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Χρήστος 
Γραμματικόπουλος: 

Οι 7 δεσμεύσεις-
προτεραιότητες 
του Χρήστου 
Γραμματικόπουλου

Σελ. 9

Η καλύτερη 
Επόμενη Μέρα

Συνέντευξη του υποψήφιου 
δημάρχου του δήμου Ναυπλιέων 
Δημήτρη Κωστούρου στον «α»
Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος και 
υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Επόμενη Μέρα» λίγα 24ωρα πριν τις εκλογές  απα-
ντά στις ερωτήσεις του «Αναγνώστη» και τοποθετεί-
ται συγκεκριμένα σχετικά με τους στόχους του και 
τις προτεραιότητές του.

Σελ. 4,5

Γιατί απαγόρευσαν στον 
Μικρούστικο να μπει στο ΕΠΑΛ !!!

Οι διατάξεις «περί εισόδου τρίτων στο σχολείο» και η 
τυπολατρία υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας απα-
γόρευσαν στον πρώην υπουργό και με αξεπέραστη πα-
ρουσία στον πολιτισμό  της χώρας Θάνο Μικρούστικο, 
να μπει σε σχολείο του Άργους για πολιτιστική εκδήλωση 
που γινόταν προς τιμήν του!!!

Σελ.20

Που ψηφίζεις;

Το αποφάσισες; Ωραία, δεν μένει πια παρά να μάθεις σε 
πιο εκλογικό κέντρο ψηφίζεις. Για την διευκόλυνση των 
πολιτών το υπουργείο εσωτερικών διαμόρφωσε ειδική 
φόρμουλα. Υπάρχει όμως και τηλέφωνο , για όσους δεν 
διαθέτουν Ιντερνετ. 

Σελ 3
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Τι ψηφίζει η αγκινάρα;
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Υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα για την “Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Νότιο Άργος

Πάνω από 1.000 οικόπεδα οικοδομούνται 
Υπογράφηκε το Προεδρικό 
Διάταγμα για την “Αναθεώρη-
ση του εγκεκριμένου ρυμοτο-
μικού σχεδίου της Δημοτικής 
Ενότητας Άργους του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών (ν. Αργο-
λίδας) σε τμήματα των πολε-
οδομικών ενοτήτων 1, 3, 4 και 
5, καθορισμός όρων και περιο-
ρισμών δόμησης και επικύρω-
ση καθορισμού οριογραμμών 
τμημάτων ρεμάτων” από τους 
συναρμόδιους υπουργούς. 

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Καμπό-
σος  τόνισε, ότι για αυτή την 
επιτυχία του Δήμου Άργους 
Μυκηνών, «τρία χρόνια η παρά-
ταξή μας πάλεψε για να έχουμε 
την λύση για την επέκταση του 
Σχεδίου Πόλεως στο Νότιο τμή-
μα του Άργους. Είμαστε υπερή-
φανοι γιατί μετά από 30 χρόνια 
λύσαμε αυτό το ΑΛΥΤΟ για 
όλους τους ΑΛΛΟΥΣ θέμα.
Είχαμε βάλει στοίχημα από την 
πρώτη στιγμή με τους εαυτούς 
μας να φέρουμε σε πέρας το 
«τέρας» που έμοιαζε ανίκητο. 
Λάθη, παραλείψεις, εγκληματι-
κές αμέλειες του παρελθόντος 
οδήγησαν στο να πληρώνει το 

«μάρμαρο» ο απλός πολίτης, 
που δεν είχε τόπο να χτίσει το 
σπίτι του! Με τις άοκνες προ-
σπάθειες του αντιδημάρχου 
κ. Παπαϊωάννου στήθηκαν 
όλες οι απαραίτητες υποδο-
μές, ώστε αυτή η παράταξη να 
μπορεί να ξεκολλήσει από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος το 
σχέδιο πόλης, που λίμναζε επί 
30 χρόνια». 
Αναφερόμενος ο Δήμαρχος 
Άργους –Μυκηνών σε όσα συ-
ντελέστηκαν κατ΄ τα 3,5χρόνια 
της δημαρχίας του τόνισε μετα-
ξύ άλλων:
«Σήμερα, είναι μια μέρα χα-
ράς! Έγιναν λάθη αλλά αυτός 
ο τόπος παίρνει βαθιές ανάσες 
και προοπτική. Είμαστε υπερή-
φανοι Και για την Τουριστική 
Σχολή & την ΑΣΠΑΙΤΕ Και την 
Ανάπλαση Και για όλες τις νί-
κες που φέρνει αυτή η παράτα-
ξη! Σύντομα δίνουμε οριστική 
λύση για όλους αυτούς που 
υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια 
και να μπορούν, πλέον, να αξι-
οποιήσουν τις περιουσίες τους.
   Όλοι εμείς που πιστέψαμε 
στην Αλλαγή Πορείας χρωστά-
με σε όλους όσοι βοήθησαν ένα 

μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Χρωστά-
με τα έργα που υποσχεθήκαμε 
και σχεδιάζουμε. Χρωστάμε 
να κάνουμε πράξη την Αστική 
Ανάπλαση, το Σχέδιο Πόλης, τα  
Νέα Σχολεία, τα έργα ύδρευσης 
και όλα τα μικρότερα έργα σε 
όλα τα δημοτικά διαμερίσματα 

για τη βελτίωση της καθημερι-
νότητας των πολιτών. 
Παρά τις αντιξοότητες και τις 
άσχημες ώρες της πατρίδας, 
είμαστε πεπεισμένοι πως οι πο-
λίτες βλέπουν και αξιολογούν 
τη διαφορά με το παρελθόν, 
την εργατικότητα και την απο-

φασιστικότητα και το καλώς εν-

νοούμενο «πείσμα» για να πάει 

μπροστά αυτός ο Δήμος. Για να 

κερδίσει όσα δικαιούται. Και 

όσα του στέρησαν». 

Βρες που ψηφίζεις ψηφιακά ή με ένα τηλεφώνημα

Πριν την κάλπη
Να σας θυμίσουμε πως η ψήφος και 
στις δύο εκλογές είναι υποχρεωτική, 
εκτός ορισμένων περιπτώσεων.  Εξαι-
ρούνται των κυρώσεων οι πολίτες που 
τις ημέρες των εκλογών θα βρίσκονται 
στο εξωτερικό, όσοι έχουν υπερβεί το 
70ο έτος της ηλικίας τους και όσοι θα 
βρίσκονται κατά την ημέρα της ψη-
φοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη 
των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από 
το εκλογικό τμήμα στο οποίο υπο-
χρεούνται να ψηφίσουν. Πολίτες που 
αδικαιολόγητα δεν θα ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα μπορεί να 
υποστούν τις κυρώσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 117 της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012). Η 
τιμωρία είναι φυλάκιση, από 1 μήνα 
ως 1 έτος.
Βρες που ψηφίζεις
Το υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε 
μία φόρμα για να μπορούν οι εκλο-
γείς να δουν εύκολα σε ποιο εκλογι-
κό τμήμα του δήμου τους θα ψηφί-
σουν στις εκλογές του Μαΐου.
Ο πολίτης συμπληρώνοντας μόνο το 
όνομα του, το επώνυμο αλλά και τα 
ονόματα των γονέων του και το έτος 
γέννησης του μπορεί μέσω του υπο-
λογιστή του να δει που θα ψηφίσει 
στις Δημοτικές και τις Περιφερειακές 
εκλογές αλλά και στις Ευρωεκλογές.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σύμ-
φωνα με τις οδηγίες στην παρακάτω 
φόρμα και δείτε πού ψηφίζετε: 
Για τους έλληνες πολίτες  http://www.
ypes.gr/Services/eea/eeagr/eea.htm
Για τους ευρωπαίους πολίτες http://
www.ypes.gr/Services/eea/eeaeu/
eea.htm 
και στην περίπτωση που δεν τα κα-
ταφέρνετε ηλεκτρονικά τότε καλέστε 
το «Κέντρο –Μάθε που ψηφίζεις» στο 
213 136 1500 Δευτέρα-Σάββατο: 9πμ-
7μμ και την Κυριακή: 7πμ-7μμ.
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Υποψήφιος με τον Βουδούρη 
ο Γ. Σαρρής (Δραγώνας)

Υποψήφιος για την Περιφέρεια Πελοποννή-
σου με τον συνδυασμό «Πελοπόννησος Πρώ-
τα» με επικεφαλής τον Οδυσσέα Βουδούρη, 
είναι ο Γιάννης Σαρρής (Δραγώνας).
Ο κος Σαρρής γνωστός για την πολυποίκιλη 
δράση του στην Αργολίδα δηλώνει για την 
υποψηφιότητά του: «Εάν και εφ’ όσον, με τη 
ψήφο σας, με επιλέξετε ως Περιφερειακό 
Σύμβουλο Αργολίδας με το ψηφοδέλτιο «ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ», του ΟΔΥΣΣΕΑ ΒΟΥ-
ΔΟΥΡΗ, υπόσχομαι ότι με την ίδια επιμονή 
και διάθεση θα συνεχίσω να προσφέρω τις 
υπηρεσίες μου στα κοινά».
Αναφέρει στο πλούσιο βιογραφικό του ο 
Γιάννης Σαρρής (Δραγώνας):
Γεννήθηκα και κατοικώ στο ΛΥΓΟΥΡΙΟ Αργο-
λίδας. Είμαι συνταξιούχος του ΟΑΕΕ.
- Σε όλη την ενήλικη ζωή μου ασχολούμαι με 

τα κοινά της ιδιαίτερης πατρίδας μου και είχα 
και δυο θητείες στο Κοινοτικό και Δημοτικό 
Συμβούλιο Ασκληπιείου. (1978-1982 & 1994-
1998)
- Το 1974 ήμουν ο εμπνευστής και το 1975 
ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ».
- Το 1992 ήμουν ο εμπνευστής, και ως Πρόε-
δρος του Συλλόγου, συνιδρυτής (μαζί με την 
Κοινότητα και το Κέντρο Υγείας), της ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ.
- Από τον Απρίλη του 1987 και μέχρι τον Απρί-
λη του 2007, ήμουν ο εκδότης και ο βασικός 
αρθρογράφος, της τοπικής εφημερίδας «ΕΔΩ 
ΛΥΓΟΥΡΙΟ».
- Το 1993 έγραψα το θεατρικό έργο «ο Μπού-
κλης», που παρουσιάστηκε από το Θεατρικό 
τμήμα του «Καββαδία».
- Το 2003 διακρίθηκα με «ΕΠΑΙΝΟ» στον Πα-
νελλήνιο Διαγωνισμό Διηγήματος, του Αθη-
ναϊκού βιβλιοπωλείου «ΙΑΝΟΣ», και της Τρι-
πολιτσιώτικης εφημερίδας 
«ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
- Το 2007 κυκλοφόρησα μια συλλογή επτά 
διηγημάτων, λαογραφικού περιεχομένου, με 
τον τίτλο «Στ’ Ανάπλι και στο Λυγουριό».
- Το 2014 (αυτές τις μέρες) κυκλοφορώ τη 
δραματική εξιστόρηση, «ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΑΙΣΩ-
ΠΟΣ ή “Τζίτζης” ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ το 1944».
- Το 2014 (επίσης αυτές τις μέρες) κυκλοφο-
ρώ, με τη συνεργασία των συμπατριωτών μου 
Ν.Ι.Κ. και Β.Γ.Μπ., την Τοπική Ιστορική Έρευνα 
«ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΕΝΟΡΙΕΣ 1701-2013».

Συνέντευξη του υποψήφιου δημάρχου του δήμου 
Ναυπλιέων Δημήτρη Κωστούρου στον «α»

Η καλύτερη 
Επόμενη Μέρα

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων 
Δημήτρης Κωστούρος 
και υποψήφιος δήμαρ-
χος, επικεφαλής του 
συνδυασμού «Επόμενη 
Μέρα» λίγα 24ωρα πριν 
τις εκλογές  απαντά στις 
ερωτήσεις του «Αναγνώ-
στη» και τοποθετείται 
συγκεκριμένα σχετικά με 
τους στόχους του και τις 
προτεραιότητές του: 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Γιατί 
θεωρείτε ότι ο πολί-
της θα πρέπει να ψηφί-
σει την παράταξή σας 
και σας προσωπικά; 
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Στην αυτο-
διοίκηση   την διαφορά 
κάνουν οι άνθρωποι που 
καλούνται να την υπηρε-
τήσουν. Η όρεξη για προ-

σφορά, η εργατικότητα, η 
ικανότητα τους να διοικούν, 
να αφουγκράζονται και να 
προσεγγίζουν τις ανάγκες 
των δημοτών είναι μερικά 
από τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να διαθέτουν οι άν-
θρωποι που θα αναλάβουν 
την επόμενη μέρα των εκλο-
γών τον Δήμο και θα πρέπει 
να έτοιμοι να συνεχίσουν 
το έργο που στον Δήμο 
μας έχει ήδη ξεκινήσει. 
Ο πολίτης ψηφίζει με βάση 
τις  ικανότητες του υπο-
ψηφίου δημάρχου, αλλά 
και των υποψηφίων της 
παράταξης του κι αυτές 
τις ικανότητες τις αναγνω-
ρίζει με την πρώτη ματιά 
στα άτομα που απαρτί-
ζουν το ψηφοδέλτιό μας. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Πι-
στεύετε ότι οι δημό-
τες είναι ικανοποιημέ-
νοι από το έργο σας; 
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Είναι αποδε-
κτό απ όλους, εκτός των κα-
κόβουλων φυσικά, ότι την 
τελευταία διετία ο δήμος 
βρίσκεται σε έναν οργασμό 
έργων, που διαφοροποιούν 
την εικόνα του και την ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων 
του. Ποιός σώφρων άνθρω-
πος μπορεί να αμφισβητή-
σει πως ο τόπος βρίσκεται 
σε πραγματική τροχιά ανά-
πτυξης και μάλιστα μέσα 
σε ένα δυσμενέστατο οι-
κονομικό περιβάλλον στο 
οποίο βρίσκεται η χώρα.   
Έργα που για δεκαετίες, 
δεν έγιναν, καταφέραμε 
να τα κάνουμε πραγμα-
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νο. Ας αναλογισθείτε τι έχει γίνει! 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ποιά είναι κατά 
την άποψή σας, επιγραμματικά, 
τα βασικότερα προβλήματα για 
το Δήμο Ναυπλιέων, στα οποία 
πρέπει να εστιάσει τις ενέρ-
γειές της η νέα δημοτική αρχή; 
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Σήμερα ο Δήμος 
Ναυπλιέων αντιμετωπίζει σοβα-
ρά προβλήματα στην καθημερι-
νότητα του, γι αυτό και εμείς στο 
πρόγραμμα μας έχουμε θέσει ως 
προτεραιότητα μας τον άνθρω-
πο και την καθημερινότητά του. 
Εδώ και δεκαετίες το πρόβλημα 
της διαρκούς ύδρευσης τόσο του 
Ναυπλίου, όσο και του ενοποιημέ-
νου πλέον δήμου με καλής ποιότη-
τας νερό, καθώς η διαχείριση των 
απορριμμάτων και η σύνδεση με 
τους βιολογικούς τόσο του Άργους-
Ναυπλίου, όσο και του Τολού, απο-
τελούσαν άλυτο στοίχημα των πα-
ρελθουσών δημοτικών αρχών. Την 
τελευταία διετία έγιναν σοβαρά βή-
ματα προς την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών και δρομο-
λογήθηκαν λύσεις που μέρα με την 
μέρα αποδίδουν αποτελέσματα. 

-Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε 

την πόλη καθαρή, λειτουργική και 
ασφαλή
 
-Ολοκληρώνουμε το σύστημα 
διαχείρισης απορριμμάτων με δι-
αλογή στην πηγή, ανακύκλωση, 
κομποστοποίηση στο σύνολο του 
Δήμου, με στόχο την καλύτερη 
περιβαλλοντική διαχείριση την 
μείωση του όγκου των απορριμμά-
των, και την εξοικονόμηση πόρων. 
 
-Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις 
μας για σύγχρονες υποδομές. 
Ολοκληρώνουμε το αποχετευ-
τικό δίκτυο Δρεπάνου, μαζί 
με την επέκταση του δικτύ-
ου στην παραλία της Πλάκας. 
 
-Διασφαλίζουμε καλής ποιότητας 
νερό απ την Λέρνα στην περιο-
χή της Μιδέας και της Τίρυνθας. 
Ήδη η επάρκεια νερού σε Δρέπα-
νο, Ασίνη και Τολό είναι εμφανείς. 
 
- Επιδιώκουμε τον προσδιορισμό 
των δημοτικών τελών, ώστε να κλι-
μακώνονται με κοινωνικά κριτήρια. 
 
Παράλληλα πρέπει να αναπτυχθεί 
το λιμάνι του Ναυπλίου   και να 
προχωρήσει άμεσα το έργο της   
μαρίνας κατά τρόπο που να μπο-

ρεί να αυξηθεί η επισκεψιμότητα 
του Δήμου από σκάφη αναψυ-
χής και κρουαζιερόπλοια. Γι αυτό 
και εμείς την επόμενη πενταετία 
• Ολοκληρώνουμε το έργο 
της εκβάθυνσης του λιμα-
νιού και τη δημιουργία μαρί-
νας ελλιμενισμού 270 σκαφών. 
• Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις 
μας για την ανάδειξη και κα-
λύτερη λειτουργία του ιστο-
ρικού κέντρου της πόλης μας. 
• Συνεχίζουμε την προσπάθεια να 
καταστήσουμε εκ νέου το Ναύπλιο 
κέντρο και διεθνή προορισμό, με 
πρωτοβουλίες που διαφημίζουν 
τον τόπο μας και αναδεικνύουν τα 
συγκριτικά του πλεονεκτήματα. 
Απαιτείται επίσης νέος τρόπος 
οργάνωσης των διοικητικών και 
τεχνικών υπηρεσιών του δήμου 
ώστε και οι πολίτες που κατοικούν 
στο πιο μικρό χωριό να μην αισθά-
νονται αποκομμένοι και μακριά 
από την διοίκηση. Γι αυτό και με 
το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε,    
• Βελτιώνουμε δραστικά την εξυ-
πηρέτηση των πολιτών και τη λει-
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
• Αποκαθιστούμε το κύρος των 
θεσμικών συλλογικών οργάνων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . 
• Επιδιώκουμε τη δημιουργία 
Γραφείου Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών στις γειτονιές που βρί-
σκονται μακριά από τις κε-
ντρικές υπηρεσίες του Δήμου. 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Θα θέλαμε 
τις βασικότερες προτάσεις 
για το μέλλον του Δήμου. 
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ: Είναι μεγάλος ο κα-
τάλογος των προτάσεων μας και τα 
έργα που θα υλοποιήσουμε, από 
την επόμενη κιόλας μέρα και είναι 
όλα απαραίτητα ώστε να οδηγή-
σουμε τον Δήμο το 2019 στην πρώ-
τη θέση της ανάπτυξης. Για μας δεν 
υπάρχουν έργα σημαντικά ή λιγό-
τερο σημαντικά για μας το πρό-
βλημα του κάθε δημότη μας είναι 
ζήτημα προς άμεση επίλυση. Εδώ 
και δύο χρόνια  ο δήμος είναι δίπλα 
στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, 
συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, 
οργανώνει την κοινωνική αλλη-
λεγγύη και δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις για την επιστροφή του 
κόσμου στην ανάκαμψη. Γι αυτό 
έπρεπε και πρέπει να δουλέψου-
με σε πολλά επίπεδα, ταυτόχρονα. 
Θα σας δώσω όμως ένα μικρό 
δείγμα των προτάσεων μας.  
• Διερευνούμε τη δυνατότητα χρη-
ματοδότησης του σχεδιασμένου 
από καιρό συνεδριακού κέντρου. 
• Αξιοποιούμε με περιβαλλοντική 
ευαισθησία και διαφανείς διαδι-
κασίες τη δημοτική περιουσία. 
• Ολοκληρώνουμε   το   Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο Ναυπλί-

