντας μια ιεροτελε-
στία χρόνων, οι λαϊκατζήδες έστηναν την λαϊκή αγορά. 
Αντάλλασσαν βουβές καλημέρες και αφού τέλειωναν το 
στήσιμο των πάγκων τότε καλημερίζονταν κανονικά. 
Στο δεξί  χέρι του  Κώστα  ήταν ο πάγκος του Πέτρου του 
Αυγορουφήχτρα. Το παρατσούκλι του βγήκε όχι γιατί που-
λούσε αυγά αλλά γιατί πριν πάρει τον πρωινό του καφέ 
στην λαϊκή, ρουφούσε με απίστευτη δεξιοτεχνία τρία 
αυγά. Αυτό ήταν το πρωινό του και τον κράταγε ολόκληρη 
την ημέρα.  Ο αυγουλάς από τα Μέγαρα  ήταν  η χαρά της 
λαϊκής αγοράς, παιδί έξω καρδιά. 
Στο αριστερό χέρι του Κώστα, έστηνε τον πάγκο του ο 
Γιάννης, ο Σφιχτοπίκρης. Το παρατσούκλι του βγήκε γιατί 
ήταν ιδιαίτερα τσιγκούνης και κακιασμένος. Καφέ δεν πα-
ράγγειλε ποτέ από το καφενείο τόσα χρόνια , ακόμα και αν 
είχε ξεπουλήσει όλο τον πάγκο του δεν ήταν ποτέ ευχαρι-
στημένος. Λαχανικά από την Θήβα το βασικό του προϊόν. 
-Έλα ρε Γιάννη, χαμογέλα λίγο, αφού ξεπούλησες σήμερα. 
(Του είπε ο Κώστας πριν από χρόνια.) 
-Ναι αλλά ο παρα-
κάτω, ο γείτονας 
μου πούλησε πε-
ρισσότερα! 
-Αφού έφερε πε-
ρισσότερα λογικό 
είναι!
Βέβαια οι καλές 
εποχές είχαν τε-
λειώσει εδώ και 
τέσσερα χρόνια. 
Δύσκολα έβγαινε 
το μεροκάματο. Ο 
κόσμος αργούσε 
να βγει στην αγο-
ρά, η χρονοκαθυ-
στέρηση μείωνε 
τις αρχικές τιμές 
τον προϊόντων. Ο 
χρόνος μπορεί να 
είναι σχετικός αλλά 
στον κόσμο της λαϊκής αγοράς ήταν αντιστρόφως ανάλο-
γα τιμολογιακός. Όσο μεγάλωνε ο χρόνος παραμονής των 
προϊόντων στους πάγκους τόσο μειώνονταν οι τιμές τους.
Οι πάγκοι είχαν στρωθεί ο καφετζής έφερε τους καφέδες, 
ο Γιάννης έπινε από τον δικό του, μέσα από το πλαστικό 
μπουκάλι και άρχισε την μουρμούρα.  
-Πάει δεν βγαίνει με τίποτα. Ούτε τα πετρέλαια δεν θα βγά-
λουμε σήμερα. Την ατυχία μου μέσα!
Τόσα χρόνια τον ήξεραν, τον άφησαν να συνεχίσει τον μο-
νόλογο του. Στην άκρη του δρόμου, στην αρχή της λαϊκής 
αγοράς φάνηκε μια όμορφη κοπέλα. 
-Σταμάτα ρε Γκρινιάρη έρχεται η   Χιονάτη, από κάποιον 
κάτι θα ψωνίσει. (Του φώναξε ο Πέτρος.)
Η κοπέλα κατευθύνθηκε στον Γιάννη που ήταν και ο πρώ-
τος πάγκος. Ο Σφιχτοπίκρης πήρε το πιο καλό του χαμόγε-
λο για τον σεφτέ της ημέρας αλλά του κόπηκε απότομα.
-Καλημέρα κύριε, κάνουμε ένα έρανο – λαχειοφόρο αγορά 
για το ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες …
-Άσε μας ρε κοπέλα μου, σεφτέ δεν κάναμε ακόμα, θα βά-
λουμε και από την τσέπη μας. Άντε σε παρακαλώ πρωί - 
πρωί… άντε σε παρακαλώ. 
Η κοπέλα αιφνιδιάστηκε από το λεκτικό ηλεκτροσόκ του 
Γιάννη, κατευθύνθηκε προς την άλλη πλευρά της λαϊκής 
αγοράς. 
-Δεσποινίς ( της φώναξε ο Κώστας). 
-Θα περάσω στο τέλος κύριε. 
Η κοπέλα έφυγε σε μια προσπάθεια να μειώσει την ταραχή 
της. Ο Σφιχτοπίκρης γύρισε την πλάτη στον Κώστα. Ήξερε 
ότι με χίλιους κόπους και βάσανα μεγάλωνε ένα τετραπλη-
γικό αγόρι. 

Η ώρα πέρασε σιγά - σιγά άρχισε να μπαίνει ο κόσμος στην 
αγορά. Στην άκρη του δρόμου φάνηκε η κυρά Ντίνα, με το 
χαρακτηριστικό υφασμάτινο καρότσι και την μαύρη μα-
ντίλα στο κεφάλι. Πελάτισσα του αυγουλά από την εποχή 
που φόραγε κοντά παντελόνια και βοηθούσε τον πατέρα 
του στην αγορά. 
-Καλώς την κυρά Ντίνα. Τι να ετοιμάσω για σήμερα; ( Ο 
Πέτρος πρόσεξε ότι η κυρά Ντίνα δεν του έδινε βλέμμα 
σήμερα, ήταν πολύ σφιγμένη.) 
-Πέτρο ..
-Ναι κυρά Ντίνα 
-Να, βάλε όσα αυγά μπορώ να πάρω πάνω στην καρτέλα. 
(Του έβαλε στο χέρι πέντε ευρώ ποσό λιγότερο από την 
αξία μια καρτέλας αυγών. Η οικονομική κρίση είχε φτάσει 
και στην πόρτα της κυρά Ντίνας. Ο Πέτρος πήρε τα λεφτά 
και της δίνει δυο καρτέλες με αυγά!) 
-Μα Πέτρο !
-Δεν μου είπες να σου βάλω όσο κάνουν τα λεφτά που μου 
έδωσες; Πάρ΄ τα σε παρακαλώ. 
Ο Πέτρος ένοιωσε το δάκρυ ευγνωμοσύνης της κυρά Ντί-
νας καθώς της έδινε τα αυγά. Ο Σφιχτοπίκρης δυο πάγκους 
πιο πέρα δεν μπορούσε να χωνέψει ότι σε μια πελάτισσα 
πούλησε δυο καρτέλες αυγά ο συνάδελφος του! Έβγαλε 

το θυμό του ρί-
χνοντας μερικές 
φάπες σε δυο 
μεγάλα λάχανα. Ο 
Κώστας που ήταν 
πιο κοντά στον 
πάγκο του αυ-
γουλά κατάλαβε 
τι έγινε. 
-Ρε Πέτρο νομίζω 
ότι ήσουν λίγο 
υ π ε ρ β ο λ ι κ ό ς . 
Μπορούσες να 
δώσεις μια καρτέ-
λα στην κυρούλα 
και όλα θα ήταν 
εντάξει. Δυο καρ-
τέλες είναι πολύ. 
-Λες να το μά-
θουν οι κότες μου 

και να αρχίσουν τις απεργίες στο κοτέτσι; Κοίτα κακομοίρη 
μου, καθώς πηγαίνεις για Άργος,  μην σταματήσεις και με 
καρφώσεις. Ότι δίνεις με την καρδιά σου δεν πάει χαμένο. 
Η μέρα ήταν δύσκολη, λίγα προϊόντα είχαν πουλήσει από 
τους πάγκους τους. Άλλο ένα οριακό μεροκάματο. Μετά 
από ώρα η κοπέλα με τους λαχνούς φάνηκε να έρχεται 
από το βάθος. Κρατούσε και μια καρτέλα αυγά. Ο Κώστας 
της έκανε νόημα να πάει κοντά του. 
-Πόσο έχει ο ένα λαχνός ; 
-Ένα ευρώ. 
-Δώσε μου είκοσι. (Ο Σφιτοπίκρης μαζεύτηκε κουλούρα 
στον πάγκο του, σαν να έφαγε μαχαιριά στην κοιλιά όταν 
είδε το εικοσάρικο να το παίρνει η κοπέλα.) 
-Ελάτε και από δω δεσποινίς. (Φώναξε ο Πέτρος.) 
Η κοπέλα πρόσεξε ότι ο Πέτρος πουλούσε αυγά, ένοιωσε 
λίγο άβολα όταν ακούμπησε πάνω στον πάγκο με τα αυγά 
την καρτέλα αυγοθήκη για να βγάλει ένα νέο μπλοκ με λα-
χνούς. Ο αγρότες με τα προϊόντα τους έχουν μια σχέση δα-
κτυλικού αποτυπώματος. Ο Πέτρος αναγνώρισε αμέσως 
ότι τα αυγά ήταν δικά του αλλά ήταν επίσης σίγουρος ότι 
δεν είχε πουλήσει στην κοπέλα αυγά. Από την απορία τον 
έβγαλε η ίδια η κοπέλα. 
-Ξέρετε, μια γιαγιούλα δεν είχε λεφτά να μου δώσει και 
μου πρόσφερε αυτή την καρτέλα με αυγά, να την πάω στο 
ίδρυμα. 
-Είχε ένα υφασμάτινο καρότσι και φορούσε μαύρη μαντί-
λα; 
-Μάλιστα κύριε, πως το ξέρετε;
-Στο πα ρε, ότι δίνεις από καρδιάς δεν χάνεται… (η κοπέλα 
απορούσε, ιδιαίτερα όταν είδε τα βουρκωμένα μάτια του 

Κώστα) μην δίνεις σημασία κοπέλα 
μου κάτι δικό μας ήταν. Δώσε μου 
και μένα άλλα είκοσι. 
Ο Σφιχτοπίκρης όταν είδε άλλο ένα 
εικοσάρικο να φεύγει για την κοπέλα 
κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό.
-Δεν είναι δυνατόν από άλλού ψώνισε τα αυγά ετούτη, της 
δίνει και είκοσι ευρώ, πρέπει να τον έχει πειράξει η κρίση. 
(Μονολόγησε και ασυναίσθητα έριξε μερικές ακόμα φάπες 
στα απούλητα λάχανα. ) 
Η μέρα της λαϊκής αγοράς λίγο μετά το μεσημέρι τέλειωνε. 
Ο χρόνος πια ήταν αμείλικτος. Πελάτες δεν πρόκειται πλέ-
ον να περάσουν. Μετά το μεσημέρι ήταν η ώρα των απελ-
πισμένων. Πήγαιναν στους κάδους μήπως είχε απομείνει 
τίποτα για να χορτάσουν την απελπισία τους. Ο Πέτρος 
σιγά - σιγά έβαζε μέσα στο φορτηγάκι ψυγείο τα αυγά του. 
Ο Κώστας δεν είχε πάει πολύ καλά σήμερα. Το μυαλό του 
όμως ήταν αλλού, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα η ιστορία 
με τα αυγά της κυρά Ντίνας. Πάνω στον πάγκο του είχαν 
μείνει διαλεχτά αργείτικα πορτοκάλια. Να τα γυρίσει και 
πίσω τι να τα κάνει , να τα πετάξει στον κάδο τα λυπόταν. 
Με τα χέρια του τα μάζεψε από τα δέντρα του. Ήταν σαν 
να έφτυνε τον ιδρώτα του, Πήρε στο κινητό τηλέφωνο την 
γυναίκα του. 
-Καλούτσικα πήγαμε και σήμερα Κατερίνα. Αλλά μου έχουν 
μείνει λίγα πορτοκάλια από τα πολύ καλά. 
-Δώστα σε κάποιον πελάτη σου. 
-Δεν πατάει ψυχή τέτοια ώρα. 
-Βάλτα σε μια γωνιά κάποιος θα τα πάρει.
-Εντάξει… Πέτρο μου δίνεις δυο χαρτοκιβώτια. 
-Αμέσως .
Ο Κώστας άδειασε τον πάγκο του προσεκτικά τα πορτο-
κάλια μέσα στα κιβώτια. Και τα άφησε στην άκρη του πε-
ζοδρομίου. 
-Ότι δίνεις από καρδιάς δεν πάει χαμένο. ( Είπε στον Πέτρο 
που τον κοιτούσε.)  
-Αν δεν με καρφώσεις στις κότες μου, δεν θα πω τίποτα 
στις πορτοκαλιές σου.
-Μα καλά τους αφήνεις τα πορτοκάλια; (Ρώτησε απογοη-
τευμένος ο Γιάννης.) 
-Και τι να τα κάνω, και να τα πάω πίσω παραπάνω πετρέ-
λαιο θα κάψω. 
Το παραπάνω κόστος πετρελαίου λειτούργησε καταλυτικά 
στο μυαλό του Γιάννη. 
-Πέτρο δώσε μου και μένα δυο κουτιά. 
Οι δύο γείτονες κοιτούσαν απορημένοι τον Γιάννη που δεν 
έδινε στον άγγελο του νερό να γεμίζει λάχανα τα δυο χαρ-
τοκιβώτια.   Ο Κώστας άρχισε να βάζει τα τελάρα του στο 
αγροτικό αυτοκίνητο. 
-Τελικά κακώς λένε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ορίστε 
από μια τυχαία κουβέντα και ο Σφιχτοπίκρης προσφέρει, 
δίνει τα λάχανα του. ( Δεν πρόλαβε να τελειώσει την σκέψη 
του όταν άκουσε καυγά πίσω του. Ο Πέτρος  είχε εκσφεν-
δονίσει ένα αυγό στην πλάτη του Γιάννη. Ήταν έτοιμος να 
του χιμήξει.)
-΄Ήρεμα, Πέτρο. 
-Καλά δεν είδες τι κάνει ο βρομιάρης; 
-΄Ε όχι, και βρομιάρης…. Σήμερα είναι άλλος άνθρωπος. 
-Καλά δεν είδες τίποτα. 
-Όχι. 
-Κατούρησε μέσα στα λάχανα που θα αφήσει. 
-Και εγώ πιο ελαφρύς θα είμαι, λιγότερο πετρέλαιο θα 
κάψω…
Ανταπάντησε ο   Σφιχτοπίκρης μπήκε «ανακουφισμένος» 
στο αμάξι του και έφυγε. 
 
