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Η Ρωσίδα 
καλλονή που 
διαφήμισε το 
Πορτοχέλι

Σελ. 5

Νέα προοπτική 
στον εναλλακτικό 
τουρισμό με βά-
θος 10ετίας στην 
Πελοπόννησο
Το ενδιαφέρον τους για την 
ανάπτυξη του αγροτουρι-
σμού, θρησκευτικού τουρι-
σμού, περιβαλλοντικού ενδι-
αφέροντος κλπ, κυρίως για 
άτομα 50-70 ετών, δηλαδή 
για ηλικίες που μπορούν να 
διαθέσουν περισσότερα χρή-
ματα απ τις άλλες, εξέφρασε 
η Ελληνογερμανική Συνέλευ-
ση, σε επαφές που είχε με τον 
Δήμο Ναυπλιέων, την ΔΟΠ-
ΠΑΤ,  τις «Ορθοπεταλιές», το 
‘Grecopaths  team’ και άλ-
λους φορείς, προκειμένου να 
δημιουργηθεί στο Ναύπλιο 
συντονιστικό κέντρο διαφό-
ρων εξορμήσεων στην Αργο-
λίδα και στην Πελοπόννησο.

Σελ. 3

Επιστρέφουν 
οι Γερμανοί

Γκρέμισαν το αίσχος τις Μπανιέρες
Παρελθόν αποτελεί το παλιό εστιατόριο στις Μπανιέρες, 
που αποτελούσε εστία μόλυνσης και ντροπή για το Ναύ-
πλιο, αφού βρίσκεται σε μια κατ΄ εξοχήν τουριστική πλευ-
ρά της πόλης με τεράστια επισκεψιμότητα.

Σελ. 4

Αθωώνουν τους Βασιλιάδες
Το ΥΠΕΚΑ και τον προκάτοχό του δείχνει ως …«υπαίτι-
ους» ο  υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας, για 
την εκχώρηση δημόσιας παραλίας, προς όφελος ιδιωτι-
κής βίλας του Ολλανδού βασιλιά στο Δορούφι Ερμιονί-
δας,

Σελ. 3

Παραστάσεις στο Άργος
Συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι παραστάσεις 
στο Αρχ. Θέατρο του Άργους. Πριν λίγες ημέρες η Κρα-
τική Ορχήστρα Αθηνών έδωσε το δικό της μουσικό ρε-
σιτάλ και χωρίς καν την χρίση ηχείων, επιβεβαιώνοντας 
την πολύ καλή ακουστική του θεάτρου.

Σελ. 14, 24
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Άντε να συμφωνήσω πως ο λαός προέρχεται από το λάας που σημαίνει λιθάρι στον Όμηρο, με τα κούτσουρα όμως τι σχέση έχει;
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Ο Κικίλιας δείχνει το ΥΠΕΚΑ και τον προκάτοχό του

Αθωώνουν τους Βασιλιάδες
Το ΥΠΕΚΑ και τον προκάτοχό 
του δείχνει ως …«υπαίτιους» ο  
υπουργός Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη Βασίλης 
Κικίλιας, απαντώντας στην ερώ-
τηση – καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ 
για την εκχώρηση δημόσιας πα-
ραλίας στο Δορούφι της Ερμιο-
νίδας με Κοινή Υπουργική Από-
φαση προς όφελος ιδιωτικής 
βίλας του Ολλανδού βασιλιά.
Ο κος Κικίλιας σημειώνει ότι με 
την Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση των υπουργών Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και 
Ναυτιλίας και Αιγαίου εγκρίθη-
κε, για λόγους εξυπηρέτησης 
του δημοσίου συμφέροντος 
και προστασίας της δημόσιας 
ασφάλειας, η εγκατάσταση συ-
στήματος ασφαλείας σε εκτός 
σχεδίου ακίνητο στην περιοχή 
«Δορούφι» της δημοτικής ενό-
τητας Κρανιδίου του Δήμου Ερ-
μιονίδας και σε τμήμα όμορου 
ακινήτου αποκλειστικής χρήσης 
του ολλανδικού κράτους, καθώς 
και η λήψη μέτρων προστασίας 

θαλάσσιας πρόσβασης σε αυτά.
Ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει ότι 
η συγκεκριμένη ΚΥΑ εκδόθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 12 
του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισο-
ζύγιο και άλλες διατάξεις». Σε 
ό,τι αφορά τις οικοδομικές ερ-
γασίες στην ανωτέρω περιοχή, ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης επι-
σημαίνει πως στην ΚΥΑ ορίζεται 

ρητά ότι αυτή επέχει και θέση 
άδειας δόμησης για την κατα-
σκευή της περίφραξης και των 
συναφών λιμενικών έργων στα 
εν λόγω ακίνητα. 
Ο κ. Κικίλιας ενημερώνει τους 
βουλευτές ότι ο αρχιτέκτονας- 
μηχανικός της ολλανδικής πρε-
σβείας στην Ελλάδα είχε απο-
στείλει στο αστυνομικό τμήμα 
Κρανιδίου βεβαίωση έναρξης 
οικοδομικών εργασιών, επισυ-

νάπτοντας τα σχετικά σχέδια με-
λέτης που είχαν πρωτοκολληθεί 
από την Υπηρεσία Δόμησης του 
Δήμου Ερμιονίδας. Επίσης, κάνει 
γνωστό ότι μέχρι τις 26/6/2014 
το ΑΤ Κρανιδίου δεν έγινε απο-
δέκτης οιασδήποτε καταγγελίας 
που να αφορά εκτέλεση αυθαί-
ρετων οικοδομικών εργασιών 
στην περιοχή.
Αντίστοιχα, ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, αναφέρει ότι η 
έκδοση της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης έγινε για λόγους 
εξυπηρέτησης δημοσίου συμ-
φέροντος και προστασίας της 
δημόσιας ασφάλειας και τονίζει 
ότι ο ν. 4178/2013 καθώς και η 
προβλεπόμενη από αυτόν ΚΥΑ 
καθορίζουν το ειδικό νομικό 
πλαίσιο, βάσει του οποίου υλο-
ποιούνται έργα που αποσκο-
πούν στη λήψη μέτρων προστα-
σίας θαλάσσιας πρόσβασης για 
το αναφερόμενο ακίνητο, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή άλ-
λης ειδικής διάταξης.
Στην ερώτησή τους οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονταν 

στην 924 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, που εκδόθηκε στις 
14 Μαρτίου 2014 εγκρίνοντας 
την αδειοδότηση «κατά παρέκ-
κλιση από κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη» εγκατάστασης συστή-
ματος ασφαλείας και λιμενικών 
εγκαταστάσεων. Οι βουλευτές 
έκαναν λόγο και για έντονες 
διαμαρτυρίες της τοπικής κοι-
νωνίας σχετικά με τις εργασίες 
στον αιγιαλό, την τοποθέτηση 
καμερών παρακολούθησης και 
την εγκατάσταση πινακίδων, οι 
οποίες απαγορεύουν την ελεύ-
θερη πρόσβαση των πολιτών 
στη θάλασσα.
Οι βουλευτές χαρακτήριζαν 
αντισυνταγματική την ΚΥΑ που 
μετέτρεψε σε ιδιωτικό, τον δη-
μόσιο χώρο της παραλίας, αν 
και το συγκεκριμένο ακίνητο 
δεν είναι πρεσβεία ή προξενείο 
χώρας, δηλαδή, ξένο, από την 
άποψη της κυριαρχίας, έδαφος 
για το οποίο προβλέπονται πλή-
ρη μέτρα προστασίας, αλλά ιδι-
ωτική βίλα.

Με όπλο τον τουρισμό επιστρέφουν οι γερμανοί στην Πελοπόννησο

Έδρα δράσης  το Ναύπλιο
Συνάντηση με τον δήμο Ναυπλι-
έων και φορείς που σχετίζονται 
με τον τουρισμό, την ποδηλασία 
και την πεζοπορία, πραγματο-
ποίησε πριν λίγες ημέρες ο κ. 
Στέφαν Μπύκερ προκειμένου 
να εξετάσει την διαθεσιμότητα 
των φορέων αυτών για συνερ-
γασία στο πλαίσιο στο πλαίσιο 
των στόχων της ελληνογερμα-
νικής συνέλευσης. Ο κ. Μπύ-
κερ ανέπτυξε το σκεπτικό από 
γερμανικής πλευράς για την 
δημιουργία ενός πεζοδρόμου-
ποδηλατοδρόμου που θα ανα-
πτυχθεί παραλιακά σε όλη την 
Πελοπόννησο, ενώ εξέφρασε 
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
του αγροτουρισμού, θρησκευ-
τικού τουρισμού, περιβαλλοντι-
κού ενδιαφέροντος κλπ, κυρίως 
για άτομα 50-70 ετών, δηλαδή 
για ηλικίες που μπορούν να δι-
αθέσουν περισσότερα χρήματα 
απ τις άλλες. Απ ότι διαφάνηκε 
το Ναύπλιο έχει επιλεγεί ως ένα 
απ τα δύο κέντρα της Πελοπον-
νήσου απ όπου θα ξεκινούν οι 
διάφορες δραστηριότητες. Πρό-
κειται για ένα πρόγραμμα με 
βάθος 10ετίας το οποίο αναμέ-
νεται να λειτουργήσει ενισχυτι-

κά στην ελληνική οικονομία και 
ιδιαίτερα σε όλη την Αργολίδα, 
αφού διαθέτει τόσο σημεία για 
ποδηλατικές διαδρομές, όσο 
και για ορειβατικές, πέρα από 
την κάλυψη των άλλων τουρι-
στικών απαιτήσεων. Εξαρτάται 
πλέον από την κινητικότητα των 
δήμων και των συνεργαζομέ-
νων φορέων για την επίτευξη 
ενός στόχου με οφέλη και προς 
τις δύο χώρες ή όπως αναφέρει 
ένα τουριστικό σλόγκαν «Ο κό-
σμος ανήκει σε αυτόν που τον 
απολαμβάνει» όπως έγραψε ο 
Τζάκομο Λεοπάρντι (1798-1837)

Τι είναι η Ελληνογερμανική 
Συνέλευση

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση 
DGV) είναι μια ευρεία πρωτο-
βουλία για συνεργασία μεταξύ 
ελληνικών και γερμανικών πε-
ριφερειών, δήμων και πολιτών. 
Κύριος στόχος είναι η εμβάθυν-
ση των υπάρχουσα επαφών και 
η δημιουργία νέων, έτσι ώστε 
να μπορέσουν να χρησιμοποιη-
θούν για τη διαδικασία της συ-
νεργασίας και της ανταλλαγής 
εμπειριών.
Βάση της DGV είναι η συμφω-

νία μεταξύ της Ομοσπονδιακής 
Καγκελαρίου Angela Merkel και 
των πρώην πρωθυπουργό Γεώρ-
γιο Παπανδρέου στις 05 Μαρ-
τίου 2010. Σκοπός αυτής της 
συμφωνίας είναι η μόνιμη εντα-
τικοποίηση της διμερούς συνερ-
γασίας σε όλα τα επίπεδα. Ο Κοι-
νοβουλευτικός Υφυπουργός του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων (BMAS), Hans-Joachim 

Fuchtel, διορίστηκε από την κα-
γκελάριο το 2013 και πάλι σαν 
απεσταλμένος της Ελληνογερ-
μανικής Συνέλευσης (DGV).
Στόχος είναι η ενίσχυση της συ-
νεργασίας μεταξύ των δήμων, 
των περιφερειών και των πολι-
τών, η οργάνωση, το χτίσιμο και 
η ανάπτυξη ειδικών πρακτικών. 
Είτε μεταφορά γνώσεων και η 
άμεση ανταλλαγή τουρισμού 
ή αποβλήτων για παραγωγή 

ενέργειας ή την 
υποδομή, θέμα-
τα υγείας, διοι-
κητικού εκσυγ-
χρονισμού ή τον 
πολιτισμό και την 
πρακτική ανταλ-
λαγή νέων, πα-
ντού βοηθά εάν οι 
πολίτες, τα ιδρύ-
ματα, οι εταιρείες 
και οι πολιτικοί 
σ υ νε ργ α σ το ύ ν, 
να προσδιορι-
στούν οι τομείς 
του κοινού ενδια-
φέροντος για την 
ανάπτυξη κοινών 
σχεδίων. Ο κατά-
λογος των θεμά-

των είναι πολύ μεγάλος. 
Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζε-
ται από τη βούληση γερμανικού 
και ελληνικού τοπικού επίπεδου 
να συμβάλει, να χρησιμοποιηθεί 
όλο το δίκτυο, οι επιχειρήσεις 
και η κοινωνία των πολιτών. Η 
όλη εμπειρία, η γνώση και η και-
νοτομία επίλυσης στα προβλή-
ματα, βρίσκουν έναν εντελώς 
νέο τρόπο στις „συνεργασίες“.