ου, και τα ΣΧΟΑΑΠ Μιδέας και 
Ασίνης, και ξεκινήσαμε ήδη το 
ΣΧΟΑΑΠ Τύρινθας. Τα χρησιμο-
ποιούμε ως εργαλεία ανάπτυ-
ξης με σεβασμό στην αειφορία. 
• Υπερασπιζόμαστε και δίνουμε 
ζωή στους ελεύθερους χώρους 
και διευρύνουμε το δίκτυο ελεύ-
θερων ανοιχτών γυμναστηρίων. 
• Ολοκληρώνουμε τις αναπλά-
σεις στο Ναύπλιο (πχ πάρκο 
ΟΣΕ) και δημιουργούμε δί-
κτυο ποδηλατοδρόμων πάνω 
στην ήδη εγκεκριμένη από το 
Δημοτικό Συμβούλιο μελέτη. 
• Ενισχύουμε τα Κέντρα Γειτονιάς 
και θεσμοθετούμε νέα όπου δεν 
υπάρχουν αναπλάθοντας συγκε-
κριμένα σημεία αναφοράς μέσα 
στον αστικό ιστό των Δημοτικών 
Ενοτήτων, με παρεμβάσεις μικρής 
κλίμακας. Ανακτούμε δημόσιο 
χώρο με πεζοδρομήσεις και τον 
αναδεικνύουμε σε χώρο κοινωνι-
κής και πολιτιστικής συνεύρεσης. 
• Δημιουργούμε νέους και ενι-
σχύουμε τους υφιστάμενους 
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθ-
μούς, ώστε να ανταποκρίνο-
νται στις σημερινές ανάγκες. 
• Δημιουργούμε μαθητι-
κό φεστιβάλ με έμφαση στην 
πρωτοβουλία των μαθητών. 
• Αναβαθμίζουμε τα ΚΑΠΗ, 
για όλους τους συνταξιού-
χους   και τα συνδέουμε με την 
κοινωνική δράση της πόλης. 
• Ενισχύουμε το πρόγραμ-
μα «Βοήθεια στο σπίτι». 
• Δημιουργούμε Δημοτικά Ια-
τρεία με εθελοντές γιατρούς. 
•Παρέχουμε Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας στους/στις ανασφά-
λιστους/ες συμπολίτες/τισσές μας. 
• Θεσμοθετούμε μόνιμη κάρτα 
πρόληψης υγείας μαθητή/τριας. 
• Επιδιώκουμε τη δημιουργία γρα-
φείου ψυχολογικής υποστήριξης 
και συμβουλευτικής εντός της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
• Ενισχύουμε το Κοινωνι-
κό Παντοπωλείο με τη δημι-
ουργία Τράπεζας Τροφίμων. 
• Διερευνούμε τη λειτουργία 
Κοινωνικού Μαγειρείου με δω-
ρεάν γεύματα και εξασφαλίζου-
με πρωινό και γεύμα για όλους 
τους μαθητές/τριες, που οι οικο-
γένειές τους αδυνατούν να ικα-
νοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. 
• Στεκόμαστε αρωγοί της τοπι-
κής αγοράς και αναπτύσσουμε 
δράσεις, για τη στήριξη της επι-
χειρηματικότητας και της απα-
σχόλησης. Υποστηρίζουμε τη 
νεανική και γυναικεία επιχειρη-
ματικότητα, τις δομές αλληλεγ-
γύης, όπως και τη συνεταιριστι-
κή και την κοινωνική οικονομία. 
• Δημιουργούμε Γραφείο Ενημέρω-
σης και Τεκμηρίωσης των ανέργων, 

των νέων επιχειρηματιών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
υποστηρίζουμε την ένταξή τους σε 
προγράμματα χρηματοδότησης. 
• Απαλλάσσουμε, για συγκε-
κριμένο διάστημα, από τα δη-
μοτικά τέλη τις νεοφυείς μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. 
• Ενισχύουμε τις μη κερδοσκοπι-
κές συνεταιριστικές προμηθευ-
τικές και καταναλωτικές δομές. 
• Διοργανώνουμε σεμινάρια και 
ημερίδες για τους νέους και τις 
νέες της πόλης μας με ευρύτερη 
θεματολογία (π.χ. επαγγελματικός 
προσανατολισμός, αγορά εργα-
σίας, εργασιακά δικαιώματα, δια-
χείριση άγχους, πρώτες βοήθειες). 
• Αξιοποιούμε Ευρωπαϊκούς πό-
ρους για την απεξάρτηση Δημο-
τικών κτιρίων από το πετρέλαιο 
επιτυγχάνοντας σημαντικά περι-
βαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. 
Ξεκινήσαμε από το κολυμβητήριο 
και συνεχίζουμε με όλα τα Δημοτι-
κά κτίρια και σχολεία που μπορούν 
να δεχτούν ανάλογες παρεμβάσεις. 
• Ενισχύουμε το δίκτυο εθελο-
ντών με τη δημιουργία Μητρώου 
Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοι-
ας, με την κατάλληλη εκπαίδευ-
ση και την καθιέρωση της κάρ-
τας εθελοντή με στοιχεία ωρών 
προσφοράς. Προχωράμε στη 
δημιουργία Τράπεζας Χρόνου. 
• Επιδιώκουμε την ενεργοποίηση 
του Τοπικού Συμβουλίου Νέων. 
• Στηρίζουμε προγράμματα γνω-
ριμίας και εκμάθησης αθλημάτων. 
Υλοποιούμε πρόγραμμα επιλο-
γής μαθητών για ενασχόλησή 
τους με το σωστό άθλημα “Μάθε 
ποιο άθλημα σου ταιριάζει”. 
• Προωθούμε τη μη οργανωμένη 
άθληση (βάδιση εντός ιστού πό-
λης, βάδιση στη φύση, ποδήλατο, 
ανώμαλος δρόμος, ήπια σωματική 
δραστηριότητα με την χρήση ορ-
γάνων ή και ελευθέρων ασκήσεων). 
• Επιδιώκουμε τη δημιουρ-
γία Ενιαίου Φορέα Πολιτισμού. 
• Προστατεύουμε και ενισχύουμε 
το Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής. 
• Προστατεύουμε και ενισχύ-
ουμε την ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη λειτουργία του ΔΟΠΠΑΤ. 
• Ολοκληρώνουμε το στρατηγικό 
σχεδιασμό για την ανάπτυξη του 
τουρισμού, με συγκεκριμένο πε-
νταετές πλάνο για την ουσιαστι-
κή προστασία του μεγαλύτερου 
συγκριτικού πλεονεκτήματος του 
Δήμου μας. Μετατρέπουμε το 
Δήμο μας σε Πανελλήνιο κέντρο με 
στοχευμένες κινήσεις και παρεμ-
βάσεις. Οι πρόσφατες διοργανώ-
σεις του 1ου Μαραθωνίου και του 
Mediterranean yacht show, είναι 
ενδεικτικές των στόχων μας.
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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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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ

Τι ονόματα συμβούλων εις τους τοίχους 
κολλημένα! 
Και δεν παύουνε ακόμη να κολλούνε 
ολοένα. 
Σ’ όποιον δρόμο σταματήσης και άπ’ 
όπου κι αν πέρασης 
Ένα όνομα συμβούλου τυπωμένο θα 
διάβασης. 
Με συμβούλους τα σοκάκια επλημμύρη-
σαν κι’ οι δρόμοι,
Μαγαζιά, ταβέρνες, μάνδρες και απόπα-
τοι ακόμη.

Τι συμβούλων αφθονία ! εκατόν πενήντα 
τόσοι !
Κ` ο καθένας μας δεν ξέρει που την ψήφο 
του να δώση.  
Μα κι’ εγώ εκεί πού τρέχω πάντα πίσω 
μου κυττάζω,
Γιατί μεσ` στην τόση φούρια και την τρέλ-
λα των τρομάζω,
Μήπως κανενός συμβούλου μεσ’ στο 
δρόμο του καπνίσει  
Και για χάζι τ όνομά του εις τη ράχη μου 
κολλήσει.

Μετά τις εκλογές θα κατατεθούν 
δεσμευτικές προσφορές

Το λιμάνι της Νέας 
Επιδαύρου σε ιδιώτη
Μέτα τις ευρωεκλογές - αρχές καλοκαιριού θα κα-
τατεθούν δεσμευτικές προσφορές και για τις τέσ-
σερις μαρίνες και τουριστικούς λιμένες (Αλίμου, 
μαζί με τους τουριστικούς λιμένες Πόρου, Υδρας 
και Νέας Επιδαύρου), με τις αρχικές αντιδράσεις να 
έχουν, πλέον, υποχωρήσει.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του capital.gr  
για τις τέσσερις μαρίνες ενδιαφέρον έχουν εκδηλώ-
σει συνολικά 11 όμιλοι στους οποίους συγκαταλέ-
γονται η  Lamda Development µαζί µε την τουρκι-
κή Dogus, ο όµιλος Ελλάκτωρ, ο όµιλος J&P ΑΒΑΞ, 
η Τεχνική Ολυµπιακή, ο κατασκευαστικός όµιλος 
Archirodon και η αραβικών συμφερόντων εταιρία 
Majestic Jetties and Marinas. Ο ανάδοχος θα προ-
χωρήσει στην υλοποίηση των απαιτούμενων έρ-
γων αναβάθμισης, δεδομένου ότι οι μαρίνες.
Το δημοσίευμα του Δημήτρη Δελεβέγκου, αναφέ-
ρει ακόμα ότι το αργότερο έως το τέλος του καλο-
καιριού αναμένεται να καταθέσουν δεσμευτικές 
προσφορές για την απόκτηση του 100% των μετο-
χών της εταιρείας που λειτουργεί και εκμεταλλεύε-
ται το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, με το τεχνικό και οικονομικό έλεγχο 
(due diligence) στα οικονομικά μεγέθη και τις εγκα-
ταστάσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να έχει, σχεδόν, ολοκλη-
ρωθεί τα τρία ενδιαφερόμενα σχήματα η ελληνο-
ρωσική κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-RZD, η γαλλική 
SNCF και η ρουμανική Grupo Feroviar Roman θα 
υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές, μερικές εβδο-
μάδες αφότου ολοκληρωθούν οι ευρωεκλογές. Οι 
Γάλλοι και οι Ρώσοι φαίνεται να έχουν επιδείξει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ οι Ρουμάνοι λόγω και 
εσωτερικών προβλημάτων πιθανολογείται ότι δεν 
θα δώσουν, εν τέλει, το «παρών» στο διαγωνισμό.



Σεμνά και μετρημένα
Απέφυγε την τρανταχτή διαφήμι-
ση ο Νίκος Γκαβούνος. Εξ άλλου 
καλύτερη διαφήμιση απ το έργο 
που παράγει κανείς δεν υπάρχει 
και απ αυτό κρίνεται. Εντύπωση 
πάντως προκάλεσε αφισσάκι στο 
φέις μπουκ που καλούσε να «ψη-
φίσουν δαγκωτό Νίκο Γκαβού-
νο». Οι εκλογές χρειάζονται και 
χιούμορ. 

ΟΝ.

Ίδια μέρα - δια ώρα Κω-
στούρος και Γραμματικό-
πουλος
Την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα 
μιλήσουν ο Δημήτρης Κωστού-
ρος και ο Χρήστος Γραμματικό-
πουλος στο Ναύπλιο.
Οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι φαί-
νεται ότι κάνουν πολύ μελετημέ-
νες κινήσεις επικοινωνιακά.  

Όπως έχουν ανακοινώσει θα 
κάνουν την κεντρική τους ομι-
λία αύριο Παρασκευή στις 8 μμ. 
Ο μεν Δημήτρης Κωστούρος 
θα μιλήσει στην πλατεία Τριών 
Ναυάρχων (πλατεία δημαρχεί-
ου), ο δεν Χρήστος Γραμματι-
κόπουλος στην πλατεία Αγίου 
Κωνσταντίνου (συνοικισμός).

Υ.Ζ.

Νέα πολιτική παρουσία
Την δική 
του νότα 
στα δημο-
τικά θέμα-
τα επιθυμεί 
να προ-
σθέσει ο 
αρχιτέκτο-
νας Θάνος 
Καλούσης, 
σ υ μ μ ε τ έ -

χοντας για 
πρώτη φορά στα κοινά και με 
το ψηφοδέλτιο της Άλλης Πρό-
τασης. Όταν τον ρωτήσαμε 
γιατί συμμετέχει μας απάντησε 
λακωνικά αλλά και περιεκτικά, 
«Συμμετέχω: 
- Σε μια ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ για το 
Δήμο
-Στις προτεραιότητες για μια 
σχεδιασμένη ανάπτυξη 
-Στον πολιτισμό και στην παιδία
-Στη συστηματική διαμόρφωση 
της πολιτικής του Δήμου 

-Στη στήριξη της δική σας ΑΛ-
ΛΗς ΠΡΟΤΑΣΗς».

ΟΝ.

Ο Μάκης απ’τα παλαιά

Πρωτοστάτησε στους οικολο-
γικούς και κοινωνικούς αγώνες 
της Ερμιονίδας για πάνω από 30 
χρόνια. Του στοίχισε ακριβά το 
ότι δεν συμβιβάστηκε και ανα-
γκάστηκε να ξενιτευτεί σε νη-
σιά και πελάγη προσφέροντας 
τις υπηρεσίες του. Επέστρε-
ψε σαν μην είχε περάσει ούτε 
ένας χρόνος, απ τους αγώνες 
για το Καταφύκι, την Κορακιά, 
τους δεματοποιητές… Τώρα 
δεσμεύτηκε να αγωνιστεί μέσα 
απ το ψηφοδέλτιο των Οικολό-
γων πράσινων «Πελοπόννησος 
Οικολογική» για όλη την πε-
ριφέρεια. Έτσι και εκλεγεί πε-
ριφερειακός σύμβουλος, τότε 
πολλοί που καταστρέφουν το 
περιβάλλον μας θα χάσουν τον 
ύπνο τους.                                  ΑΝ.

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: 804

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 15.05.2014
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

Υπέρογκα διόδια
Επιστροφή στην παλιά εθνική οδό ση-
μαίνει πολλούς το υψηλό κόστος των 
διοδίων. Οι πιο θαρρετοί σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας απέφευγαν για ένα διά-
στημα να πληρώσουν τα διόδια, όμως 
η καταγραφή των αριθμών κυκλοφο-
ρίας σήμανε για πολλούς υψηλά πρό-
στιμα. Κάποιοι άλλοι πιο εφευρετικοί 
όπως ο κάτοχος της μοτό στην φωτο-
γραφία, βρήκαν άλλους τρόπους να 
στείλουν το μήνυμά τους στους επιχει-
ρηματίες των διοδίων.

ΟΝ.

Δραστήριος ο Κώστας
Από τους πλέον δραστήριους δημοτικούς συμβούλους ήταν την προη-
γούμενη 4ετία ο Κώστας Θεμελής.
Παρότι βρισκόταν στη θέση της αντιπολίτευσης, πολλές φορές κατάφε-
ρε με τις παρεμβάσεις του να υλοποιήσει τις προτάσεις του και ταυτό-
χρονα με πρωτοβουλία μου πραγματοποιήθηκαν  δράσεις που αφορούν 
σε θέματα πρόσβασης, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του κοινού και μά-
λιστα με μηδενικό κόστος για τον δήμο.
Ο Κώστας Θεμελής είναι και πάλι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με 
τον συνδυασμό «Ναύπλιο Νέα Ελπίδα» του Χρήστου Γραμματικόπουλου.

Υ.Ζ.
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Μια μητέρα σκλάβας 
εξορκίζει το παιδί της
Με την παρακάτω επιστολή (Δεκέμβρης 1971), η Ουλρί-
κε Μάινχοφ απαντά στην ανοιχτή επιστολή της θετής της 
μητέρας που είχε τίτλο “Ουλρίκε παράτα τα!”. Η απάντη-
ση της Μάινχοφ με τον ειρωνικό τίτλο “Μια μητέρα σκλά-
βας εξορκίζει το παιδί της” βρέθηκε στο Βερολίνο, σε ένα 
καλάθι του δήμου για σκουπίδια. Για όλες τις μανάδες, 
που με κόπο προσπάθησαν να μας κάνουν “ανθρώπους” 
αλλά (ευτυχώς) απέτυχαν (όσο απέτυχαν) οικτρά.
Ουλρίκε, είσαι διαφορετική απ’ ότι η φωτογραφία σου 
στο ένταλμα σύλληψής σου. Είσαι παιδί σκλάβων, σκλά-
βα και η ίδια. Πώς θα μπορούσες λοιπόν ποτέ να πυροβο-
λήσεις τους δυνάστες σου; Μην αφήνεσαι να παρασυρ-
θείς από εκείνους που δεν θέλουν να είναι πια σκλάβοι 
Δεν μπορείς να τους προστατέψεις.
Θέλω να μείνεις σκλάβα, όπως κι εγώ. Εγώ και εσύ, είδα-
με πώς οι αφέντες τσάκισαν την εξέγερση των σκλάβων, 
προτού ακόμα αρχίσει. Πολλοί σκλάβοι σκοτώθηκαν, 
εμείς όμως επιζήσαμε. Αυτοί που σήμερα είναι οργισμέ-
νοι απέναντι στους αφέντες, δεν ξέρουν τι υπέροχο συ-
ναίσθημα είναι να την έχεις βγάλει καθαρή για μια ακόμη 
φορά. Απόλαυσε το, γιατί δεν μας μένει τελικά τίποτε 
άλλο να απολαύσουμε.
Η επανάσταση είναι μεγάλη — κι εμείς πολύ μικροί γι 
αυτήν. Οι ψυχές των σκλάβων είναι σαν την άμμο, δεν 
μπορεί να θεμελιωθεί η νίκη επάνω τους.
Όταν ξύπνησες και ζήτησες ελευθερία, δεν στην έφερε 
κανείς. Γιατί δεν παραιτήθηκες, όπως άλλοι; Κοίτα εμένα! 
Εγώ προέβαλα αντίσταση όταν με χτυπούσαν οι αφέ-
ντες, φώναζα. Μα εσύ εξοργίζεις την εξουσία, την θέλεις 
να κάνει να ξαναχτυπήσει. Αλλά ποιος θα θέλει ακόμα να 
φωνάξει, όταν μας κακομεταχειρίζονται και γι αυτό;
Εσύ είσαι καλό παιδί Δεν ήσουνα εσύ που σκαρφάλωσες 
το φράχτη της εξουσίας, οι άλλοι ήτανε. Αλλά επάνω σου 
αμολήσανε τα σκυλιά. Παιδί μου, άξιζες κάτι καλύτερο. Τι 
θα μπορούσες να είχες γίνει! Σίγουρα μέχρι και επιστά-
τρια.
Δεν βλέπεις, πόσο δυνατή είναι η εξουσία; Όλοι οι σκλά-
βοι την υπακούνε. Ακόμα και εκείνοι που είχαν ξεσηκω-
θεί και νίκησαν, θα αποθέσουν την νίκη τους στα πόδια 
της εξουσίας για να έχουν το δικαίωμα να είναι πάλι 
σκλάβοι.
Οι σκλάβοι μισούν εκείνους που θέλουν να είναι ελεύ-
θεροι. Ούτε και θα σε βοηθήσουν, χώνεψέ το επιτέλους 
ότι η εξέγερση σου είναι παράλογη. Το θάρρος σου είναι 
άκαρδο, γιατί πώς μπορούμε μπροστά του να κρύψουμε 
ακόμα τη δειλία μας; Κι αν ακόμα προτιμάς να πεθάνεις 
παρά να είσαι σκλάβα για πάντα, δεν έχεις όμως το δικαί-
ωμα να μας ανησυχείς.
Ξέρω: θέλεις να γίνουμε όλοι ελεύθεροι, όμως θα περνά-
με καλύτερα; Τους δαρμένους σκλάβους των χωραφιών 
στις φυτείες στην Ασία, Αφρική, Νότια Αμερική, που σκό-
τωσαν τους επιστάτες τους, ας τους συγχωρέσει ο θεός. 
Εμείς οι οικιακοί σκλάβοι, δεν έχουμε το δικαίωμα να 
διώξουμε τα αφεντικά που στέλνουνε τους επιστάτες με 
τα μαστίγια. Το χρέος μας είναι να κρατάμε το σπίτι τους 
τακτικό.
Παιδί μου, μην αμαρτάνεις. Μετανόησε και δέξου την τι-
μωρία, κι ας είναι η τιμωρία της εξουσίας φοβερή. Είναι 
θέλημα θεού.
Να είσαι υποτελής στην κυβέρνηση που ασκεί εξουσία 
επάνω σου.
Ουλρίκε, παράτα τα.
Καταραμένος ο θεός, που έπλασε σκλάβους για να δια-
σκεδάζει την πλήξη του.
 http://sabrota.wordpress.com

«Απολείπειν 
ο θεός 
Aντώνιον» 

Με αυτή την φράση αυτή του Καβά-
φη σχολίασε ο Πρόεδρος της ΔΕΥ-
ΑΡΜ την «διαρχία» Πλατή και Χασά-
πη. Ως γνωστό η φράση απευθύνετο 
στον Μάρκο Αντώνιο, την κρίσιμη 
εκείνη στιγμή που ο Αντώνιος 
αντιλαμβάνεται ότι η ήττα του είναι 
δεδομένη και ότι όλα όσα απέκτησε 
στη ζωή του και όλα όσα σχεδίαζε 
για το μέλλον του, φτάνουν στο τέλος 
τους, έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς ακρι-
βώς εκείνη τη στιγμή ο Αντώνιος θα 
πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό του και 
να μη φανεί λιπόψυχος.
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Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν 
από το ξεκίνημα της θητείας μας 
πως ακριβώς θα κινηθούμε, ποια 
θα είναι τα πρώτα μας βήματα 
για να φέρουμε την αλλαγή στο 
Δήμο Ναυπλιέων.
Ξεκινάμε να δημιουργούμε τις 
προϋποθέσεις ώστε ο Δήμος μας 
να γίνει  αυτοχρηματοδοτούμε-
νος, να αποκτήσει ρευστότητα 
από ίδιους πόρους, για να μπορεί 
να παράγει έργο, να λύνει άμεσα 
προβλήματα και να βρίσκεται 
δίπλα στο συμπολίτη μας που 
έχει ανάγκη, συστήνουμε άμεσα 
το γραφείο τουριστικής πολιτι-
κής και προβολής, το γραφείο 
αγροτικής πολιτικής, το γραφείο 
ευρωπαϊκών υποθέσεων και προ-
γραμμάτων.
Μπαίνει σε εφαρμογή η πλή-
ρης  Δικαιοσύνη,  ισότητα  και  δι-
αφάνεια  στη λειτουργία του 
Δήμου, το μοντέλο διοίκησης 
που εφαρμόστηκε τελευταία με 