*Η ιστορία στηρίχτηκε σε πραγματικά γεγονότα, άλλο ένα 
δείγμα του μεσογειακού μας ταμπεραμέντου. Ένας λαός 
που δεν μπορεί ακόμα να διαχειριστεί τα συναισθήματα 
του. Υπερβολική η προσφορά του Αυγουλά, αηδιαστική η 
πράξη του Σφιχτοπίκρη, ευτυχώς στο ενδιάμεσο υπάρχει 
κάποια κυρά Ντίνα λογικά σκεφτόμενη αξιοποιεί κατάλλη-
λα τα αυγά που δεν θα μπορούσε να καταναλώσει σε μια 
εβδομάδα. 
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Στην λαϊκή αγορά….
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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 περισσότε-
ροι θέλουν να το καλύψουν με παλιά και φθαρμένα υλικά. Έτσι όμως 
μάλλον 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 
προσώπων 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 μηρυκά-
ζουν αυτό που υπήρχε.
Δεν πρόκειται για σωσίβια ή για σκιάχτρα αλλά για απόπειρες εξορ-
θολογισμού της ανορθολογικής μεταπολιτευτικής πελατειακής δια-
χείρισης των κοινών. Δεν αλλάζουμε «παράδειγμα», απλώς αλλάζου-

με «εχθρούς».
Αρνούμενοι να συγκινδυνεύσουν μαζί με τους 
εταίρους συνδαιτυμόνες τους αρκετοί (κυρίως 
παλιές καραβάνες και διανοούμενοι της Πλα-
τείας) επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη φωνή 
της απόγνωσης των άλλων και να μεταμφιε-
στούν σε νεο-σωτήρες.
Χρησιμοποιούν το φαντασιακό ή και το συ-
ναισθηματικοπαρορμητικό για να χειριστούν 
– ιδίοις ωφελήμασι – το πραγματικό.
Μεγαλοστομίες και κούφιες διακηρύξεις κα-
θώς και ατομικοί πολιτικοί αυτοπροσδιορισμοί 
αναδεικνύουν για μια ακόμα φορά το κενό 
στρατηγικής και αντικαθιστούν το σχέδιο και 
το πρόγραμμα.
Δεν φταίει η κρίση που η Αριστερά δεν μπορεί 

να διαμορφώσει όρους στρατηγικών συμμαχιών ή που ορισμένοι 
πολιτικοί περιμένουν να αλλάξουν τα πράγματα για να «κάνουν τα 
ίδια». Υπεύθυνες είναι οι εκάστοτε ηγετικές ομάδες των αριστερών 
κομμάτων που επιμένουν στην απόλυτη ορθότητα των ιδεολογημά-
των 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. 
Παπαγγελής (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 («αντιστασια-
κές») κουκούλες;
Είναι άλλο ο δικομματισμός ΠΑΣΟΚ – ΝΔ κι άλλο η «τιτανομαχία» 
ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ;
Είναι άλλο η επιβίωση του ρουσφετιού κι άλλο η αναβίωση της δι-
απλοκής;
Είναι άλλο ο Καλάσνικωφ ως ποιητής κι άλλο ο Καλάσνικωφ ως κα-
τασκευαστής 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 
άλλοι τις εξόδους κινδύνου για να μας βγάλουν έξω από τη Δημο-
κρατία.
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
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Γιάννης Μανιάτης
Υπουργός Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η Τζαβέλα με το ΚΚΕ στην Επίδαυρο
Κάλεσμα του κόσμου της Επιδαύρου, απεύθυνε η υποψήφια δήμαρχος  με την «Λαϊκή Συσπείρωση», 
Τζαβέλα Κατερίνα. Επισήμανε την αναγκαιότητα της ενιαίας πολιτικής μάχης τόσο για τον δήμο, όσο 
για την περιφέρεια αλλά κυρίως για τις Ευρωεκλογές  με δυνατό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.
Όπως τονίζει: «Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να εκφράσουμε με την ψήφο μας την αγα-
νάκτηση μας, την αντίθεση μας στην πολιτική που ακολουθείται σε βάρος του λαού. Η ψήφος στο 
συνδυασμό της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ είναι ξεκάθαρη επιλογή ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα, ενάντια  
στους αντιλαϊκούς νόμους που έχουν ψηφιστεί πριν και μετά τα μνημόνια, χωρίς παρερμηνείες. Θα 
είναι δύναμη για τον ίδιο τον λαό».

Νέα Αντίληψη: Συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο
Με δεκαπέντε νέα ονόματα συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο «Νέα Αντίληψη» του δήμου Επιδαύρου.
Πρόκειται για τους: Βρεττός  Νικόλαος, Καλογεροπούλου  Σοφία, Καραφωτιά  Μιμίκα, Κόλλιας  Αθα-
νάσιος,  Κουτσούκος  Ιωάννης, Κωστάκη  Κων/να,  Κωστούρος  Αθανάσιος, Λούκος  Γεώργιος, Μακρής  
Γιώργος, Μπλάτσου  Σούλα, Ρέκκας  Γιώργος,  Σέρφα – Κορολή  Καλλιόπη, Σταμούλης  Αναστάσιος, 
Ταρσινός  Γρηγόριος, Τσόλης Γεώργιος.  

Λύσεις υπόσχεται ο Σφυρής
«Η Δημοτική Συνεργασία Ερμιονίδας, έχει ήδη σχεδιάσει και επεξεργαστεί, την λύση των προβλημά-
των μας» επισημαίνει με δήλωσή του ο υποψήφιος Δήμαρχος Ερμιονίδας, Επικεφαλής της Δημοτικής 
Συνεργασίας Ερμιονίδας Δημήτρης Σφυρής.
Στην δήλωσή του με αφορμή τις γιορτές του Πάσχα, ο κος Σφυρής μεταξύ άλλων τονίζει:
«Η εξέλιξη του μέλλοντος προϋποθέτει όμως γνώση, εμπειρία,  αποτελεσματικότητα και  στελέχη που 
κατέχουν την τεχνογνωσία, να οδηγήσουν τον τόπο μας μπροστά.
Όταν αυτές οι δυνάμεις ενώνονται συμπαρασύρουν και άλλες δυνάμεις και ενισχύουν την προοπτική 
για ένα καλύτερο αύριο.
Τότε το νέο και οι καινοτομίες γίνονται πράξη.
Χρειάζεται ένα σχέδιο λοιπόν, ρεαλιστικό, αξιόπιστο, εμπεριστατωμένο και κοινωνικά αποδεκτό. Ένα 
σχέδιο που να αξιοποιεί όλους τους πόρους, τις ευκαιρίες , τις δυνατότητες που υπάρχουν και κυρίως 
όλο το ανθρώπινο δυναμικό που θα το εφαρμόσει.
Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και αποτυπώνει τις ανάγκες μας και δίνει λύσεις στα προβλήματα του 
τόπου μας, αφουγκράζεται τις αγωνίες και τις προτεραιότητες των συμπολιτών μας».

3 νέα ονόματα με τον Γεωργόπουλο
Η «Δυνατή Ερμιονίδα», όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, συνεχίζει την παρουσί-
αση των υποψηφίων συμβούλων με τη δημοσιοποίηση 3 νέων ονομάτων: 
Αντωνιάδη Ελένη, Δήμιζας Κωνσταντίνος, Σαράντου Θεοδώρα.

Στους 52 η Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας
Πέντε νέα ονόματα ανακοινώθηκαν ότι συμμετέχουν στο συνδιασμό «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιο-
νίδας», φτάνοντας τους 52.
Πρόκειται για τους:  Δαγρές  Σωτήριος, Σοφικίτης  Κωνσταντίνος, Βλάσση - Κορδώνη  Ελένη, Χρυσαν-
θοπούλου Αικατερίνη, Βάθης Νικόλας.
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Τόμπρας, Βασιλείου, Πετρουλάς,  Αργύρης στο συνδυασμό «Ναύπλιο Νέα Ελπίδα» 

Ο Γραμματικόπουλος συνεχίζει να εκπλήσσει
Τέσσερα νέα ονό-
ματα που συμπερι-
λαμβάνονται στο 
δυναμικό του συν-
δυασμού  «Ναύπλιο 
Νέα Ελπίδα», ανα-
κοίνωσε ο Χρήστος 
Γραμματικόπουλος. 
Πρόκειται για τους 
Γιώργο Τόμπρα, 
Σπύρο Βασιλείου, 
Κώστα Πετρουλά 
και Παναγιώτη Αρ-
γύρη οι οποίοι δηλώνουν την στ΄’ηριξή 
τους στο πρόσωπο του υποψήφιου δη-
μάρχου Ναυπλίου.
Ο επιχειρηματίας Γιώργος Τόμπρας επιση-
μαίνει μεταξύ άλλων ότι «...Χρειαζόμαστε, 
επιτέλους, τους επιτυχημένους επαγγελ-
ματικά ανθρώπους να διαχειρισθούν το 
αύριο του Δήμου μας. Και ο Γραμματικό-
πουλος είναι αναμφίβολα από τους πλέον 
επιτυχημένους...».
Αναλυτικά τονίζει «Δημοκρατία σημαίνει 
συμμετοχή. Συμμετοχή σημαίνει ενεργό 
ρόλο στο αυριο του Δήμου. Και το αύριο 
του Δήμου είναι, σε αυτή την κρίσιμη επο-
χή, στα χέρια όλων μας. Είναι χρέος μας να 
το διαχειριστούμε σωστά και με κριτήριο 
το συλλογικό συμφέρον του Δήμου μας. 
Στην προσπάθειά μας αυτή χρειαζόμαστε 
ανθρώπους που έχουν αποδείξει ως επι-
τυχημένοι επιχειρηματίες πως οι ικανότη-
τές τους μπορούν να εγγυηθούν ένα Δήμο 
κερδοφόρο με εξωστρέφεια, κοινωνικό 
πρόσωπο για όλους ανεξαιρέτως και ειδι-
κά με μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες. 
Άνθρωποι σαν το Χρήστο Γραμματικό-
πουλο μπορούν να εγγυηθούν ευημερία 
για το αυριο, με ανάπτυξη και πρόοδο για 

ολους τους δημότες του Δήμου μας. Η επι-
τυχημένη του πορεία στον επαγγελματικό 
του τομέα και η ενεργός δράση του ως 
πολίτης αποτελούν ισχυρό εφόδιο στον 
αγώνα να γίνει ο Δήμος Ναυπλιέων παρά-
δειγμα για ολόκληρη την Ελλάδα. 
Σε αυτή την προσπάθεια συντάσσομαι 
στο πλευρό του Χρήστου Γραμματικόπου-
λου για να βοηθήσω ενεργά στην επίτευ-
ξη αυτού του οράματος. Δεν υπάρχουν 
πλέον περιθώρια για νέα αδιέξοδα ούτε 
υπάρχει πλέον πολυτέλεια χαμένου χρό-
νου. Υπάρχει νέα ελπίδα. Ας μην χάσουμε 
αυτή την ευκαιρία.»

Αντίστοιχα από την πλευρά του ο τμημα-
τάρχης των ΕΛΤΑ Σπύρος Βασιλείου, επιση-
μαίνει: «Θέτω υποψηφιότητα στις επερχό-
μενες δημοτικές εκλογές στο συνδυασμό 
‘’Ναύπλιο Νέα Ελπίδα’’με το Χρήστο Γραμ-
ματικόπουλο . Είμαι από την πρώτη στιγ-
μή στο πλευρό του Χρήστου Γραμματικό-
πουλου και του συνδυασμού που αυτός 
ηγείται, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον αδέ-
καστο χαρακτήρα, στη δημιουργική διά-
θεση, τη δυναμικότητα, την ευαισθησία 
και την ανθρωπιά που διακατέχει τόσο το 
Χρήστο Γραμματικόπουλο, όσο και όλους 

τους συνυποψήφιους 
του συνδυασμού.» 
 