«Ο κόσμος ανήκει σε αυτόν 
που τον απολαμβάνει» Τζά-
κομο Λεοπάρντι (Giacomo 
Leopardi, 29 Ιουνίου 1798 
– 14 Ιουνίου 1837) ήταν 
Ιταλός ρομαντικός ποιητής 
και φιλόσοφος, ένας από 
τους μεγάλους Ιταλούς 
ποιητές του 19ου αιώνα.
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Άλλαξαν όψη οι 
Μπανιέρες με 
την κατεδάφιση 
του αυθαιρέτου 
ε σ τ ι α τ ο ρ ί ο υ , 
που είχε κατα-
σκευαστεί από 
τον επιχειτρημα-
τία που είχε νοι-
κιάσει τον χώρο 
αυτόν από το 
Λιμενικό Ταμείο 
και στη συνέχεια 
τον είχε εγκατα-
λείψει.
Τα τελευταία 
χρόνια το παλιό 
εστιατόριο στις 
Μπανιέρες απο-
τελούσε εστία μόλυνσης και 
ντροπή για το Ναύπλιο, αφού 
βρίσκεται σε μια κατ΄ εξοχήν 
τουριστική πλευρά της πόλης 
με τεράστια επισκεψιμότητα.
Μέσα στον χώρο είχαν εγκατα-
λειφτεί παλιά έπιπλα, ενώ εξεί-
χαν κατασταλμένες και διαλυ-
μένες μεταλλικές κατασκευές
Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων 

κατασκευών στο κτίριο, που 
αποτελούσε πάγιο αίτημα των 
κατοίκων του Ναυπλίου και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
αν και είχε ενταχθεί σε εργολα-
βία της Διεύθυνσης Τεχνικού 
Ελέχγου της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, με την συνδρομή 
της ΕΥΕΚΑ του ΥΠΕΚΑ, πραγ-
ματοποιήθηκε τελικά, από τον 
ίδιο τον επιχειρηματία, υπό την 

επίβλεψη τεχνικών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης.
Το πρώτο σχόλιο για την κατε-
δάφιση του αυθαιρέτου έκανε 
ο Γενικός Γραμματέας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Γιώργος 
Διδασκάλου, ο οποίος τονίζει: 
«Οι εποχές που ο καθ’ ένας 
μπορούσε να αυθαιρετεί για 
ίδιο όφελος, αδιαφορώντας 
για τις συνέπειες που προκαλεί 

στη φύση στην ιστορική μας 
κληρονομιά, στην αισθητική 
μας, έχουν παρέλθει οριστικά. 
Θα είμαστε ιδιαίτερα αυστη-
ροί στις περιπτώσεις που προ-
σβάλλουν ιστορικούς χώρους 
και τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους. Πρέπει, επιτέλους, 
να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
ανάπτυξη οφείλει να γίνεται σε 
αρμονική ισορροπία με το πε-

ριβάλλον, προς όφελος όλων 

μας».  

Η κατεδάφιση ολοκληρώθηκε 

χθες το απόγευμα και με εν-

διαφέρον αναμένεται να γίνει 

γνωστό πώς σκέφτεται πλέον 

το Λιμενικό Ταμείο να αξιοποι-

ήσει τον χώρο αυτό.

4
Το αυθαίρετο εστιατόριο εξαφανίστηκε σε μια μέρα

Γκρέμισαν το αίσχος τις Μπανιέρες
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5
Η Irina Shayk κάνει διακοπές στην Αργολίδα με τον Cristiano Ronaldo

Η Ρωσίδα καλλονή 
που διαφήμισε το Πορτοχέλι

Την καλύτερη και δωρεάν δια-
φήμιση πέτυχε το Πορτοχέλι και 
μάλιστα σε μια εποχή που πολ-
λοί προγραμματίζουν ακόμα τις 
διακοπές τους, χάρη στις υπέρο-
χες selfies της Ρωσίας καλλονής 
φίλης του Ρονάλντο, Ιρίνα Σάικ.
Το γνωστό μοντέλο μοίρασε 
απλόχερα την ομορφιά της από 
το facebook και το twitter χωρίς 
να αφήσει κανέναν παραπονε-
μένο.
Η Ιρίνα ποζάροντας άβαφη 
στο φακό φορώντας ένα μπικί-

νι, σχολίασε την φωτογραφία: 
«Ηλιοβασίλεμα... με φίλτρο», συ-
γκεντρόνοντας χιλιάδες like.
Σε γνωστό ξενοδοχείο του Πορ-
τοχελίου, δείχνει να απολαμβά-
νει τις διακοπές της βγάζοντας 
τις πιο αισθησιακές selfie από 
την ξαπλώστρα. 
Η Ιρίνα δεν άφησε …παραπονε-
μένους ούτε τους 2 εκατομμύ-
ρια περίπου followers που την 
ακολουθούν στο  instagram, 
αφού ανέβασε ένα βίντεο λίγων 
δευτερολέπτων από την πτήση 

που έκανε μαζί με τον Πορτο-
γάλο δημοφιλή ποδοσφαιριστή 
πάνω από την Ερμιονίδα. Το 
ζευγάρι απήλαυσε τις ομορφιές 
της περιοχής από ψηλά.
Όπως λένε όσοι συνάντησαν 
από κοντά το ζευγάρι, ο δημο-
φιλής Πορτογάλος ποδοσφαι-
ριστής και η super model σύ-
ντροφός του είναι φιλικοί και 
προσιτοί. Παρατήρησαν όμως 
ότι η Ρωσίδα καλλονή έχει έναν 
τρόπο να «επιβάλλεται» στον 
Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται να 

μην της χαλάει χατίρι.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (ΜΕΖΟΝΕΤΑ)
Σε νέα πολυκατοικία στο Ναύπλιο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520)29396 - κινητό 6944842844 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

(οδός Αγαπητού 6 – Ν. Βυζάντιο)
Το Διαμέρισμα είναι 3ου ορόφου, 103 τ.μ., τεσσάρι (3 υπνοδωμάτια), 

με ανοιχτή θέση στάθμευσης και αποθήκη (3,65 τμ)

Ανησυχεί 
ο Σφυρής 
για τα σκουπίδια
Επαφές για το καυτό θέμα των σκουπιδιών, ενό-
ψει της ανάληψης των καθηκόντων του κάνει ο 
νέος Δήμαρχος Ερμιονίδας Δημήτρης Σφυρής.
Ο κος Σφυρής συναντήθηκε στην Κεντρική 
Ένωση Δήμων Ελλάδας με τους Δημάρχους της 
Πελοποννήσου που εξελέγησαν στις Δημοτικές 
Εκλογές του Μαΐου καθώς επίσης και με εκλεγ-
μένους Δημάρχους από όλη την Ελλάδα, και 
συζήτησαν θέματα διαδημοτικών συνεργασιών. 
Επίσης, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα 
Συντονισμού   Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Κα-
λογερόπουλο και συζήτησε μαζί του το φλέγον 
θέμα των απορριμμάτων της Ερμιονίδας και τις 
λύσεις οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν.
Ο νεοεκλεγής δήμαρχος συναντήθηκε επίσης 
για δεύτερη φορά με τον Περιφερειάρχη Π. Τα-
τούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη Τ.  Χειβιδόπου-
λο και συζήτησαν το θέμα των απορριμμάτων, 
την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης μέσω 
αφαλάτωσης και επέκτασης του Αναβάλου, την 
αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, το θέμα της 
αποχέτευσης Κρανιδίου – Κοιλάδας – Πορτοχελί-
ου, το θέμα της μαρίνας Ερμιόνης, του Τουριστι-
κού Καταφυγίου Πορτοχελίου, την εγκατάσταση 
γραμμής υδροπλάνων στην Ερμιονίδα και την 
ανάπτυξη και ανάδειξη του τουριστικού προϊό-
ντος της Ερμιονίδας.
Τέλος, είδε και τον Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Γ. Διδασκάλου και συζήτησε 
μαζί του για την απαράδεκτη κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί με τα απορρίμματα, για την 
υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων της μονάδας αφαλάτωσης με την 
οποία θα επιλυθεί το πρόβλημα της ύδρευσης σε 
οικισμούς της Ερμιονίδας, και άλλα θέματα όπως 
η αποχέτευση Κρανιδίου – Κοιλάδας – Πορτοχε-
λίου, η μαρίνα της Ερμιόνης, το Τουριστικό Κα-
ταφύγιο του Πορτοχελίου, η εγκατάσταση γραμ-
μής υδροπλάνων στην Ερμιονίδα, Κοινοτικά και 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης και 
θέματα οργάνωσης του Δήμου.

Πνευμονία 
«χτύπησε» 
τον Κωστούρο
Στο νοσοκομείο Ναυπλίου μπήκε εσπευσμένα 
το βράδυ της Τρίτης ο δήμαρχος Ναυπλίου Δη-
μήτρης Κωστούρος. Οι γιατροί διέγνωσαν πνευ-
μονία και του συνέστησαν να παραμείνει για νο-
σηλεία και παρακολούθηση.
Η γενική κατάσταση του δημάρχου είναι καλή, 
αλλά η απαιτούμενη νοσηλεία επιβάλει την πα-
ραμονή του στο νοσοκομείο περισσότερο από 
μια εβδομάδα.
Οι θεράποντες ιατροί είναι ιδιαίτερα αυστηροί 
στις συστάσεις τους για το επισκεπτήριο. Ο λό-
γος έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι οι ασθε-
νείς που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς 
οι επισκέπτες μπορεί ενδεχομένως να μεταφέ-
ρουν και άλλους λοιμογόνους παράγοντες οι 
οποίοι δρουν ευκολότερα όταν ο οργανισμός 
είναι εξασθενημένος λόγω της πνευμονίας. 
Εξαιτίας του προβλήματος υγείας ακυρώθηκαν 
όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και οι συ-
ναντήσεις για τις επόμενες 15 ημέρες.
Ο «α» εύχεται περαστικά.



στόμα του υπουργού: 
«Για το νομό Αργολίδας, από τα μει-
ωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ, αναμένε-
ται να επωφεληθούν 8.500 επιχει-
ρήσεις, από τις οποίες οι 4200 στην 
παροχή υπηρεσιών, οι 2450 στην 
εμπορία, οι 1600 στην μεταποίηση 
και οι 500 στον τουρισμό».
Δεν υπάρχει !!!

Υ.Ζ.