κατασπατάληση του Δημοτικού 
χρήματος, απευθείας αναθέσεις, 
ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις 
ημετέρων, κόβονται με το μαχαί-
ρι, καταργούνται οι απευθείας 
αναθέσεις πάνω από 2.000 Ευρώ 
και όλες οι προμήθειες γίνονται 
με διαγωνισμό.
Εξυγιαίνεται η ΔΕΥΑΝ που η δια-
χείριση της αποτελεί διαχρονικό 
πρόβλημα για το Δήμο. Υπ’ αριθ-
μόν ένα στόχος μας το ΝΕΡΟ, πό-
σιμο νερό από τη Λέρνη σε κάθε 
σπίτι, σε όλο το Δήμο, αντικατά-
σταση αμιαντοσωλήνων, όπου 
υπάρχουν.
Σταδιακή ολοκλήρωση όλων των 
αποχετευτικών δικτύων όλου του 
Δήμου που προκλητικά αγνόησε 
η απερχόμενη Δημοτική Αρχή.
Άμεση παρέμβαση-κλείσιμο στις 
χωματερές σκουπιδιών Καραθώ-
νας και Τολού, επαναδιαπραγμά-
τευση με την Περιφέρεια και την 
Εταιρία που έχει αναλάβει την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων, της τιμής και της 
θέσης μεταφόρ-
τωσης. Ρίχνουμε 
μεγαλύτερο βά-
ρος στην ανα-
κύκλωση, κο-
μποστοποίηση 
και καθαριότητα 
του περιβάλλο-
ντος.
Υπάρχουν ση-
μαντικά θέματα 
που χρονίζουν 
και υποβαθμί-
ζουν την πόλη 
του Ναυπλίου 
και το περιβάλ-
λον, οι Μπανιέ-
ρες, το Ενετικό 
κτήριο, το Τελω-
νείο, υπάρχουν 
ανάγκες κατα-
σκευής ενός 
νέου σχολείου, 

ενός νέου κτηρίου - πολυχώρου, 
η προώθηση των ΣΧΟΟΑΠ, η 
λειτουργία της παλιά πόλης μετά 
την ολοκλήρωση των έργων πε-
ζοδρόμησης, η επέκταση των 
κοινωνικών δομών αλληλεγγύης 
για τις ευπαθείς ομάδες συμπολι-
τών μας, όλα αυτά με σχέδιο ξεκι-
νούν για να δοθούν λύσεις μόλις 
αναλάβουμε το Δήμο.
Ανάδειξη και διαμόρφωση της 
Ανατολικής παραλίας που βρί-
σκεται σε εγκατάλειψη και πλήρη 
αδιαφορία. Καθιέρωση της παρα-
λιακής ως τουριστικής εισόδου 
στην παλιά πόλη του Ναυπλίου. 
Δημιουργία ποδηλατόδρομου 
και πεζόδρομου από την ανατο-

λική παραλία του Ναυπλίου και 
παραλιακά μέχρι τη Νέα Κίο, με 
βάση τη μελέτη που παρουσιά-
σαμε.
Πολλά πρέπει να γίνουν και θα γί-
νουν, όμως αν δεν αποκαταστα-
θεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στη Δημοτική Αρχή και η πολύ-
πλευρη συμμετοχή στις δράσεις 
που τους αφορούν, τότε δεν θα 
πετύχουμε τίποτα.
Η δύναμη ενός Δήμου, βρίσκε-
ται στους ανθρώπους του, με 
αυτούς, τους συμπολίτες μας 
συμμέτοχους και συνδιαμορφω-
τές στην πορεία μας, θα προχω-
ρήσουμε ώστε να φέρουμε την 
ΑΛΛΑΓΗ.

9
Χρήστος Γραμματικόπουλος: 7 δεσμεύσεις-προτεραιότητες που θα αλλάξουν από την αρχή το Δήμο

Έτοιμος να κυβερνήσει
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-Παππού ; Εεε παπποουού; (Φώναξε από τον πάνω όρο-
φο ο εγγονός. ) 
-Ακούω Πετράκη (απάντησε ο συνονόματος παππούς, 
έπινε τις δυο τελευταίες του γουλιές καφέ και έκοβε τα 
αποκόμματα των κυριακάτικων εφημερίδων).
-Τι ώρα είναι παππού; 
-Εννιά και μισή Πετράκη. 
-Ώρα για μπάλα παππού!
-Εγώ είμαι έτοιμος, ζεσταίνω των σκαραβαίο και φύγαμε. 
Ο Πέτρος δεν χάλαγε χατίρι στον εγγονό, μαζί του επέ-
στρεφε στην παιδική του ηλικία, την πιο αληθινή πατρίδα. 
Ο μικρός γράφτηκε στις ακαδημίες του Παναργειακού, 
και κάθε Κυριακή είχε προπόνηση και αγώνα. Ο παππούς 
άνοιξε το  αγαπημένο του σακίδιο, με το λογότυπο «from 
the happy sixties»  πάνω από την κεντημένη εικόνα του 
ξέγνοιαστου καβαλάρη.  Έβαλε μέσα τα χρειαζούμενα,   
αποκόμματα εφημερίδων, το βιβλίο που μελετούσε, ένα 
σημειωματάριο τα μολύβια του και τον μικρό υπολογι-
στή. Γύρισε την  μίζα, οι ιμάντες του σκαραβαίου άρχισαν 
να χορεύουν στον απαράλλαχτο βαβαυρέζικο ρυθμό 
τους από την δεκαετία του εξήντα. Κατέβηκε ο μικρός 
ποδοσφαιριστής και φύγα-
νε για την Ακαδημία Ποδο-
σφαίρου.  Ο χρόνος μετά τα 
δεύτερα ήντα  είναι ότι πολυ-
τιμότερο διαθέτει ο άνθρω-
πος. Ο παππούς δεν ήθελε 
να φεύγει ο χρόνος του μέσα 
από κομπολόγια και ανόητες 
συζητήσεις . Η γραφή και η 
ανάγνωση τον είχαν απορ-
ροφήσει τα τελευταία χρόνια 
και τον είχαν κάνει λίγο αντι-
κοινωνικό. Αρχειοθετούσε και 
κρατούσε σημειώσεις για την 
ελληνική γλώσσα και ιστο-
ρία, κληρονομιά θα τα άφηνε 
στον συνονόματο Πετράκη. 
Στο αθλητικό κέντρο διάλεγε 
την γωνιακή απόμερη μεριά 
με την πλάτη στον κόσμο και τα μάτια στον αθλούμενο 
εγγονό. Απολάμβανε ένα ακόμα καφέ, διάβαζε σημείωνε 
και παρακολουθούσε τον εγγονό να παίζει. 
Ο μικρός έφυγε φουριόζος για το γήπεδο, ο παππούς 
πήγε στην γνωστή γωνιά του.  Ακολουθώντας αρχέγονα 
ένστικτα έφτιαξε τον οριοθετημένο  ζωτικό του χώρο. Σε 
μια καρέκλα αυτός και σε δυο πλαϊνές τα πράγματα του. 
Όμως σήμερα τα τείχη της «απομόνωσης» παραβιάστη-
καν άμεσα. Μετά από λίγα λεπτά ένιωσε στον ώμο του 
ένα απαλό πιάσιμο, ένας αντίχειρας και ένας δείκτης 
του έδωσαν απτικά σινιάλα της πτώσης των τειχών. Γύ-
ρισε λίγο ξαφνιασμένος, είδε ότι πρόκειται για περίπτω-
ση «Δούρειου Φίλου». Ήταν ο Θανάσης δώδεκα χρόνια 
συμμαθητές, «η Τροία της απομόνωσης»  έσπασε με την 
μια. Είχε χρόνια να τον δει και ουσιαστικά χάρηκε για την 
απρόσμενη συνάντηση. 
-Πέτρο, καλημέρα πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε ; Ξέ-
ρεις, μόλις είδα τον σκαραβαίο κατάλαβα ότι θα ήσουν 
μέσα. Ε, δεν το πιστεύω κρατάς ακόμα αυτή την τσάντα 
; Από τι βλέπω δεν άλλαξες και συνήθειες, εξαρτημένος 
αναγνώστης, ακόμα κουβαλάς εφημερίδες και βιβλία 
μαζί σου. Δεν βαρέθηκες; Δεν φαντάζομαι να πιστεύεις 
ακόμα στην επανάσταση;(Μετακινήθηκε και κάθισε απέ-
ναντι του, στην μοναδική καρέκλα που δεν είχε βάλει 
«σύνορα» ο παππούς. ). Ε, τώρα τα είδα όλα, φοράς  ακό-
μα την μπλούζα με τον Τσε Γκεβάρα;  
-Θανάση, καλημέρα, ούτε εσύ άλλαξες, πολυβόλο παρα-
μένει το στόμα σου. Πως από δω ; 
-Παίζει και ο εγγονός μου στην Ακαδημία, δεν μπορούσε 
να έρθει σήμερα ο γιος μου και τον έφερα εγώ. Τυχερό 
ήταν λοιπόν να τα πούμε. Αλλά, σήμερα ο μικρός δεν νο-

μίζω να τα πάει καλά . Ξενυχτήσαμε το βράδυ …
-Ένα σκέτο ακόμα, ( είπε ο Πέτρος στο γκαρσόνι που 
ήρθε για την παραγγελία) δεν νομίζω να άλλαξες  γεύση 
στον καφέ; 
-Όχι και τον χρειάζομαι, γιατί ξενυχτήσαμε, είδαμε τον 
διαγωνισμό τραγουδιού της Γιουροβίζιον. (Ο Πέτρος τον 
κοίταξε με ένα βλέμμα απορίας, ο Θανάσης γύρισε λίγο 
την καρέκλα του για να βλέπει καλύτερα τα παιδιά). Ναι, 
μέχρι το τέλος! Ψηφίσαμε και εμείς. Ξέρεις τι ψηφίσαμε; 
( ο Πέτρος κούνησε αρνητικά το κεφάλι του). Την κοπέ-
λα με τα μούσια. Αλλάζει ο κόσμος φίλε μου. Εντάξει δεν 
λέω ήταν κάπως προκλητική η εμφάνιση της ανδρόγυνης 
εικόνας αλλά έτσι αναγνωρίζουμε την διαφορετικότητα. 
Έτσι πολεμιέται ο φασισμός!!!
Ο Πέτρος έριξε μια ματιά στην μπλούζα του, του φάνη-
κε ότι τον κοίταζε με γουρλωμένα μάτια ο πάνινος Τσε 
Γκεβάρα.
-Καημένε Τσε, δεν ήταν ανάγκη να πας στην Κούβα και 
στην Βολιβία, με ένα φόρεμα και χωρίς να φοράς βρακί,  
στην Γιουροβίζιον έπρεπε να πας. (Σκέφθηκε  και  ένα ει-
ρωνικό χαμόγελο γράφτηκε στα χείλη του).

-Μην το ειρωνεύεσαι κα-
θόλου Πέτρο, με τέτοιες 
συμβολικές ενέργειες πο-
λεμιόνται οι ακραίες κατα-
στάσεις. Δεν είδες που έχει 
πάει η ακροδεξιά; 
-Όχι είδα που έχει πάει η 
ανεργία, η φτώχεια, η εξάρ-
τηση, η λειψή παιδεία, και 
προπαντός η καρεκλοκέ-
νταυρη  εξουσιοφρενική  
ψευτοαριστερά, αυτά οδή-
γησαν  τον κόσμο στην 
αγκαλιά της ακροδεξιάς. 
Όσες κουνιστές μουσάτες 
και να πάρουν βραβείο, αν 
δεν ανατραπούν οι συνθή-
κες, στο αυγό του φιδιού 
θα ψάχνει την σωτηρία του 

ο κάθε απελπισμένος και 
αναπόφευκτα προσκυνημένος. 
Παρά τα χρόνια τους, οι δυο παλιοί συμμαθητές κόρω-
σαν, έτοιμοι για ένα ακόμη λεκτικό πόλεμο όπως στα 
χρόνια της εφηβείας τους. Σαν διαμεσολαβητής του ΟΗΕ 
εμφανίστηκε ο σερβιτόρος με τον σκέτο καφέ του Θανά-
ση. Ο Πέτρος έκλεισε τον μικρό του υπολογιστή για να 
κάνει χώρο στο τραπέζι. 
-Στην υγεία σου ( είπε ο Θανάσης) . Πάντως ρε θηρίο σε 
παραδέχομαι. Εγώ δεν τα κατάφερα με τα ηλεκτρονικά, 
Στο ιντερνέτ μπαίνω με την βοήθεια του εγγονού και δεν 
καταλαβαίνω και πολλά πράγματα. Μήπως έψαχνες κάτι 
και σε διέκοψα; 
-Όχι, το τέλειωσα από εχθές και θέλω να το δείξω στον 
εγγονό μου, όταν θα πίνει το αναψυκτικό του. Ξέρεις ποια 
επέτειος είναι σήμερα, 10 Μαΐου;   
-Γιορτή της μάνας είναι!
-10 Μαΐου του 1956 οι Άγγλοι αποικιοκράτες, οι Βρετανοί 
φασίστες, απαγχόνισαν τους πρώτους καταδικασμένους  
αγωνιστές της ΕΟΚΑ , Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δη-
μητρίου. Δυο νέοι με ρωμέικο ήθος, αυθεντικό αίσθημα 
πατριωτισμού πήγαν αγέρωχοι στην αγχόνη των κατα-
κτητών τους. Δυο φτωχά παιδιά συνέχισαν την παράδο-
ση τους , άλλοι δυο προλετάριοι της Ρωμιοσύνης, με το 
παράδειγμα και την θυσία δείχνουν τον δρόμο.
-Καραολή Δημητρίου, τώρα μάλιστα εξηγείται και η οδός 
κάτω από την πλατεία του Αγίου Πέτρου. Καραολή Δη-
μητρίου, τον ξέρω τον δρόμο αλλά δεν ήξερα γιατί τον 
έλεγαν έτσι. Τελικά και αυτός ο δρόμος έχει την δική του 
ιστορία. 
-Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Θανάση.
-Γκοοόλ (Πετάγεται απάνω ο Θανάσης.)

Ο εγγονός του έδωσε μια φοβερή 
πάσα στον μικρό Πέτρο και αυτός 
έβγαλε ένα υπέροχο γκολ, Τα παι-
διά έπαιζαν στην ίδια ομάδα. Οι δυο 
παππούδες άλλαξαν κουβέντα, έκα-
ναν αναδρομή στον χρόνο, θυμήθη-
καν ζωντανούς και πεθαμένους φίλους και γνωστούς. Το 
παιγνίδι τέλειωσε. Οι δυο μικροί ποδοσφαιριστές πήραν 
τα αναψυκτικά τους και πήγαν κοντά στους παππούδες 
τους. Ενώ τα εγγόνια των συμμαθητών παππούδων  χα-
λάρωναν πίνοντας τις πορτοκαλάδες τους, ο Πέτρος βρή-
κε την ευκαιρία να τους παρουσιάσει το οπτικοακουστικό 
υλικό που συγκέντρωσε από το διαδίκτυο για τους δυο 
Ελληνοκύπριους  νεομάρτυρες της λευτεριάς. Ο πολυλο-
γάς Θανάσης, δεν έβγαλε κουβέντα, κυριολεκτικά απορ-
ροφήθηκε από αυτά που έβλεπε και άκουγε. 
-Λοιπόν παιδιά, αυτή είναι η ιστορία των δυο ηρώων, 
πιάστηκαν για διαφορετικές υποθέσεις αλλά πήγαν μαζί 
στο ικρίωμα των αποικιοκρατών. Και σε ένα γράμμα του 
ο Μιχαλάκης Καραολής έγραφε στους φίλους του : Τα ελ-
ληνόπουλα δεν ξέρουν μόνο πως πρέπει να ζουν. Ξέρουν 
και πώς να πεθαίνουν. Και πως την πατρίδα να τιμούν.
Ξέρεις Θανάση τι είχε πει σε μια ομιλία του ο Τσε: Patria 
O Muerte! Venceremos! Πατρίδα ή θάνατος! Θα νικήσου-
με! Έχουμε πολλούς δικούς μας Γκεβάρα αλλά δεν το ξέ-
ρουμε.  Με παράδειγμα και αυτοθυσιαστική  αντίσταση  
αλλάζει ο κόσμος Θανάση, όχι με τα κουνιστά μούσια.  
-Παππού θέλω να πάρω και μια γλαστρούλα για την μαμά 
μου. Είναι η γιορτή της μάνας.  (Είπε ο εγγονός του Θα-
νάση.) 
-Θέλω και εγώ παππού. (Είπε ο μικρός Πέτρος.) 
-Κάτσε να καλέσω ένα ταξί, και να μου θυμηθείς να κατέ-
βουμε στο ανθοπωλείο κοντά στην πλατεία.
-Σιγά μην καλέστε ταξί, θα σας πάμε εμείς με τον σκαρα-
βαίο.
-Α, ναι παππού, να πάμε μαζί τους, δεν έχω ξαναμπεί σε 
αμάξι χελώνα!. 
Παππούδες και εγγόνια έκαναν μια στάση στο ανθοπω-
λείο πριν την Πλατεία του Αγίου Πέτρου. 
-Θέλω και μια μεγάλη ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντά-
φυλλα (είπε ο παππούς Πέτρος). 
Όταν μπήκαν στο αμάξι ο  παππούς Πέτρος έκανε ένα 
κύκλο αντίθετο από την κατεύθυνση που έπρεπε για να 
πάνε σπίτι τους.
-Πέτρο που πας ; 
-Κάτσε και θα δεις , κράτα καλά την ανθοδέσμη. ( Ο παπ-
πούς Πέτρος με το ένα χέρι οδηγούσε και με το άλλο κάτι 
έψαχνε, το βρήκε, μια κασέτα.) 
Έφτασαν στην οδό Καραολή Δημητρίου, έδειξε με νόημα 
στο Θανάση την ταμπέλα της οδού. Εκείνος κατάλαβε, 
πήρε τα παιδιά και κάθισαν στην άκρη του πεζοδρομί-
ου σε στάση προσοχής. Ο Πέτρος έβαλε την κασέτα. Με 
οιμωγές ο Μίκης Θεοδωράκης τραγουδούσε ο ίδιος την 
«Ρωμιοσύνη» του Ρίτσου. Ο Πέτρος βγήκε από το αμάξι, ο  
Θανάσης του παράδωσε με σεβασμό τα κόκκινα τριαντά-
φυλλα  και αυτός τα άφησε με μια αργή κίνηση στον τοίχο 
.  Από τα μάτια του Θανάση κύλησαν δυο δάκρυα. Γύρισε 
στον παλιό του συμμαθητή. 
-Πατρίδα ή θάνατος, Θα νικήσουμε…..Προλετάριοι της 
Ρωμιοσύνης 
Από το απέναντι πεζοδρόμιο δυο νεαροί σταμάτησαν  
και κοιτούσαν την παράξενη σκηνή. 
-Ρε δικέ μου, κοίτα φάση  με τα πουρά και τα εγγόνια τους 
(σήκωσε το κινητό και τράβαγε σε βίντεο την σκηνή, στα 
αυτιά του άκουγε το τραγούδι της μουσάτης νικήτριας 
του ευρωπαϊκού διαγωνισμού ).
-Βγάλε ρε τα ακουστικά,  ροκιές ακούνε τα πουρά!!! 
Χωρίς να το καταλάβουν, ασυναίσθητα και οι δυο νεαροί 
πήραν στάση προσοχής μέχρι να τελειώσει το τραγού-
δι….

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Οι προλετάριοι της Ρωμιοσύνης 
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Με το παρακάτω μήνυμα η Πολιτικός Μηχανι-
κός Γιούλα Λαπαθιώτη, υποψήφια Περιφερειακή 
Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Πέτρου Τα-
τούλη «Νέα Πελοπόννησος» απευθύνεται  στους 
ψηφοφόρους της Αργολίδας:
«Φίλες και φίλοι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα 
πούμε έστω και σύντομα. 
Η εκλογή μου συνέπεσε με τα χρόνια της κρίσης. 
Μιας κρίσης που δεν άφηνε, σε όσους είχαν ψήγ-

ματα συνείδησης, περιθώρια για ανόητες αυτο-
προβολές και επικοινωνιακά παιχνίδια. Κάποιοι 
επιλέξαμε να σιωπήσουμε και να κάνουμε αυτό 
που μπορούσαμε και κάτω από τις συνθήκες που 
επικρατούσαν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς πολλές 
φανφάρες. Μέσα από την δουλειά μου στο Περι-
φερειακό συμβούλιο ήθελα να επιστρέψω στην 
κοινωνία με αυτό τον τρόπο το δικό μου ευχαρι-
στώ για την πρώτη εκλογή μου.
 Δεν κατείχα κάποια ιδιαίτερη θέση αλλά αυτό 
ήταν το κίνητρό μου για να προσφέρω όπου 
και όσο μπορούσα. Σε λίγες μέρες έχουμε ξανά 
εκλογές και ζητώ ξανά την ψήφο σας. Αυτή την 
φορά πιο ώριμη με περισσότερη φαντασία και 
περισσότερους φίλους-συμμάχους σε αυτή την 
προσπάθεια.
Ο στόχος παραμένει ένας: Μέσα από μια διαρκή 
προσπάθεια να ξαναδώσουμε με πράξεις στην 
κοινωνία το δικαίωμα να ελπίζει στην ανατροπή 
της σημερινής κατάστασης και να μπορεί να κά-
νει όνειρα για μία κοινωνία διαφορετική από αυ-
τήν που βιώνουμε σήμερα. Πιστεύω ότι μπορού-
με. Μπορούμε αν γίνουμε μία ομάδα, μία γροθιά. 
Να πιστέψουμε στο κοινότυπο αλλά αναγκαίο 
όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο.  Ότι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε στο τέλος της διαδρομής να 
είμαστε νικητές. Καλή συνέχεια στις 18 Μαΐου».