Και συμπληρώνει ο κος 
Βασιλείου: «Υπήρξα 
πάντα και θα εξακολου-
θώ να είμαι άνθρωπος 
που πιστεύει θερμά 
και υπερασπίζεται ότι 
όλοι μαζί μπορούμε να 
προσπαθήσουμε, ώστε 
το αύριο να είναι καλύ-
τερο από το σήμερα. 
Ζητώ την εμπιστοσύ-
νη σας, σας υπόσχομαι 
να φανώ αντάξιος των 
προσδοκιών σας και να 
συνδράμω μ’ όλες μου 
τις δυνάμεις στην επί-
λυση των προβλημάτων 
της πόλης μας.»

Από την πλευρά του ο 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Κώστας Πετρου-
λάς σημειώνει:  «Έχοντας την τύχη να 
έχω μεγαλώσει σε μία τόσο προικισμένη 
από τη φύση και από την ιστορία πόλη 
όπως είναι το Ναύπλιο και δραστηριο-
ποιούμενος στο χώρο της Αρχιτεκτονι-
κής, έχω κτίσει ένα όραμα αισθητικής 
αναβάθμισης της πόλης μας. Δυστυχώς 
πέρασαν αρκετά χρόνια υποβάθμισης της 
περιοχής μας πολιτιστικά - τουριστικά. 
Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία της χώρας καλούμαστε όλοι και 
όλες με όση γνώση και δύναμη διαθέτου-

με να δημιουργήσουμε το Ναύπλιο που 
ονειρευόμαστε για εμάς και για τα παιδιά 
μας.»

Τέλος, ο κος Παναγιώτης Αργύρης που συ-
μπεριλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο, είναι 
ένας ακόμη νέος άνθρωπος που έρχεται 
να τονίσει την ανανέωση του αυτοδιοικη-
τικού προσωπικού.   Είναι αγρότης – επι-
χειρηματίας. Μέσα από την έντονη δράση 
του ως μέλος του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ (Μάνεση – 
Πουλακίδας), έχει ξεχωρίσει για τον έντιμο 
και ευθύ χαρακτήρα του.
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Μια ακόμα  τιμητική διάκριση για τον 
μαθητή του Δημοτικού Ωδείου Άρ-
γους, Ευάγγελο Ρεβίθη.  Ο Ευάγγελος 
(13 ετών) ξεκίνησε μαθήματα βιολιού 
σε ηλικία 8 ετών και συνεχίζει στην 
τάξη του Νίκου Μάνδυλα (κορυφαίος 
Α΄ στην  Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
). Συμμετέχει τακτικά σε συναυλίες  
και σεμινάρια. 
Το χάρισμά του φάνηκε από την αρχή 
των σπουδών του και η εξέλιξή του 
ήταν  πολύ γρήγορη. 
Τον Ιούλιο του 2013 επέτυχε  το 1ο 
Βραβείο στη 2η Διεθνή Θερινή Ακα-
δημία Βόλου. 
Τον Ιανουάριο του 2014 διακρίθηκε 
με υποτροφία από την ομάδα των 
σολίστ της Κρατικής Ορχήστρας Αθη-
νών στα πλαίσια του προγράμματος  
«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΉ»
 Τέλος το  Σάββατο, 5 Απριλίου 2014 
έλαβε  το 2ο Βραβείο της Α’ κατη-
γορίας, στους Πανελλήνιους δια-
γωνισμούς «ΦΙΛΩΝΑ».  Δεν είναι η 
πρώτη φορά που σπουδαστές του 
δημοτικού ωδείου συμμετέχουν και 
διακρίνονται σε πανελλήνιους δια-
γωνισμούς ή άλλες διοργανώσεις.  

Η προσήλωση της κοινότητας του 
Ωδείου στην ορθή μουσική διδασκα-
λία  αποδίδει καρπούς, τόσο σε επί-
πεδο παρεχόμενων τίτλων σπουδών 
ή προετοιμασίας για άλλα μουσικά 
ιδρύματα, όσο και σε επίπεδο διακρί-
σεων.
Οι Μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», 
οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 
1976, συνεχίζουν την πορεία τους, 

διαχωρίζοντας τη θέση τους 

σε σχέση με άλλους διαγωνι-

σμούς. Με την άψογη από την 

ίδρυσή τους διοργάνωση και 

την ανιδιοτελή συνεργασία 

τους από το 2000  με το Ωδείου 

Αθηνών και τις  Επιτροπές του, 

σκιαγραφείται αξιοκρατικά η 

εικόνα που παρουσιάζει ο εξε-

ταζόμενος, εκείνη τη στιγμή 

της εξέτασής του, γνωρίζοντάς 

του συγχρόνως, αν το επιθυμεί,   

τα σημεία βελτίωσής του για τη 

μελλοντική καταξίωσή του.

Οι διαγωνισμοί  Ταλέντα - Βραβεία 

«ΦΙΛΩΝΑ» 2014, περιλαμβάνουν :

1. Διαγωνισμό  ΠΙΑΝΟΥ

2. Διαγωνισμό  ΚΙΘΑΡΑΣ

3. Διαγωνισμό  ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί - 

Βιόλα - Τσέλο)
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To πυρηνελαιουργείο
ΑΦΟΙ ΚΟΥΦΑΚΗ 

Α.Β.Ε. 
εύχεται σε όλους 

Χρόνια πολλά,
Χριστός Ανέστη

Δεύτερο βραβείο στους πανελλήνιους διαγωνισμούς «Φίλωνας» 
για τον Ευάγγελο Ρεβίθη.

Ο Άγιος Ληστής του 
Γολγοθά στις φυλακές

Η Διακονία των κρατουμένων «Ο Άγιος Λη-
στής του Γολγοθά», της Ορθοδόξου Αδελ-
φότητος «Η Οσία Ξένη» (Πλαγιάρι-Θεσσα-
λονίκης)  με επικεφαλής τον πνευματικώς 
Προϊστάμενο αυτής, Αρχιμανδρίτη Γερβάσιο 
Ιωάν. Ραπτόπουλο, θα επισκεφθεί την Παρα-
σκευή, στις 10.00΄π.μ. και 12.00΄μ. το Κατά-
στημα Κράτησης Ναυπλίου και το Αγροτικό 
Κατάστημα Κράτησης Τίρυνθας αντίστοιχα, 
με τη συμμετοχή 70 συνεργατών και συνδρο-
μητών της «Διακονίας».  
Η εκδήλωση περιλαμβάνει: Εκκλησιαστι-
κούς πασχαλινούς ύμνους και χριστιανικά 
εμβατήρια.  Συνοπτική δέηση «υπέρ των εν 
Φυλακαίς όντων». Προσφώνηση των Διευθυ-
ντών. 4. Αντιφώνηση και επίκαιρη ομιλία του 
π. Γερβασίου. Προσφορά δεμάτων στον κάθε 
κρατούμενο χωριστά, περιέχοντα είδη βασι-
κής ανάγκης και εορτάσιμα δώρα. 
Η Διακονία των κρατουμένων «Ο Άγιος Λη-
στής του Γολγοθά», ιδρύθηκε το 1978 και στα 
37 χρόνια λειτουργίας της μέχρι σήμερα έχει 
αποφυλακίσει από όλες τις Ελληνικές Φυλα-
κές και Φυλακές άλλων χωρών, ενώ παράλ-
ληλα έχει εξοφλήσει τις μικροποινές απόρων 
φυγοποίνων, συνολικά 15.650 άπορους μι-
κροποινίτες κρατουμένους και φυγοποίνους 
από 90 χώρες του κόσμου, με αντίστοιχη δα-
πάνη 4.600.000,00 ευρώ, η οποία καταβλήθη-
κε στο Δημόσιο Ταμείο. Και οι αποφυλακίσεις 
συνεχίζονται.

Βραβείο Ποίησης 
στον Σπύρο Καραμούντζο

Ο Σπύρος Καρα-
μούντζος βραβεύ-
τηκε στην Κίνα για 
την ποιητική του 
συλλογή Poet’s 
Garden (Ο Κήπος 
του Ποιητή), έκδο-
ση της Αργολικής 
Αρχειακής Βιβλιο-
θήκης Ιστορίας & 
Πολιτισμού.  
Πολλά συγχαρη-
τήρια αξίζουν 

στον συμπατριώτη μας εκπαιδευτικό - λογο-
τέχνη  Σπύρο Καραμούντζο, για την βράβευ-
σή του ως ένας από τους καλλίτερους ποιητές 
της χρονιάς 2013 στον κόσμο (BEST POET OF 
THE YEAR 2013) από το IPTRC της Κίνας (Κέ-
ντρο Έρευνας της Διεθνούς Ποίησης και Με-
τάφρασης) με Πρόεδρο τον Dr.ZHANG ZHI. 
Το Κέντρο αυτό, βραβεύει κάθε χρόνο αξιό-
λογους διεθνείς ποιητές που έχουν μεταφρα-
στεί στ’ αγγλικά. Ο Σπύρος Καραμούντζος 
με τη συλλογή του «Ο Κήπος του Ποιητή» 
(POET’S GARDEN) σε αγγλική απόδοση της 
ικανής και έμπειρης Ζαχαρούλας Γαϊτανάκη, 
η οποία είναι και αυτή ποιήτρια, ξεχώρισε 
αμέσως από την Επιτροπή Κρίσης των Βρα-
βείων για το 2013. 
«Ο Κήπος του Ποιητή» (POET’S GARDEN) εκ-
δόθηκε στην αγγλική γλώσσα, από την  Αρ-
γολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολι-
τισμού τον Αύγουστο του  2013.
Ήδη πολλά ποιήματά του βιβλίου αυτού με-
ταφράστηκαν στα κινέζικα και φιλοξενήθη-
καν σε λογοτεχνικά περιοδικά της Κίνας και 
της Κορέας. 
Μάλιστα, το έγκυρο τριμηνιαίο περιοδικό « 
THE WORLD POETS QUARTERLY» (Ο Κόσμος 
των ποιητών) κυκλοφόρησε με ολοσέλιδο 
εξώφυλλο τον ποιητή ενώ το Κορεάτικο πε-
ριοδικό « THE INTERNATIONAL LITERARY ART 
MAGAZINE» (Διεθνές λογοτεχνικό περιοδικό 
τέχνης) φιλοξενεί ποιήματα του.
Τούτο τον καιρό, μια άλλη μακρινή χώρα γεύ-
εται τους καρπούς του « Κήπου του Ποιητή». 
Η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη χώρα της 
Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία, είναι ο νέος 
τόπος που φιλοξενεί πολλά ποιήματά του σε 
διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, μεταφρα-
σμένα στα Βραζιλιάνικα. 
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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.

Παρακαλώ μην παρκάρετε μας χαλάτε τη μόστρα...!
Νίκος Αντωνόπουλος

3ο Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής-Δημι-
ουργικής Έκφρασης Δήμου Άργους- Μυκηνών
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους – Μυκηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Σχο-
λικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας, ετοιμάζει 
μεγάλη καλλιτεχνική γιορτή για τη μαθητική κοινότητα του Δήμου Άργους - Μυκηνών. 
Με συμμετοχή  σχολείων του Δήμου μας - Δημοτικά, Γυμνάσια και  
Λύκεια, θα   πλαισιώσουν με τη φαντασία των μαθητών και τη γνώση των 
δασκάλων και καθηγητών την ανοιξιάτικη   καλλιτεχνική μας συνάντηση. 
Το 3ο Φεστιβάλ Μαθητικής Καλλιτεχνικής & Δημιουργικής Έκφρασης Δήμου Άργους 
– Μυκηνών, θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 6 έως Κυριακή 11 Μαΐου 2014, στο 
Θέατρο του Μπουσουλοπούλειου Γυμνασίου και στο πλαίσιο του θα δεχθούμε θε-
ατρικές, μουσικές & χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις καλλιτεχνικής δημιουργίας 
(φωτογραφίας,  ζωγραφικής, κατασκευών, πηλού, κ.λ.π.), μικρά ντοκιμαντέρ, ταινίες 
κινουμένων σχεδίων, μαθητικό έντυπο και οποιαδήποτε άλλη καινοτόμα καλλιτεχνι-
κή δράση αναπτύσσουν οι μαθητές στα σχολεία τους. 