Απαράδεκτο 
για προσκόπους
Μάρτυρες απαράδεκτης συμπε-
ριφοράς γίναμε πριν από μια 
βδομάδα περίπου, όταν στους 
στρατώνες του Άργους ανέβαι-
νε η θεατρική παράσταση το 
«Διαζύγιο». Μερικοί πρόσκοποι 
και μια προσκοπίνα επέμεναν 
να περάσουν στο χώρο των 
στρατώνων για να πάνε στο θά-
λαμό τους, αν και σύμφωνα με 
τους παράγοντες του έργου είχε 
συμφωνηθεί να μην μπει κανείς 
στο χώρο των στρατώνων μετά 
τις 9μμ. Δεν ξέρω τι είχε συμφω-
νηθεί, όμως πέρα απ τις όποιες 
αντεγκλήσεις η βρισιά που ξε-
στόμισε μια υποτιθέμενη προ-
σκοπίνα προς την κοπέλα του 
ταμείου, όχι μόνο δεν γράφεται, 
αλλά δεν επιτρέπετε να λέγεται 
από πρόσκοπο! Οι πρόσκοποι 
δεν είναι μόνο να χαιρετάνε 
(μασονικά το έλεγε παλαιότερα 
η εκκλησία) στις παρελάσεις, 

Φίλτρο στον αιρετό
Ειδικό φίλτρο στα εισερχόμενα 
emails έχουν βάλει πολλά Μέσα 
Ενημέρωσης της Αργολίδας, για να 
μην αναμασάνε ειδήσεις που ήδη 
έχουν παρουσιάσει στο αναγνω-
στικό τους κοινό.
Δεν είναι λίγοι οι αποστολείς δελ-
τίων τύπου, που στέλνουν ξανά και 
ξανά τις ανακοινώσεις τους γεμίζο-
ντας τα inbox με επαναλαμβανό-
μενο υλικό, λες και αν κάποιο μέιλ 
σταλεί πολλές φορές θα εμπεδωθεί 
καλύτερα.
Ένας εκ των αποστολέων που επα-
ναλαμβάνει την αποστολή των 
ανακοινώσεών του είναι πασίγνω-
στος και δημοφιλής αιρετός του 
νομού. Με διαφορά μιας εβδομά-
δας επαναλαμβάνει την αποστολή 
των δελτίων τύπου ελπίζοντας ότι 
θα τύχει μεγαλύτερης προβολής….
Είδατε τι παθαίνει κανείς όταν …
καίγεται για την επανεκλογή του…

Υ.Ζ.

Ο επικοινωνιακός 
Μανιάτης
Μεγάλη σημασία στην επικοινωνία 
δίνει ο βουλευτής Αργολίδας και 

αλλά να αυτοελέγχονται και 
να δίνουν το καλό παράδειγμα 
προς όλους. Μήπως ζητάω πολ-
λά…!
ΑΝ.

Στα τυφλά
Στα τυφλά βαδίζουν οι επισκέ-
πτες των παραστάσεων στο αρ-
χαίο θέατρο του Άργους. Ανά-
βουν μόνο τα φώτα δαπέδου κι 
όχι όλα, αφού τα περισσότερα 
είναι καμένα. Δυστυχώς κανέ-
νας δεν προνόησε να ανάψει ο 
πλαϊνός φωτισμός, ο οποίος εί-
ναι και ο πλέον κατάλληλος για 
να δει κανείς που πατά χωρίς να 
στραβώνεται. Όσο για την ευ-
θύνη, μάθαμε πως την έχει πλέ-
ον ο δήμος κι όχι οι φύλακες της 
αρχαιολογίας, όπως συνέβαινε 
παλαιότερα. Άντε μην παραπα-
τήσουμε στο σκοτάδι κανέναν 
σύμβουλο…

ΟΦ.

Δεν θέλει 
αξιολόγηση το Ναύπλιο
Αποφασισμένος να εμποδίσει την 
αξιολόγηση των υπαλλήλων του 
εμφανίζεται ο δήμος Ναυπλίου, 
σύμφωνα τουλάχιστον με απόφα-
ση – ψήφισμα του δημοτικού συμ-
βουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου 
αφενός ζητά την άμεση κατάργηση 
του Νόμου 4250/2014 και παράλ-
ληλα «δεσμεύεται» να μην εκδώσει 
απόφαση επιμερισμού ποσοστών, 
προϋπόθεση έναρξης των διαδικα-
σιών για την εφαρμογή του Νόμου 
4250/2014 περί συγκριτικής «αξιο-
λόγησης.

Y.Z.
  

Αναρωτιέται 
η «Άλλη Πρόταση
Να πάρει θέση ο δήμος Ναυπλιέων 
για το νέο νομοσχέδιο που αφορά 
την οριοθέτηση, διαχείριση και 
προστασία αιγιαλού και παραλίας, 
ζητά η «Άλλη Πρόταση».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Βαγγέλης 
Βλαχάκης και Μπάμπης Αντωνιά-
δης μεταξύ άλλων αναρωτιούνται: 
«Σκεφτείτε να εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του νέου νόμου για τις 
παραλίες στο Κονδύλι, στην Καρα-
θώνα ή στην παραλιακή Ναυπλίου 
Ν. Κίου».
Δεν έχουν κι άδικο…

Υ.Ζ. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.
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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

υπουργός Γιάννης Μανιάτης. Ιδαίτε-
ρα σε ό,τι έχει σχέση με την Αργολί-
δα, όπου εκλέγεται.
Μάλιστα το γραφείο τύπου του, έχει 
εκπαιδευτεί τόσο καλά, που έχει 
αποκτήσει την ικανότητα να παρου-
σιάζει ακόμα και τα χειρότερα ως 
βέλτιστα.
Τελευταίο και χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, οι καλοκαιρινές αυξήσεις 
ως 11,5% επί των λογαριασμών ρεύ-

ματος της ΔΕΗ που θα κληθούν 
να πληρώσουν από την Παρα-
σκευή, δύο εκατομμύρια περί-
που καταναλωτές με εξοχικές 
και δευτερεύουσες κατοικίες, οι 
οποίοι ανήκαν στη χαμηλή κατη-
γορία των μέχρι 800 κιλοβατώ-
ρες το τετράμηνο.
Οι επικοινωνιολόγοι του Γιάννη 
Μανιάτη διαβάστε τι σκαρφίστη-
καν και ποια λόγια έβαλαν στο 

Βαριόνται που ζουν

Φαίνεται πως θεωρούν φυσικό να 
μην ενημερώνουν σωστά για τις εκ-
δηλώσεις τους απ την δημοτική βι-
βλιοθήκη Ερμιόνης. Προχτές λάβαμε 
μια «Πρόσκληση» να το πούμε, «ενη-
μέρωση» να το πούμε, αδιαφορία να 
το πούμε… Προφανώς πρόκειται για 
μια εκδήλωση για παιδιά 6-12 χρο-
νών, αλλά πως γίνεται, τι γίνεται κλπ 
δεν ξέρουμε. Ότι καταλάβατε κατα-
λάβατε απ την κάρτα που λάβαμε με 
μέιλ. Καλά τα εικαστικά αλλά ας μην 
αντικαταστήσουμε την γλώσσα με 
σημειολογία και γραφιστικά!!!

ΑΝ.

Παντού πρώτη
Μέσα σε όλες τις εκδηλώσεις βρίσκεται η κα. Άννα Μαντά. Απ τον 
υπό ίδρυση γερμανοελληνικό σύλλογο στο Καστράκι της αρχ. 
Ασίνης στις θεατρικές και μουσικές παραστάσεις στο αρχ. Θέα-
τρο του Άργους. Το πώς τα καταφέρνει και τα συντονίζει όλα αυτά 
είναι μυστήριο. Το θέμα είναι όχι αν προλαβαίνει να πάει σ όλες τις 
εκδηλώσεις, αλλά αν προλαβαίνει να τις απολαύσει κι όλας, όπως 
οι υπόλοιποι θεατές. 

ΟΝ.



Ποιος λυμαίνεται 
τον Δήμο Άργους;

ΜΕΡΙΚΑ πράγματα θα πρέπει να τα 

λέμε με τα όνομά τους κι όχι να κρυ-

βόμαστε πίσω από προσχήματα. Στον 

δήμο Άργους υπήρξε μακρύ χέρι στο 

παρελθόν. Ναι κάποιος «ξαλάφρωνε 

τον δήμο» από «περιττά πράγματα», 

όπως ο Πίνακας της Αντωνακάτου, ο 

Πίνακας πιθανόν του Καλλέργη με στολή ιππικού, τα 

κατοχικά βιβλία των συνεδριάσεων του δημοτικού 

συμβουλίου, η στολή του Τσώκρη που όλο εμφανίζε-

ται και δεν την βλέπουμε, τα πρακτικά των συνεδρι-

άσεων που θα έβγαιναν ξαφνικά σε δημοπρασία και 

πόσα ίσως ακόμα που πιθανόν δεν έχουν εντοπιστεί.

ΞΕΦΡΑΓΟ αμπέλι για χρόνια ο δήμος. Απ την εποχή 

που αγοράστηκαν τα λάστιχα και οι μεμβράνες για 

την πρώτη χαβούζα και παρ ολίγο να οδηγήσουν 

στα δικαστήρια συμπολίτευση και αντιπολίτευση, 

μέχρι την αμφισβήτηση των αντικειμένων απ την 

δωρεά του Κολιαλέξη, ο δήμος Άργους, και Μυκη-

νών πλέον, βρίσκεται υπό διαρκεί αμφισβήτηση των 

πολιτών λόγω της αδιαφορίας κάποιων για τα περι-

ουσιακά του στοιχεία.

ΤΟ ΑΝ ΧΑΝΩΝΤΑΙ ή αν παραπέφτουν κάπου περιου-

σιακά στοιχεία του δήμου δεν έχει σημασία. Σημασία 

έχει πως και στις δυό περιπτώσεις, χάνονται ιστορικά 

ή υλικά στοιχεία που αποτελούν κοινή περιουσία των 

πολιτών του δήμου. Δεν θέλω φυσικά να πιστέψω 

πως κλέβονται αντικείμενα, πως πολίτης του δήμου 

κλέβει αντικείμενα απ τον δήμο, γιατί αν συμβαίνει 

αυτό είναι σαν να κλέβει όχι μια φορά αλλά 50.000 

και πλέον, όσοι είναι οι δημότες.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, μέχρι σήμερα καμία δημοτική αρχή δεν 

τόλμησε να αναρωτηθεί δημόσια τι συμβαίνει με τα 

περιουσιακά στοιχεία του δήμου, ούτε αποδόθηκαν 

ποτέ ευθύνες με απόφαση συμβουλίου. Το να οδη-

γηθεί κάποιος στην δικαιοσύνη είναι άλλη ιστορία, 

που προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θεω-

ρώντας την πολιτική απαξίωση σημαντικότερη της 

οποιασδήποτε δικαστικής ποινής.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ στο θέμα των πρακτικών που γλύ-

τωσαν την δημοπρασία, η σημερινή δημοτική αρχή 

έδειξε πως διαθέτει το τσαγανό να υπερασπιστεί 

πράγματα του Δήμου, θα πρέπει όμως να μην επα-

ναπαυτεί στην αποτροπή της εκποίησης αλλά να ψά-

ξει και να βρει πως έφτασαν τα περιουσιακά στοιχεία 

του δήμου, μέσω ιδιώτη να εκποιούνται και αν αυτά 

αποτελούν προϊόν κλοπής. Επιτέλους, κάποιοι θα 

πρέπει να αντιληφτούν πως οι φωτιές του παρελθό-

ντος δεν σβήνονται με πορίσματα, αλλά με τον κατο-

νομασμό των υπευθύνων.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Εξεπλάγησαν όλοι πως παραχωρήθηκαν δημόσια κτήρια 
στους υμνητές τους εθνικισμού