Εγκλήματα μίσους
Τα μήλα είναι από το Καζακστάν

Christopher Robbins

Μολονότι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς 
επιστήμονες ως προς τον ορισμό του εγκλήματος μίσους 
(hate crime) το κίνητρο επιλογής του δράστη (προκατάληψη 
κατά ομάδας) συνεχίζει νάναι το κρίσιμο χαρακτηριστικό.
Δεν πρόκειται στην πραγματικότητα για «καθαρό μίσος» 
αλλά για αντιλήψεις, στάσεις, συμπεριφορές και πράξεις που 
αφορούν σε ορισμένη κοινωνική κατηγορία. Όπως όμως 
υπάρχουν ομάδες – στόχοι έτσι έχουν δημιουργηθεί και ομά-
δες – μισητής δράσης.
Τα εγκλήματα μίσους στρέφονται κατά ευάλωτων φυλετικών 
στόχων αλλά πίσω από τις επιθέσεις συχνά κρύβονται και πο-
λιτικοί ή οικονομικοί στόχοι των οργανωμένων δραστών. Δεν 

ξεχνάμε βέβαια και τα εγκλήματα μίσους 
που εμπεριέχουν και το στοιχείο της απο-
στολής (Κου Κλουξ Κλαν).
Τα εγκλήματα μίσους προκαλούνται από 
εχθρότητα σε ειδική φυλή, εθνική μειονό-
τητα, θρησκεία ή σεξουαλική προτίμηση. 
Η προκατάληψη ή η αρνητική πρόσληψη 
του άλλου ή της ομάδας του καταλήγουν 
συχνά σε φυλετικά εγκλήματα.
Από τη μία η πολιτική ταυτότητα του ανή-
κειν (σε φυλή, φύλο, θρησκεία) και από 
την άλλη οι διακρίσεις κατά των μειονο-
τήτων δημιουργούν πολλές φορές συν-

θήκες έντασης που – σε συνδυασμό με την τρομοκρατία και 
τον φονταμενταλισμό – καταλήγουν σε επιδημία hate crimes 
(τα οποία αρχίζουν από τον ρατσιστικό λόγο και ολοκληρώ-
νονται με τις γενοκτονίες).
Από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης «των κατώτερων όντων» 
μέχρι τα ghettos και τις περιοχές υψηλού κινδύνου η σχετική 
βία συνδέεται άρρηκτα με την πολιτική, τις εθνικές μειονότη-
τες και τον επιθετικό ρατσισμό.
Ο δράστης αρνείται την ύπαρξη του θύματος και τη βλάβη, 
επικαλούμενος «ανώτερες αξίες». Από την άλλη μεριά το 
θύμα του hate crime νοιώθει διπλά τραυματισμένο διότι γνω-
ρίζει ότι ο δράστης έχει ένα απρόσωπο κίνητρο που απευθύ-
νεται βίαια σ’ αυτό για να στείλει όμως «μηνύματα» σε άλλους.
Το θύμα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο πρόσωπο αλλά όλη 
η ομάδα γι’ αυτό και τα εγκλήματα προκατάληψης πρέπει να 
τιμωρούνται αυστηρότερα από τα αντίστοιχα απλά εγκλήμα-
τα.
Η ψυχολογία του όχλου ή το πνεύμα της κοινότητα με τα φυ-
λετικά ή εθνοτικά γνωρίσματα και η πίεση για ομοιομορφία 
προκαλούν έναν ομαδικό ψυχισμό των πολλών ή των γηγε-
νών ή των «καθαρών» που όχι μόνον καταστρέφουν την ανοι-
κτή κοινωνία της ανεκτικότητας αλλά δημιουργούν και συλ-
λογική συνείδηση μίσους και προκατάληψης.
Ο ρατσιστικός λόγος από την άλλη νομιμοποιεί τον αποκλει-
σμό κοινωνικών ομάδων από το πεδίο των δικαιωμάτων.
Για να αντιμετωπίσουμε το γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε 
εκ νέου – εν είδει νέου παγκόσμιου κοινωνικού/πολιτισμι-
κού συμβολαίου – σε δύο βασικές αρχές: 1η) κάθε άνθρωπος 
αξίζει όσο κάθε άνθρωπος, 2η) σεβόμενοι τον άλλο, αφενός 
σεβόμαστε τον εαυτό μας κι αφετέρου προστατεύουμε το αν-
θρώπινο γένος από τον αυτοαφανισμό του.

Κυριακή 26 Μαΐου 2013
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Ζώντας στον ομορφότερο 
Δήμο της Ελλάδας

Γιούλα Λαπαθιώτη: Υποψήφια με τον Πέτρο Τατούλη

Ραντεβού στις 18 Μαίου

του Γιάννη Μπαλαμπάνη, υποψήφιου 
δημοτικού συμβούλου με τον συνδυ-
ασμό «Επόμενη Μέρα»

Ο Αργολικός κάμπος με τις πορτοκαλιές, το Πα-
λαμήδι, την Παλιά Πόλη που γεννήθηκα, τις θά-
λασσές μας, τους φίλους που μεγαλώσαμε μαζί, 
τους νέους που προσπαθούν για το μέλλον τους, 
τα παιδιά που παίζουν στους δρόμους, τους επι-
σκέπτες που έρχονται να δανειστούν λίγο από 
την μαγεία της δικής μας καθημερινότητας. Όλα 
αυτά συνθέτουν το σκηνικό, του ομορφότερου 
Δήμου της Ελλάδας. 
Ίσως  είμαι υποκειμενικός στους χαρακτηρι-
σμούς μου, όμως έτσι αισθάνονται όλοι οι κάτοι-

κοι. Πολύ-φωτογραφημένα σημεία, που κάθε νέα 
φωτογραφία ξεσηκώνει ενθουσιασμό! Μια ευλο-
γημένη περιοχή που δεν «χορταίνεται» κι εμείς 
τυχεροί κάτοικοι της. 
Χαίρομαι γιατί ο Δήμος μας, δεν παρήκμα-
σε τη δύσκολη αυτή εποχή που ζούμε, όπως 
συνέβη στους περισσότερους Δήμους της 
χώρας μας. Στον Δήμο μας έγιναν έργα.   
Έργα ανάπτυξης, μέσα στην κρίση! 
Ο Δήμαρχός μας Δημήτρης Κωστούρος, έχει 
όραμα, ειλικρίνεια, εμπειρία και εργατικότητα 
για την «επόμενη μέρα» του Δήμου Ναυπλιέων. 
Το έχει αποδείξει αυτούς τους 23 μήνες.
Η «επόμενη μέρα»  είναι το Όραμα όλων για την 
περιοχή μας.
Θέλουμε έργα. Θέλουμε λιμάνι και μαρίνα. Θέ-
λουμε να συνεχίσουμε να εντασσόμαστε σε προ-
γράμματα υποδομών και ανάπτυξης. Θέλουμε 
φωτισμό των δημόσιων χώρων με ηλιακή ενέρ-
γεια. Θέλουμε ενίσχυση του τουρισμού. Θέλουμε 
υλοποιήσιμες λύσεις για την ύδρευση, την απο-
χέτευση και τα σκουπίδια. Θέλουμε αξιοποίηση 
των δημόσιων χώρων. Θέλουμε αναδιοργάνωση 
των υπηρεσιών του Δήμου. Θέλουμε διαφάνεια 
σε όλα.  
Θέλουμε Δημοτική πρόνοια για τις ασθενέστε-
ρες ομάδες. Θέλουμε Δημοτικό ιατρείο. Θέλουμε 
ομάδες εθελοντών. 
Θέλουμε όλα αυτά που μπορούμε να έχουμε.
Θέλουμε και Μπορούμε όλοι μαζί, ενωμένοι να 
συνεχίσουμε την υλοποίηση του Οράματος για 
την δική μας «επόμενη μέρα».
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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»

Υποψήφιος με το συνδιασμό «Νέα Πελοπόννησος» του Π. Τατούλη

Το πλούσιο έργο του Παπαφωτίου 
Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης 
Απόστολος Παπαφωτίου στηρίζει 
τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πέτρο 
Τατούλη και θέτει ξανά υποψηφιότη-
τα με τον συνδυασμό «Νέα Πελοπόν-
νησος».
Ο κος Παπαφωτίου έχοντας παρου-
σιάσει ένα πλούσιο έργο και σημα-
ντικές παρεμβάσεις για την Πελο-
πόννησο μέσα από την θητεία του 
ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης, 
είναι και πάλι υποψήφιος.
Το βιογραφικό του, όπως το πα-
ραθέτει ο ίδιος είναι το παρακάτω: 
Γεννήθηκα στην Ήπειρο, τελείωσα 
το 1ο Δημοτικό σχολείο Κορίνθου 
και το εξατάξιο Γυμνάσιο Κορίνθου.
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Πτυχιούχος Θεολογίας Πανεπιστημί-
ου Αθηνών
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημί-

ου Αθηνών με θέμα: “Η βασιλική του 
Λεχαίου και η Μνημειακή Τοπογρα-
φία της Χριστιανικής Κορίνθου (Πα-
λαιοχριστιανικοί Ναοί)”.
Συγγραφέας 
Διατηρώ τεχνικό γραφείο στην Κό-
ρινθο το οποίον ασχολείται με μελέ-
τη και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών 
έργων. Επιπλέον ασχολούμαι με την 
ανέγερση, συντήρηση και επισκευή 
ιερών ναών στην Κορινθία. Έργα 

μου είναι ο Ιερός Ναός Αγίων Αναρ-
γύρων στο νοσοκομείο Κορίνθου, 
ο Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου 
στην Αρχαία Κόρινθο, ο Ιερός Ναός 
Παναγίας στο Ιερό Ησυχαστήριο 
Αγίου Γερασίμου στην Περαχώρα, 
η Ιερά Μονή Αγίου Θεράποντος στο 
Γαλατάκι Κορινθίας, και πολλά άλλα.
Έχω λάβει μέρος σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια με θέματα αρχαί-
ων λιμενικών έργων με αντίστοιχες 
παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις. 
Έχω δώσει διαλέξεις σε ξένα πανεπι-
στήμια με θέματα αρχαιογνωστικού 
αντικειμένου, π.χ. Κρακοβία Πολωνί-
ας, Πανεπιστήμιο Notre Dame, Ιντιά-
να Η.Π.Α., Μπράιτον Αγγλίας, Μόσχα 
Ρωσίας και αλλού.
Συγγραφέας δύο βιβλίων:
1.“Σεισμοί και κατασκευές στην Κο-
ρινθία (Ιστορική αναδρομή)”, Έκδο-
ση “Καταγράμμα”, Κόρινθος 2002

2.“Ο Δίολκος στον 
Ισθμό της Κορίν-
θου”, Έκδοση “Κατα-
γράμμα”, Κόρινθος 
2007 - Προλογίζει 
ο Καθηγητής Θ. Π. 
Τάσιος 
(Επίκειται η έκδοσή 
του στην Αγγλική 
γλώσσα, στην οποία 
μεταφράζεται) 
Μ η τρ ο π ο λ ι τ ι κό ς 

σύμβουλος Ιεράς Μητροπόλεως 
Κορίνθου.
Νομαρχιακός σύμβουλος στην 
Ν.Α. Κορινθίας από το 1996 μέ-
χρι το 2010. Διετέλεσα επί 4 χρό-
νια αντινομάρχης (2003-2004 κ’ 
2006-2007) στον τομέα Παιδείας 
και Πολιτισμού.
Πρόεδρος Λυσίππειου Πνευματι-
κού Κέντρου της Ν.Α. Κορινθίας 
με πλούσιο και πολυσχιδές πολι-
τιστικό έργο.
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
Πελοποννήσου από το 2011 μέχρι 
σήμερα, στους τομείς Ενέργειας 
– Βιομηχανίας – Πολιτισμού. Με-
γάλη δραστηριότητα στον τομέα 
της Ενέργειας, με ιδιαίτερη ώθηση 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.). 
Ομοίως, στον τομέα του Πολιτισμού 
εκτελούνται στην Πελοπόννησο 
έργα  ενταγμένα στο ΕΣΠΑ προϋπο-
λογισμού 65 εκατομ. ευρώ, εκ των 
οποίων έργα προϋπολογισμού 7,5 
εκατομ. ευρώ εκτελούνται στην Κο-
ρινθία.
Ερευνητής του Αρχαίου λιμένος Λε-
χαίου.
Τεχνικός σύμβουλος στην Αμερικα-
νική Σχολή Κλασσικών Σπουδών.
Μελετητής της βασιλικής του Αγίου 
Λεωνίδη στο αρχαίο λιμάνι Λεχαίου 
και γενικότερα της Ύστερης Αρχαιό-

τητος στην Κορινθία.
Μέλος της ΕΜΑΕΤ (Εταιρία Μελέτης 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας) και 
παλαιότερα Μέλος του Δ.Σ. αυτής.
Εκλεγμένο Μέλος Αντιπροσωπείας 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου).
Μέλος της “Ένωσης Κορινθίων Συγ-
γραφέων”.
Ασχολούμαι με τα πολιτιστικά 
και κοινωνικά δρώμενα του νο-
μού με διαλέξεις και ανακοινώ-
σεις στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό, αντιστοίχου περιεχομένου. 
Παντρεμένος με την παιδίατρο Μαρ-
γαρίτα Μπίτση-Παπαφωτίου. 
Έχουμε δύο παιδιά, την Χρυσάνθη, 
η οποία είναι Ιατρός και Υποψήφια 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 
και τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι Πολι-
τικός Μηχανικός.

Γιατί έθεσα υποψηφιότητα
του Παναγιώτη Γούτου*, 
υποψήφιος Περιφερειακός 
σύμβουλος Πελοπονήσου Π.Ε. 
Αργολίδας, με τον συνδυασμό 
Πελοπόννησος Τώρα

Έρχεται ο καιρός που σε αλ-
λάζει. Μάλλον είναι τα παιδιά 
που φέρνουν αυτή την αλλα-
γή. Σκέφτεσαι τον κόσμο που 
μεγαλώνουν. Σκέφτεσαι να τον 
κάνεις καλύτερο. Να είναι δί-
καιος. Να υπάρξει αξιοκρατία. Θέλω να προσπαθήσω για αυτό. Να παρασύρω 
και άλλους μαζί μου. Το ταξίδι είναι ωραίο.
Πρέπει να συμμετέχουμε στη λήψη των αποφάσεων. Δεν πρέπει άλλοι  να απο-
φασίζουν για το δικό μας μέλλον. Όλοι μαζί, μπορούμε αυτό να το αλλάξου-
με. Δε ζητάω μόνο την ψήφο σας, ζητώ την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας 
σε  μία νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πολίτης οφείλει να συμμετέχει…
Τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί. Οι επιλογές που κάναμε, αποδεικνύεται, 
ήταν λάθος. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Οι αποφάσεις 
που λάβαμε δημιούργησαν αδιέξοδα. Οι πολιτικές που ακολουθήσαμε είχαν ως 
κύριο άξονα μία οικονομική, μόνο οικονομική, ανάπτυξη στηριζόμενη όμως σε 
λάθος θεμελιώδη. Κακοδιοίκηση, γραφειοκρατία, διαπλοκή, ανάπτυξη με δα-
νεικά, αντιπαραγωγική οικονομία, καταστροφή της παιδείας, αποδόμηση του 
κράτους πρόνοιας, της υγείας. Αποτέλεσμα είναι η απομόνωση του ανθρώπου, 
η δυσπιστία, ο φόβος.
Για αυτό θέτω υποψηφιότητα. Είναι χρέος μου, είναι όλων μας. Αξίζουμε να ατε-
νίζουμε το μέλλον μας με αισιοδοξία. Να κρατήσουμε τις ελπίδες μας ζωντανές. 
Να λύνουμε τα προβλήματά μας με άλλη νοοτροπία. Να σκεπτόμαστε ως άν-
θρωποι, όντα με ανώτερη νόηση, με λογική. Να μοιραζόμαστε τις ίδιες ευκαι-
ρίες, να έχουμε αξίες. Να μπορούμε να δημιουργούμε για τα παιδιά μας. Να 
έχουμε τη δύναμη να είμαστε ειλικρινείς. Να αγαπάμε τον άνθρωπο, τη φύση. 
Να θέτουμε το εμείς, πάνω από το εγώ. Να ονειρευόμαστε. Να έχουμε όραμα. 
Και όταν γίνουν όλα αυτά, τότε ως δια μαγείας, θα λύσουμε τα προβλήματά 
μας. Διότι, θα τα έχουμε αντιμετωπίσει στη ρίζα τους. Θα έχουμε οδηγήσει την 
κοινωνία και το μέλλον μας σε νέες γραμμές, θα έχουμε επαναπροσδιορίσει τις 
αξίες μας, τις αρχές μας. 
*Αποφοίτησα ως πολιτικός μηχανικός, από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το 1995. Είμαι παντρεμέ-
νος με την Τίνα Μοιράγια και έχουμε δύο κορίτσια. Εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στη 
μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων. Έχω λάβει επιμόρφωση στα έργα εξοικονόμισης 
και σύγχρονων πηγών ενέργειας, στα έργα υποδομών, στις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλ-
λον, στις εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας στα κτίρια, στην αρχιτεκτονική, στη μηχανική, στην 
πολεοδομία και τον τουρισμό. 
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Πόσο κοντά είναι 
το παρελθόν μας;

Το ενδιαφέρον θέμα: «Πόσο κοντά 
είναι το παρελθόν μας; Η κληρο-
νομιά του κλασικού κόσμου στην 
ζωή και την τέχνη» ανέπτυξε στο 
Πνευματικό Κ΄νετρο του Λυγουριού, 
ο Ομότιμος Kαθηγητής Κλασικής 
Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Πρόεδρος Επιτροπής Συντήρησης 
Μνημείων Επιδαύρου Βασίλειος 
Λαμπρινουδάκης. Συνομιλήτρια 
του κυρίου Λαμπρινουδάκη ήταν 
η Μαρία-Ξένη Γαρέζου, Διδάκτωρ 
Κλασικής Αρχαιολογίας, Αρχαιολό-
γος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Στην ομιλία του ο Κα-
θηγητής πραγματεύτηκε το ζήτημα 
της πρόσληψης της κλασικής πα-
ράδοσης στον σύγχρονο κόσμο, τη 
χρήση της αρχαιότητας και ενίοτε 
και την κατάχρησή της, εστιάζοντας 
σε τρεις τομείς: στους θεσμούς που 
μας κληροδότησε η κλασική αρχαι-
ότητα, στην άυλη κληρονομιά και 
παράδοση και τέλος στις καλλιτεχνι-
κές μορφές και εκφράσεις που βρί-
σκουν την έμπνευσή τους από αυτή. 
Όλα τα παραπάνω δείχνουν τον καί-
ριο ρόλο που η κλασική κληρονομιά 
έπαιξε και συνεχίζει να παίζει, μέσα 
από μιά σειρά διαμεσολαβήσεων, 
στη διαμόρφωση των προσωπικών 
και συλλογικών ταυτοτήτων, σε το-
πικό, εθνικό, αλλά και διεθνές, θα λέ-
γαμε, επίπεδο. Η συνομιλήτρια Μα-
ρία – Ξένη Γαρέζου με στοχευμένες 
ερωτήσεις και παρατηρήσεις οδή-
γησε τον κύριο Λαμπρινουδάκη να 
αναδείξει και να φωτίσει περαιτέρω 
τους βασικούς τομείς της ομιλίας.
Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του Κέντρου Ελληνι-
κών Σπουδών με το Δήμο Επιδαύ-
ρου, σε συνεργασία με την Φιλεκ-
παιδευτική Εταιρεία. Η Δημοτική 
Χορωδία Επιδαύρου πλαισίωσε την 
εκδήλωση με μουσική για να τιμήσει 
τους καλεσμένους.