Με εκτίμηση Δελής Νικόλαος, Μέλος Κ.Ε.Δ.Α-Μ
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Σᾶς ἔριξα μιὰ μουλωχτὴ σπόντα τὴν περασμένη 
ἑβδομάδα. Τετράσποντη ἦταν! Εἶπα: «Ἐκτὸς ἂν 
παίζουν κι ἄλλα σενάρια» κι ὅλοι θὰ ἀναρωτηθή-
κατε ποιὰ μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὰ τὰ σενάρια ποὺ πι-
θανὸν νὰ «παίζουν». Λυπᾶμαι ποὺ σᾶς τὸ λέω, 
ἀλλὰ δὲν θὰ σᾶς τὸ ἀποκαλύψω, γιὰ τρεῖς λόγους: 
α) δὲν εἶμαι σίγουρη, εἰκασίες μπορῶ νὰ κάνω 
μόνο, β) αὐτὲς οἱ εἰκασίες μπορεῖ νὰ μὲ ὁδηγήσουν 
στὴν «στενὴ» καὶ δὲν ἔχω κάνει μέχρι τώρα φυ-
λακὴ, ἄσε ποὺ δὲν ἔχω κανένα ταλέντο γιὰ φυλα-
κισμένη καὶ γ) σᾶς τὰ εἶπε ὁ Μπαλτᾶκος: «Ὑπάρ-
χουν ἀλλοῦ πορτοκαλιὲς…» καὶ δὲν ἐννοοῦσε 
τὸ ΚΚΕ οὔτε τὸν ΣΥΡΙΖΑ. Ἂν τὰ σκεφτεῖτε ὅμως 
μόνοι σας τὰ ὅσα διαβάσατε τὴν προπερασμένη 
ἑβδομάδα, θὰ φτάσετε στὸ ἴδιο συμπέρασμα καὶ 
σεῖς. Δὲν εἶναι δύσκολο! Γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη 
διέξοδος καὶ λύση στὸ πρόβλημα τῆς διακυβέρνη-
σης τῆς χώρας μετὰ τὶς ἑπόμενες ἐθνικὲς ἐκλογὲς. 
Ἐγὼ ἔκανα τὸ καθῆκον μου καὶ σᾶς ἔδωσα τροφὴ 
γιὰ σκέψη, χωρὶς νὰ διακινδυνεύσω τὴν… προσω-
πικὴ μου ἐλευθερία.

Σᾶς ἔχω ἑτοιμάσει βεβαίως καὶ ἕνα ἄλλο θεματάκι. 
Θυμόσαστε ποὺ εἶπα κάποτε ὅτι κάποια φορὰ θὰ 
μιλήσουμε γιὰ τὸ σὲξ. Ἑτοίμασα 2 κείμενα γιὰ τὸ 
σὲξ καὶ περίμενα νὰ περάσει ἡ Σαρακοστή. Τὶ στὴν 
ευχὴ πιὰ; Μεσούσης τῆς Σαρακοστῆς, ποὺ δὲν 
εἶναι σαρακοστὴ, μᾶλλον πρὸς τὴν Πεντηκοστὴ 
φέρνει, ―ἑπτὰ ἑβδομάδες,― περιμένατε νὰ σᾶς κο-
λάσω; Οὔτε ποὺ θὰ τὸ σκεπτόμουνα. Τώρα ποὺ 
πέρασε τὸ Πάσχα, ἔπιασε σειρὰ, τὸ θεματάκι αὐτὸ. 
Σήμερα θὰ συνεχίσουμε τὸ θέμα τῆς περασμένης 
ἑβδομάδας, ἐπειδὴ δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ παράξενα, 
οὔτε νὰ ἀφήνω θέματα στὴ μέση. Τὰ λίγο παρά-
ξενα τὰ ἀντέχω, τὰ πολὺ παράξενα εἶναι ποὺ μοῦ 
σπάζουν τὰ νεῦρα.

Θὰ μιλήσουμε γιὰ παραξενιὲς ποὺ βλέπουμε κάθε 
μέρα καὶ δὲν «παίζει» τὸ μάτι μας καθόλου. Ξε-
κινᾶμε μὲ τὴν ἵδρυση κόμματος. Πῶς ἱδρύεται ἕνα 
κόμμα; Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, πρέπει νὰ πάρει ἄδεια 
ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο. Τὶ εἶναι ὁ Ἄρειος Πάγος τώρα; 
Τὸ ἀνώτατο δικαστήριο τῆς χώρας, οἱ ἀποφάσεις 
τοῦ ὁποίου δὲν ἀμφισβητοῦνται ἀπὸ κανέναν. 
Καλὰ μέχρι ἐδῶ; Ὁ Ἄρειος Πάγος λοιπὸν ἔδωσε 
ἄδεια νὰ λειτουργήσει ἕνα κόμμα καὶ ὅλοι ἐμεῖς, 
ἀμφισβητώντας τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, 
δὲν τὸ δεχόμαστε. Ἤτοι ἐμεῖς κρίνουμε καλύτερα 
ἀπ’ τὸν Ἄρειο Πάγο. Καὶ ὅταν λέω «ἐμεῖς», δὲν 

ἐννοῶ ἀκριβῶς ἐμᾶς, ποὺ ἀγόμεθα καὶ φερόμεθα 
ἀπὸ τοὺς ἐπιτήδειους, ἀλλὰ τοὺς πληρωμένους 
κοντυλοφόρους, ποὺ γνωρίζουν ὅλη… τὴν ἀλή-
θεια καὶ μᾶς παρασύρουν ὅπου τοὺς κάνει κέφι.

Κουβεντιάζουμεμε, εἴτε σᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, δη-
μοκρατικότατα γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ. Ποὺ δὲν σᾶς 
ἀρέσει! Ἐν τάξει, οὔτε ἐμένα μ’ ἀρέσει. Αὐτὰ τὰ 
ναζιστικὰ, τὰ «Sieg Heil», οἱ παράξενοι καὶ βλα-
κώδεις χαιρετισμοὶ, τὰ κομματικὰ τραγούδια καὶ οἱ 
ὕμνοι, οἱ κομματικὲς παρελάσεις κλπ μὲ ἐνοχλοῦν 
ἀφάνταστα, χωρὶς νὰ ἔχω ζήσει τὸν ναζισμὸ. Ἀλλὰ 
δὲν θὰ καταδίκαζα ποτὲ κανέναν γιὰ τὰ «πιστεύω» 
του. Αὐτὸ σημαίνει Δημοκρατία! «Διαφωνῶ μὲ 
αὐτὸ ποὺ λὲς, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπιστῶ μέχρι θανά-
του τὸ δικαίωμὰ σου νὰ τὸ λὲς», εἶναι ἡ παρακα-
ταθήκη ποὺ μᾶς ἄφησε ὁ François-Marie Arouet, 
εὐρύτερα γνωστὸς ὡς Βολταῖρος. Ποὺ ἐμεῖς ἔχου-
με ξεχάσει!

Ἀκοῦμε ὅτι στὴν δημοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδι-
έξοδα. Ὅπως μεταφράζω ἐγὼ τὰ πράγματα, ἄν 
αὐτὁ ἀληθεύει, εἴτε δὲν ἔχουμε δημοκρατία εἴτε τὸ 
μόνο ἀδιέξοδο στὴν ζωὴ μας εἶναι ἡ ΧΑ, διαλέγετε 
καὶ παίρνετε. Ἂν θέλουμε νὰ μὴν ἔχουμε φασίστες, 
τὸ σύνθημα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικρατεῖ δὲν εἶναι 
τὸ «τσακίστε τοὺς φασίστες», ἀλλὰ τὸ «πεῖστε 
τοὺς φασίστες». Πεῖστε τους ὅτι ἔχουν ἄδικο, προ-
σπαθῆστε νὰ τοὺς ἀλλάξετε μυαλὰ. Ἀγνοῶντας 
τους, δὲν ἐπιτυγχάνουμε τίποτα, ἐκτὸς ―ἴσως― ἀπὸ 
τοῦ νὰ τοὺς δυναμώνουμε καὶ ―στὰ σίγουρα!― νὰ 
κολακεύουμε τὴν ματαιοδοξία μας, ὅτι, τάχα μου, 
δὲν ἔχουμε, ἐμείς οἱ δημοκράτ ες, καμιὰ σχέση μὲ 
τοὺς… ἔτσι κι ἀλλιῶς, βάλτε ὅποια ἐπίθετα θέλετε 
ἐκεῖ, δὲν ἔχει καὶ μεγάλη διαφορὰ, τὸ ἀποτέλεσμα 
εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο: Ὑποκρισία καὶ ἀσυνεννοη-
σία!

Ἂν τὰ πράγματα ἦταν ἔτσι, μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἀπομονώσουμε καὶ ἄλλα κόμματα μὲ τὶς ὅποιες 
φασιστικὲς συμπεριφορὲς ἔχουν ἐπιδείξει στὸ 
παρελθὸν. Μήπως ἡ διαγραφὴ βουλευτῶν ἀπ’ 
τὸ κόμμα, χωρὶς τὴν σύγκλιση καὶ ἀπόφαση τῶν 
ἁρμοδίων ὁργάνων, εἶναι φασισμὸς; Ἔχει συμβεῖ 
ἐπανειλημμένα ἀπ’ τἁ δύο κόμματα τῆς συμπολί-
τευσης. Μήπως τὸ «λυντσάρετε τὸν Πάχτα» τοῦ 
Καμένου δὲν εἶναι δημοκρατικὸ, γιατὶ δημοκράτες 
δὲν γινόμαστε ὅταν μᾶς παίρνουν οἱ κάμερες καὶ 
ἀκούει ὁ λαὸς; Εἴτε εἴμαστε πάντα, μὲ ἢ χωρὶς κά-

μερες, εἴτε δὲν εἴμαστε καθόλου. Τὸ «τὸ Σύνταγμα 
καταλύεται στὰ πεζοδρόμια», ποὺ ἀκούσαμε ἐξ 
ἐπισήμων χειλέων τοῦ ΚΚΕ, εἶναι καὶ φασιστικὸ καὶ 
ἀπειλητικὸ! Κάτι τρέχει λοιπὸν μὲ τὴν ΧΑ. Μήπως 
ἀπώτερος σκοπὸς μας εἶναι νὰ τῆς ἀνεβάσουμε τὰ 
ποσοστὰ; Μακάρι νὰ βγῶ ψεύτρα, ἀλλὰ ἔχω τὴν 
ἐντύπωση ὅτι ἐκεῖ τὸ πᾶνε. Δηλαδὴ, γιὰ νὰ δια-
πιστώσουν ὅτι ἡ ΧΑ εἶναι ἐγκληματικὴ ὁργάνωση, 
ἔπρεπε νὰ βρεθεῖ ἕνας ἀλητάμπουρας ἐγκληματί-
ας νὰ σκοτώσει τὸν Φύσσα; Καὶ δίναμε ἄδειες ἀπ’ 
τὶς φυλακὲς στὸν Χριστόδουλο Ξηρὸ, ποὺ ἔπρεπε, 
λέει, νὰ συνηθίσει νὰ ζῇ ἐλεύθερος, μὲ μιὰ κατα-
δίκη ἑξάκις ἰσόβια! Μὲ τὸ βιβλίο τοῦ Κουφοντίνα 
στὶς προθῆκες τῶν βιβλιοπωλείων μας, νὰ πουλά-
ει σὰν νερὸ, ἕχουμε τὸ θράσος νὰ κατακρίνουμε 
τὴν ΧΑ; Ε, πᾶρτε το χαμπάρι: Εἴμαστε ὅλοι ὑπο-
κριτὲς! Δειλοὶ, μοιραῖοι κι ἀβουλοι ἀντάμα.. ἀλλὰ 
θαύματα δὲν γίνονται πιὰ. Στὴν Δημοκρατία δὲν 
ὑπάρχουν δύο μέτρα καὶ δύο σταθμὰ. Ὅλοι μὲ τὰ 
ἴδια ζυγιζόμαστε! Θἀ μάθετε ποτἐ κάτι ἀπὸ μιὰ μὴ 
δημοκράτισσα;

Δὲν σᾶς μιλάει χρυσαυγίτισσα τώρα, ὅπως θἀ 
σπεύσουν νὰ πουν ὅλοι οἱ κουτοὶ, ποὺ δὲν κατα-
λαβαίνουν οὔτε λέξη ἀπ’ αὐτὰ ποὺ γράφω καὶ ποὺ 
πρέπει νὰ μάθουν ὅτι ἡ Δημοκρατία δὲν εἶναι ὅπως 
μᾶς συμφέρει. Δὲν εἶμαι κι ἄν ποτὲ μὲ ἑμπνεύσει 
κάτι ἀπ’ αὑτὸ τὸ ἰδιότυπο κόμμα καὶ γίνω, δὲν πρό-
κειται νὰ τὸ κρύψω, δὲν ἔμαθα νὰ κρύβομαι. Θὰ 
βγῶ μπροστὰ καὶ θὰ τὸ πῶ! Ἀκόμη εἶμαι ἐκεῖ ποὺ 
ἤμουν, παρὰ τὰ κατακάθια ποὺ ἔχουν, τελείως… 
ἀξιοκρατικὰ, μαζέψει. Μιὰ κατάσταση ποὺ ἀφορᾶ 
σὲ ὅλα τὰ κόμματα. Δὲν ἕχει τὶ νὰ ἐπιλέξει κανεὶς. 
Ἀλλὰ τὶ νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ 
μπῆκαν στὴν πολιτικὴ, ἐπειδὴ δὲν ἤξεραν νἀ κά-
νουν τίποτ’ ἄλλο ἀπ’ τὸ νὰ λένε ψέματα καἰ νὰ τά-
ζουν;

Τελειώνοντας θὰ πῶ ὅτι πιὸ χρήσιμη θὰ ἤμουν 
ἐγὼ ὡς φίλη τοῦ πρωθυπουργοῦ, παρὰ ἐκεῖνοι 
ποὺ ἔχει. Τουλάχιστον, θὰ τοῦ ἔλεγα τὴν ἀλήθεια 
καὶ ὄχι ὅσα θέλει ν’ ἀκούσει καὶ τὸν εὐχαριστοῦν, 
ἄσε ποὺ θὰ στοίχιζα καὶ φτηνότερα.