Έδιωξαν τους φασίστες 
απ την Aγ. Τριάδα

Πολλά ερωτηματικά δημιουργή-
σε η προγραμματισμένη εκδή-
λωση του περιοδικού patria στην 
Αγία Τριάδα Αργολίδας. Αρχικά 
η εκδήλωση είχε προγραμματι-
στεί για το περασμένο Σάββατο, 
όμως μια παράλληλη εκδήλωση 
της ΧΑ εκείνη την ημέρα ανάγκα-
σε τους θιασώτες του περιοδικού 
να μεταφέρουν την εκδήλωσή 
τους για την περασμένη Κυρια-
κή. Εθνικιστική ιδεολογία με λα-
τινικούς τίτλους βέβαια πρώτη 
φορά είχαμε να δούμε, πέρα από 
τα γκρίγκλις αγράμματων νεοφα-
σιστών στο διαδίκτυο. Όμως θα 
μπορούσε να πει κανείς πως αν 
και οι δυο χώροι βρίσκονται σε 
αντιπαλότητα για την πρωτοκα-
θεδρία και την καθαρότητα του 
εθνικιστικού κινήματος, φαίνεται 
πως έβαλαν νερό στο κρασί τους 
και αποφάσισαν έστω και την τε-
λευταία στιγμή να μην συγκρου-
στούν μεταξύ τους, καθορίζο-
ντας διαφορετικές ημερομηνίες 
των εκδηλώσεών τους. 
Η θεματολογία του περιοδικού 
μόνο ανατριχίλα μπορεί να προ-
καλεί σε όλους εμάς που ζούμε 
σε μια χώρα που πλήρωσε βαρύ-
τατο φόρο αίματος στην κατοχή, 
όπως υποστηρίζει το Αντιφασι-
στικό Αντιρατσιστικό Μέτωπο 
Αργολίδας. «Η ιστορία της σβά-
στικας», «Ένοπλες εθνικιστικές 
ομάδες», «αντικομουνισμός στα 
όπλα», «Μας ενώνει το μίσος» και 
άλλα ανάλογα θέματα προβάλ-
λονται κάθε τόσο τις σελίδες του 
εντύπου το οποίο θέλησαν να δι-
αφημίσουν στην περιοχή οπαδοί 
της επαράτου.
«Η έγκαιρη κινητοποίηση του 
Αντιφασιστικού - Αντιρατσιστι-
κού Μετώπου Αργολίδας, που 
έβγαλε άμεσα καταγγελία και κά-
λεσε την τοπική κοινωνία σε συ-
γκέντρωση που θα ματαιώσει την 
εκδήλωση, είχε ως αποτέλεσμα 
να αρνηθεί ο Δήμος την παρα-
χώρηση του χώρου του Πνευμα-
τικού Κέντρου Αγίας Τριάδας στα 
ναζιστοειδή».
Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων 
αναφέρετο: «Θα πρέπει, ωστόσο, 
να δώσει ο δήμαρχος Ναυπλίου 
Δ. Κωστούρος και η δημοτική 
του παράταξη, εξηγήσεις στο λαό 
του Ναυπλίου. Με τη διαμεσολά-
βηση ποιου πολιτικού στελέχους 
παραχωρήθηκε το Πολιτιστικό(!) 
Κέντρο Αγίας Τριάδας σε μια φα-
σιστοσύναξη; Επιτρέπεται η πα-
ραχώρηση ενός Δημοτικού Πολι-
τιστικού Κέντρου για εκδηλώσεις 
με αντικείμενο συζήτησης τη να-
ζιστική «σβάστικα» και τις «ένο-

πλες εθνικιστικές ομάδες;». 
Σύμφωνα με νεώτερη ανακοί-
νωση του Αντιφασιστικού - Αντι-
ρατσιστικού Μετώπου «από 
νωρίς, ομάδα μελών του Αντι-
φασιστικού βρέθηκε στο χώρο 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι 
η εκδήλωση αυτή δεν θα γίνει. 
Λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενη-
μέρωση οτι οι φασίστες, σαν τους 
κλέφτες, λέγοντας ψέματα και 
κρύβοντας το ποιοι πραγματικά 
είναι και τι θα παρουσιάσουν, με-
τέφεραν την εκδήλωση τους σε 
άλλο δημόσιο χώρο, σε διπλανό 
χωριό , στο Δημοτικό Σχολείο 
της Πουλακίδας (!) και βρισκό-
ντουσαν ήδη εκεί υπό την προ-
στασία μάλιστα της αστυνομίας».  
Η παρουσία και οι αντιδράσεις 
του αντιπροέδρου και του προ-
έδρου του χωριού της Πουλα-
κίδας, είχαν ως αποτέλεσμα να 
ματαιωθεί τελικά η εκδήλωση. 
Όμως για το αντιφασίστικό, αλλά 
και για όλους τους πολίτες παρα-
μένει αναπάντητο το ερώτημα 
πως εξασφάλισαν την παραχώ-
ρηση του  Δημοτικού Σχολείου 
της Πουλακίδας παρά την διαβε-
βαίωση του Δήμου ότι κανένας 
δημόσιος χώρος  (πόσο μάλλον 
σχολείο)  δεν θα στεγάσει τέτοια 
εκδήλωση. 
Ανακοίνωση για όσα συνέβησαν 
στον δήμο Ναυπλιέων σχετικά 
με την ακροδεξιά εκδήλωση 
εξέδωσε και η ΑΝΤΑΡΣΙΑ, όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η μα-
ταίωση ναζιστικού περιεχομέ-
νου εκδήλωσης για την «ιστορία 
της σβάστικας» και τις «ένοπλες 
εθνικιστικές ομάδες» στην Αγία 
Τριάδα και στην Πουλακίδα απο-
τελεί σημαντική νίκη του τοπικού 
αντιφασιστικού κινήματος.  Πε-
ρισσότερο όμως, αποτελεί νίκη 
της τοπικής κοινωνίας, όπου στις 
δύσκολες ώρες που περνάει από 
τους ντόπιους και ξένους καταπι-
εστές του, τη συγκυβέρνηση ΝΔ 
– ΠΑΣΟΚ – τρόικας, ο λαός μας 

έδειξε ότι οι νοσταλγοί της σβά-
στικας προσβάλουν την ιστορία 
του τόπου και τους αγώνες του 
ενάντια στον ναζιστή κατακτητή, 
και ως εκ τούτου είναι ανεπιθύ-
μητοι.
Όσο και να προσπαθούν κάποιοι 
να βαφτίσουν τον αγκυλωτό 
σταυρό «αθώο αρχαιοελληνι-
κό σύμβολο», οι λαοί όλου του 
κόσμου πάντα θα θυμούνται τι 
σημαίνει σβάστικα. Και ιδιαίτερα 
όσον αφορά τους «ιδεολόγους» 
του εθνικισμού, ο ελληνικός λαός 
γνωρίζει πολύ καλά ποιοι ήταν 
αυτοί που βρέθηκαν πλούσιοι 
μετά την Κατοχή και ποιοί ήταν οι 
χιλιάδες που έδωσαν και τη ζωή 
τους για να μπορούμε σήμερα να 
απολαμβάνουμε τα στοιχειώδη 
ανθρώπινα και δημοκρατικά δι-
καιώματα. 
Αυτά τα δικαιώματα είναι που 
ενοχλούν τους τοπικούς απολο-
γητές του φασισμού που κατά τα 
άλλα δεν είχαν κανένα πρόβλημα 
να στηρίξουν (ή και να είναι στα 
ίδια ψηφοδέλτια ακόμα) μνημο-
νιακούς υποψηφίους στις πρό-
σφατες εκλογές τοπικής αυτο-
διοίκησης. Προφανώς τα όποια 
ανταλλάγματα και προσωπικά 
οφέλη νίκησαν την υποτιθέμενη 
«ιδεολογία» τους. 
Οι καιροί όμως που ορισμένοι 
δρούσαν ανεξέλεγκτα σαν συ-
νεργάτες των Γερμανών κατακτη-
τών παλαιότερα ή πιο πρόσφατα 
σαν όργανα της Χούντας των Συ-
νταγματαρχών έχουν παρέλθει 
ανεπιστρεπτί. Η μαχητική δράση 
και η μετωπική - ενωτική λογική 
που διέπουν το Αντιφασιστικό – 
Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολί-
δας δείχνουν τον δρόμο για την 
πάλη όχι μόνο ενάντια στον νεο-
ναζισμό και τις παραφυάδες του 
αλλά και για την ανατροπή της 
ίδιας της κυβερνητικής πολιτι-
κής που σε τελική ανάλυση είναι 
αυτή που ενισχύει και ενισχύεται 
από τον φασισμό».  
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ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ 
τ. Δντης Παθολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 
Μετεκπαιδευθείς εις ΗΠΑ - Joslin Diabetes Center Harvard University  

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6974 803 144 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας-Διερεύνηση Ιλίγγων

Ιατρείο: Αγίων Αναργύρων 12-Κρανίδι 
τηλ: 2754 023 413-6983 501 081 

Δέχεται με ραντεβού 
(αρ. πρωτ.203-26/5/2014-Ι.Σ.Αργολίδας)

Δημοσιεύματα παρουσιάζουν την Αργολίδα ως …προάστιο της Αθήνας

Θυμήθηκαν την σύνδεση 
Ναυπλίου με Προαστιακό

Επαναφέρει ο ΟΣΕ το αρχικό 
σχέδιο της σύνδεσης του Ναυ-
πλίου και του Άργους με τον 
Προαστιακό, χρησιμοποιώντας 
την υπάρχουσα στενή γραμμή 
που κατασκευάστηκε κοστίζο-
ντας ένα τσουβάλι λεφτά, χωρίς 
να λειτουργήσει. Αντίθετα έχει 
χορταριάσει και αποτελεί λεία 
συμμοριών που κλέβουν μέ-
ταλλα, καθιστώντας την ουσι-
αστικά άχρηστη αν δεν γίνουν 
και πάλι παρεμβάσεις για την 
επισκευή της.
Ελπίζουμε βέβαια, να μην 
πρόκειται για ένα ακόμα πυ-
ροτέχνημα που εξυπηρετεί 
εκλογικές ή άλλες πολιτικές 
σκοπιμότητες.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο 
ΟΣΕ σχεδιάζει τη λειτουργία της 
γραμμής Κορίνθου-Ναυπλίου 
στο υπάρχον δίκτυο, η οποία θα 
συνδέεται με τον προαστιακό 
σιδηρόδρομο, που ήδη σήμερα 
λειτουργεί έως το Κιάτο.
Φυσικά σε μια τέτοια περίπτωση 
τα οφέλη για το Ναύπλιο και την 
Αργναυπλία γενικότερα θα εί-
ναι μεγάλα, αφού η περιοχή θα 
μπορεί να λειτουργήσει ως προ-
άστιο της Αθήνας, αφού θα είναι 
εύκολη η μετακίνηση. 
Αρκεί, να μην γίνουν τα σκό-
πιμα ή μη λάθη του παρελθό-
ντος: Δηλαδή να μην κινείται με 
απελπιστικά αργές ταχύτητες το 
τρένο και οι ώρες των δρομολο-
γίων που να διευκολύνουν τους 
επιβάτες. Γιατί, τι να το κάνει κα-