Νύχτα των Μουσείων στο Nαύπλιο

Στις 17 Μαΐου 2014 το Ναύπλιο 
γιορτάζει τη Νύχτα των Μουσείων! 
Οι επιτυχείς διοργανώσεις του Ευ-
ρωπαϊκού εορτασμού της «Νύχτας 
των Μουσείων», που πραγματοποι-
ήθηκαν τα τελευταία χρόνια με τη 
συνεργασία όλων των μουσείων και 
χώρων τέχνης της πόλης, σε συνδι-
οργάνωση με τον Δήμο Ναυπλιέων, 
είχαν ως αποτέλεσμα ο εορτασμός 
αυτός να εξελιχθεί σε έναν εξαίρετο 
θεσμό για την πόλη του Ναυπλίου 
με πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία.
Κάθε χρόνο, τη νύχτα αυτή, όλοι οι 
πολιτιστικοί χώροι της πόλης παρα-
μένουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσο-
δο ως αργά το βράδυ, ενώ ζωντανή 
μουσική από τοπικά μουσικά σχή-
ματα συνοδεύει τους επισκέπτες.
Το «μήνυμα» της γιορτής των Μου-
σείων μεταδίδεται με τη βοήθεια 
των παιδιών και του τρένου της 
πόλης, με τη συμβολή της συνερ-
γάτιδας του ΠΛΙ στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα Γιάννας Βασιλείου 
και της καθηγήτριας εικαστικών και 
Προέδρου του Σωματείου «Οι φίλοι 
του ΠΛΙ», Τίνας Γκιόλα. 
Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστη-
ριότητες και «προσκαλούν» τον κό-
σμο στη μεγάλη γιορτή των Μου-
σείων. 
Συγκεντρώνονται στο Παιδικό Μου-
σείο «Σταθμός». Στη συνέχεια το 
τρένο τα μεταφέρει στο Φουγάρο 
και κατόπιν στο Παράρτημα Ναυ-
πλίου της Εθνικής Πινακοθήκης και 
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, για 
να συνεχίσουν στους πολιτιστικούς 
χώρους της παλιάς πόλης (Αρχαι-
ολογικό Μουσείο, Δημοτική Πινα-
κοθήκη, Εκθεσιακός-Πολιτιστικός 
Χώρος Alpha Bank και Πελοποννη-
σιακό Λαογραφικό Ίδρυμα).

Το πρόγραμμα της βραδιάς διαμορ-
φώνεται ως εξής:
1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 
Παιχνίδια των παιδιών με την κα-
θοδήγηση της Γιάννας Βασιλείου 
και ανοιξιάτικες κατασκευές με την 

υποστήριξη της Τίνας Γκιόλα. Στη 
συνέχεια τα παιδιά επιβιβάζονται 
στο τρενάκι και αναγγέλουν την 
έναρξη της «Νύχτας» στους χώρους 
πολιτισμού.
 
2. ΦΟΥΓΑΡΟ
Για τη νύχτα Μουσείων και την επί-
σκεψη των παιδιών, το Φουγάρο φι-
λοξενεί:
Το «μικρό μουσείο»: μια έκθεση που 
γεννήθηκε από τα έργα των παιδιών 
που συμμετείχαν στα εργαστήρια 
και θα είναι ανοιχτή μόνο για αυτό 
το βράδυ!
 «Το ζωντανό μουσείο»: ένα παιχνίδι 
στο οποίο θα κάνουμε γλυπτά με τα 
σώματά μας και προσωπογραφίες 
με τις γκριμάτσες μας!
Αργότερα, στις 9μμ, ένα μοναδικό 
LIVE στο αίθριο του Café με τον Γιάν-
νη Ιορδάνογλου στο πιάνο και την 
Ηρώ Ιορδάνογλου στο τραγούδι. 
Ειδικά για τη βραδιά, θα τους συνο-
δεύσουν ο Steve de Laet (κιθάρα & 
φωνή) και η Κατερίνα Καραμπάτσου 
(φωνή). Το ρεπερτόριο θα περιλαμ-
βάνει ακούσματα της Jazz, μπαλά-
ντες και επιλογές από το ελληνικό 
ρεπερτόριο.

3. ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ & ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Μικρά μουσικά σύνολα μαθητών  
του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας 
παρουσιάζουν ένα μουσικό μω-
σαϊκό στην αυλή της Εθνικής Πινα-
κοθήκης. (Υπεύθυνοι καθηγητές: 
Βασίλης Αρσενίδης – Γεωργία Καλο-
δίκη –Βασίλης Κατσαρός – Ασπασία 
Γεωργοπούλου – Ηλίας Δημόπουλος 
– Έλλη Καλουτσάκη – Άρης Κονιδά-
ρης – Ουρανία Καγκαρά – Γιάννης 
Σιψάκος).

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Παρουσίαση επιλεγµένων έργων τέ-
χνης από τη συλλογή της Δηµοτικής 
Πινακοθήκης στην αυλή του Βου-
λευτικού.

5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Ο Μάνος Αβαράκης με το «Χορό 
της φυσαρμόνικας», σάς υποδέχεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλί-
ου. Συμμετέχουν μουσικοί από το 
Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού «Δί-
εσις».

6. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ALPHA BANK 
Εαρινό μουσικό ταξίδι με γνωστές 
μελωδίες από το κλασσικό, ξένο και 
ελληνικό ρεπερτόριο από την καθη-
γήτρια του Ωδείου Ναυπλίου Θεολέ-
να Πίκη στο πιάνο και τον βραβευ-
μένο σπουδαστή Ευάγγελο Ρεβύθη 
στο βιολί.

7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ  ΜΟΥΣΕΙΟ “Β. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙ-
ΟΥ”
Το Εργαστήρι Κρουστών «Δίεσις» 
παρουσιάζει ρυθμούς και μουσικές 
σε ήχους latin, afro και salsa. Ακο-
λουθούν γνωστά και αγαπημένα 
ροκ τραγούδια της ελληνικής και ξέ-
νης σκηνής από το μουσικό σχήμα 
“Freak Out”. Κρασί και εδέσματα από 
το Σωματείο «Οι φίλοι του ΠΛΙ».
Το εργαστήρι κρουστών αποτελεί-
ται από τους: Βαγγέλη Αργυράκη, 
Γρηγόρη Ρισβά, Δημήτρη Ψαρολό-
γο, Χρήστο Γιαγό, Πέτρο Γερμανό, 
Δημήτρη Δαγρέ, Άννα Κολιάτσου, 
Χριστίνα Δωρή και Φώτη Βλάχο.
Οι Freak Out είναι:
Κιθάρα/Φωνή: Γιώργος Αργυράκης 
Κιθάρα: Κων/νος Κουμάκης 
Φυσαρμόνικα: Κων/νος Δελογιάννης 
Ντράμς: Βαγγέλης Αργυράκης 
Μπάσο:Βασίλης Καρατζίας
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με 
τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. και την υποστήριξη 
του Δήµου Ναυπλιέων.
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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.

Σεμναααααά....
Νίκος Αντωνόπουλος

Μουσεία,
Δρόμοι,
Μνήμη,
από το ΠΛΙ
Με αφορμή τον εορτασμό της Διε-
θνούς Ημέρας Μουσείων 2014 το Πε-
λοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 
διοργανώνει αυτή την Παρασκευή 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα 
σχολεία της πόλης του Ναυπλίου με 
θέμα: Μουσείο - Δρόμοι – Μνήμη.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
στοχεύει στην κατανόηση της ατο-
μικής και συλλογικής μνήμης. Τα 
προσωπικά αντικείμενα των παιδιών, 
τα εκθέματα του Μουσείου “Β. Παπα-
ντωνίου” και η πορεία του ΠΛΙ μέσα 
στον χρόνο θα είναι τα εργαλεία για 
να μεταβούμε βιωματικά από την 
ατομική στην συλλογική μνήμη που 
είναι το “μουσείο”. 
To πρόγραμμα εφαρμόζεται χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Μπορείτε 
να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέ-
φωνο: 27520 28379 (Πελοποννησια-
κό Λαογραφικό Ίδρυμα). 

Μαθήτρια της Ε΄ τάξης ζωγράφισε το καλύτερο έργο

1ο βραβείο στο Δημοτικό του Τολού

Το 1ο βραβείο στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό ζωγραφικής που ορ-
γάνωσε ο σύνδεσμος «Οι φίλοι 

του Ελληνικού Νησιού και της 
θάλασσας» με θέμα «Αγαπημέ-
νες Εικόνες από τον Τόπο μου», 

κέρδισε το Δημοτικό Σχολείο του 
Τολού. Το βραβείο κέρδισε η μα-
θήτρια της Ε΄ τάξης του σχολείου 
Σοφία Ηλιοπούλου. Θέμα της έκ-
θεσης ήταν «Αγαπημένες Εικόνες 
από τον Τόπο μου». Να σημειωθεί 
ότι τα μέλη της επιτροπής, απο-
τελούνταν από καταξιωμένους 
ζωγράφους. Η βράβευση θα γίνει 
στην Τετάρτη στις 28 Μαΐου 2014 
στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος 
Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής, 
Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.
Όπως ανακοινώθηκε από τον 
Σύλλογο Διδα-
σκόντων του 6/
θέσιου Δημο-
τικού Σχολεί-
ου Τολού: «Η 
επιλογή αυτή 
αποτελεί μέγι-
στη τιμή για το 

μικρό  σχολείο μας, τη μαθήτρια 
και ειδικά για τον γυμναστή του 
σχολείου μας κ. Μερμίγκη Χρή-
στο, που παροτρύνει συνεχώς 
τους μαθητές  να ασχοληθούν 
με τα εικαστικά και αναλαμβάνει 
τέτοιες πρωτοβουλίες. Τα θερμά 
μας συγχαρητήρια στη μαθήτρια 
του σχολείου μας και στον κ . 
Μερμίγκη Χρήστο, γυμναστή.
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει κάθε 
χρόνο διαγωνισμό ζωγραφικής 
για παιδιά, με συγκεκριμένα θέ-
ματα, όπως η θάλασσα, το νερό 

πηγή ζωής, το ουράνιο τόξο, η 
γειτονιά μου άλλοτε και τώρα. Δι-
ακεκριμένοι καλλιτέχνες, όπως ο 
ακαδημαϊκός Παναγιώτης Τέτσης 
και η ζωγράφος - σκιτσογράφος 
Έλλη Σολομωνίδη - Μπαλάνου, 
επίτιμα μέλη του Συνδέσμου, 
επιλέγουν τα πιο ενδιαφέροντα 
έργα, τα οποία παρουσιάζονται 
σε εκθέσεις, σε διάφορες περιο-
χές της Ελλάδας και μέχρι το 2007 
δημοσιεύονταν στην ετήσια έκ-
δοση του Συνδέσμου, το «Τετρά-
διο της Χρονιάς». 
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Τελικὰ ἔτσι τὴν θέλανε τὴν Παιδεία μας, ἔτσι τὴν 
ἔκαναν: Σὰν τὰ μοῦτρα τους! Ἀντιγράφω ἀπ’ τὴν 
«Καθημερινὴ» τῆς Παρασκευῆς, 9ης Μαΐου 2014: 
«Τελευταία στἠν Εὐρώπη τῶν 28 εἶναι ἡ Ἑλλάδα 
στὴν ἐκπαίδευση, σύμφωνα μὲ τὴν κατάταξη τοῦ 
ἐκδοτικοῦ οἴκου Pearson, ἡ ὁποία συντάχθηκε μὲ 
βάση στοιχεῖα ποὺ συνέλεξε ἡ ἐρευνητική ὁμάδα 
τοῦ περιοδικοῦ The Economist».

Τὸ διάβασα καἰ ἀνατρίχιασα! Εἶναι ποτὲ δυνατὸν; 
Οὔτε ἕνας κάτω ἀπὸ μᾶς; Σὲ ὁλόκληρη τὴν ΕΕ; 
Οὔτε κάποια απ’ τὶς πρώην χώρες τοῦ «ὑπαρκτοῦ 
σοσιαλισμοῦ»; Εἶδα την Πολωνία στὴν 10η θέση 
καὶ τὴν καμάρωσα. Πῶς στὴν εὐχὴ κατάφερε καὶ 
ἀνέβηκε ἐκεῖ πάνω; Μέσα σὲ 20 περίπου χρόνια 
ὅλα κι ὅλα, άπὸ τὴν κατάρρευση τοῦ «ὑπαρκτοῦ». 
Κι ἐμεῖς; Ὅλο καὶ πρὸς τὰ κάτω!

Ἦταν γνωστὰ αὐτὰ τὰ πράγματα, ἴσως ὄχι σὲ ὅλη 
τους τὴν ἔκταση, ἀλλὰ ὅλοι γνωρίζαμε τὰ χἀλια 
τῆς Παιδείας μας. Ὅταν μαθητὲς 
τοῦ Γυμνασίου ἢ καὶ τοῦ Λυκείου 
άκόμη δὲν γνωρίζουν ποιὸς ἦταν 
ὁ Κολοκοτρώνης καὶ πιστεύουν 
ὅτι ὁ Καραϊσκάκης ἦταν γήπεδο, 
ὅταν ἀκόμη καὶ φοιτητὲς ΑΕΙ δὲν 
μποροῦν νὰ διαβάσουν αὐτὸ τὸ 
κείμενο, ἐπειδὴ εἶναι γραμμένο σὲ 
πολυτονικὸ, ὅταν οἱ περισσότεροι 
δὲν μποροῦν να γράψουν ἑλληνικὰ 
καὶ γράφουν σὲ greeklish, ὅταν 
ἀγνοοῦν σημαντικά γεγονότα της 
ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἀναρωτιέμαι 
σὲ τὶ βάθος αμέτρητον ἔχει πέσει η 
Παιδεία μας. Ἐπίσης ἀναρωτιέμαι 
καὶ κάτι ἄλλο: Γιατὶ όλοι αυτοί οἱ 
αγράμματοι, οἱ ἄξεστοι, τὰ ξύλα 
ἀπελέκητα, ποὺ παράγουν τὰ 
σχολεῖα μας εἶναι Ἕλληνες; Σὲ τὶ 
διαφέρουν ἀπὸ τὸν Πακιστανὸ ἢ 
τον Ἀφρικανὸ, ποὺ δὲν γνωρίζουν 
τίποτα γιὰ τὴν χώρα μας, ἀλλὰ ἁπλὰ 
τὴν βλέπουν σὰν μιὰ πόρτα ποὺ θα τοὺς βάλει στην 
ΒΔ Εὐρώπη. Κι ἂν δὲν διαφέρουν σὲ τίποτα, παρὰ 
μόνο στὸ ὅτι ἔχουν γεννηθεῖ ἐδῶ, τοὺς πληροφορῶ 
ὅτι πολλὰ πακιστανάκια καὶ ἀφρικανάκια ἐδῶ εἶδαν 
γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου.

Τελικὰ, ἀφοῦ, μὲ τὶς ἄοκνες προσπάθειες ὅλων 
τῶν κυβερνήσεων, τείνουμε νὰ τὸ πάρουμε 
ἀπόφαση, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ Παιδεία ἔχει καταντήσει 
ὑποπαιδεία κι αυτὸ εἶναι πλέον μὴ ἀναστρέψιμο, 
ἄλλο εἶναι ποὺ μὲ ἐκνευρίζει ἐμένα. Τὸ θράσος τῶν 
ὑπουργῶν μας. Θὰ περιοριστῶ μόνο στὸν νῦν. 
Στὸ ἴδιο ἄρθρο ποὺ διάβασα ὅτι ἡ Παιδεία μας 
ἔπιασε πάτο στην Εὐρώπη, (ἀναμενόμενο ἦταν, 
μετἀ ἀπὸ τὀση ἐπίμονη καὶ ἐπίπονη προσπάθεια,) 
διάβασα καὶ τὶς δηλώσεις τοῦ ὑπουργοῦ μας. Ὁ κ. 
Ἀρβανιτόπουλος λοιπὸν ἔσπευσε νὰ ἀποποιηθεῖ 
τὶς εὐθύνες του γιὰ τὰ χάλια τῆς Παιδείας μας καὶ 

νὰ μᾶς διαβεβαιώσει ὅτι μὲ τὶς μικρὲς καὶ μεγάλες 
τομὲς, ἀλλαγὲς καὶ μεταρρυθμίσεις ποὺ ἐπεδίωξαν 
τὰ δύο τελευταῖα χρόνια, ἡ ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση 
γυρίζει νέα σελίδα ἀπ’ τὸ 2012. Ἐν τάξει, μὲ ἔπεισε. 
Ἐσᾶς; Καὶ αὔξησε τὶς θέσεις τῶν εἰσακτέων στὰ 
ΑΕΙ. Ἐκλογὲς ἔχουμε καὶ σιγὰ μὴν δίνουμε σημασία 
τώρα στὶς ἀξιολογήσεις της Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς ποὺ 
αναφέρουν ὅτι τὸ μέγιστο πρόβλημα τῶν ΑΕΙ εἶναι ὁ 
πάντα αὐξανόμενος ἀριθμὸς τῶν σπουδαστῶν.

Θὰ μοῦ πεῖτε τώρα, πάλι καλὰ.  «Μὲ καθηγητὲς 
χωρὶς ἀξιολόγηση, σχολεῖα χωρὶς χημεῖα, 
ἐργαστήρια καὶ βιβλιοθῆκες, μὲ ἰδιαίτερα μαθήματα 
γιὰ νὰ τὰ ’κονομήσουμε, κομματισμὸ μέχρι ἀηδίας 
―ἡ φωτογραφία τὰ λέει ὅλα― αἰώνιους φοιτητὲς 
ποὺ «παίζουν» τὰ παπαγαλάκια τῶν κομμάτων, 
ἀνυπαρξία ἐργασιῶν, παπαγαλία γιὰ τὶς ἐξετάσεις 
γιὰ νὰ πῶ λίγα καὶ ἕνας ἐντελῶς ἀνίκανος 
ὑπουργὸς, ―ρωτεῖστε τοὺς πανεπιστημιακοὺς― καὶ 
περιμένουμε νὰ ἔχουμε Παιδεία;»

 (Αυτὸ, με την πλάγια γραφὴ παραπάνω, εἶναι 
σχόλιο του κ. John Leivaditis στην ἠλεκτρονικὴ 
«Καθημερινή» ποὺ φαίνεται να ξέρει γιὰ τὶ μιλάει 
ο ἄνθρωπος καὶ μᾶλλον λίγα λέει). Ὑποπαιδεία 
λοιπὸν καὶ πολὺ μᾶς πάει. 

Μὲ ὅλ’ αὐτὰ, δὲν θέλω νὰ κατηγορήσω τὸν ὑπουργὸ 
ὅτι αὐτὸς εὐθύνεται γιὰ τὰ χάλια τῆς Παιδείας. 
Μακάρι νὰ ἦταν ἔτσι, γιατὶ τότε θὰ ἦταν εὐκολο 
νὰ διορθωθοῦν, στέλνοντας τὸν ὑπουργὸ στὸ 
σπίτι του. Δυστυχῶς εὐθύνονται ὅλες οι πολιτικὲς 
ἡγεσίες, ὅλοι οἱ ὑπουργοὶ, ὅλοι οἱ καθηγητὲς 
καὶ ὅλοι οἱ ἀλητάμπουρες φοιτητὲς, ποὺ ἔχουν 
κομματικοποιήσει τὴν Παιδεία κι ἔχουν κάνει τὰ ΑΕΙ 
τσιφλίκια τους.

Ὅταν δὲν ὑπάρχουν καλὰ βιβλία στὴν ὥρα τους, 
ἐργαστήρια, ἀφοῦ πολλὰ μαθήματα δὲν μαθαίνονται 

μὲ τὴν θεωρία μόνο, ἔρευνα στὰ πανεπιστήμια. ―μὴν 
ξεχνᾶτε ὅτι, σὲ ἄλλες ἐποχὲς, αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος 
ποὺ θεσπίστηκε τὸ πανεπιστημιακό ἄσυλο,― ὅταν 
δὲν ὑπάρχουν καθηγητὲς μὲ κῦρος καὶ ἐπιστημονικὴ 
κατάρτιση, ποὺ νὰ ἐμπνέουν σεβασμὸ καὶ ποὺ δεν 
φοβοῦνται νὰ κριθοῦν, ὅταν ἡ κάθε κυβέρνηση 
καὶ ὁ κάθε ὑπουργὸς Παιδείας θέλουν νὰ κάνουν 
τὶς μικρὲς ἢ μεγάλες τομὲς τους καὶ ἀλλάζουν τὸ 
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα κάθε τετραετία ἢ καὶ πιὸ 
συχνὰ, ἂν ἔτσι τοὺς συμφέρει, ὅταν τὰ κονδύλια 
ποὺ διατίθενται δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ καλύψουν τὶς 
ἀνάγκες, μὴν περιμένετε νὰ ἔχουμε ποτὲ Παιδεία. 
Στὴν παραπαιδεία καὶ τὴν υποπαιδεία θὰ μείνουμε, 
μέχρι νὰ ἀποφασίσουμε νὰ καταργήσουμε ὅλως 
διόλου αὐτὸ ποὺ σήμερα αποκαλοῦμε Παιδεία καὶ 
ποὺ αὔριο-μεθαύριο θὰ εἶναι σὲ πολὺ χειρότερη 
κατάσταση, γιὰ νὰ ’χουμε ―τάχα μου― οἰκονομία. 
Ποὺ θὰ εἶναι καὶ τὸ τέλος μας, ὡς ἔθνους, ὡς 
κράτους, ὡς ἱστορίας! Γιατὶ ἔθνη χωρὶς Παιδεία καὶ 
γλῶσσα δὲν μποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν.