Ἐλπίζω νὰ περάσατε Καλὸ καὶ Εἰρηνικό Πάσχα! 
Ἦταν καλὸς ὁ ὀβελίας;

Φιλικὰ
Ἀθηνᾶ
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Αρχαία εγγειοβελτιωτικά έργα της Αργολίδας
του Παναγιώτη Δερματά, Γεωπόνου

Η Αργολίδα είναι μία από τις περιοχές 
που πρώτες δίδαξαν στην Ευρώπη την 
ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων, 
όπως μαρτυρούν και μερικά από τα ση-
μαντικότερα εγγειοβελτιωτικά και τεχνι-
κά υδραυλικά έργα της αρχαιότητας που 
σώζονται ακόμα και σήμερα. Αυτό οφεί-
λουμε να το γνωρίζουμε τουλάχιστον 
εμείς οι κάτοικοι της περιοχής και ειδικά 
όσοι έχουν σχέση με τη γεωργία . Δυστυ-
χώς τη σημαντική αυτή δραστηριότητα 
των προγόνων μας οι περισσότεροι την 
αγνοούμε. Προσωπικά γνώση των έργων 
αυτών απέκτησα όταν διορίστηκα. στην 
περιοχή Αργοναυπλίας και εργάστηκα 
ως γεωπόνος Γ.Α. Η τοποθέτησή μου στη 
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων τα δύο τε-
λευταία χρόνια (2009-10), μου έδωσε τη 
δυνατότητα να κατανοήσω περισσότερο 
τη σημασία της ορθής διαχείρισης του 
νερού στην  επιβίωση, την  ευημερία του 
ανθρώπου, τον πολιτισμό αλλά και την 
προστασία του περιβάλλοντος.
Λέγεται ότι λαοί που δε γνωρίζουν την 
ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να 
επαναλάβουν τα λάθη τους και να ζή-
σουν χειρότερες καταστάσεις. Ίσως αυτή 
η άγνοιά μας, για τα επιτεύγματα των 
προγόνων μας, να έπαιξε  κάποιο ρόλο 
στον τρόπο που διαχειριστήκαμε τους 
υδατικούς πόρους του Νομού κατά τα 
τελευταία 50-70 χρόνια τουλάχιστον, για 
τη ζημιά που προκαλέσαμε στα υπόγεια 
νερά και όχι μόνο αλλά και για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα 
στα θέματα του νερού γενικότερα. 
Όπως έχει επισημάνει και η  Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων 
«Η κακοδιαχείριση του πολυτιμότερου 
φυσικού πόρου, του νερού, η αλόγιστη 
χρήση του σε κάποιες περιοχές της γης, 
η εκτενής μόλυνσή του ή υφαλμύρινσή 
του σε άλλες, έχουν αναγάγει το βασικό-
τερο αγαθό για τη ζωή στον πλανήτη σε 
ελλειμματικό πόρο».
 Αυτός είναι και ο σπουδαιότερος λόγος, 
που με ώθησε στην εκπόνηση του άρ-
θρου αυτού, που με όλες του τις ατέλειες 
απευθύνεται κύρια στον αγροτικό κόσμο 
της περιοχής με τον οποίο συνεργάστηκα 
επί 37 συναπτά έτη, για ενημέρωση, αλλά 
και ως αποχαιρετισμός λόγω συνταξιο-
δότησής μου και αποχώρησης   από την 
ενεργό δράση.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Γεωγραφικά: Είναι το Ανατολικό τμήμα 
της Πελοποννήσου. Ο αντίχειρας της Πε-
λοποννησιακής παλάμης θα λέγαμε.

Ιστορικά-Πολιτιστικά: Τόπος γεμάτος μύ-

θους , σημαντικά γεγονότα. Τόπος που 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χώρα μας 

από τη μυθική εποχή μέχρι πρόσφατα.

Εδώ, στο σπήλαιο Φράγχθι Ερμιονίδας 

ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια της 

Ευρώπης, που κατοικήθηκε από το 28.000 

έως το 3.000 π.χ.,( όταν πολύ ισχυρός σει-

σμός γκρέμισε όλα τα μεγάλα σπήλαια 

της Ελλάδας), βρέθηκε ο πρώτος πλήρης 

ανθρώπινος σκελετός (που είναι η δεύ-

τερη αρχαιότερη ταφή ~6-8.000 π.Χ ). Τα 

ευρήματα οψιδιανού από τα τέλη της 9ης 

χιλιετηρίδας π.Χ,  δηλώνουν ότι υπήρχε 

θαλάσσια επικοινωνία μεταξύ Κυκλάδων 
(Μήλου) και ηπειρωτικής Ελλάδας, γεγο-
νός που αλλάζει τα δεδομένα της παγκό-
σμιας ναυσιπλοΐας. 
Τo ναυάγιο ανάμεσα Ερμιονίδας και νή-
σου Δοκού (2.700-2.200 π.Χ.) είναι το 
αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο 
και αυτό των  Ιρίων (~1.200 π.Χ.) το τρίτο 
της Ύστερης Εποχής του Χαλκού..
Εδώ άνθισε ο πρώτος καθαρά ηπειρω-
τικός Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο Μυκη-
ναϊκός,(που είναι βέβαια συνέχεια των 
επίσης Ελληνικών αλλά νησιωτικών Μι-
νωικού και Κυκλαδικού).
Στη Μιδέα Αργολίδας βρέθηκε η αρχαιό-
τερη στον κόσμο πλήρης χάλκινη πανο-
πλία που χρονολογείται από τα τέλη του 
15ου αιώνα  π.Χ. περίπου. 
     Υπό την αρχηγεία του θρυλικότερου 
βασιλιά των Μυκηνών του Αγαμέμνονα 
οι Έλληνες ενώθηκαν για πρώτη φορά 
υπό ενιαία διοίκηση για έναν κοινό σκο-
πό, πραγματοποιώντας την εκστρατεία  
κατά της Τροίας.
Υπό την αρχηγεία του τελευταίου Τημενί-
δη βασιλιά της Μακεδονίας, του ενδοξό-
τερου στρατηλάτη όλων των εποχών, του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, (ο οποίος από την 
πλευρά του πατέρα του έλκει την κατα-
γωγή του από το Άργος και είναι απόγο-
νος του βασιλιά Τημένου), οι πανέλληνες 
πλέον (πλην Λακεδαιμονίων), ενώθηκαν 
για δεύτερη φορά  και δημιούργησαν μια 
αυτοκρατορία
     Η μεγαλύτερη πόλη της Αργολίδας το 
Άργος, θεωρείται η αρχαιότερη συνεχώς 
κατοικημένη πόλη της Ευρώπης, μια και 
κατοικείται αδιάλειπτα πάνω από 5.000  
χρόνια.
Αλλά και στον καλλιτεχνικό τομέα η Αρ-
γολίδα έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. 
Αγελάδας, Πολύκλειτος, Παλαμήδης, 
Λάσσος ο Ερμιονεύς είναι μερικά από τα 
ονόματα που και σήμερα η ανθρωπότη-
τα αναφέρει συχνά.
Εκτός όμως από τα ιστορικά γεγονότα, ο 
τόπος αυτός έχει να επιδείξει σημαντικά 
τεχνικά έργα μερικά από τα οποία θε-
ωρούνται πρωτοπόρα στην ιστορία όχι 
μόνο της χώρας μας αλλά και  της ανθρω-
πότητας γενικότερα.
Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός που βρισκό-
ταν στο απόγειο της ακμής του το 14ο 
και 13ο αιώνα π.Χ. , είχε δύο σημαντικές 
επινοήσεις. Το οδικό δίκτυο και το υδρευ-
τικό σύστημα, που είναι και τα αρχαιότε-
ρα στην Ευρώπη. Από τα σημαντικότερα 
επίσης αρχαία έργα της περιοχής είναι 
και τα υδραυλικά- εγγειοβελτιωτικά.
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Εκπληκτική άνοδος στην αγορά ποδηλάτων 
φορτίου για εμπορευματικές μεταφορές 

Nijmegen , 14 Απριλίου, 2014 - Περισσό-
τεροι από 200 σύνεδροι από 25 χώρες 
συγκεντρώθηκαν στην δεύτερη συνε-
δρίαση της   Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
CycleLogistics το Σάββατο 12 Απριλίου 
στο Nijmegen της   Ολλανδίας, για να 
γιορτάσουν την εντυπωσιακή δυναμική 
των παραδόσεων με ποδήλατο για την 
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέ-
λων και τη μείωση της συμφόρησης στα 
κέντρα των πόλεων. Ως απόδειξη, η τρο-
φοδοσία και η παράδοση του γεύματος 
στο συνέδριο διεξήχθη εξ ολοκλήρου από 
ποδήλατα φορτίου !

Όλο και περισσότερες εταιρίες διαπιστώ-
νουν ότι η χρήση ποδηλάτων και ποδηλά-
των φορτίου ποδήλατα ανακουφίζει από 
τη συμφόρηση στις πόλεις και εξοικονο-
μεί χρήματα. Η DHL Ολλανδίας αντικατέ-
στησε 33 φορτηγά με 33 ποδήλατα φορ-
τίου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
152 τόνων CO2 και 430.000 € ετησίως. « 
Στις Κάτω Χώρες, το 10% όλων των οχη-
μάτων μας είναι ποδήλατα « , είπε ο Arne 
Melse από την DHL Ολλανδίας. «Η τάση 
αυτή επιταχύνεται. Από τους οδηγούς μας 
σε τέσσερις χώρες της ΕΕ βλέπουμε ότι 
πράγματι, μπορούμε να κάνουμε παραδό-
σεις με ποδήλατα». Το μεγαλύτερο μέρος 
των φορέων εφοδιασμού με ποδήλατα 
που παρακολούθησαν το συνέδριο ήταν 
μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). Ο Johan Erlandson από Move by 
Bike στην Σουηδία υπογράμμισε: «Έχουμε 
παραδώσει περισσότερες από 5000 εφη-
μερίδες καθημερινά με τα ποδήλατα στο 
Μάλμο, ένα συνολικό βάρος άνω των 600 
κιλών. Οι επιχειρήσεις συνεχώς αυξάνο-
νται «.
  Στην πραγματικότητα , η παράδοση με 
ποδήλατο είναι εξαιρετικά αποδοτική και 
η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου δη-
μιουργεί μεγαλύτερη ζήτηση για την πα-
ράδοση στις πόλεις.

« Είναι η στιγμή της έκρηξης για τα ποδή-
λατα φορτίου. Μεγάλες διεθνείς εταιρείες 
όπως η DHL χρησιμοποιούν ποδήλατα για 
τις παραδόσεις και τα ενσωματώνουν στο 
επιχειρηματικό μοντέλο τους. Αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι μέχρι και 70 % του 
κόστους παροχής είναι το τελευταίο χιλιό-
μετρο και έτσι μπορούν να εξοικονομή-
σουν χρήματα και να αυξήσουν την απο-
δοτικότητα. Οι εταιρείες αυτές δείχνουν 
επίσης ότι αυτή είναι μια αξιόπιστη λύση 
για νέες επιχειρήσεις », λέει ο Δρ Randy 
Rzewnicki, υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ποδηλατών (ECF) για το 
πρόγραμμα CycleLogistics.

«Είμαστε μάρτυρες μιας στροφής στη 
βιομηχανία. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εφοδιασμού με 
ποδήλατα, προκειμένου να θεσπιστούν 
ελάχιστα πρότυπα για τους δήμους και τη 
βιομηχανία, να πολλαπλασιάσει τις προ-

σπάθειες άσκησης πίεσης μας σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρέχει 
εκτενή υποστήριξη στις νεοσύστατες επι-
χειρήσεις», δήλωσε ο Richard Armitage , 
ιδρυτής και διευθυντής της ECLF .

Ένας στους δέκα αντιπροσώπους στο συ-
νέδριο της   ECLF ήταν από νεοσύστατες 
επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών 
με ποδήλατο. Τρεις   από τις δέκα ήταν 
επιτυχημένες εταιρείες εφοδιασμού με 
ποδήλατα που μοιράστηκαν τις γνώσεις 
και τις εμπειρίες τους. Εκπρόσωποι από 
τη βιομηχανία του ποδηλάτου, στελέχη 
από δήμους και πολεοδόμοι ολοκλήρω-
σαν τη σύνθεση των ενδιαφερόμενων με-
ρών που μαζί μπορούν να οδηγήσουν τις 
εμπορευματικές μεταφορές με ποδήλατο 

στο επόμενο επίπεδο.