νείς το τρένο αν για παράδειγμα 
αναχωρεί από το Ναύπλιο για 
την Αθήνα στις 11 το πρωί; Θα 
φτάσει μεσημέρι στον προορι-
σμό του και δεν θα προλαβαίνει 
καμία δουλειά. Άρα, ο επιβάτης 
θα οδηγηθεί αναγκαστικά στη 
λύση του ΚΤΕΛ, του ΤΑΧΙ ή του 
δικού του αυτοκινήτου.  Οπότε 
καθίσταται άχρηστος ο σιδηρό-
δρομος.
Δημοσίευμα της Μάρως Τσα-
ντήλα στο euro2day, που ανα-
φέρεται στην πιθανή σύνδεση 
του Ναυπλίου με τον Προαστια-

κό και μετατροπής του σε προ-
άστιο της... Αθήνας, υπενθυμίζει  
ότι η συγκεκριμένη γραμμή ανα-
βαθμίστηκε πριν από λίγα χρό-
νια, με ευρωπαϊκά κονδύλια από 
το ΠΕΠ Πελοποννήσου, ωστόσο 
το 2011, λίγο καιρό μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών, τα 
δρομολόγια διακόπηκαν γιατί 
κρίθηκαν ασύμφορα.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η δι-
ακοπή των δρομολογίων και 
η εγκατάλειψη ουσιαστικά της 
γραμμής είχαν ως αποτέλεσμα 
να καταγραφούν εκτεταμένα 

φαινόμενα κλοπών στο δίκτυο.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τον 
περασμένο χειμώνα κυνηγοί 
μετάλλων αφαίρεσαν 200 μέ-
τρα σιδηροδρομικής γραμμής, 
δηλαδή ουσιαστικά 400 μέτρα 
σιδηροτροχιών, με στόχο να τα 
πωλήσουν στην παράνομη και 
ιδιαίτερα προσοδοφόρα αγορά 
μετάλλων.
Δεν φαίνεται όμως η σιδηρο-
δρομική γραμμή της Πελοπον-
νήσου να έχει την ίδια τύχη με 
το τμήμα της μέχρι το Ναύπλιο. 
Τμήματα του μεγάλου δικτύου 

της Πελοποννήσου φαίνεται ότι 

οδεύουν σε οριστική παύση, 

καθώς η λειτουργία τους υπο-

λογίζεται ότι θα δεν θα είναι 

βιώσιμη. Αυτό οφείλεται κυρί-

ως στον μεγάλο ανταγωνισμό 

με το οδικό δίκτυο, το οποίο 

έχει αναβαθμιστεί σημαντικά 

με έργα που έχουν ήδη γίνει ή 

βρίσκονται αυτήν την εποχή σε 

εξέλιξη.

Το δημοσίευμα του euro2day 

υποστηρίζει ότι είναι πρακτικά 

αδύνατη η πιθανότητα επα-

ναλειτουργίας της γραμμής 

Άργους - Καλαμάτας, όπως 

προκύπτει από απάντηση του 

διευθύνοντος συμβούλου του 

ΟΣΕ, Παναγιώτη Θεοφανόπου-

λου, προς τον βουλευτή Μεσση-

νίας Θανάση Πετράκο σε συνά-

ντηση που είχαν με αντικείμενο 

το μέλλον του σιδηροδρόμου 

στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοφανό-

πουλο, η επαναλειτουργία της 

συγκεκριμένης γραμμής είναι 

ουσιαστικά ανέφικτη, καθώς 

είναι πολύ δύσκολο να αντα-

γωνιστεί τον αυτοκινητόδρομο 

Μορέα, που εξυπηρετεί τη συ-

γκεκριμένη διαδρομή  και έχει 

ήδη κατασκευαστεί σχεδόν στο 

σύνολό του, προσφέροντας τα-

χύτητα στις μετακινήσεις.
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Εν μέσω θέρους , κλειστής βουλής, υπόγειας διαδρομής ψήφι-
σης νέων νόμων, έγινε η θεαματικότερη μέχρι τώρα αστυνο-
μική σύλληψη. Η ελληνική αστυνομία με μια εντυπωσιακή σε 
όγκο επιχείρηση συνέλαβε τον διαβόητο τρομοκράτη Καζότη.  
Βέβαια πάντα μπαίνει το ερώτημα ποιος ορίζει την έννοια αυ-
τού που κρατά τον τρόμο. Ο ορισμός εξαρτάται σε ποια πλευρά 
του ποταμού κάθεσαι και τι είδους κολύμπι προτιμάς. Όπως και 
να έχει, συνήθως οι αραχτοί  «νικητές» της παραλίας διατηρούν 
και το προνόμιο να μοιράζουν τους ορισμούς. 

Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί  ρουφιάνοι, οι κάμερες ασφαλείας 
των καταστημάτων γέμισαν τα μάτια μας τηλεοπτικό τρόμο. 
Αμοντάριστα αιματοβαμμένα  πλάνα  ενίσχυσαν την εφησυ-
χαστική μας οχύρωση στον καναπέ. Αν οι δρόμοι στο κέντρο 
της Μεγάλης Πόλης είναι επικίνδυνοι για τα καθημερινά ψώνια 
σκέψου πόσο επικίνδυνοι θα γίνουν αν τολμήσεις να βγεις να 
διαμαρτυρηθείς!!! 

Ακολουθώντας τις εντολές του διευ-
θυντή του ο νεαρός δημοσιογράφος 
βγήκε στην «πιάτσα» για να κατα-
γράψει δηλώσεις και απόψεις για 
το καυτό θέμα. Κάποιοι ψιθύρισαν 
ότι η σύλληψη έγινε σε λάθος χρο-
νική στιγμή. Ο υπερβολικός ζήλος 
της αστυνομίας ίσως καταστρέψει 
τα μεγάλα θέματα, της τηλεοπτικής 
θέασης – προβολής αλλά και της 
οπτικής χειραγώγησης των πολιτών. 
Ποιος αραχτός παραλιακός μέσος, 
φιλήσυχος πολίτης θα διακόψει την 
ουζοκατάνυξη για να παρακολου-
θήσει με δέος το τηλεοπτικό δελτίο 
ειδήσεων;  Κάτι το γαλάζιο της θά-
λασσας κάτι η δράση του αλκοόλ θα 
μειώσει δραματικά τον κατασταλτικό εκβιασμό των εικόνων.

Τέλος πάντων, ο νεαρός δημοσιογράφος ακολουθώντας τις 
εντολές του αφεντικού του πήγε να καταγράψει τις δηλώσεις 
των μεγαλύτερων οργανισμών της χώρας. Ας παρακολουθή-
σουμε μαζί του τις δηλώσεις των φορέων. 

-Ν.Ε.- Δ.Ε. ΑΕ

Γνωστή περισσότερο ως Νέα Δημοπρασία, ήταν η εταιρεία 
με πλήρες όνομα, Νέες Ευρωπαϊκές Δημοπρασίες Ελλάδος. 
Έντονες φήμες ανέφεραν ότι όλο το διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας θα κατέβει σύσσωμο στις επόμενες διεθνείς εκλογές. 
Την ανακοίνωση έκανε ο οικονομικός εκπρόσωπος της εταιρεί-
ας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

-Η εταιρεία μας διακρίνεται για την μακροχρόνια ευρωπαϊκή 
της πορεία. Βασικός μακροπρόθεσμος στόχος μας ήταν και 
είναι η πλήρης ευρωπαϊκή μας ενσωμάτωση. Ήταν και είναι 
βασική μας υποχρέωση να ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές προδι-
αγραφές για την τρομοκρατία. Η σύλληψη του εν λόγω τρομο-
κράτη πριμοδοτεί και καταδείχνει την συμμόρφωση μας με τις 
βασικές μας μνημονιακές υποχρεώσεις.  Είναι μια θεμελιώδης 
στιγμή σταθερότητας που αναζητούσε η αγορά και το χρηματι-
στήριο αξιών» 

Ο νεαρός δημοσιογράφος είχε δυο βασικές απορίες. Πόσα είδη 
τρομοκρατίας υπήρχαν; Αφού η συγκεκριμένη ακολουθούσε τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιες άλλες υπήρχαν και σε τι είδους 
προδιαγραφές  ανταποκρίνονταν;  Επίσης ήθελε να ρωτήσει 
ποιες ήταν οι αξίες του χρηματιστηρίου αξιών. Αλλά δεν πρό-
λαβε, ο εκπρόσωπος με την τελευταία τελεία αποτραβήχτηκε 
στην συρόμενη πόρτα πίσω του. Τον λόγο έλαβε αμέσως ο εκ-
πρόσωπος του επόμενου φορέα.

-Π.Ε.Σ.Υ.Κ. ΑΕ 

Ο εκπρόσωπος μιας άλλης μεγάλης εταιρείας έλαβε αμέσως τον 
λόγο. Παλαιότερα ήταν αντίπαλος της Ν.Ε- Δ.Ε. ΑΕ, αλλά τώρα 
πια συνεργάζονταν πολύ στενά. Και στο παρελθόν σε συντεχνι-
ακό επίπεδο πρέπει να συνεργάζονταν αλλά δεν είχε γίνει αντι-
ληπτό στις λαϊκές μάζες. Μια εταιρεία η οποία παρά τις αρχικές 

της αντιρρήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά διέπρεψε 
εντός των κόλπων της.  Την ανακοίνωση έκανε ο λαλίστατος  
προεδρεύων σύμβουλος.

-Δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις αμέριστες ευχαριστίες 
μας στο όλον κράτος για την ολική σύλληψη του εν λόγω όλως 
επικινδύνου ατόμου. Επρόκειτο για μια καθ ολοκληρία ουσια-
στική κίνηση που επαναπροσδιορίζει σθεναρά σε θεσμικό και 
κοινωνικό πλαίσιο την σχέση εξουσίας και του συντεταγμένου 
ενεργού πολίτη. Η όλη δράση της εν λόγω ομάδος , η οποία 
έθεσε τον εαυτό της εκτός συνταγματικού τόξου, με τις δράσεις 
της θα έθετε σε εν δυνάμει κίνδυνο την φερεγγυότητα της κρα-
τικής μας υποστάσεως. Κρατική υπόσταση η οποία με τις άο-
κνες συλλογικές προσπάθειες της εταιρείας μας αγωνίζεται για 
τον ευρωπαϊκό κοινωνιοκεντρικό προσανατολισμό της χώρας.

Ως συνήθως κανείς δεν κατάλαβε τι είπε ο εκπρόσωπος. Μέχρι 
να προσπαθήσουν να κάνουν μια πρώτη 
προσπάθεια να αποκωδικοποιήσουν την 
ανακοίνωση του, είχε αποχωρήσει και 
την σκυτάλη πήρε ο εκπρόσωπος της 
επόμενης κρατικοδίαιτης εταιρείας. 

-Δ.Υ.ΡΙΖ.Α. ΑΕ 

Επρόκειτο για την νέα μεγάλη δύναμη 
της αγοράς, Δημιουργικές Υπηρεσίες 
Ριζοσπαστικής Ανταγωνιστικότητας. Μια 
εταιρεία η οποία σύμφωνα με το κατα-
στατικό της πρόσφερε ένα εναλλακτικό 
προσανατολισμό αλλά πάντα στα πλαί-
σιο που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
Ριζοσπαστική Ανταγωνιστικότητα δεν 
τολμούσε να προτείνει σπορά έξω από το 
οροθετημένο ευρωπαϊκό χωράφι. 

Το λόγο πήρε ο νεαρός εκπρόσωπος της. 