Τὶ προτείνω νὰ γίνει; Ἕνα Ἐθνικὸ 
Συμβούλιο γιὰ τὴν Παιδεία, 
ἀπαρτιζόμενο ἀπὸ ἄξιους 
ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων των βαθμίδων, 
(εὐτυχῶς ὑπάρχουν ἀκόμη μερικοὶ!) 
ποὺ δὲν θὰ προτείνουν, ἀλλὰ θὰ 
ἀποφασίζουν καὶ θὰ ἐφαρμόζουν, χωρὶς 
νὰ απαιτεῖται ἡ έγκριση τῆς ὅποιας 
κυβέρνησης. Οἱ γονεῖς, ποὺ κι αὐτοὶ 
εὐθύνονται γιὰ τὰ σημερινὰ χάλια, ἂς 
συμμαζέψουν τα… βλαστάρια τους. Δὲν 
θὰ μάθουν τὴν πολιτικὴ στοῦ κασίδη τὸ 
κεφάλι. Γιὰ ἄλλον λόγο ἱδρὐθηκαν τὰ 
ΑΕΙ. Εἴτε θὰ φτιάξουμε Παιδεία λοιπὸν, 
εἴτε θὰ χαθοῦμε.

Ἂς προσπαθήσουμε νὰ ἀποδείξουμε 
στὸν Henry Kissinger ὅτι δὲν θὰ 
χαθοῦμε! Κάποτε εἶπε, ἂν καὶ ὁ ἴδιος 
τὸ ἀρνεῖται, ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἑλληνες πρέπει 
νὰ χτυπηθοῦμε στὴν γλῶσσα, τὴν 

θρησκεία, τὴν ἱστορία, τὴν παιδεία μας. Εἶχε δίκιο! 
Διαβολικό τὸ σχέδιὸ του καὶ πολὺ σωστὸ. Χωρὶς 
αὐτὰ, δὲν πᾶμε πουθενὰ! Χωρὶς αὐτὰ, δὲν εἴμαστε 
τίποτα! Χωρὶς αὐτὰ, σβήνουμε!

Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἀνησυχητικὸ καὶ ἀποκαρδιωτικὸ 
ὅμως, εἶναι ὅτι κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ 
νὰ διορθωθεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Κανεὶς ἀπ’ 
αὐτοὺς ποὺ πρέπει νὰ ἐνδιαφέρονται καὶ τὸ νὰ 
ἐνδιαφερὀμαστε σεῖς κι ἐγώ, δὲν σημαὶνει τὶποτα, 
γιατὶ τίποτα δὲν περνάει ἀπ’ τὸ χέρι μας. Οἱ ἁρμόδιοι 
περιμένουν νὰ διορθωθεῖ τὸ κακὸ ἀπὸ μόνο του, 
ἀλλά θαύματα δὲν γίνονται στὶς μέρες μας. Ἴσως 
αυτὴ νὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ τους: Νὰ ἀκολουθοῦν 
τὶς οδηγἰες τοῦ ἀποδεδειγμένου μισέλληνα Henry 
Kissinger. Κι ἂν εἶναι ἔτσι, ἐμεῖς θα πρέπει νὰ 
περιμένουμε τὸ θαῦμα!

Ἡ φίλη σας
Ἀθηνᾶ

16

Παιδεία, Παραπαιδεία, Ὑποπαιδεία κλπ



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 1
5.

05
.2

01
4

του Παναγιώτη 
Δερματά, 
Γεωπόνου

Συνέχεια από προηγούμενο

1.Υπόγεια Δεξαμενή Ακρό-
πολης Μυκηνών.

Στην πλαγιά του βουνού Προ-
φήτης Ηλίας ανατολικά της 
ακρόπολης των Μυκηνών και 
σε απόσταση ~360 μέτρων βρι-
σκόταν μία σημαντική πηγή.
Οι αρχαίοι Μυκηναίοι για να 
έχουν επάρκεια νερού μέσα 
στο κάστρο σε περίπτωση πο-
λιορκίας, αλλά και για να μην 
αναγκάζονται να το μεταφέ-
ρουν καθημερινά τις περιό-
δους ειρήνης, μετέφεραν με 
υπόγειο πήλινο αγωγό το νερό 
της πηγής  στο ΒΑ τμήμα της 
ακρόπολης, όπου δημιούργη-
σαν μία υπόγεια   δεξαμενή
Για το λόγο αυτό έγινε η τρίτη  
Βορειοανατολική επέκταση 
των τειχών, για να συμπεριλάβει 
την είσοδο και τη σήραγγα, που 
οδηγούσε στο υπόγειο φρέαρ, 
(που βρίσκεται ουσιαστικά  12 
μ. έξω από τα τείχη της ακρόπο-
λης)  και έτσι να εξασφαλίσει την 
ασφαλή και συνεχή υδροδότη-
ση της ακρόπολης.
       Κατασκευάστηκε σε φυσική 
σχισμή βράχου που βρισκόταν 
12 μ. έξω από τα τείχη και σε 
βάθος 18 μ, γεγονός που την 
καθιστούσε ασφαλή και απρό-
σβλητη.

Η σήραγγα καθόδου προς τη 
δεξαμενή είναι χτισμένη κατά 
το εκφορικό σύστημα Ξεκινά 
μέσα από την ακρόπολη διασχί-
ζει λοξά το τείχος και συνεχίζει 
υπόγεια μέχρι τη δεξαμενή. Τα 
τοιχώματα και τα σκαλοπάτια 
μέχρις ενός ορισμένου σημείου 
καλύπτονται με επίχρισμα και 
φαίνεται ότι χρησίμευαν σαν συ-
μπλήρωμα της δεξαμενής όταν 
το νερό ήταν άφθονο. Στη στάθ-
μη του νερού κατέβαιναν με  85 

συνολικά σκαλοπάτια, τα οποία 
διακόπτονταν από δύο πλατύ-
σκαλα στα σημεία αλλαγής κα-
τεύθυνσης (στροφές) της κλίμα-
κας ( βλέπε  φωτ. 2). Η δεξαμενή 
έχει σχήμα πηγαδιού, πέντε (5)
μ. βάθος και στο επάνω μέρος 
υπάρχει άνοιγμα όπου κατέληγε 
ο υπόγειος πήλινος αγωγός
Η κατασκευή της αποτελεί ένα 
από τα πιο εντυπωσιακά επι-
τεύγματα της Μυκηναϊκής τεχνι-
κής ύδρευσης.
Η σήραγγα διατηρείται και σή-
μερα σε καλή σχετικά κατάστα-
ση και έχει υποστυλωθεί στο 
αρχικό της τουλάχιστον τμή-
μα. Για την επίσκεψή της όμως 
χρειάζεται εκτός από αρκετό 
το θάρρος και φωτιστική συ-
σκευή.
Το έργο κατασκευάστηκε περί 
τα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. 
Αλλά και στη  ΒΔ  άκρη της  
ακρόπολης της Τίρυνθας το 
1962 αποκαλύφτηκαν δύο πα-
ρόμοιες σήραγγες σε κοντινή 
απόσταση μεταξύ τους, που 
κατέληγαν σε δύο υπόγειες δε-
ξαμενές λαξευμένες στο βράχο, 

που συγκέντρωναν τα νερά των 
βροχών και εξασφάλιζαν την 
ύδρευσή της τουλάχιστον σε 
περίπτωση πολιορκίας (Μεγάλη 
Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια 
τόμος 20 σελ. 229).

Μικρό φράγμα – γέφυρα χει-
μάρρου Χάβου Μυκηνών.

Η κυκλώπεια κατασκευή που 
βρίσκεται στο χείμαρρο Χάβο, 
ανάμεσα του σημερινού οι-
κισμού των Μυκηνών και της 
αρχαίας  ακρόπολης στην το-
ποθεσία Άγιος Γεώργιος,  ήταν 
φράγμα ανάσχεσης (αντιπλημ-
μυρικό) της ροής των νερών, 
που παράλληλα χρησίμευε 
και ως γέφυρα, όπως γίνεται 
και σήμερα με τα περισσότε-

ρα φράγματα. Είχε διαστάσεις 

20 μ. μήκος, 5 πλάτος και 4.5 μ 

ύψος. Οι δύο λεκάνες που υπάρ-

χουν αμέσως μετά το φράγμα 

και που φαίνεται εμφανώς ότι 

έχουν βαθυνθεί τεχνητά, μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

κατασκευή χρησίμευε, για όσο 

διάστημα τουλάχιστον υπήρχε 

νερό στο φράγμα , σαν πλυ-

ντήριο-νεροτριβή (Knauss). Την 

άποψη ότι πρόκειται περί φράγ-

ματος ενισχύει το γεγονός ότι  οι 

ογκόλιθοι είναι σχετικά μεγαλύ-

τεροι από αυτούς  των γεφυρών 

της ίδιας εποχής.

Συνεχίζεται

17

Αρχαία εγγειοβελτιωτικά 
και τεχνικά έργα της Αργολίδας

Νεροτριβή (διακρίνεται η τεχνητή εκβάθυνση) 

Είσοδος δεξαμενής. Σήραγγα καθόδου προς υπόγεια δεξαμενή Ακρόπολης Μυκη-
νών. Διακρίνεται η πρώτη στροφή με το πρώτο πλατύσκαλο

Γέφυρα Χάβου
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Μεγάλη συμμετοχή ποδηλατών όλων των ηλικιών στις ποδηλατοπορείες του Άργους και του Ναυπλίου

Μην μας ξεχνάτε

Μικροί και μεγάλοι για 7η συ-
νεχόμενη χρονιά πήραν μέρος 
στις ποδηλατοπορείες σε Ναύ-
πλιο και Άργος στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής ποδηλατοπορεί-
ας για την κατασκευή ποδηλα-
τοδρόμων και την μετακίνηση 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
Στο Ναύπλιο την διοργάνωση 
ανέλαβαν οι «ποδηλάτες Ναυ-
πλίου» και κάλεσαν τους πολίτες 
στις 5 το απόγευμα της Κυρια-
κής: «Με αφετηρία την Πλατεία 
Τριών Φιλελλήνων, ποδηλάτες 
κάθε ηλικίας ακολούθησαν την 
διαδρομή: Σταϊκοπούλου, Πο-
λυζωίδου, παραλιακή Ναύπλι-
ου- Ν Κίου, Μ Αλεξάνδρου, Άρ-
γους, Χ. Τρικούπη, Ασκληπιού, 
Σιδηράς Μεραρχίας και μέσω 
του Μεγάλου Δρόμου κατέλη-
ξαν στην Πλατεία Συντάγματος.  
Κύριο αίτημά τους ήταν η προ-
ώθηση του ποδηλάτου και ο πε-
ριορισμός του ΙΧ αυτοκινήτου. 
Φέτος μάλιστα, που η ποδη-
λατοπορεία συνέπεσε με την 
προεκλογική περίοδο, οι πο-
δηλάτες με την παρουσία τους 
τόνισαν την αναγκαιότητα να 
γίνουν πράξη οι προεκλογι-
κές εξαγγελίες σε σχέση με 
το ποδήλατο και την πόλη.  
Τα αιτήματα ήταν ίδια 
σε όλη την Ελλάδα:  
Ποδηλατικές υποδομές, συν-
δυασμένη μετακίνηση σε συ-
νεργασία με τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, οδική ασφάλεια 
και αξιοπρέπεια στη μετακίνηση 
ποδηλατών και πεζών».
Στο Άργος οι «Ορθοπεταλιές» 
κάλεσαν τους πολίτες να συμ-
μετάσχουν στην φετινή ποδη-

λατοπορεία στις 10 το πρωί, ενώ 
πρότειναν στα μέλη και τους 
φίλους τους απ την περιοχή 
της Ναυπλίας να συμμετάσχουν 
στην διοργάνωση των «ποδη-
λατών Ναυπλίου». Από νωρίς το 
πρωί φάνηκε το ενδιαφέρον κυ-
ρίως των μικρών ποδηλατιστών 
που άρχισαν να κατακλείουν 
τον χώρο της λαϊκής αγοράς απ 
όπου δόθηκε και η εκκίνηση. Οι 
ποδηλάτες διέσχισαν την Φεί-
δωνος, μέρος της Θεάτρου, την 
Δαναού, την Καποδιστρίου και 
την προέκτασή της μέχρι τον Σ. 
Σταθμό, τον ανατολικό περιφε-
ρειακό και στο ύψος του Νοσο-
κομείου συνέχισαν στην Ηρα-
κλέους, Γούναρη, Πολυγένους 
και κατέληξαν στους Στρατώνες 
του Καποδίστρια όπου παρα-
κολούθησαν ξενάγηση στην 
έκκθεση «Σχολική Ζωή». Για μια 
ακόμα φορά η ποδηλατοπορεία 
ήταν άψογη και δεν υπήρξε το 
παραμικρό πρόβλημα. Σε όλες 
τις διασταυρώσεις ευρίσκοντο 
άτομα των ορθοπεταλιών για 
την προστασία των ποδηλατι-
στών, ενώ στο τέλος της πομπής 
ακολουθούσε για τις περιπτώ-
σεις βλάβης των ποδηλάτων 
φορτηγάκι του δήμου Άργους- 
Μυκηνών. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης 
η αντιπρόεδρος του συλλόγου, 
Αδαμαντία (Ντία) Παρασκευο-
πούλου ανάγνωσε το ακόλουθο 
ψήφισμα:

Ψήφισμα 
Άργος 11 Μαΐου 2014 

Εμείς οι πολίτες του Δήμου Άρ-

γους –Μυκηνών, μετά από δια-
λογική συζήτηση αποφασίσαμε 
να ζητήσουμε την ενεργοποί-
ηση της δημοτικής αρχής για 
την δημιουργία ενός κεντρικού 
ποδηλατικού άξονα του νομού 
παράλληλα με τι γραμμές του 
τρένου που θα συνδέει τις δύο 
μεγάλες πόλεις και θα αποτελεί 
συνέχεια του σχεδιαζόμενου 
ποδηλατοδρόμου Αθηνών –Κο-
ρίνθου. Πέραν αυτού ζητάμε 
η δημοτική αρχή να προβεί σε 
μελέτη δημιουργίας ενός δι-
κτύου ποδηλατοδρόμων μέσα 
στην πρωτεύουσα του δήμου, 
όσο και στην σύνδεση αυτής 
με τα τοπικά διαμερίσματα. Εν-
δεικτικά αναφέρουμε δρόμους-
διαδρομές που θα μπορούσαν 

και αύριο να χαρακτηριστούν 
ως ποδηλατόδρομοι: Ν. Κιου-
Κεφαλαρίου (παράλληλα στον 
Ερασίνο), Άργους-Κεφαλαρί-
ου-Σκαφιδακίου-Μύλων-Αρδά-
μι-Κυβερίου (παράλληλα στο 
κανάλι του Αναβάλου), υπάρ-
χοντες δρόμοι δίπλα από την 
γραμμή του ΟΣΕ από τον Αγ. Βα-
σίλειο έως το Μπολάτι, δημιουρ-
γία ποδηλατοδρόμου πίσω από 
τις προστατευτικές μπάρες του 
νότιου περιφερειακού, πύκνω-
ση των πεζοδρομήσεων μέσα 
στην πόλη του Άργους κλπ. Τα 
τελευταία χρόνια και λόγω της 
δραστηριοποίησης του συλλό-
γου μας, πολλοί συμπολίτες μας, 
όλων των ηλικιών στρέφονται 
πλέον προς το ποδήλατο ως 
ένα οικονομικό, φιλικότατο στο 
περιβάλλον και χρήσιμο για την 
υγεία τους μεταφορικό μέσο. 
Πριν μερικά χρόνια το δημοτι-
κό συμβούλιο Άργους ψήφισε 
κανονισμό με τον οποίο επι-
τρέπεται εν μέρει η χρήση των 
πλατειών και των πεζοδρόμων 
από τους ποδηλάτες. Λόγω της 
ραγδαίας αύξησης των χριστών 
θα πρέπει τώρα το συμβούλιο 
να προχωρήσει σε οριοθέτηση 
ζωνών ποδηλατοκίνησης. Δυ-
στυχώς η μελέτη ανάπλασης 
του κέντρου της πόλης μας δεν 
έλαβε υπ όψιν της τις προτάσεις 
μας και προβάλει 3 παράλλη-
λους ποδηλατόδρομους σε από-
σταση 50 μέτρων ο ένας απ τον 
άλλο. Ζητήσαμε την κατάργηση 
του μεσαίου ως πλεονάζοντος 
και την σύνδεση των δύο άλλων 
με έναν κάθετο μπροστά απ την 
μάντρα του μουσείου. Έχουμε 

δικαίωμα να επιλέγουμε το μέσο 
με το οποίο θα κινηθούμε και 
η αδιαφορία της πολιτείας μας 
στερεί την δυνατότητα ασφα-
λούς μετακίνησης και κοινωνι-
κοποίησης μέσω του ποδηλά-
του. Κανείς δεν ξέρει καλύτερα 
τις ποδηλατικές ανάγκες μιας 
περιοχής απ τους ποδηλάτες, 
αλλά καμία παράταξη δεν θέλη-
σε να μας συμβουλευτεί δείχνο-
ντας πως το ενδιαφέρον τους 
δεν είναι πραγματικό. Το Άργος 
είναι πια μια από τις τελευταίες 
πόλεις της Ελλάδας χωρίς πρό-
βλεψη για ποδηλατοδρόμους. 
Είναι καιρός να ανατραπεί κι 
αυτή η αρνητική εικόνα της πό-
λης. Όλοι μαζί, ποδήλατα –πεζοί 
Ποδηλατόδρομοι τώρα και όχι 
«μελλοντικά»!!! 

Ορθοπεταλιές Αργολίδας 
Ομάδα Άργους-Μυκηνών
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λοκαίρι και το χειμώνα το χαλάει….

Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.

tountadiet.gr

Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι μια τέτοια 

προσπάθεια δεν αρχίζει και τελειώνει. Η τήρηση μιας αυστηρής 

δίαιτας, κατά μέσο χρόνο διαρκεί 21 ημέρες. Οι περισσότεροι, 

η συντριπτική πλειοψηφία του 95% που συμμετέχει σε τέτοιες 

διαδικασίες, ξαναπαίρνουν τα κιλά τους, κάποια στιγμή μέσα σε 

3 χρόνια, και λίγα παραπάνω. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς, λοιπόν, ότι δεν 

τον κυνηγάνε. Δεν έχει σημασία αυτό το καλοκαίρι. Σημασία έχει κάθε καλοκαίρι να 

είναι όλο και καλύτερος, να βελτιώνεται. Πρέπει ο καθένας να γίνει διαιτολόγος του 

εαυτού του, με κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς, ώστε να μην του επιβάλ-

λει κάποιος, κάτι που δεν θα κάνει ή που θα του προκαλέσει ζημιά. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χάνουμε 2-4 κιλά λίπους, κάθε μήνα, χωρίς δίαιτα. 

Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς, αφορά δύο βήματα πριν το φαγητό. Το πώς και το 

γιατί. Δύο δευτερόλεπτα πριν ρίξει οτιδήποτε μέσα του, και το κάνει ένα με τον εαυτό 

του, συνειδητοποιεί γιατί το κάνει. Το σάντουιτς που αδυνατίζει είναι το μισό σάντου-

ιτς. Η απόλαυση δεν είναι ανάλογη της ποσότητας. Ποτέ δεν ήταν. Απλά έχουμε κά-

ποιες λάθος τακτικές, που μας οδηγούν στην υπερκατανάλωση. Είτε τρώμε χωρίς να 

πεινάμε, είτε τρώμε παραπάνω από όσο χρειαζόμαστε. Χρειάζεται καθένας που θέλει 

να έχει υγιές σώμα, μια ισορροπημένη προσπάθεια, τόσο από ψυχολογική άποψη όσο 

και από πρακτική άποψη. Μπορεί να δεχτεί τη βοήθεια ενός διαιτολόγου, αλλά δεν θα 

πρέπει να εστιάσει σε μοντέλο αυστηρής, στενής, περιοριστικής δίαιτας, διότι θα έχει 

πρόβλημα. Θα πρέπει να ασχοληθεί με την μόνιμη αλλαγή διατροφικών συνηθειών, 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής!!!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Τα χαρακτηριστικά της Μεσογειακής Διατροφής είναι τα ακόλουθα: 

Καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (πλούσια σε φυτικές ίνες). 

Καθημερινή κατανάλωση αδρά επεξεργασμένων δημητριακών και των προϊόντων 

τους (ψωμί, ζυμαρικά ολικής άλεσης, μη αποφλοιωμένο ρύζι κ.ά.). 

Όσπρια, πατάτες και ξηροί καρποί σε εβδομαδιαία βάση. 

Ελάχιστη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων. 

Χρήση του ελαιόλαδου (που περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικές 

ουσίες) σαν κύρια πηγή λίπους και ελάχιστη κατανάλωση ζωικών λιπών. 