«Υπάρχουν 2.000-3.000 ποδήλατα φορτί-
ου σήμερα στο Λονδίνο. Εκτιμούμε ότι οι 
πωλήσεις των ποδηλάτων φορτίου θα αυ-
ξηθούν  20 % το 2014 «, τόνισε ο Andrea 
Casalotti, εισαγωγέας ποδηλάτων φορτί-
ου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Οι πολιτικοί είναι απαραίτητοι για την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις υπο-
δομές ποδηλασίας», δήλωσε ο Sjors Van 
Düren, υπεύθυνος για την ποδηλασία στις 
περιφέρειες Arnhem και Nijmegen στην 
Ολλανδία. Για την περίοδο 2010-2017, 
θα ολοκληρωθούν έξι ποδηλατόδρομοι 
ταχείας κυκλοφορίας μήκους 80 χιλιομέ-
τρων με προϋπολογισμό  55 εκ. €, διευκο-

λύνοντας τις παραδόσεις με ποδήλατο σε 
μεγαλύτερη κλίμακα. « Χρησιμοποιούμε 
τις υφιστάμενες υποδομές για την επέκτα-
ση των ποδηλατοδρόμων για να μειώσου-
με το λειτουργικό κόστος όσο το δυνατόν 
περισσότερο», κατέληξε ο Van Duren .

Φωτογραφίες του συνεδρίου και του Δι-
εθνούς Bike Festival Cargo είναι διαθέσι-
μες εδώ : https://www.dropbox.com/sh/
zp94dnq0467asr3/ATfaIlAVFY

Σχετικά με το έργο CycleLogistics 
Υλοποιείται μέχρι το Μάιο του 2014 σε 
12 χώρες, χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ  
στοχεύει στη μείωση της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται στις αστικές εμπορευμα-
τικές μεταφορές με την αντικατάσταση 
των περιττών μηχανοκίνητων οχημάτων 
με ποδήλατα για τις ενδο - αστικές δια-
νομές και τις μεταφορές αγαθών στην Ευ-
ρώπη. Το έργο συνέβαλε στη δημιουργία 
της Ομοσπονδίας CycleLogistics μετά την 
αναγνώριση της ανάγκης για μια τέτοια 
οργάνωση. Πληροφορίες για το έργο εί-
ναι διαθέσιμες στην σελίδα http://www.
cyclelogistics.eu/. Το έργο χρηματοδοτεί-
ται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Σχετικά με το Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
CycleLogistics (ECLF)

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είναι επαγγελ-
ματικός φορέας που εκπροσωπεί και υπο-
στηρίζει τις ανάγκες των εταιρειών εφοδι-
ασμού με ποδήλατα σε όλη την Ευρώπη. 
Η Ομοσπονδία είναι ένας οργανισμός με-
λών για:
1 ) Επιχειρήσεις εφοδιασμού με ποδήλατο 
(δηλαδή εταιρείες διανομής, ταχυμετα-
φορών, ποδήλατα-ταξί, επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν ποδήλατα ως μέρος των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, 
κλπ.)
2 ) Επιχειρήσεις σε ίδρυση που σκοπεύουν 
να χρησιμοποιήσουν ποδήλατα ως μέρος 
της επιχειρηματικής λειτουργίας τους
3 ) Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές 
εξοπλισμού για ποδήλατα εφοδιασμού.
4 ) Συνεργάτες που έχουν συμφέρον στην 
προώθηση της περαιτέρω χρήσης των 
ποδηλάτων

Περισσότερες πληροφορίες στο http://
www.federation.cyclelogistics.eu/.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ομοσπον-
δία Ποδηλατών ( ECF )

Με πάνω από 70 μέλη από σχεδόν 40 
χώρες, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδη-
λατών (ECF) ενώνει ποδηλατικές ενώσεις 
από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους φωνή 
σε διεθνές επίπεδο. Στόχος μας είναι πε-
ρισσότεροι ανθρώπους να ποδηλατούν 
πιο συχνά επηρεάζοντας τις πολιτικές 
υπέρ του ποδηλάτου. Η ECF είναι εταίρος 
στο έργο Logistics.
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Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.
tountadiet.gr

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

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

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

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

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

Του Άγγελου Τράκα, Λογοθεραπευτής, Επιστημονικός 

Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρονων 

Προγραμμάτων Ειδικών Θεραπειών

Επικοινωνώ με το παιδί με ειλικρίνεια και ενδιαφέρον. Του 

δείχνω ότι χαίρομαι που μιλάω μαζί του και δεν το κάνω σαν 

αγγαρεία. Εκδηλώνω με σωματικό τρόπο την αγάπη μου με 

αγκαλιές και χάδια.

Ξεκινώ την επικοινωνία μου με το παιδί εστιάζοντας πάντοτε 

την προσοχή μου στα θετικά του χαρακτηριστικά και στα χαρίσματά του. 

Στις συζητήσεις μας με το παιδί δεν επιβάλλω ευγενικά τις απόψεις μου. Προσπαθώ 

να είμαι διαλλακτικός και αληθινά δημοκρατικός.

Ομολογώ στο παιδί ότι κάποια από τα αισθήματα που το τρομάζουν είναι ή ήταν και 

δικά μου αισθήματα. Το παιδί δέχεται τον εαυτό του καλύτερα όταν συνειδητοποιεί 

ότι τα πρόσωπα που θεωρεί σημαντικά έχουν περάσει ανάλογες δυσκολίες με τις 

δικές του.

Προτείνω στο παιδί να τοποθετήσει μικρά, έγχρωμα, αυτοκόλλητα χαρτάκια 

σε διάφορα σημεία του χώρου του, με θετικά μηνύματα που ενισχύουν την 

αυτοπεποίθηση. Για παράδειγμα: «Ανακαλύπτω τις δυνάμεις που κρύβονται 

μέσα μου». «Μαθαίνω να σέβομαι τις αδυναμίες μου και να μαθαίνω από αυτές». 

«Εισπνέω βαθιά, χαλαρώνω το σώμα και μένω ήρεμος.». «Αυτοπεποίθηση». 

«Δυναμισμός». «Αγάπη». 

Ενθαρρύνω το παιδί να αντιμετωπίζει με χιούμορ ακόμη και δυσάρεστα γεγονότα.

Εξηγώ στο παιδί πως αν κάποιος θυμώνει μαζί του, το κοροϊδεύει ή του επιτίθεται, 

αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει ή ότι είναι κακό παιδί.

Εξηγώ στο παιδί πως μέσα του κρύβονται απεριόριστες δυνατότητες που αν τις 

αξιοποιήσει με συστηματική προσπάθεια μπορεί να πετύχει σε όλους τους τομείς 

αξιόλογη πρόοδο.

Προτρέπω ευγενικά το παιδί να επιδιώκει υψηλότερες επιδόσεις. Θεμελιώνω όμως 

τις προσδοκίες μου σε μια ρεαλιστική εκτίμηση των ικανοτήτων του παιδιού και 

όχι σε πιέσεις που ασκούνται από το κοινωνικό-πολιτιστικό μου περιβάλλον ή από 

προσωπικές μου ανάγκες για προβολή και επιτυχία.

Συμβουλές Διατροφής Επικοινωνία με το παιδί   
 

19



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
4.

04
.2

01
4

20

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στην Πλάκα
Έμφαση στον καθαρισμό της 
ναυαρχίδας του τουρισμού, της 
παραλίας της Πλάκας Δρεπάνου, 
θα δώσει τις επόμενες ημέρες ο 
δήμος Ναυπλίου, όπως πληρο-
φορείται η εφημερίδα.
Με εντολή του ίδιου του δημάρ-
χου Δ. Κωστούρου, οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και κυρίως η υπηρε-
σία Καθαριότητας  καθ΄όλη τη 

διάρκεια της τουριστικής περιό-
δου, θα φροντίζουν για την δια-
τήρηση της εικόνας που αρμόζει 
στην περιοχή, ενώ ανάλογη έμ-
φαση θα δίδεται και σε όλες της 
ακτές του δήμου, που μετράνε 
πάρα πολλά χιλιόμετρα.
Παράλληλα το Λιμενικό Ταμείο 
και οι ηλεκτρολόγοι του δήμου 
αναμένεται να ανταποκριθούν 

στις παρατηρήσεις των επιχει-
ρηματιών της περιοχής για να 
αποκαταστήσουν τις ζημιές που 
προκάλεσε η θάλασσα τον προ-
ηγούμενο χειμώνα, σε κολώνες 
φωτισμού και ηλεκτρικούς πίνα-
κες που έχουν διαλυθεί.
Βασική προϋπόθεση όμως για 
να διατηρηθεί η Πλάκα και οι 
υπόλοιπες περιοχές σε καλή 

κατάσταση είναι και η απαραί-
τητη προσοχή από τους ίδιους 
τους λουόμενους που πρέπει 
να σέβονται την περιοχή που 
τους φιλοξενεί και να μην αφή-
νουν σκουπίδια ή να προκαλούν 
καταστροφές. Προηγούμενες 
χρονιές έχει παρατηρηθεί το 
φαινόμενο, διάφοροι να πετάνε 
σκουπίδια και ογκώδη αντικεί-

μενα λίγα λεπτά της ώρας αφού 

περάσει το απορριμματοφόρο, 

με αποτέλεσμα η εικόνα να είναι 

η χειρότερη για μια τουριστική 

περιοχή που την επισκέπτονται 

τουρίστες από τα πέρατα της 

γης.

Έργα τέχνης με χρυσάνθεμα και βυζαντινά μοτίβα στον Παναρίτη

Μοναδικός επιτάφιος
Εδώ και 13 χρόνια, στο χωριό Πα-
ναρίτης Αργολίδας κάτοικος του 
χωριού ο Νίκος Σ. φτιάχνει αγιο-
γραφίες σε λουλούδι χρυσάνθεμο 
το στολισμό του επιταφίου. Πρό-
κειται για μια καταπληκτική δου-
λειά και αποτελεί μοναδικό θέαμα 
στην περιοχή 
Τοποθετούνται χάντρες και λου-
λούδια σε καρφιτσάκια, μια πολύ 
λεπτή και επίπονη εργασία, και 
στη συνέχεια κεντούνται σε μοτί-
βα. Τα μοτίβα επιλέγονται από βυ-
ζαντινά βιβλία και ευαγγέλια και 
τα χρώματά τους είναι βυζαντινά: 
βυσσινί, μπλε, χρυσό και ασημί. 
Τα περισσότερα από τα σχέδιά 
προέρχονται από το Άγιον Όρος.
Τη Μεγάλη Εβδομάδα έρχεται η 
σειρά των λουλουδιών. Τα χρυ-
σάνθεμα καταφθάνουν μοσχο-
βολώντας τη Μεγάλη Δευτέρα. 
Τα λουλούδια τα τοποθετούν σε 
καρφιτσάκια με μεγάλη προσο-
χή, γιατί λίγα χιλιοστά διαφορά σε 
σχέση με το ύψος όπου πρέπει να 
καρφιτσωθούν, μπορεί να αχρη-
στεύσουν τα χρυσάνθεμα. Μετά 
την Ακολουθία της Σταυρώσεως, 
στις 11.30 το βράδυ, αρχίζουν και 

μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Η 
εργασία συνεχίζεται μέχρι τις 3 τα 
ξημερώματα: τα λουλούδια είναι 

ευαίσθητα και δεν μπορούν παρά 
να τοποθετηθούν την τελευταία 
στιγμή.
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Ο Πρόεδρος 
και το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.