-Εμείς ως εκπρόσωποι της Ριζοσπαστικής Ανταγωνιστικότητας 
δεν αμφισβητούμε ως πραγματικό γεγονός την σύλληψη του εν 
λόγω  πολίτη με πιθανή παραβατική συμπεριφορά. Δεν αγνο-
ούμε ποτέ το τεκμήριο της αθωότητας για τον κάθε πολίτη και 
αναμένουμε μια άμεση και δίκαιη δίκη. Παρ όλα αυτά αναδει-
κνύεται ένα βασικό ερώτημα . Έπρεπε η εν λόγω σύλληψη του 
φερόμενου ως παραβάτη να γίνει εν μέσω πλήθους; Ποιο το νό-
ημα μια τέτοιας ενέργειας για πιο λόγω εφαρμόστηκε μια τέτοια 
τακτική; Ομολογούμε ότι ούτε το δωδεκαμελές συμβούλιο της 
εταιρείας μας δεν έχει καταλήξει σε ένα σαφές συμπέρασμα. 
Εμείς όμως διακατεχόμαστε από ένα έντονο και βαθύ κοινωνι-
κό προσανατολισμό. Μέσα από αυτή την θεμελιακή μας θέση 
επιστρέφουμε το ερώτημα στην κοινωνία. 

-Πρέπει να γίνονται δημόσιες συλλήψεις ; 

-Δηλαδή τι εννοείται; Μπορείτε να γίνεται πιο σαφής; ( Ο νε-
αρός δημοσιογράφος τον διέκοψε με λίγο αγενή τρόπο, αλλά 
κόντευε να κάνει εμετό από τις ανακοινώσεις οργανωμένης 
ασάφειας και πληρωμένης βλακείας.)

-Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση σας. Με σαφήνεια 
ζητούμε να γίνει άμεσα δημοψήφισμα, Να αποφασίσει ο κυρί-
αρχος λαός για τις δημόσιες συλλήψεις. 

Και αυτός ο εκπρόσωπος αποχώρησε τάχιστα στην ανοιχτή 
πόρτα πίσω του. 

Την σκυτάλη πήρε αμέσως ο επόμενος. 

-Δ.Υ.Μ.Α.Κ. ΑΕ 

Δυνητικές Υπηρεσίες Μαρξιστικής Ανάπτυξης Καπιταλισμού. 
Ήταν μια νέα πρόταση στο χώρο των εταιρειών διοίκησης. 
Αμφιλεγόμενο σήμα της η τρισδιάστατη τραμπάλα, ανάλογα 
πως την κοιτούσες άλλοτε έγερνε δεξιά και άλλοτε αριστερά. 
Αρνητικό σημείο σύμφωνα με τους επικοινωνιολόγους η απου-
σία ανθρώπων πάνω στα καθίσματα της τραμπάλας. 

-Μα είπαμε ότι οι πολίτες εννοούνται και αιωρούνται , δυνητι-

κές υπηρεσίες είναι ο προσανατολισμός 
μας. ( Είχε απαντήσει ο πρόεδρος της 
εταιρείας σε παλαιότερη συνέντευξη 
τύπου, ο ίδιος θα  έκανε την ανακοίνω-
ση σήμερα.)

-Για μας δεν τίθεται κανένα ερώτημα περί νομιμοποίησης της 
τρομοκρατίας. Το δικό μας βαθύ υπαρξιακό ερώτημα παραμένει 
αν θα δεχθεί ο πολίτης να κάτσει πάνω στην τραμπάλα. Εάν και 
εφόσον δεχθεί τότε ο χρόνος και η δύναμη της βαρύτητας δυνη-
τικά θα προσδιορίσουν την φορά της κοινωνικής άποψης, τείνο-
ντας είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Πάντα βέβαια με 
μια δυνητική μαρξιστική λαϊκή  αντίληψη του αιωρισμού πάνω 
στην καπιταλιστικής ιδιοκτησίας τραμπάλα. 

Ο πρόεδρος με τους λεκτικούς τραμπαλισμούς αποχώρησε τάχι-
στα πριν εκσφενδονιστεί κανένα δημοσιογραφικό κασετόφωνο.  
Βιαστικός με νεανικό βάδισμα βγήκε ο επόμενος . 

ΠΛ.Ο.ΚΑ.Μ.Ι  AE

Η πιο νέα εταιρεία και η πιο ιδιόρρυθμη. Πληροφοριακός Όμιλος 
ΚαπιταλιστοΑριστερίζουσας Μορφολογικής Ιδιαιτερότητας. 
Μια νέα εταιρεία με σταθερό μερίδιο στην αγορά των διοικού-
ντων. Σύμβολο της το χταπόδι, τα πλοκάμια ένας κύκλος γύρω 
από το «κεφάλι» , μπορούσαν να προσεγγίσουν να «βεντουζώ-
σουν» άπαντες. 

-Το ζητούμενο για μας δεν είναι αν έγινε η δεν έγινε σύλληψη. 
Αν είναι η δεν είναι τρομοκράτης. Το βασικό μας ερώτημα εί-
ναι ένα, Φορούσε γάντια μιας χρήσης την ώρα της σύλληψης ο 
αστυνομικός;  Είναι θέμα οικολογικής συνείδησης  και ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων η χρήση γαντιών μιας χρήσης. Ένα θέμα 
ουσίας και προστασίας τόσο για τον εν λόγω τρομοκράτη όσο 
και για τον εργαζόμενο αστυνομικό. 

Η μάνα…..

Ο νεαρός δημοσιογράφος δεν άντεξε άλλη αηδία. Ακούγοντας 
την λέξη αστυνομικός έφυγε σχεδόν τρέχοντας για το νοσοκο-
μείο που νοσηλευόταν ο τραυματίας αστυνομικός. Οι κάμερες 
και οι δημοσιογράφοι απουσίαζαν αλλά το δωμάτιο ήταν απρο-
σπέλαστο από τους συναδέλφους του. Ξεχώρισε μια μεσήλικα 
γυναίκα, όλοι παραμέρισαν με σεβασμό κατά την έξοδο της από 
το δωμάτιο. 

-Είστε η μάνα του αστυνομικού. (Την πλησίασε άμεσα, κατα-
φατικά.)

-Ναι παιδάκι μου. 

-Τι έχετε να πείτε για το γεγονός; 

-Τι να σου πω παιδάκι μου; Αν στα γενέθλια του δεν του κάναμε 
δώρο το αλεξίσφαιρο γιλέκο θα ήταν νεκρός τώρα!!! 

-Για τον δράστη τι έχετε να πείτε; 

-Περαστικά και σε αυτόν! Καλό κουράγιο στην μανούλα του! 

-Μα δεν φοβάστε τους τρομοκράτες ; 

-Η καθημερινή τρομοκρατία να επιβιώσω με τρομάζει παλικάρι 
μου. Ο  γιος μου ήταν πολύ καλός μαθητής αλλά έγινε αστυνο-
μικός γιατί δεν είχαμε λεφτά να τον σπουδάσουμε. Ο εφιάλτης 
της επιβίωσης παραλίγο να τον σκοτώσει. Να τα γράψεις όπως 
σου τα λέω . Δημοσιογράφος δεν είσαι; 

O φίλος μας πήρε την πιο πετυχημένη δήλωση για το γεγονός. 
Τώρα ήταν θέμα του διευθυντή του αν θα τολμούσε να δημοσι-
εύσει το ρεπορτάζ του…..

10

Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Ρεπορτάζ …. φανταστικής  και πραγματικής τρομοκρατίας….
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Παρότι άργησαν 
να το καταλά-
βουν, οι αστυνο-
μικοί κατέγρα-
ψαν μια επιτυχία 
στο ενεργητικό 
τους. Έπιασαν 
λίγα λεπτά μετά 
την ληστεία της 
Alpha Bank στο 
Ναύπλιο τους 
ληστές!
Μάλιστα η επι-
τυχία τους αυτή 
δεν φαίνεται να 
έγινε πιστευτή 
από τους ανωτέρους τους, κάτι 
που προκύπτει από την μεγά-
λη καθυστέρηση της επίσημης 
ανακοίνωσης. Η αμφιβολίες 
του επιτελείου για την επιτυχία 
των αστυνομικών του Ναυπλί-
ου φαίνεται ότι ήταν τόσο με-
γάλη, αφού το απόγευμα της 
ημέρας που έγινε η ληστεία 
ανακοίνωναν επίσημα ότι ακό-
μα αναζητούνται οι δράστες 
παρότι τα περισσότερα ΜΜΕ 
φιλοξενούσαν αναλυτικό ρε-
πορτάζ από την σύλληψη. 
Τελικά, αφού κατάφεραν να μα-
ζέψουν τα απαραίτητα στοιχεία 
που να τεκμηριώνουν το αδί-
κημα της ληστείας, οι αστυνο-
μικοί έπεισαν τους ανωτέρους 
τους ότι έχουν στα χέρια τους, 
τους ληστές και δύο ημέρες 
μετά έγινε επίσημη ανακοίνω-
ση για την εξιχνίαση της υπό-
θεσης από το Αρχηγείο.
 Το θέμα πάντως πήρε κωμικο-
τραγικές διαστάσεις με άλλα 
Μέσα Ενημέρωσης να αναφέ-

ρονται σε σύλληψη των ληστών 
και άλλα Μέσα Ενημέρωσης 
στην αναζήτηση των δραστών, 
επικαλούμενα μάλιστα το δελ-
τίο τύπου της Αστυνομίας. 
Αποτέλεσμα ήταν να αποτύχει 
επικοινωνιακά η επιτυχία των 
τοπικών αστυνομικών του Ναυ-
πλίου… 

Πού κατέληξαν
Τελικά, μετά από όσα προηγή-
θηκαν η αστυνομία κατέληξε 
ότι για την υπόθεση αυτή συ-
νελήφθησαν τρεις ημεδαποί, 
ενώ η δικογραφία που σχηματί-
στηκε περιλαμβάνει ακόμη δύο 
άτομα. Επιπλέον κατασχέθηκαν 
οχήματα, μαχαίρια, φυσίγγια, 
χρήματα, κ.α
Οι ληστές μπήκαν στο υποκατά-
στημα της τράπεζας και με την 
απειλή όπλων αφαίρεσαν από 
προσωπική τσάντα υπαλλήλου 
χρήματα, αφού προηγουμένως 
προσπάθησαν ανεπιτυχώς να 
αφαιρέσουν χρήματα από το 
χρηματοκιβώτιο.

Μετά από άμεση κινητοποίηση 
στην οποία συμμετείχαν  αστυ-
νομικοί της Ασφαλείας Ναυπλί-
ου, της Τροχαίας, των Ομάδων 
Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και 
Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.
ΑΣ) Αργολίδας, εντοπίστηκαν 
και συνελήφθησαν.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν 
συνολικά και κατασχέθηκαν 2 
μαχαίρια, 5 φυσίγγια, 14.415 
ευρώ, μικροποσότητα κάννα-
βης, 6 κινητά τηλέφωνα, 1 κρά-
νος.  Επιπλέον κατασχέθηκαν 2) 
οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξι-
όποινων πράξεων.
Η αστυνομική έρευνα και το 
προανακριτικό έργο, συνεχί-
ζονται από Τμήμα Ασφαλείας 
Ναυπλίου, για τον εντοπισμό 
των συνεργών τους και για την 
εξακρίβωση της τυχόν συμμε-
τοχής τους και σε άλλα παρό-
μοια αδικήματα.