Ελάχιστη κατανάλωση κόκκινου κρέατος (σε μηνιαία βάση και σε μικρές ποσότητες). 

Κατανάλωση σε μικρές έως μέτριες ποσότητες ψαριών και πουλερικών σε εβδομαδι-

αία βάση. 

Καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών (γάλα και τυρί) σε μικρές έως μέτριες πο-

σότητες. 

Κατανάλωση κρασιού σε καθημερινή βάση αλλά με μέτρο (1-2 ποτήρια). 

Του Άγγελου Τράκα, Λογοθεραπευτής, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρο-
νων Προγραμμάτων Ειδικών Θεραπειών

Μερικά από τα δυσλεξικά παιδιά ή ακόμη κι άλλα μη δυσλε-
ξικά, συμβαίνει συχνά να παρουσιάζουν κάποιες ιδιαίτερες 
δυσκολίες σε μερικά από τα φωνήματα. Αυτά τα φωνήματα 
άλλοτε δεν μπορούν ούτε να τα αρθρώσουν κι έτσι ακόμα κι 
όταν μιλάνε δεν τα εκφέρουν σωστά αντικαθιστώντας τα με 
άλλα, κι άλλοτε τα συγχέουν όταν γράφουν απλώς και μόνο, 

ενώ μιλάνε χωρίς προβλήματα και τα προφέρουν σωστά. 
Τα φωνήματα χαρακτηρίζονται γενικότερα από τρία στοιχεία που αφορούν τον 
τρόπο παραγωγής τους. Το ένα στοιχείο είναι η θέση στην οποία σχηματίζονται 
μέσα στη στοματική κοιλότητα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η δι-
άρκειά τους (έχουμε διαρκή και στιγμιαία) και το τρίτο στοιχείο είναι η ηχηρότητά 
τους (έχουμε ηχηρά και άηχα).
Μπορεί δηλαδή η γλώσσα να βρίσκεται άλλοτε πιο κοντά στα δόντια κι άλλοτε στο 
μπροστινό μέρος του στόματος ή άλλοτε στο πίσω μέρος κ.λ.π. μπορεί το φώνημα 
να σχηματίζεται κοντά στα χείλη μας όπως τα «π,β,φ» ή κοντά στα δόντια μας όπως 
«τα,δ,θ» κ.λ.π.
Όταν ένα παιδί δεν έχει συνειδητοποιήσει τα διαφοροποιητικά στοιχεία των φω-
νημάτων σε σχέση με τον τρόπο της παραγωγής τους, τότε μπορεί να συμβεί να 
αντικαθιστά αυτά τα φωνήματα τόσο στην εκφορά του λόγου όσο και στην γραπτή 
έκφραση.
Τα λάθη τα οποία κάνουν τα παιδιά δεν είναι τυχαία αλλά δείχνουν ακριβώς την 
αδυναμία τους να φέρουν σε συνειδητό επίπεδο κάποια από τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της παραγωγής του λόγου. Επομένως όταν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει για 
περισσότερα από ένα ζεύγη φωνημάτων και η παρέμβασή μας θα έχει στόχο να 
φέρει σε συνειδητό επίπεδο το στοιχείο που δεν έχει γίνει αντιληπτό. Η εργασία 
αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν λογοθεραπευτή.  Χρειάζεται βεβαίως και η 
καλή συνεργασία του γονέα ο οποίος καθοδηγούμενος από τον λογοθεραπευτή 
μπορεί να τον βοηθήσει στο έργο του με διάφορες δραστηριότητες, παιχνίδια και 
ασκήσεις.
Ο εκπαιδευτικός έχει όμως επίσης πολύ να συμβάλει στην εργασία αυτή από τη 
δική του μεριά. Θα είναι καλό να είναι ενημερωμένος οπωσδήποτε σχετικά με το 
ειδικό πρόγραμμα και της μεθόδους της εργασίας του λογοθεραπευτή ώστε να 
είναι σε θέση να παρακολουθήσει βήμα- βήμα και τη πορεία του μαθητή του. Η 
γνώση αυτή θα τον βοηθήσει να επιλέγει σωστά κάθε φορά τις καθημερινές σχολι-
κές εργασίες τις οποίες θα τις αναθέτει στο συγκεκριμένο μαθητή. Είναι αυτονόητο 
ότι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από τις 
σχολικές εργασίες το ίδιο όπως ένα άλλο παιδί το οποίο τυχαίνει να μην παρουσι-
άζει μαθησιακές δυσκολιές.

Δυσκολίες στη φωνολογική επεξεργασία 
του λόγου

19
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Απαγόρευσαν στο Θ. Μικρούστικο να μπει στο ΕΠΑΛ 

Πώς ξεφτιλίζεται το κράτος !!!
Οι διατάξεις «περί εισόδου τρί-
των στο σχολείο» και η τυπο-
λατρία υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Παιδείας απαγόρευσαν 
στον πρώην υπουργό και με 
αξεπέραστη παρουσία στον πο-
λιτισμό  της χώρας αυτής Θάνο 
Μικρούστικο, να μπει σε σχο-
λείο του νομού για πολιτιστική 
εκδήλωση !!!
Την εκδήλωση αφιερωμένη 
στο Θάνο Μικρούτσικο με τίτ-
λο «Αυτούς του έχω ...βαρεθεί» 
είχε αναλάβει να διοργανώσει ο 
Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλε-
κτρολογίας του 1ου ΕΠΑΛ Άρ-

γους και 1ου ΕΚ Άργους.
Όμως, η διεύθυνση Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αργολί-
δας είχε άλλη άποψη, αφού «το 
αίτημα δεν υποβλήθηκε έγκαι-
ρα ώστε να δοθεί ο αναγκαίος 
χρόνος για την διαμόρφωση 
της εισήγησης της, προς τις 
αρμόδιες προϊστάμενες αρχές 
κ.λ.π.»!
Μην έχοντας άλλη επιλογή οι 
μαθητές ειδοποίησαν τον Θάνο 
Μικρούτσικο, που βρισκόταν 
σε εκδήλωση του Μουσικού 
Σχολείου Πάτρας και ακυρώ-
θηκε η εκδήλωση.  Και όπως 

είπαν: «Πιστεύαμε πως έστω και 
την τελευταία στιγμή σήμερα, 
θα γινόταν το όνειρο μας πραγ-
ματικότητα, αλλά επικράτησε 
η λογική των «υπευθύνων» για 
την τυπικότητα των ενεργειών. 
Ο Θάνος Μικρούτσικος εμπίπτει 
στις διατάξεις «περί εισόδου 
τρίτων στο σχολείο» σύμφω-
να με τη λογική τους. Αγνοούν 
ότι διετέλεσε Υπουργός Πολι-
τισμού και έχει να επιδείξει ένα 
τεράστιο διαχρονικό έργο τα 45 
τελευταία έτη. Σας ζητούμε συγ-

γνώμη».
Εντωμεταξύ, το θέμα πήρε και 
πολιτικές διαστάσεις με δήλωση 
που έκανε ο βουλευτής Αργο-
λίδας Δημήτρης Κοδέλας: «Με 
έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι 
η εκδήλωση του 1ου ΕΠΑΛ Άρ-
γους που ήταν αφιερωμένη στο 
Θάνο Μικρούτσικο, και θα διε-
ξαγόταν με την παρουσία του, 
δεν πραγματοποιήθηκε καθώς 
η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης δε “συνηγόρησε” 
στη διενέργειά της με τη “συμ-

μετοχή τρίτων” επικαλούμενη 
διαδικαστικά θέματα! Κάποιοι 
εξάντλησαν την αυστηρότητά 
τους σε μια σημαντική πολιτι-
στική πρωτοβουλία μαθητών 
και καθηγητών της ταλαιπωρη-
μένης Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης. Το ειδικό βάρος του 
συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου, 
η δημιουργικότητα των μαθη-
τών και καθηγητών του ΕΠΑΛ, 
δεν χώρεσαν στις “προβλε-
πόμενες” διαδικασίες. Αντί να 
δώσουν εύσημα για μια πρω-
τοβουλία που τιμά το ελληνικό 
σχολείο και την περιοχή μας, 

κατάφεραν να την ακυρώσουν! 
Ο τίτλος της ταινίας, που είχε 
δημιουργηθεί από τους μαθη-
τές ενόψει της εκδήλωσης, από 
το ομότιτλο τραγούδι: “Αυτούς 
τους έχω βαρεθεί”, τα λέει όλα! 
Αναμένουμε τον καθορισμό 
νέας ημερομηνίας για την πραγ-
ματοποίηση της αναβληθείσας 
εκδήλωσης για να πάρουμε κά-
ποιες ανάσες δημιουργίας και 
πολιτισμού».
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Την άμεση ανάγκη εκτίμησης των  
ζημιών και αποζημίωσης των πα-
ραγωγών που επλήγησαν από πρό-
σφατη  χαλαζόπτωση στις περιοχές 
Αργολίδας  και Κορινθίας, ζητά με 
ερώτησή του προς τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ο βουλευτής Αργολιδας Δημήτρης 
Κοδέλας.
Παράλληλα, ο βουλευτής θέτει και 
το ζήτημα του προγράμματος αντι-
χαλαζικής προστασίας για τα αμπε-
λοειδή.
Τονίζει συγκεκριμένα ο κος Κοδέ-
λας: Στις 27/04/2014 σημειώθηκε 
έντονη χαλαζόπτωση στην Αργολί-
δα και την Κορινθία, η οποία προ-
κάλεσε μεγάλες ζημιές ειδικά σε 
καλλιέργειες αμπέλου, βερικοκιάς, 
ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς, 
κηπευτικών και εσπεριδοειδών.
Το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο 
έχουν βρεθεί οι παραγωγοί, που 
είναι αποτέλεσμα της φοροεπιδρο-
μής και της μνημονιακής πολιτικής 
της κυβέρνησηςκαι των χαμηλών 
τιμών του παραγωγού καθιστούν, 
περισσότερο από ποτέ, επιτακτι-
κή την ανάγκη της άμεσης κατα-
γραφής των ζημιών, εκτίμησης και 
έγκαιρης και δίκαιης αποζημίωσης 
των αγροτών, ως ελάχιστη ένδειξη 
αξιοπιστίας και ανταπόκρισης  του 
κράτους για την κάλυψη στοιχειω-
δών αναγκών που σχετίζονται με 
την προστασία και υποστήριξη της 
αγροτικής παραγωγής. 

Επίσης, με αφορμή τις πρόσφατες 
ζημιές από τη χαλαζόπτωση, επα-
νέρχεται από τους αμπελοκαλλι-
εργητές, το ζήτημα που αφορά τις 
προδιαγραφές για την εγκατάστα-
ση συστημάτων αντιχαλαζιακής 
προστασίας (δίχτυα) προκειμένου 
οι αντίστοιχες δαπάνες να είναι 
επιλέξιμες ενίσχυσης από τα  προ-
γράμματα ενεργητικής προστασίας 
του ΕΛΓΑ.
Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι οι 
προδιαγραφές που τίθενται ειδι-
κά για τον τύπο των μεταλλικών 

στύλων (συγκεκριμένα για τις δια-
στάσεις των σιδηρογωνιών) είναι 
τέτοιες που για να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα πρέπει να προβούν σε 
αντικατάσταση του συστήματος 
υποστήλωσης με τεράστιο κόστος 
το οποίο (ακόμα και τη δαπάνη 
ίδιας συμμετοχής 40%) είναι αδύ-
νατο να επωμιστούν, με αποτέλε-
σμα οι περισσότεροι παραγωγοί να 
έχουν μείνει εκτός του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος.
Ερωτάται ο υπουργός: Προτίθεται 
το Υπουργείο να λάβει άμεσα όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου 
να εκτιμηθούν έγκαιρα οι ζημιές 
από την πρόσφατη χαλαζόπτωση 
(27/04/2014) σε Αργολίδα και Κο-

ρινθία και να προχωρήσει άμεσα η 
αποζημίωση των παραγωγών;
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να 
πάρει το Υπουργείο ώστε να μην κα-
θυστερήσουν οι αποζημιώσεις των 
παραγωγών εξαιτίας των καθυστε-
ρήσεων στο σύστημα δηλώσεων 
για το ΟΣΔΕ 2014;
Προτίθεται το Υπουργείο να επα-
νεξετάσει και να τροποποιήσει τις 
προϋποθέσεις ένταξης στο πρό-
γραμμα ενεργητικής προστασίας 
(αντιχαλαζιακή προστασία με δί-
χτυα) της αμπελοκαλλιέργειας ώστε 
να μπορούν να ενταχθούν οι παρα-
γωγοί σε αυτό και να μην μένουν 
ουσιαστικά ακάλυπτοι απέναντι σε 
ακραία καιρικά φαινόμενα όπως η 
χαλαζόπτωση; 
Έχει το υπουργείο μεριμνήσει για 
την επαρκή στελέχωση του ΕΛΓΑ με 
εξειδικευμένο προσωπικό προκει-
μένου να σταματήσουν να παρατη-
ρούνται τεράστιες καθυστερήσεις 
στις διαδικασίες εκτιμήσεων-απο-
ζημιώσεων; 
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Αντιχαλαζική προστασία 
και αποζημιώσεις στη βουλή

Νέα παράταση για την απογραφή των γεωτρήσεων
Παράταση για το Φθινόπωρο δόθηκε 
για την απογραφή σημείων υδρολη-
ψίας και την αδειοδότηση χρήσεων 
νερού.
Πιο συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική 
Απόφαση που προώθησε ο Υπουργός 
Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς, 
δίδεται παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρί-
ου 2014 (από 15 Μαΐου 2014, που ήταν 
η αρχική προθεσμία) για υποβολή αί-
τησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Επιπλέ-
ον, η προθεσμία για την υποβολή αί-
τησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας 
χρήσης νερού παρατείνεται μέχρι 30 
Ιανουαρίου 2015, από 30 Σεπτεμβρίου 
2014 που ήταν η αρχική προθεσμία.
Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε 
χρήσιμη καθώς, παρά το ότι η απογρα-
φή των σημείων υδροληψίας εξελίσ-
σεται ομαλά, οι χρήστες αρδευτικού 
ύδατος αντιμετώπισαν ζητήματα με 
την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων 
τους που εξαρτώνται από την απο-
γραφή και λήψη αδείας. Με την ΚΥΑ 
ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν 
τα δικαιολογητικά για την ηλεκτροδό-
τηση των γεωτρήσεων. Συγκεκριμένα, 
το διάστημα μέχρι την έκδοση του 

Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοι-
κονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) δεν 
μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες, από 
την 30η Νοεμβρίου 2014.
Η ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί από τους 
συναρμόδιους υπουργούς και έχει 
αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο 
προς δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Με δήλωσή του ο Υπουργός ΠΕΚΑ 
Γιάννης Μανιάτης επισημαίνει ανα-
φερόμενος στους ενδιαφερόμενους 
αγρότες: ν«Το πολύ σοβαρό ζήτημα 

της απογραφής και ηλεκτροδότησης 
των γεωτρήσεων όλης της χώρας, και 
ασφαλώς των αγροτών της Αργολίδας, 
αντιμετωπίζεται με την Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση που προωθούμε. Γίνεται 
έτσι ένα πρώτο βήμα για να διευκολυν-
θούν οι αγρότες μας. Η προσπάθεια για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών προ-
βλημάτων του πρωτογενούς τομέα 
του τόπου μας συνεχίζεται».

Η Νομαρχιακή του ΤΤΕ Πελοποννήσου
Συγκροτήθηκαν σε σώμα οι  Νομαρχιακές Επιτροπές  του ΤΕΕ 
Πελοποννήσου.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας είναι η εξής: Μαστορίκος 
Χρήστος (Πρόεδρος), Δημάκη Σοφία (Αντιπρόεδρος), Μποζιο-
νέλος Ιωάννης (Γεν. Γραμματέας), Αντωνόπουλος Νικόλαος (Μέ-
λος), Ζαχαριάς Παναγιώτης (Μέλος).
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Δεν Ψηφίζω - Raoul Vaneigem
Πέρσι, η μικρότερη κόρη μου, γυρίζοντας από το 
σχολείο μου είπε: «Βρίσκομαι σε μεγάλη αμηχανία. 
Μου εξήγησαν ότι όλοι έχουν καθήκον να ψηφίζουν. 
Εν τω μεταξύ, εσύ δεν ψηφίζεις. Εξήγησέ μου γιατί!»

Είχα, τότε, καλά επιχειρήματα, σήμερα είναι ακόμα 
καλύτερα.

Κάποτε οι πολιτικές ιδέες είχαν σημασία στα μάτια 
των πολιτών και καθόριζαν την εκλογική τους επιλο-
γή. Υπήρχε τότε ένα πολύ ξεκάθαρο όριο ανάμεσα 
στην αριστερά και τη δεξιά, ανάμεσα στους προο-
δευτικούς και τους συντηρητικούς. Ήδη όμως από 
τότε φαινόταν καθαρά ότι οι κοινωνικές κατακτήσεις 
είχαν κερδηθεί πρώτα απ’ όλα στους δρόμους, με τις 
εξεγέρσεις, τις απεργίες ή τις μεγάλες λαϊκές διαδη-
λώσεις. Οι λαϊκοί ρήτορες και οι κοινοβουλευτικοί 
εκπρόσωποι σοσιαλιστές και «κομμουνιστές» απέδι-
δαν κατόπιν στον εαυτό τους τα εύσημα και επωφε-
λούνταν για να ασκούν την επιρροή τους στις μάζες. 
Χωρίς την αποφασιστικότητα των διεκδικητικών κι-
νημάτων δεν θα υπήρχε ούτε μείωση του χρόνου ερ-
γασίας, ούτε πληρωμένες διακοπές, ούτε δικαιώματα 
περίθαλψης, επίδομα ανεργίας, προνόμια που οι πο-
λυεθνικές μαφίες κατεδαφίζουν σήμερα, με τη βοή-
θεια των κυβερνήσεων της δεξιάς και της αριστεράς.

Πολύ σύντομα είδαμε το εργατικό κίνημα να γίνεται 
γραφειοκρατικό. Φάνηκε ότι τα κόμματα και τα συν-
δικάτα τα απασχολούσε περισσότερο η αύξηση της 
εξουσίας τους παρά η προστασία ενός προλεταριά-
του που μέχρι τη δεκαετία του 1960 υπερασπιζόταν 
μια χαρά τον εαυτό του. Το κόκκινο έγινε ροζ και το 
ρόδο φυλλορρόησε. Καθώς ο σοσιαλδημοκρατικός 
ρεφορμισμός γινόταν καπνός, η απάτη του λεγόμε-
νου «κομμουνιστικού» κινήματος κατέρρεε με τη 
διάλυση της σταλινικής αυτοκρατορίας, αφήνοντας 
ελεύθερο το πεδίο σε μια πραγματική αποικιοποίη-
ση των μαζών. Η ανάδυση και η κυριαρχία μιας οικο-
νομίας κατανάλωσης ήρθαν όντως στην κατάλληλη 
στιγμή να αντισταθμίσουν τα δυσάρεστα αποτελέ-
σματα της απο-αποικιοποίησης που οι λαοί του τρί-
του κόσμου είχαν αποσπάσει διά της βίας.

Ο μύθος της κοινωνίας της ευδαιμονίας, που προπα-
γανδίζει ο καταναλωτισμός και που καταγγέλθηκε 
απ’ το Μάη του ’68, αποσυντίθεται σήμερα και συνο-
δεύει στη χρεοκοπία του τον χρηματιστηριακό καπι-
ταλισμό, που η κερδοσκοπική του φούσκα σκάει και 
αποκαλύπτει
γύρω μας το κενό που δημιούργησε το τρελό χρήμα, 
το χρήμα που χρησιμοποιείται για την αναπαραγωγή 
του σε κλειστό κύκλωμα (όχι χωρίς να γεμίζουν στο 
διάβα του οι τσέπες των μαφιόζων μπίζνεσμαν και 
των πολιτικών, που μόλις ξαναεκλεγούν θα συστή-
σουν λιτότητα).

Εν τω μεταξύ το σουπερμάρκετ έγινε το πρότυπο της 
δημοκρατίας: διαλέγουμε ελεύθερα οποιοδήποτε 
προϊόν, φτάνει να το πληρώνουμε βγαίνοντας. Το 

σημαντικό για την οικονομία και αυτούς που επω-
φελούνται είναι να μας κάνουν να καταναλώνουμε 
οτιδήποτε για να ανεβαίνει ο τζίρος. Μέσα στην πε-
λατειακή πολιτική που μας μαστίζει σήμερα, οι ιδέες 
δεν έχουν περισσότερη αξία από ένα διαφημιστικό 
φυλλάδιο. Αυτό που μετράει για τον υποψήφιο είναι 
να μεγαλώσει την εκλογική του πελατεία, ώστε να 
πάνε οι δουλειές του καλύτερα για τα εγωιστικά του 
συμφέροντα.