σας εύχονται Χρόνια Πολλά
Χριστός Ανέστη

Περί    εκλογών

Όχι  στην  αποχή  -  Ναι  στην  συμμέτοχη
του Αλκιβιάδη 
Αρχιμανδρίτη 
Συμμετέχω   σημαίνει   υπάρχω,   
στηρίζω,   ελπίζω,   συναποφασί-
ζω,  επιλέγω,  διεκδικώ, είμαι  κι-
εγώ  εκεί.    Δεν  αφήνω  ερήμην  
μου  να  πάρουν  άλλοι  αποφά-
σεις  για  μένα.     Γίνομαι   συνυ-
πεύθυνος   σε  κάτι  που  με  αφο-
ρά.    Και   τι  είναι  αυτό  που  με  
αφορά ;   Μα,  η  ίδια  μου  η  ζωή,  
το  αύριο  των  παιδιών  μου,  το  
παρόν  και  το  μέλλον  του  τόπου  
μου,  η  πατρίδα   μου  η  ΕΛΛΑΔΑ.
  Με   αφορμή   τις   ερχόμενες   
εκλογές,   έχουμε   την   ευκαιρία   
όλοι   μας   να   σηκωθούμε   από   
τον  καναπέ  μας  και  με  την  έκ-
φραση  της  ψήφου  μας  να  φω-
νάξουμε   δυνατά  : «Φτάνει,  έως  
εδώ,  δεν  πάει  παρακάτω.   Αρ-
κετά  ανεχτήκαμε   την  πολιτική  
των   μονοπωλίων,   των   τραπε-
ζών  και  του  κεφαλαίου.  Θέλου-
με  τις  καλύτερες  μέρες  και  τις  
θέλουμε  τώρα».     Με  την  ψήφο  
μας   παίρνουμε   την   τύχη   στα   
χέρια  μας.  Αποφασίζουμε  εμείς  
οι   ίδιοι  για  την  ζωή  μας,   την  

οικογένειά  μας,  τον  τόπο  μας.
Η  σύγκρουση   με  τις  δυνάμεις  
της   συντήρησης,   της   παγκο-
σμιοποίησης,  του  καπιταλισμού  
και  του  σκοταδισμού,  θα  είναι  
αναπόφευκτη.  Το  κεφάλαιο  θέ-
λει  πλούτη,  περισσότερα  πλού-
τη.   Εμείς  θέλουμε   την  ζωή  μας  
και  τώρα  και  αύριο  και  θα  την  
έχουμε   εάν   αποφασίσουμε   να   
στηρίξουμε  την  ΕΛΠΙΔΑ.  Και  η  
ελπίδα   θέλει   συμμετοχή,   αγώ-
να,  πάλη. 
Δεν   γίνεται   διαρκώς   να   περι-

μένουμε   από   τους   άλλους   να  
λύσουν  τα  προβλήματά  μας  και  
εμείς   να   απέχουμε.   Τα   όνειρα  
για   να   γίνουν   πραγματικότητα  
θέλουν   συμμετοχή,   αποφασι-
στικότητα   και   δουλειά.  Θέλει   
«ΑΡΕΤΗ  ΚΑΙ  ΤΟΛΜΗ  Η  ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ», λέγει   ο   ποιητής   Αντρέας   
Κάλβος.
Τον  καφέ  μπορούμε  να  τον  ξα-
ναβρούμε,   την   βόλτα   επίσης.   
Όμως   την   ζωή   μας   δεν   την   
ξαναβρίσκουμε,  όταν  αποφασί-
ζουν  άλλοι  αντί  για  εμάς  τους  

ίδιους.     Λέμε :   Όλοι   τους  ίδιοι  
είναι , δεν   αλλάζει   τίποτα.     Κι 
όμως,  όταν  ένας  αλλάξει – αλ-
λάζει  ο  κόσμος  όλος.   Φτάνει  να 
το  πιστέψουμε.
Ας  ξυπνήσουμε  από  τον  λήθαρ-
γο   της     αδιαφορίας   και   του < 
ωχαδερφισμού>.   Το   λευκό,   το   
άκυρο  και  η  αποχή  ας  γίνουν  
δυνάμεις  συμμετοχής  και  προό-
δου,  ευθύνης  και  δημιουργικό-
τητας,  πάλης  και  θυσίας  για  μία 
νέα  αρχή.   Η  νέα  αρχή  ακούει  
στο  όνομα  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.      Εκ-
φράζει   το   νέο   ξεκίνημα,   την   
νέα  πορεία, την  απαλλαγή  από  
την  μιζέρια  και  την  κακομοιριά.
Και  αν  εμείς  οι  παλαιότεροι,  εί-
χαμε  λάθος  όραμα  και    πρότυ-
πα,  πιστεύω  πως  ήρθε  η  ώρα  
των   νέων   ανθρώπων,   που   με   
την  συμμετοχή  και  τις  αποφά-
σεις  τους ,  θα  βάλουν  τα  γερά  
θεμέλια  για  το  καλύτερο  αύριο  
της  ζωής  όλων  μας.
Την   ημέρα  των   εκλογών  πρέ-
πει  να είμαστε  εκεί.  Πρέπει  να  
τους  δώσουμε  να  καταλάβουν  
ότι    υπάρχουμε,  έχουμε  φωνή,  

έχουμε  πίστη  και  το  δείχνουμε.
Την   ημέρα   των   εκλογών,   ας   
σηκώσουμε   ψηλά   την   ση-
μαία   και   την   δάδα   των   προ-
γόνων  μας   για  να  φωτιστεί  ο  
καινούργιος  δρόμος,  ο  δρόμος  
της  ελπίδας  και  του  αγώνα.  Ας  
μην  ξεχνάμε  ότι  τίποτα  δεν  μας  
χαρίζεται  και  σε  τίποτα  δεν  θα  
μας  κάνουν  χάρη.   Όλα  έχουν  
κατακτηθεί  με  αγώνες  και  θυσί-
ες  εκείνων  που  πίστεψαν  στην  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  και  στην  ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ.  Τους  το  οφείλουμε.
« Όσοι  αδιαφορούν  για  τα  κοινά,  
είναι  καταδικασμένοι  να  εξουσι-
άζονται  πάντα  από  ανθρώπους  
πολύ  κατώτερούς  τους».   Έλεγε  
ο αρχαίος   Έλληνας   φιλόσοφος   
Πλάτωνας.
Γι αυτό    την   ημέρα  των  εκλο-
γών,   λέμε :  ΟΧΙ   ΣΤΗΝ  ΑΠΟΧΗ 
- ΝΑΙ  ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Ας   στοχαστούμε  και   ας   ψηφί-
σουμε   τους   ικανότερους,   αυ-
τούς  που  πραγματικά  μπορούν  
να  μας  οδηγήσουν  στο  ψηλότε-
ρο   σκαλοπάτι  της   ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑΣ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΝΑΥΠΛΙΟ: 4-4-2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:    10008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι  το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλι-
έων  με την υπ`  αρ.114/2014  
απόφασή του Γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ 
της  τροποποίησης του ρυμοτο-
μικού σχεδίου Ναυπλίου   με την 
οποία μεταφέρεται η ισχύουσα 
ρυμοτομική γραμμή της ανατο-
λικής πλευράς του Ο.Τ. 78 ανα-
τολικότερα κατά 1,00μ - 1,20μ, 
έτσι ώστε να μην ρυμοτομείται 
το υφιστάμενο διώροφο  κτί-
ριο(το οποίο έχει ανεγερθεί  με 
την υπ’αριθ. 75/1949 οικοδομική 
άδεια) όπως εμφαίνεται η τροπο-
ποίηση αυτή στο από Νοέμβριο 
2013 τοπογραφικό διάγραμμα 
κλιμ.:1:500   της μηχανικού Θ. 
Τζάκου και αφορά το εδαφικό 
τμήμα με κορυφές (Ι-Ο-Π-θ-Ι) 
εμβαδού 20,61τμ .Όποιος έχει 
αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει 
ένσταση κατά της αποφάσεως 
αυτής εντός δέκα πέντε (15) ημε-
ρών από την  τελευταία δημοσί-
ευση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ. Δ/νση: Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου 34
Ταχ. Κώδικας : 21100  
Πληροφορίες:  Γενεοπούλου 
Μαρία  
Τηλέφωνο : 2752360922  Fax : 
2752360966
e-mail: dnafdsym@yahoo.
gr 

Ναύπλιο , 17-4-2014
Αριθμ. Πρωτ.  11468

Ανακοίνωση 
Ανακοινώνεται  η με  141/14-4-
2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου «Γνω-
μοδότηση για την έναρξη της 
διαδικασίας κύρωσης δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων τμήματος 
οικισμού «Αγίας Κυριακής»  της 
Δ.Ε. Ναυπλίου κατόπιν  της με 
αριθμό 23/2014 απόφασης  της 

επιτροπής ποιότητας ζωής»,με 
την οποία αποφάσισε ομόφωνα  
την έναρξη της διαδικασίας  κύ-
ρωσης  δικτύου κοινοχρήστων  
χώρων τμήματος  οικισμού «Αγί-
ας Κυριακής  » της Δ.Ε. Ναυπλίου  
του Δήμου Ναυπλιέων  κατόπιν 
αιτήσεως του κ. I. Ρεκούμη,σύμ-
φωνα με το από 07.03.2014 διά-
γραμμα έναρξης διαδικασίας της 
Τοπογράφου Μηχανικού  του 
Δήμου Ναυπλιέων κα. Μαρίας 
Μεντή.Το ως άνω  τοπογραφικό  
διάγραμμα αναρτάται 20 ημέρες  
στο κατάστημα  του Δήμου ,στην 
ιστοσελίδα του καθώς και σε κε-
ντρικό σημείο του οικισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  
να υποβάλουν  στοιχεία για τη 
διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή 
τη συμπλήρωση  τυχόν ελλεί-
ψεων της αποτύπωσης  των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων 
,να προσέλθουν στο Δημοτικό 
κατάστημα  του Δήμου Ναυπλι-
έων  για να λάβουν  γνώση της 
προτεινόμενης πρότασης  και να 
υποβάλλουν ενστάσεις ,αν έχουν 
λόγους ,μέσα σε χρονικό διάστη-
μα 20 ημερών από την τελευταία  
δημοσίευση της ανακοίνωσης 
αυτής στο τύπο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Παναγιώτης Μπούκουρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου 34 -  21100  
Πληροφορίες:  Γενεοπούλου 
Μαρία  
Τηλέφωνο : 2752360922 Fax : 
2752360966
e-mail: dnafdsym@yahoo.
gr 

Ναύπλιο , 17-4-2014
Αριθμ. Πρωτ.  11466

Ανακοίνωση 
 Ανακοινώνεται  η με  140/14-4-
2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου «Γνω-
μοδότηση για την έναρξη της 
διαδικασίας κύρωσης δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων τμήμα-
τος οικισμού «Άριας»  της Δ.Ε. 

Ναυπλίου κατόπιν  της με αριθ-
μό 22/2014 απόφασης  της επι-
τροπής ποιότητας ζωής»,με την 
οποία αποφάσισε ομόφωνα  την 
έναρξη της διαδικασίας  κύρω-
σης  δικτύου κοινοχρήστων  χώ-
ρων τμήματος  οικισμού «Άριας 
» της Δ.Ε. Ναυπλίου  του Δήμου 
Ναυπλιέων  κατόπιν αιτήσεως 
της κ.Ελένης  Βαμβακά,σύμφωνα 
με το από 07.03.2014 διάγραμμα 
έναρξης διαδικασίας της Τοπο-
γράφου Μηχανικού  του Δήμου 
Ναυπλιέων κα. Μαρίας Μεντή.Το 
ως άνω  τοπογραφικό  διάγραμ-
μα αναρτάται 20 ημέρες  στο 
κατάστημα  του Δήμου ,στην 
ιστοσελίδα του καθώς και σε κε-
ντρικό σημείο του οικισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  
να υποβάλουν  στοιχεία για τη 
διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή 
τη συμπλήρωση  τυχόν ελλεί-
ψεων της αποτύπωσης  των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων 
,να προσέλθουν στο Δημοτικό 
κατάστημα  του Δήμου Ναυπλι-
έων  για να λάβουν  γνώση της 
προτεινόμενης πρότασης  και να 
υποβάλλουν ενστάσεις ,αν έχουν 
λόγους ,μέσα σε χρονικό διάστη-
μα 20 ημερών από την τελευταία  
δημοσίευση της ανακοίνωσης 
αυτής στο τύπο. 

Ναύπλιο,17-4-2014
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου 
Παναγιώτης Μπούκουρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ταχ. Δ/νση: Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου 34 -  21100  
Πληροφορίες:  Γενεοπούλου 
Μαρία  
Τηλέφωνο : 2752360922 Fax : 
2752360966
e-mail: dnafdsym@yahoo.
gr 

Ναύπλιο , 17-4-2014
Αριθμ. Πρωτ.  11469

Ανακοίνωση 
Ανακοινώνεται  η με  142/14-4-
2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου «Γνω-
μοδότηση για την έναρξη της 

διαδικασίας κύρωσης δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων τμήμα-
τος οικισμού «Εξώστη»  της Δ.Ε. 
Ναυπλίου κατόπιν  της με αριθ-
μό 24/2014 απόφασης  της επι-
τροπής ποιότητας ζωής»,με την 
οποία αποφάσισε ομόφωνα  την 
έναρξη της διαδικασίας  κύρω-
σης  δικτύου κοινοχρήστων  χώ-
ρων τμήματος  οικισμού «Εξώ-
στη  » της Δ.Ε. Ναυπλίου  του 
Δήμου Ναυπλιέων  κατόπιν αι-
τήσεων των κ.κ. I., Τ.,Δ&Ζ. Φιλίνη 
και κ.κ. Β. Μαρτίνου, Ε.Πομώνη, 
X. Λεβέντη, Β. & I. Τσαγκαράκη, 
Π,.Τσόκολα, Ε. Μπούκα,  Μ. Μα-
ζαράκη, κλπ.,σύμφωνα με το από 
07.03.2014 διάγραμμα έναρξης 
διαδικασίας της Τοπογράφου 
Μηχανικού  του Δήμου Ναυπλιέ-
ων κα. Μαρίας Μεντή.Το ως άνω  
τοπογραφικό  διάγραμμα αναρ-
τάται 20 ημέρες  στο κατάστημα  
του Δήμου ,στην ιστοσελίδα του 
καθώς και σε κεντρικό σημείο 
του οικισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  
να υποβάλουν  στοιχεία για τη 
διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή 
τη συμπλήρωση  τυχόν ελλεί-
ψεων της αποτύπωσης  των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων 
,να προσέλθουν στο Δημοτικό 
κατάστημα  του Δήμου Ναυπλι-
έων  για να λάβουν  γνώση της 
προτεινόμενης πρότασης  και να 
υποβάλλουν ενστάσεις ,αν έχουν 
λόγους ,μέσα σε χρονικό διάστη-
μα 20 ημερών από την τελευταία  
δημοσίευση της ανακοίνωσης 
αυτής στο τύπο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου

Παναγιώτης Μπούκουρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ. Δ/νση: Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου 34 -  21100  
Πληροφορίες:  Γενεοπούλου 
Μαρία  
Τηλέφωνο : 2752360922
Fax : 2752360966
e-mail: dnafdsym@yahoo.
gr 

Ναύπλιο , 17-4-2014

Αριθμ. Πρωτ.  11465
Ανακοίνωση 

Ανακοινώνεται  η με  139/14-4-
2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου «Γνω-
μοδότηση για την έναρξη της 
διαδικασίας κύρωσης δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων τμήματος 
οικισμού «Αγία Παρασκευή ή 
Τσέλο  της Δ.Ε. Ασίνης κατόπιν  
της με αριθμό 21/2014 απόφα-
σης  της επιτροπής ποιότητας 
ζωής»,με την οποία αποφάσισε 
ομόφωνα  την έναρξη της δι-
αδικασίας  κύρωσης  δικτύου 
κοινοχρήστων  χώρων τμήματος  
οικισμού «Αγίας Παρασκευής ή 
Τσέλο » της Δ.Ε. Ασίνης  του Δή-
μου Ναυπλιέων  κατόπιν αιτήσε-
ων των των κ.κ. Χρ. Σαγκιώτη & 
Γεωρ. Παπαγεωργίου,σύμφωνα 
με το από 07.03.2014 διάγραμμα 
έναρξης διαδικασίας της Τοπο-
γράφου Μηχανικού  του Δήμου 
Ναυπλιέων κα. Μαρίας Μεντή.Το 
ως άνω  τοπογραφικό  διάγραμ-
μα αναρτάται 20 ημέρες  στο 
κατάστημα  του Δήμου ,στην 
ιστοσελίδα του καθώς και σε κε-
ντρικό σημείο του οικισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  
να υποβάλουν  στοιχεία για τη 
διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή 
τη συμπλήρωση  τυχόν ελλεί-
ψεων της αποτύπωσης  των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων 
,να προσέλθουν στο Δημοτικό 
κατάστημα  του Δήμου Ναυπλι-
έων  για να λάβουν  γνώση της 
προτεινόμενης πρότασης  και να 
υποβάλλουν ενστάσεις ,αν έχουν 
λόγους ,μέσα σε χρονικό διάστη-
μα 20 ημερών από την τελευταία  
δημοσίευση της ανακοίνωσης 
αυτής στο τύπο. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Παναγιώτης Μπούκουρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ. Δ/νση: Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου 34 -  21100  
Πληροφορίες:  Γενεοπούλου 
Μαρία  
Τηλέφωνο : 2752360922 Fax : 

2752360966
e-mail: dnafdsym@yahoo.
gr 

Ναύπλιο , 17-4-2014
Αριθμ. Πρωτ.  11464

Ανακοίνωση 
 Ανακοινώνεται  η με  138/14-4-
2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ναυπλίου «Γνω-
μοδότηση για την έναρξη της 
διαδικασίας κύρωσης δικτύου 
κοινοχρήστων χώρων τμήμα-
τος οικισμού «Ασίνης» της Δ.Ε. 
Ασίνης κατόπιν  της με αριθμό 
20/2014 απόφασης  της επι-
τροπής ποιότητας ζωής»,με την 
οποία αποφάσισε ομόφωνα  
την έναρξη της διαδικασίας  κύ-
ρωσης  δικτύου κοινοχρήστων  
χώρων τμήματος  οικισμού «Ασί-
νης» της Δ.Ε. Ασίνης  του Δήμου 
Ναυπλιέων  κατόπιν αιτήσεων 
των κ. Αν. Κλαδούχου Και  των 
κ.κ. Μ. Ρούτουλα, Δ. & Α. Καλο-
γερόπουλου, Β. Ντελη, Γ. Παπα-
γεωργόπουλου, Δ., Γ., Κ. & Π. Πα-
παϊωάννου ,σύμφωνα με το από 
07.03.2014 διάγραμμα έναρξης 
διαδικασίας της Τοπογράφου 
Μηχανικού  του Δήμου Ναυπλιέ-
ων κα. Μαρίας Μεντή.Το ως άνω  
τοπογραφικό  διάγραμμα αναρ-
τάται 20 ημέρες  στο κατάστημα  
του Δήμου ,στην ιστοσελίδα του 
καθώς και σε κεντρικό σημείο 
του οικισμού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  
να υποβάλουν  στοιχεία για τη 
διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή 
τη συμπλήρωση  τυχόν ελλεί-
ψεων της αποτύπωσης  των υφι-
στάμενων κοινόχρηστων χώρων 
,να προσέλθουν στο Δημοτικό 
κατάστημα  του Δήμου Ναυπλι-
έων  για να λάβουν  γνώση της 
προτεινόμενης πρότασης  και να 
υποβάλλουν ενστάσεις ,αν έχουν 
λόγους ,μέσα σε χρονικό διάστη-
μα 20 ημερών από την τελευταία  
δημοσίευση της ανακοίνωσης 
αυτής στο τύπο. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου

Παναγιώτης Μπούκουρης

Δεν θέλει το περίπτερο της Χρυσής 
Αυγής η Ανταρσία του Μωριά
Έντονη είναι η αντίδραση του συνδυασμού «Ανταρσία στο Μωριά» κατά της απόφασης του δημάρχου Ναυπλί-

ου Δ. Κωστούρου, να επιτρέψει μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα και στην Χρυσή Αυγή, να τοποθετήσει το δικό της 

προεκλογικό περίπτερο στο Ναύπλιο.

Η «Ανταρσία στο Μωριά» με σκληρή ανακοίνωσή της επιτίθεται στον δήμαρχο μιλώντας για νέα «υπόθεση 

Μπαλτάκου».

Στην μακροσκελή ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται μεταξύ άλλων: «πίσω από την «δημοκρατική ευαι-

σθησία» του δημάρχου να «προστατεύσει τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των κομμάτων», (κυρίως αυτών 

που θέλουν να καταργήσουν τα ίδια τα δημοκρατικά δικαιώματα) κρύβεται η πραγματική  αγωνία του να προσ-

δεθεί στη δημαρχεία ακόμα κι αν χρειαστεί να επιστρατεύσει τραμπούκους για τον σκοπό αυτό. 

Αυτή τη φορά έγινε στον καθένα ξεκάθαρο ότι προκειμένου να διατηρήσουν την τιμητική θέση του οικοδε-

σπότη του Σαμαρά και του Άδωνι, οι άνθρωποι αυτοί είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν (εκτός από τα άχρηστα 

προεκλογικά «έργα» με τα λεφτά των δημοτών) ακόμα και τον πιο σάπιο υπηρέτη της μνημονιακής πολιτικής 

δηλαδή τη χρυση αυγη. 

Απαιτούμε από τον κάθε δημοτικό συνδυασμό και δημοτικό σύμβουλο να πάρει θέση απέναντι στο ενδεχόμε-

νο να στηθεί περίπτερο ναζιστικής προπαγάνδας στην πόλη».
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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. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

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

Το Πάσχα μπορεί να πέρασε, αλλά ας διατηρή-

σουμε το μαυροκόκκινο τουλάχιστον ως την 

Πρωτομαγιά

Ιατρικά 
 
- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι...  
- Δεν είμαι γιατρός. Ο Άγιος Πέτρος είμαι... 
 
- Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους...  
- Οφθαλμίατρο, έχετε δει ;  
- Όχι ! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους... 
 
- Γιατρέ, πάσχω από αμνησία.  
- Από πότε;  
- Από πότε τι; 
 
- Γιατρέ, νομίζω ότι θα πεθάνω.  
- Ανοησίες! Αυτό είναι το τελευταίο 
πράγμα που θα σας συμβεί.  
 
- Γιατρέ, θα μπορώ να παίξω πιάνο 
όταν βγω από το νοσοκομείο;  
- Φυσικά, κύριε μου. Γιατί όχι ;  
- Περίεργο ! Επειδή δεν έμαθα ποτέ 
να παίζω πιάνο. 
 
- Γιατρός: Δε βρίσκω σαφή αίτια για τα συμπτώμα-
τά σας. Μάλλον φταίει το ποτό...  
- Εντάξει γιατρέ. Να ξανάρθω όταν θα ξεμεθύσε-
τε; 
 
- Γιατρέ μου, μπορώ να έχω και μια δεύτερη 
γνώμη;  
- Βεβαίως! Να ξαναρθείτε αύριο. 
 
- Γιατρέ, μου χάλασε το ακουστικό βαρηκοΐας.  
- Τι έπαθε;  
- Δέκα παρά τέταρτο. 
 
- Γιατρέ μου, μερικές φορές θέλω να σκοτώσω τον 
εαυτό μου.  
- Αφήστε το σε μένα...  
 
- Θα παίρνεις όλα τα χάπια που σου έδωσα. Το 
πρωί το κόκκινο χάπι με ένα ποτήρι νερό, το 
μεσημέρι το πράσινο χάπι με ένα ποτήρι νερό, και 
το βράδυ το μπλε χάπι με ένα ποτήρι νερό.  
- Μα τι έχω, γιατρέ μου;  
- Δε πίνεις πολύ νερό.  
 
- Πόσα θέλετε γιατρέ, για να μου βγάλετε το 
χαλασμένο δόντι;  
- 20.000 δρχ  

- 20 χιλιάρικα για δουλειά λίγων λεπτών;  
- Αν θέλετε μπορώ να κάνω την εξαγωγή πάρα 
πολύ αργά.  
 
- Γιατρέ μου, χάνω πολύ εύκολα την υπομονή μου.  
- Μιλήστε μου για το πρόβλημά σας.  
- Μόλις σου το ‘πα, ρε ηλίθιε  
 
- Γιατρέ μου, έχω πονόλαιμο.  
- Σταθείτε στο παράθυρο και κατεβάστε το παντε-

λόνι σας.  
- Μα τι σχέση έχει αυτό, γιατρέ;  
- Καμιά. Απλώς δε χωνεύω τους 
γείτονες.  
 
- Γιατρέ, μου, η καρδιά μου χτυπά 
ακανόνιστα  
- Μην ανησυχείτε, σε λίγο θα θέσου-
με τέρμα σ΄ αυτό. 

- Αδελφή, είμαι στο κατώφλι του 
θανάτου.  
- Μη στενοχωριέστε, ο γιατρός θα 

σας βοηθήσει να το περάσετε. 
 
- Δυστυχώς σας μένουν 24 ώρες ζωή, αλλά αυτό 
δεν είναι το χειρότερο...  
- Μα τι λέτε γιατρέ; Τι θα μπορούσε να ‘ναι χειρό-
τερο;  
- Σας ψάχνω από χτες... 
 
- Γιατρέ, ήμουνα χάλια και προσπάθησα να αυτο-
κτονήσω με χίλιες ασπιρίνες.  
- Σοβαρά; Και τι έγινε;  
- Μετά τις δυο πρώτες, ένιωσα πολύ καλύτερα. 
 
- Έχετε δυσκολία να πάρετε μια απόφαση;  
- Και ναι και όχι, γιατρέ μου. 
 
- Γιατρέ, κατάπια το κλαρίνο μου.  
- Είστε τυχερός που δεν είστε πιανίστας.  

- Γιατρέ, κάθε πρωί που ξυπνάω αισθάνομαι τρο-
μερό πονοκέφαλο, ναυτία και δε με κρατάνε τα 
πόδια μου. Μετά από ένα τέταρτο όμως, όλα μου 
περνάνε... Τι να κάνω;  
- Να σηκώνεστε ένα τέταρτο αργότερα.

Στάση Ροντέο 

Καουμπόηδες είναι στο μπαρ και συζητάνε για 

γυναίκες, σεξ και αγαπημένες στάσεις... 

Ο πρώτος λέει: 

- Εμένα η αγαπημένη μου στάση είναι το Ροντέο, 

έτσι είναι που τη βρίσκω πραγματικά. 

Όλοι οι άλλοι τον ρωτάνε γεμάτοι περιέργεια: 

- Για πες μας, για πες μας! 

- Λοιπόν να σας εξηγήσω τους λέει αυτός, είναι 

απλό. Καβαλάς την γυναίκα σου κανονικά. Αρχί-

ζεις τα διάφορα όπως συνήθως. Δεν βιάζεσαι, της 

κάνεις ότι της αρέσει. Όταν δεις ότι έχει ανάψει 

και την έχει βρει, κρατιέσαι γερά. Σκύβεις και τις 

ψιθυρίζεις στο αυτί: - Και η αδερφή σου λατρεύει 

αυτήν την στάση! 

Μετά προσπαθείς να κρατηθείς πάνω της για 

οχτώ δευτερόλεπτα!