Μαθήματα… 
άνευ διδασκάλου;

Η ζωή λευκό πανί απλώνει
Χ. Παρώνη, Το ακρωτήρι

Αναρωτιέμαι:
Είναι μάθημα Δημοκρατίας είτε το κλειστό μαύρο κουτί είτε 
ο συμψηφισμός των παρανομιών των χρονίως επωφελούμε-
νων από την έλλειψη Κράτους;
Είναι μάθημα Κοινοβουλευτισμού είτε να ψηφίζονται παρα-
τύπως και κατά συρροή Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 

είτε τα πολιτικά κόμματα να αδυνατούν να 
συμφωνήσουν επί ενός αντιρατσιστικού 
νόμου;
Είναι μάθημα κυβερνητικής λειτουργίας 
είτε να μη συνέρχεται το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, η Κυβερνητική Επιτροπή κλπ. είτε 
να δημιουργούνται άτυπα κέντρα φιλ-
τραρίσματος των σχεδίων νόμων που δεν 
αρέσουν στη ΝΔ;
Είναι μάθημα πολιτικής ηθικής είτε να 
αφήνεις να διαρρέουν συκοφαντίες σε 
βάρος των διαφωνούντων είτε να πράτ-

τεις ό,τι έπραττε το «σάπιο σύστημα» αλλά υπό το πρόσχημα 
της σωτηρίας της χώρας;
Είναι μάθημα τρικομματικής συνεννόησης είτε επί ένα χρόνο 
να προσκαλείς τη ΝΔ να σεβαστεί το fair play είτε να θυμάσαι 
κατά καιρούς ότι η ΝΔ είναι Δεξιά και το ΠΑΣΟΚ αναξιόπιστο;
Είναι μάθημα προσωπικής ευθιξίας είτε να σου ακυρώνουν 
κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες είτε να σε παρακά-
μπτουν και να μην παραιτείσαι;
Είναι μάθημα κομματικής ισορροπίας είτε να καλύπτεις πρό-
σωπα που πρότεινες αλλά στάθηκαν ανάξια είτε να μην έχεις 
εμπιστοσύνη στα μέλη του Κόμματός σου;
Είναι μάθημα συνδικαλιστικής/συντεχνιακής αναβάθμισης 
είτε να επιμένεις στις παλιές κακές συνήθειες ενός συνδιοι-
κούντος συστήματος διαπλοκής/διαφθοράς είτε να θέλεις να 
σβήσεις το παρελθόν σου «μετακομίζοντας» σε αντιμνημονι-
ακά μπλοκ;
Είναι μάθημα συμψηφιστικής ανομίας είτε να επικαλείσαι το 
νόμο όποτε σε συμφέρει (και να τον παραβιάζεις όταν σε βλά-
πτει) είτε να θεωρείς ότι όλα επιτρέπονται επειδή είσαι «αρι-
στερός»;
Είναι μάθημα θεσμικής και κοινωνικής αλλαγής είτε να ψηφί-
ζεις τώρα νόμους συντηρητικούς (ελπίζοντας ότι στο μέλλον 
θα έχεις το χρόνο και τον τρόπο να τους αλλάξεις επί το προο-
δευτικότερον) είτε να χαϊδεύεις αυτιά κατεστημένων προσώ-
πων και φορέων.
Όποιος απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, θα περάσει με 
άριστα στη Νέα Εποχή των Μεταρρυθμίσεων. Οι υπόλοιποι 
θα μείνουν μετεξεταστέοι (αν και υπάρχει πάντοτε το ζήτημα 
ποιος είναι σήμερα ο αξιακός δάσκαλος στην Ελλάδα).

19 Ιουνίου 2013
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Ανησυχία για την παραβατικότητα

Η αστυνομία είχε συλλάβει τους δράστες της ληστείας, αλλά …δεν το ήξερε

Άργησαν να καταλάβουν 
ότι έπιασαν τους ληστές

Ο έλεγχος της παραβατικό-
τητας στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου, καθώς και θέματα 
ασφάλειας των πολιτών, ήταν 
το αντικείμενο σύσκεψης, που 
είχε στην Τρίπολη, ο Γενικός 
Γραμματέας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, Γιώργος Δι-
δασκάλου, με την ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην 
Πελοπόννησο.
Στη συνάντηση εργασίας, του 
κ. Διδασκάλου με τον Περιφε-
ρειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Πελοποννήσου Β. Γεωργακό-
πουλο, την αναπληρωτή Πε-

ριφερειακή Αστυνομική Δι-
ευθύντρια Πελοποννήσου Κ. 
Κορώνη και τον Διευθυντή 
Ασφαλείας Περιφέρειας Αν. 
Σωτηρόπουλο, αξιολογήθηκε 
η εικόνα της παραβατικότητας 
στην περιοχή, μετά τα πρόσφα-
τα μέτρα που είχαν ληφθεί για 
εντατικοποίηση των ελέγχων 
και καθορίστηκαν οι περεταί-
ρω δράσεις και η αποτελεσμα-
τική λειτουργία της Αστυνο-
μικής Δ/σης Πελοποννήσου, 
με στόχο την πλήρη ασφάλεια 
των πολιτών.
«Το ενδιαφέρον μας για το κλί-

μα ηρεμίας και ασφάλειας των 
πολιτών είναι συνεχές και η 
συνεργασία μας με την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Πελοπον-
νήσου, προς την κατεύθυνση 
αυτή, βρίσκεται σε εξαιρετικό 
επίπεδο. Προτεραιότητά μας 
είναι η πρόληψη της παρα-
βατικότητας, απ’ όπου κι αν 
προέρχεται. Η ασφάλεια των 
συνανθρώπων μας είναι πρω-
ταρχικό, για μας, αγαθό και θα 
τους το παρέχουμε με όλες μας 
τις δυνάμεις», δήλωσε, αμέσως 
μετά τη συνάντηση ο Γενικός 
Γραμματέας.
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«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Η εισβολή διεθνών αρχαιοκαπήλων στις ελληνικές θάλασσες 
και μια πρόταση που θα μπορούσε να μειώσει το δημόσιο χρέος

του 
Μανόλη 
Τσακίρη*

Οι αρχαιοκά-
πηλοι όλου 
του κόσμου, 
όπως κάθε 
χρόνο, ζε-
σταίνουν τις 
μηχανές τους 
με κατεύθυν-
ση και πάλι 
τις ελληνικές 

θάλασσες.
Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές γνωρίζουν 
ότι στις θάλασσές μας υπάρχουν χίλια 
εντοπισμένα αρχαία ναυάγια και άλλα 
τόσα μη εντοπισμένα. Αυτό το γνωρί-
ζουν, όμως, και οι επαγγελματίες αρχαι-
οκάπηλοι, που λεηλατούν τους θησαυ-
ρούς που βρίσκονται στα σπλάχνα τους, 
της προϊστορικής, αρχαίας, ελληνιστικής, 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής.
Με υπερσύγχρονες ηλεκτρονικές συ-
σκευές καταγράφουν, χαρτογραφούν 
λεπτομερώς τα  αρχαία ναυάγια, έμ-
φορτα αντικειμένων μεγάλης ιστορικής,  
πολιτιστικής  και τεχνολογικής αξίας, 
όπως ο πρώτος υπολογιστής προηγμέ-
νης τεχνολογίας,  που ευτυχώς βρέθηκε 
από Έλληνες ψαράδες  στα Αντικύθηρα. 
Ποιός ξέρει, πόσοι τέτοιοι μηχανισμοί 
διαφορετικής ή παρόμοιας αξίας βρίσκο-
νται στους βυθούς και πόσοι από αυτούς 
έχουν ανελκυστεί από τις σπείρες των 
αρχαιοκαπήλων;
Το Αιγαίο υπήρξε και παραμένει το λίκνο 
του αρχαίου και σύγχρονου πολιτισμού. 
Στα σπλάχνα του υπάρχει εν πολλοίς ζω-
ντανή  η ιστορία της ανθρωπότητας. 
Πολλά από αυτά τα ναυάγια που βρίσκο-
νται διάσπαρτα στο Αιγαίο και στην ευ-
ρύτερη περιοχή έχουν γίνει και γίνονται 
βορά αρχαιοκαπήλων.
Στην αρχαία ελληνική πόλη, Αλικαρνασό, 
απέναντι από την Κώ, το σημερινό Μπο-
ντρούμ, είναι στημένο το πιο σύγχρονο 
στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο, επι-
στημονικό εργαστήριο «μελέτης» του 
Αιγαίου και της ευρύτερης θαλάσσιας 
περιοχής. Το εργαστήριο αυτό είναι στε-
λεχωμένο με Αμερικανούς και Τούρκους 
κυρίως επιστήμονες. Εκεί μέσα γνωρί-
ζουν τα πάντα, μέχρι και το τελευταίο 
κομμάτι αρχαίου ναυαγίου. Και ο νοών, 
νοείτω. 
Έχω προσωπική γνώση από ένα περιστα-
τικό που έζησα καθώς ψάρευα κάπου 
στο Μυρτώο. Σπείρα Γάλλων αστυνομι-
κών αρχαιοκαπήλων εσύληε ναυάγιο του 
2ου π.Χ. αιώνα, ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΣΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ. Ο γράφων που ψάρευε με ελεύ-
θερη κατάδυση συνέλαβε ύστερα από 
μάχη σώμα με σώμα τους αρχαιοκαπή-
λους και τους παρέδωσε στις αρχές μαζί 
με τα πολύτιμα ευρήματά τους. Για την 
πράξη του αυτή βραβεύθηκε από την 

Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Ηθικής 
Τάξεως, 1977. Το ναυάγιο αυτό γεμάτο 
από αμφορείς με την σφραγίδα του βασι-
λιά της Κνιδός, αρχαίας πόλης της Μικράς 
Ασίας.   
Τα πολύτιμα ευρήματα συνδέουν τα 
ιστορικά γεγονότα κάθε περιόδου, το 
εμπόριο, την πολιτισμική στάθμη κάθε 
εποχής, την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Το Λιμενικό Σώμα, σε μια χώρα σαν τη 
δική μας, με τα χιλιάδες μίλια ακτών και 
τα άπειρα νησιά και ερημονησίδες, αδυ-
νατεί να προστατεύσει επαρκώς  τον 
τεράστιο ενάλιο πλούτο της, από τους 
επαγγελματίες αρχαιοκάπηλους που 
συρρέουν κάθε χρόνο ως τουρίστες. 
Τα υπερσύγχρονα πλοία με τα οποία 
αλωνίζουν το Αιγαίο, έρχονται από πα-
ντού. Διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό και με 
μικρά ειδικά σκάφη καταδύσεων ληστεύ-
ουν τον πολιτισμό μας.
Το Λιμενικό Σώμα με τα πενιχρά μέσα 
που διαθέτει, παλεύει νύχτα-μέρα να 
αναχαιτίσει το κύμα των λαθρομετανα-
στών που εισβάλλουν στη χώρα μας από 
τα ανατολικά θαλάσσια σύνορά μας και 
όχι μόνον.  Η κορυφαία αυτή στρατηγι-
κή επιλογή της εξωτερικής πολιτικής της 
Τουρκίας, αποσκοπεί στην οικονομική 
εξουθένωση της χώρας μας.  Θυμίζουμε 
το απόσπασμα από την πολιτική διαθή-
κη του Οζάλ, που έλεγε ότι «...δεν είναι 
ανάγκη να κάνουμε πόλεμο με την  Ελ-
λάδα για να διεκδικήσουμε τα «δικαιώ-
ματά μας» στο Αιγαίο , στην Κύπρο και 
στη Θράκη. Αρκεί να τους στέλνουμε 
κάθε τόσο 200 οικονομικούς  λαθρο-
μετανάστες...». Ανάμεσα σ’ αυτούς τους 
μετανάστες υπάρχουν βέβαια και πολλοί  
καλά εκπαιδευμένοι  πράκτορες  μυστι-
κών υπηρεσιών της Τουρκίας. Σ’ αυτούς 
άλλωστε, κατά πάσα πιθανότητα έχουν 
χρεωθεί και οι καταστροφικές φωτιές 
στη Χίο, στη Σάμο, αλλά και στην Ηλεία 
και αλλού.
Τί να πρωτοκάνουν, λοιπόν, οι λιμενικοί 
υπάλληλλοι που βλέπουν να συρρικνώ-
νεται απελπιστικά το εισόδημά τους, να 
ταπεινώνονται κοινωνικά οι οικογένειές 
τους από την ανέχεια, ενώ εκείνοι ξενυ-
χτούν χειμώνα-καλοκαίρι προσπαθώ-
ντας να αναχαιτίσουν τους εμπόρους 
ναρκωτικών, τους δουλέμπορους, και τα 
κύματα των αρχαιοκαπήλων;
Από την αρχαία Αλικαρνασό-το Μπου-
ντρούμ- λοιπόν, ξεκινούν  τα καραβάνια 
των αρχαιοκαπήλων με πλήρη χαρτο-
γράφηση των αρχαίων ναυαγίων και 
ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές, για να 
λεηλατήσουν και να εμπορευτούν τον 
πολιτισμό μας. 
Δεν έχουν υπάρξει  πλειστηριασμοί αρ-
χαίων αντικειμένων στο Λονδίνο, στη 
Νέα Υόρκη, στη Γενεύη, στο Λίχτενστάϊν  
που να μην περιλαμβάνουν  ενάλιες και 
επίγειες ελληνικές αρχαιότητες. 
Η άλλη εγχώρια κατάρα είναι οι ανεμό-
τρατες  που ξυρίζουν τα ναυάγια, κατα-