Tι θα πει πραγματική δημοκρατία; Μια συνέλευση 
πολιτών διαλέγει αντιπροσώπους για να υπερασπι-
στούν τις διεκδικήσεις της, τους δίνει εντολή να την 
εκπροσωπούν και τους ζητάει να δώσουν λόγο για 
την επιτυχία ή την αποτυχία της αποστολής τους. 
Όμως, σε τι θα με εκπροσωπούσαν αυτοί που:
–κλέβουν τον δημόσιο πλούτο,
–χρησιμοποιούν τους δασμούς και τους φόρους των 
μισθωτών και των μικροεπαγγελματιών για να ξελα-
σπώσουν τις καταχρήσεις των μπάνγκστερ,
–διαχειρίζονται τα νοσοκομεία σαν κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ασθε-
νείς,
–προωθούν τα σχολεία-στρατόπεδα και κατασκευά-
ζουν φυλακές και κλειστά κέντρα αντί να πολλαπλα-
σιάζουν τα μικρά σχολεία,
–υποστηρίζουν τις μαφίες των αγροτικών προϊόντων 
που εκτρέπουν τη διατροφή από τη φύση,
–καταστρέφουν τους τομείς προτεραιότητας (μεταλ-
λουργία, υφαντουργία, κατοικία, ταχυδρομεία, μετα-
φορές, υαλουργία, εργοστάσια αγαθών χρήσιμων 
στην κοινωνία);

Απ’ την άκρα αριστερά ως την άκρα δεξιά, αυτό που 
προέχει είναι η αναζήτηση πελατείας, είναι η εξου-
σία, το ψέμα, η απάτη και τα φούμαρα. Είναι η περι-
φρόνηση του φουκαρά που ρίχνει στα χαμένα την 
εμπιστοσύνη του στην κάλπη χωρίς να σκέφτεται 
τη χολέρα της απογοήτευσης που, καθώς τον οδηγεί 
εξαγριωμένο στην τυφλή λύσσα, τον προετοιμάζει 
για τη βαρβαρότητα του «ο καθένας για πάρτη του» 
και του «όλοι εναντίον όλων».
Μα, θα πείτε, δεν είναι όλοι οι πολιτικοί διεφθαρμέ-
νοι, δεν ξοδεύουν όλοι το χρήμα του φορολογούμε-
νου σε επαγγελματικά ταξίδια, σε έξοδα παραστάσε-
ως, σε διάφορες καταχρήσεις. Μερικοί είναι έντιμοι 
και αφελείς. Σίγουρα, αλλά αυτοί δεν μένουνε καιρό 
στην αρένα.
Εν τω μεταξύ χρησιμοποιούνται για προπέτασμα 
από τους διψασμένους για εξουσία, τους άρρωστους 
για κυριαρχία, τους διαχειριστές της εκλογικής φάρ-
σας, τους προαγωγούς ενός ίματζ που κοτσάρουν 
παντού χωρίς να φοβούνται τη γελοιοποίηση. Ας μην 
παρεξηγηθώ: αν και η κοινοβουλευτική δημοκρατία 
σαπίζει όρθια, δεν προτείνω ούτε να την εξαφανί-
σουμε ούτε να την ανεχθούμε σαν το μη χείρον. Δεν 
θέλω ούτε το «Βούλωσ’ το!» ούτε το «Μη σταματάς 
να μιλάς!». Θέλω να ξαναβρεί η πολιτική το αρχικό 
της νόημα: τέχνη της διακυβέρνησης της πολιτείας. 
Θέλω μια άμεση δημοκρατία που να πηγάζει όχι από 

δαρμένους, προδομένους πολίτες που λένε «καλά 
είμαι εδώ», αλλά από άνδρες και γυναίκες που νοιά-
ζονται να προάγουν παντού την αλληλεγγύη και την 
πρόοδο του ανθρώπου.

Όταν τοπικές κοινότητες δρώντας συνολικά –στο 
πρότυπο των διεθνών ομοσπονδιών–
αποφασίσουν την αυτοδιαχείρισή τους και εξετά-
σουν:
–Με ποιο τρόπο θα προωθηθεί η δημιουργία μορ-
φών δωρεάν ενέργειας προς χρήση όλων.
–Πώς θα ιδρυθεί ένας επενδυτικός συνεταιρισμός 
που θα χρηματοδοτήσει την οικοδόμησή της.
–Πώς θα τεθεί σε λειτουργία η συλλογική διαχείριση 
ενός επενδυτικού ταμείου συγκροτημένου με τέτοια 
χρηματοδοτική συμμετοχή που να καθιστά δυνατή 
την άρνηση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων 
να καταβάλλουν τους δασμούς και τους φόρους που 
επιβάλλει το Κράτος-μπάνγκστερ.
–Πώς θα γενικευθεί η κατάληψη των εργοστασίων 
και η διαχείρισή τους από τους εργαζόμενους σε 
αυτά.
–Πώς θα οργανωθεί μια τοπική παραγωγή που θα 
προορίζεται για κατανάλωση από τις τοπικές και τις 
ομόσπονδες κοινότητες, ώστε να γλιτώσουμε από 
τις κομπίνες της αγοράς και να εξασφαλίσουμε σιγά 
σιγά τη δωρεάν διάθεση των αγαθών επιβίωσης, 
που καταργεί το χρήμα. (Μην πείτε πως είναι ουτο-
πία! Αυτό ακριβώς έκαναν το 1936 οι ελευθεριακές 
κοινότητες της Καταλονίας και της Αραγoνίας, πριν 
να τις συντρίψουν οι κομμουνιστές.)
–Πώς θα διαδοθεί η ιδέα 
και η πρακτική αυτού του 
δωρεάν που είναι το μόνο 
απόλυτο όπλο απέναντι στο 
εμπορευματικό σύστημα.
–Πώς θα ευνοηθεί η εξά-
πλωση των λεγόμενων βιο-
λογικών αγροκτημάτων και 
η διείσδυσή τους μέσα στις 
πόλεις.
–Πώς θα πολλαπλασια-
στούν μικρές σχολικές μο-
νάδες γειτονιάς, απ’ όπου 
να έχουν εξοριστεί οι έν-
νοιες του συναγωνισμού, 
του ανταγωνισμού και της 
αλληλοσφαγής. Ουτοπικό; 
Όχι. Στο Μεξικό, στο Σαν 
Κριστομπάλ, το Πανεπιστή-
μιο της Γης προτείνει μια 
δωρεάν εκπαίδευση στους 
πιο διαφορετικούς τομείς 
(συν τους παραδοσιακούς: 
εργαστήρια τσαγκαράδων, 
μηχανικών, ηλεκτρονικών, 
σιδηρουργίας, φυσικής 
καλλιέργειας, μαγειρικής, 
μουσικής, ζωγραφικής κτλ). 
Η μόνη απαιτούμενη ιδι-

ότητα είναι η επιθυμία για μάθηση. Δεν υπάρχουν 
διπλώματα, αλλά ζητιέται από αυτούς «που ξέρουν» 
να μεταδίδουν δωρεάν και παντού τις γνώσεις τους.
–Πώς θα προικιστούν οι τοπικές κοινότητες με υγει-
ονομικούς σταθμούς, όπου θα μπορεί να εξασφαλί-
ζεται η βασική περίθαλψη με τη βοήθεια αγροτικών 
και συνοικιακών γιατρών.
–Πώς θα οργανωθεί ένα δίκτυο δωρεάν μεταφορών, 
που να μη μολύνει.
–Πώς θα τεθεί σε λειτουργία μια ενεργή αλληλεγγύη 
με στόχο τα παιδιά, τους γέροντες, τους αρρώστους 
και τους αναπήρους, τα άτομα με νοητικές δυσκολί-
ες.
–Πώς θα φτιαχτούν εργαστήρια καλλιτεχνικής δημι-
ουργίας ανοιχτά σε όλους.
–Πώς θα μετατραπούν τα σουπερμάρκετ σε απο-
θήκες, όπου τα προϊόντα, τερπνά και ωφέλιμα, θα 
ανταλλάσσονται με πράγματα ή με υπηρεσίες, με 
στόχο να εξαφανιστεί το χρήμα και η εξουσία.

Τότε θα ψηφίσω. Με πάθος!!!

Τίτλος πρωτότυπου: Pourquoi je ne vote pas

1η έκδοση: Siné Hebdo, τ. 80, 17/3/2010

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα: Bibliothèque des 
enfants perdus, Αθήνα 2010

(Μτφρ. natadipa)

Δική του εκπροσώπηση θέλει ο επιχειρηματικός κόσμος
Την δική του εκπροσώπηση 
στην αυτοδιοίκηση και στο ευ-
ρωκοινοβούλιο επιδιώκει ο επι-
χειρηματικός κόσμος.
Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλ-
λόγων Πελοποννήσου μάλιστα 
εξέδωσε σχετική ανακοίνωση: 
Σε λίγες μέρες διεξάγεται μία 
από τις πλέον πιο σημαντικές 
εκλογικές αναμετρήσεις στην 
ιστορία της χώρας. Καλούμαστε 
να εκλέξουμε εκπροσώπους για 
τους Δήμους, τις Περιφέρειες 
και την Ευρωβουλή. 
Όλοι οι Έλληνες βρεθήκαμε 
στον κυκεώνα της οικονομικής 
ύφεσης, ιδίως όμως εμείς οι 
έμποροι-επιχειρηματίες πληγή-
καμε ανεπανόρθωτα. Μέσα από 

τις δυσκολίες συνειδητοποιήσα-
με όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ο 
επιχειρηματικός κόσμος πρέπει 
να είναι ενωμένος και να έχει 
ισχυρή εκπροσώπηση σε όλα τα 
Κέντρα λήψης αποφάσεων.
Για να μπορέσει ο εμπορικός 
κόσμος να σταθεί και πάλι στα 
πόδια του, ας επιλέξουμε εμείς 
και οι οικογένειες μας τους 
συναδέλφους μας που έχουν 
θέσει υποψηφιότητα τόσο σε 
Δημοτικό, όσο και σε Περιφε-
ρειακό επίπεδο. Είναι οι μόνοι 
που γνωρίζουν την πραγματική 
κατάσταση που επικρατεί στην 
αγορά. Είναι οι μόνοι που μπο-
ρούν να βοηθήσουν ουσιαστικά 
στην επίλυση των ζητημάτων 

του εμπορικού κόσμου.
Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί πλέον, 
διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στη διαμόρφωση των πο-
λιτικών που επηρεάζουν την 
ζωή μας άμεσα . Η εκπροσώπη-
ση στην  Ευρωβουλή από άτομα 
του επιχειρηματικού κόσμου 
κρίνεται επιβεβλημένη. 
Η νέα διαδικασία της σταυρο-
δοσίας στα Ευρωψηφοδέλτια, 
μας δίνει την δυνατότητα να 
στηρίξουμε τους ανθρώπους 
του κλάδου μας που έχουν δε-
σμευτεί να εκπροσωπήσουν 
τα συμφέροντα των Ελλήνων 
Μικρομεσαίων, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.
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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

Μια απ’ τις πιο δροσερές παρουσίες,

σε εκλογικό τμήμα, 

η κόρη του Χάρη Ρηγόπουλου

Η προεκλογική ομιλία ενός ειλι-
κρινούς υποψήφιου Βουλευτή
Από τον Χρήστο Επαμ. Κυργιάκη

Αγαπητοί συγχωριανοί, αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και φίλες…

Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε γιατί 
πρόκειται για μια ιστορική βραδιά.

Απόψε θα ειπωθούν αλήθειες. Τέρμα οι ψεύτικες υποσχέσεις, τέρ-
μα τα «θα» χωρίς αντίκρισμα. Έφτασε η ώρα της ειλικρίνειας. Και 
έφτασε εδώ, σε τούτη την πλατεία, σε τούτο το χωριό, σε τούτη τη 
γωνιά της Ελλάδας.

Αν με τιμήσετε με την ψήφο σας και βγω βουλευτής, θα σας ταράξω 
στο ρουσφέτι. Δεν θα αφήσω ούτε ένα τόσο δα αρθράκι και του πιο 
ασήμαντου νόμου αναξιοποίητο, ώστε να μπορέσω να σας βολέψω 
όλους. Μετά, όταν θα διογκωθεί ο δημόσιος τομέας, θα σας βγάλω 
στην εφεδρεία.

Πρώτα, δεν σας το κρύβω, θα ξεκινήσω από τους συγγενείς μου. 
Παιδιά δεν έχω, αλλά έχω αδέρφια, ανίψια, ξαδέρφια και πολλά βα-
φτιστήρια.

Αν βγω βουλευτής, θα σας επισκέπτομαι μια φορά το εξάμηνο και 
πάλι καλά να λέτε.

Δεν θα συμμετέχω σε καμία από αυτές τις επιτροπές της Βουλής, 
αν δεν πέφτουν τα ευρά. Τσάμπα, μόνο τα ρολόγια και οι εργάτες 
δουλεύουν.

Θα ψηφίζω «ναι», αν αυτό μου λέει ο Αρχηγός, χωρίς να μπαίνω 
στον κόπο να διαβάσω τί-
ποτα από όσα θα ψηφίζω. 
Έχω απόλυτη εμπιστοσύ-
νη στον Αρχηγό και από-
λυτη υποχρέωση αφού 
χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν 
υποψήφιος βουλευτής, 
να μη λέμε και μ@λ@κ#ε$ 
τώρα. Χωρίς αυτόν, ούτε 
το παιδί που φέρνει τις 
πίτσες στην πολυκατοικία 
δεν θα με ήξερε.

Θα χρησιμοποιώ το βου-
λευτικό μου αυτοκίνητο 
και την προσωπική μου 
ασφάλεια όσο δεν παίρνει. 
Μέχρι και για τσιγάρα θα 
τα στέλνω τα «παιδιά», στο 
σούπερ μάρκετ, στο προ-
ποτζίδικο να μου ρίχνουν 
το τζόκερ και πάει λέγοντας.

Όταν ο Αρχηγός θα κάνει περιοδεία στην εκλογική μου περιφέρεια, 
θα τρέχω ξωπίσω του και λίγο προς τα δεξιά του για να με πιάνουν 
οι φωτογραφίες και τα πλάνα της τηλεόρασης.

Άμα θέλω να αποφύγω κανέναν από σας, θα λέω ότι έχω σύσκεψη 
με τον υπουργό ή με τον πρωθυπουργό.

Θα ρωτήσω τους πιο παλιούς και τους πιο «μπασμένους» στα κόλ-
πα, για το πώς λειτουργούν νόμιμα αυτές οι οφ σορ εταιρείες. Η 
γνώση είναι δύναμη κι εγώ, δεν το κρύβω, πως θέλω να γίνω δυνα-
τός. Σιγά μη θέλω να σας υπηρετήσω κιόλας. Υπηρέτης δεν θα γίνω 
κανενός ή καλύτερα, κανενός από σας.

Όταν θα πάω με καμιά αντιπροσωπεία της Βουλής στο Λονδίνο, θα 
μένω στα πιο ακριβά ξενοδοχεία και μάλιστα θα ζητάω, το δωμάτιό 
μου να έχει και χαμάμ. Τι, δηλαδή, πρέπει να είμαι επίτροπος της 
Ευρώπης για να έχω τέτοια προνόμια;

Αν με τιμήσετε με την ψήφο σας, που θα με τιμήσετε δηλαδή, και 
γίνω βουλευτής, θα βγάλω άδεια οπλοφορίας και θα μπορώ εύκολα 
να λογομαχώ με αστυνομικούς διευθυντές, να γκρεμίζω πάγκους 
παράνομων μικροπωλητών χωρίς όμως να πειράζω τους μεγάλους 
παράνομους προμηθευτές των μικροπωλητών.

Θα απαιτήσω, όσοι έχουν διαφορετικό χρώμα δέρματος, να μπουν 
σε φανοποιεία ανθρώπων και να βάψουν το δέρμα τους λευκό. 
Μετά, για λόγους ομοιομορφίας, θα επιβάλλω σε όλους να ξυρί-

σουν τα κεφάλια τους, να αφήσουν μούσι γύρω από το στόμα και 
να «χτίσουν» κορμιά, αντί να «χτίσουν» μυαλά καθώς το τελευταίο 
είναι άκρως επικίνδυνο για μένα.

Αν εκλεγώ βουλευτής και με τη θέληση του Θεού και του Αρχηγού 
γίνω υπουργός, ή που θα πηγαίνω στο υπουργείο μία ώρα πριν τους 
δημοσιογράφους και θα φεύγω λίγο μετά την αποχώρησή τους ή 
θα δουλεύω ακατάπαυστα για το καλό του τόπου, της χώρας και της 
εθνικής οικονομίας, αλλά σε καμία περίπτωση για το δικό σας καλό.

Θα συνομιλώ με θεσμικούς εταίρους, με θεσμικούς επενδυτές αλλά 
ποτέ δεν θα συνομιλώ μαζί σας.

Θα καθιερώσω να είναι τα εμπορικά καταστήματα ανοιχτά όλες τις 
Κυριακές και μετά θα ζητήσω και από τους άλλους εργαζόμενους, 
όσους έχουν απομείνει, να δουλεύουν και κείνοι εφτά ημέρες τη 
βδομάδα για δέκα ώρες την ημέρα. Αν αρνηθούν, θα τους φέρω 
σε αντιπαράθεση με τους εργαζόμενους στα καταστήματα που θα 
ακολουθούν ήδη το συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Θα μιλήσω 
για συντεχνίες, ξέρω από αυτές γιατί έχω δημιουργήσει πολλές στο 
παρελθόν, και για ισότητα στην εργασία. Έτσι, θα σας βάλω να αλ-
ληλοτρώγεστε κι εγώ θα νομοθετήσω με την ησυχία μου.

Θα είμαι υπέρμαχος των θέσεων του Αρχηγού στα υπουργικά συμ-
βούλια και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπως γίνεται συνήθως, 
θα βγαίνω και θα λέω εκ των υστέρων ότι εγώ διαφωνούσα με τις 
επιλογές του Αρχηγού και θα πλευρίζω εκείνον που θα φαίνεται ότι 
θα είναι ο νέος Αρχηγός. Εκτός και αν αισθανθώ την επιθυμία, να 
φτιάξω ο ίδιος ένα νέο κόμμα και να γίνω εγώ Αρχηγός.

Αγαπητοί μου ψηφοφόροι.

Διάλεξα σήμερα να σας μιλήσω ειλικρινά διότι, τις προηγούμενες 
φορές που σας έλεγα ακρι-

βώς τα αντίθετα, εσείς με 
εμπιστευόσασταν με την 
ψήφο σας και με στέλνατε 
στη Βουλή.

Αυτό σημαίνει δύο πράγ-
ματα.

Ή ότι με πιστεύατε οπότε 
είστε τελείως βλάκες ή ξέ-
ρατε ότι θα κάνω ακριβώς 
τα αντίθετα από αυτά που 
σας έλεγα προεκλογικά 
αλλά παρόλα αυτά εσείς 
με ψηφίζατε.

Αν ισχύει το πρώτο, και 
τώρα που είμαι ειλικρινής 
μαζί σας, είναι βέβαιο ότι 

θα με ξαναψηφίσετε.

Αν ισχύει το δεύτερο πάλι θα με ψηφίσετε γιατί είστε πεισμένοι για 
το τι θα κάνω μετεκλογικά. Άρα; Γιατί να μην είμαι ειλικρινής μαζί 
σας από την αρχή για να αποφύγω έτσι και τον ενοχλητικό χαρακτη-
ρισμό του «ψεύτη» και του «λαοπλάνου»;

Και επειδή σήμερα είναι η μέρα της ειλικρίνειας, σας λέω πως πι-
στεύω ακράδαντα ότι ισχύει το δεύτερο.

Απλώς, δεν θέλετε κι εσείς να παραδεχτείτε ότι η επιλογή σας είναι 
λαθεμένη και κάνετε πως τάχα εξαπατηθήκατε. Σας είναι πιο εύκο-
λο να αναθέσετε σε μένα τις τύχες σας από το να πάρετε τις τύχες 
σας στα δικά σας χέρια.

Πού να τρέχετε τώρα σε συνελεύσεις, σε κινητοποιήσεις, σε πορεί-
ες, σε συγκεντρώσεις και να χάνετε τη Σιλά, το Σουλεϊμάν, το «Καλη-
νύχτα Θάνατε», τη Ζέτα, τις μαγειρικές συνταγές που προσφέρουν 
τσάμπα φαγητό για τα μάτια και όλα αυτά τα ψυχονευροχαλαρο-
αποχαυνωτικά διαμάντια της μικρής οθόνης που σας κάνουν να 
θαυμάζετε τη ζωή των ζάμπλουτων και να μη θέλετε να τους απο-
καθηλώσετε;

Για και χαρά σας φίλοι μου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Εγώ θα είμαι 
σε κάποιο βουλευτικό έδρανο κι εσείς απέναντι από την οθόνη της 
τηλεόρασης.

Όπως ακριβώς το επιτάσσει η τηλεκρατία.

Διαφορά ... πάχους
- Γιατί οι ανύπαντροι είναι πιο αδύνα-

τοι από τους παντρεμένους;

- Γιατί οι ανύπαντροι μόλις γυρίσουν 

σπίτι βλέπουν τι έχει στο ψυγείο (τί-

ποτα) και πέφτουν στο κρεβάτι, ενώ 

οι παντρεμένοι βλέπουν τι έχει στο 

κρεβάτι και αμέσως πέφτουν με τα 

μούτρα στο ψυγείο!!!