στρέφουν στο διάβα τους πέρα από τα 
πολύτιμα στοιχεία του θαλασσίου οικο-
συστήματος και ό,τι  μπορούν να μετακι-
νήσουν με τα δίχτυα τους,  με τις «πόρ-
τες» που σέρνουν στους βυθούς, στους 
υφάλους,  καταστρέφοντας και τις πολύ-
τιμες ζοργώνιες,  τα σπάνια πια αυτά είδη 
κοραλιών, κόκκινα, λευκά και μωβ κορά-
λια, τη μυστηριακή καρδιά του Αιγαίου, 
που πάλλει αγωνιωδώς με τα χρώματα 
αυτών των κοραλιών.
Τίς πταίει;; Πάντως, όχι η κυβέρνηση του 
Τρικούπη!  Φταίμε όλοι, γιατί δεν ενεργο-
ποιούμεθα σθεναρά και με διάρκεια, αντί 
να κάνουμε κριτική του καναπέ. Θα μας 
κόστιζε τόσο πολύ, αν ο καθένας έσωζε 
ένα δένδρο, ένα πουλί, ένα κομμάτι ξύλο 
από παλιό καραβόσκαρο;  Πάντως κύριοι, 
το Αιγαίο δεν κινδυνεύει να κατακτηθεί 
πολεμικά. Κινδυνεύει, όμως, πραγματικά 
να χάσει την ιστορική του αξία, τη φυσική 
του ομορφιά, τη γοητεία του μοναδικού 
του οικοσυστήματος.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
Να διεκδικήσουν μέσα από τα όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον 
15% από τις εισπράξεις των μουσείων 

όλων των χωρών του κόσμου, στα οποία 
εκτίθενται ελληνικές αρχαιότητες. Δισε-
κατομμύρια δολάρια εισπράττονται από 
τα κράτη που προσελκύουν ποιοτικό του-
ρισμό, κυρίως επειδή διαθέτουν στα μου-
σεία τους, τους κλεμμένους θησαυρούς 
της χώρας μας. Ο ελληνικός πολιτισμός, 
ακρωτηριασμένος βρίσκεται σε όλες τις 
μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Άρα, 
δικαιούμεθα τουλάχιστον ένα ποσοστό 
από αυτές τις εισπράξεις. Μπορεί να φαί-
νεται ρομαντική αυτή η πρόταση, αλλά 
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι 
έχει ιστορική και ηθική βάση.

*Ο Μανόλης Τσακίρης είναι συγγραφέας. 
Υπήρξε σύμβουλος σε ζητήματα πολιτι-
σμού στην ΓΣΕΕ και την ΟΤΟΕ. Βραβεύτηκε 
από την Ακαδημία Αθηνών για τη σωτηρία 
σημαντικών αρχαιοτήτων του 2ου π.Χ. αι-
ώνος. Ήταν πρόεδρος των Εργαζομένων 
της Εθνικής Τραπέζης και είναι πρόεδρος 
του ιστορικού υπερκομματικού Συλλόγου 
Οικολόγων Ύδρας. Υπήρξε στενός συνερ-
γάτης του σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελό-
πουλου, είναι μέλος της Ενώσεως Σεναρι-
ογράφων Ελλάδος. Διετέλεσε συνεργάτης 
σε ζητήματα πολιτισμού στο Γραφείο Ποι-
ότητας Ζωής του τ. πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη.
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Εντυπωσίασαν «Τα Παντρολογήματα»

«Τα Παντρολογήματα»  η γνωστή κω-
μωδία  του Νικολάϊ Γκογκόλ, παρουσι-
άστηκε πριν λίγες ημέρες στο Αρχαίο 
Θέατρο του Άργους, στο πλαίσιο του 
«Φεστιβάλ Άργους Μυκηνών 2014», 
που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Α-Μ.
Η παράσταση είναι μια παραγωγή 
του «Φεστιβάλ Αθηνών 2014» σε με-
τάφραση και σκηνοθεσία του Γιάννη 
Μπέζου. 
Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Γιάννης Μπέζος  
Κατσκαριόφ, Ναταλία Τσαλίκη Φιό-
κλα,  Χρήστος Λούλης  Πoτκαλιόσιν, 
Τάσος Γιαννόπουλος Ζεβάκιν, Κώστας 
Μπερικόπουλος  Ανούτσκιν,  Δημή-
τρης Δεγαϊτης  Στραπατσάδας, Κατε-
ρίνα Λυπηρίδου Αγάφια, Σύρμω Κεκέ  
Αρίνα, Παναγιώτης Κατσώλης  Στεπάν 
& Σταρικόφ, Όλγα Ιωσηφίδου  Ντουνιάσκα.
«Τα Παντρολογήματα» ή «Ο Γάμος» ή «Γαμπροπάζαρο» 
ξεκίνησαν να γράφονται το 1833 και παρουσιάστηκαν 
για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1842 στην Πετρού-
πολη. Οι φίλοι του Νικολάϊ Γκόγκολ, ακόμη κι ο ίδιος, θε-
ωρούσαν «τα Παντρολογήματα» μια απλή φάρσα, μια 
φαρσοκωμωδία. Μόνο ο Ρώσος κριτικός της λογοτεχνί-
ας και φιλόσοφος  Βισσαρίον Γκριγκορίεβιτς Μπελίνσκι, 

διέκρινε την καλλιτεχνική και πιστή αναπαράσταση 
των ηθών της μέσης κοινωνίας της Πετρούπολης.
Το θεατρόφιλο κοινό, χειροκρότησε με ενθουσιασμό 
τους ηθοποιούς, σχολιάζοντας θετικά την παραγωγή 
αυτής της παράστασης.

Με  εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α.-Μ.

Νικόλαος Στυλ. Γκαβούνος
Δημοτικός Σύμβουλος

Πανηγύρι στην Κρύα 
Βρύση Αργολίδος
Την Παρασκευή 25 Ιουλίου παραμονή 
της γιορτής της Αγίας Παρασκευής, ο 
πολιτιστικός και εξωραιστικός σύλλογος 
φίλων της Κρύας Βρύσης Αργολίδας ‘’o 
Κτενιάς’’ διοργανώνει στην πλατεία του 
χωριού παραδοσιακό πανηγύρι. 
Συνεχίζοντας μια παράδοση 30 ετών 
σας περιμένουν στην όμορφη πλα-
τεία του χωριού να διασκεδάσετε με 
το συγκρότημα των Γιώτα και Κώστα 
Κόκκορη. 
Τραγούδι: Γιώτα Κόκκορη . Στο κλαρίνο, 
ο Κώστας Κόκκορης. 
Σερβίρονται γκιόσα, γουρουνοπούλα 
και κρύα μπύρα. 
Είσοδος και χορός ελεύθερα. 
Διοργάνωση:Πολιτιστικός και Εξω-
ραιστικός Σύλλογος Φίλων της Κρύας 
Βρύσης ‘’ο Κτενιάς’’

Το Δημοτικό Ωδείο 
Ναυπλίου παρουσιάζει…

Μια σειρά μουσικών εκδηλώσεων με 
ελεύθερη είσοδο φιλοξενούνται στο 
Τριανόν στο Ναύπλιο το επόμενο διά-
στημα, από το Δημοτικό Ωδείο Ναυπλί-
ου, στο πλαίσιο των θερινών σεμιναρί-
ων:
Σάββατο 26 Ιουλίου, 21:00 «Μια βραδιά 
Μουσικής Οδύσσειας» από συμμετέχο-
ντες στα σεμινάρια.
Κυριακή 27 Ιουλίου, 18:00  «Οι νέοι της 
Μουσικής Οδύσσειας» από συμμετέχο-
ντες νέους στα σεμινάρια
Δευτέρα 28 Ιουλίου, 21:00 «Μια βραδιά 
Μουσικής Οδύσσειας» από συμμετέχο-
ντες στα σεμινάρια
Τρίτη 29 Ιουλίου, 17:30 «Διάλεξη Μου-
σικής Οδύσσειας: Ανακατασκευή της 
Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής». Ο Dr 
Armand D’Angour από το Jesus College, 
Oxford, θα παρουσιάσει μια διάλεξη για 
την ερευνητική του δουλειά, που υπο-
στηρίζεται από την Βρετανική Ακαδη-
μία, πάνω στην ανακατασκευή της Αρ-
χαίας Ελληνικής Μουσικής.
Τρίτη 29 Ιουλίου, 21:00 «Μουσική Οδύσ-
σεια: Βράβευση και συναυλία αποχαιρε-
τισμού». Βράβευση από τον Δήμαρχο 
Ναυπλιέων στους νικητές του διαγωνι-
σμού και συναυλία.

Του χρόνου, ο δεύτερος 
Μαραθώνιος 

Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την 
επόμενη διοργάνωση του Μαραθωνίου 
Ναυπλίου. Επικυρώνοντας τυπικά την 
επιθυμία του δήμου για την διεξαγωγή, 
η Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία 
προεδρεύει ο Δήμαρχος Δημήτρης Κω-
στούρος, απέστειλε αλληλογραφία στον 
ΣΕΓΑΣ για την ένταξη στο επίσημο αγω-
νιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας 
του 2ου Μαραθωνίου Ναυπλίου την Κυ-
ριακή 15 Μαρτίου 2015.
Θα διεξαχθούν οι Αγώνες του Μαραθω-
νίου και Ημιμαραθωνίου Δρόμου καθώς 
και οι μικρότεροι αγώνες (και για μαθη-
τές Σχολείων), των 5Χλμ. και 2,5Χλμ.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί όπως και πέρ-
σι στην Ιστορική Πόλη του Ναυπλίου 
στην επίσημη και πιστοποιημένη από 
την Διεθνή Ένωση Μαραθωνίων (AIMS) 
διαδρομή και θα διέρχεται από τους 
σύγχρονους ιστορικούς αλλά και τους 
αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης 
περιοχής.

Πτέρυγα Κανελλόπουλου 
στο Νοσοκομείο

Ειδική εκδήλωση προς τιμήν του πρώην 
διοικητή του Νοσοκομείου Ναυπλίου Π. 
Κανελλόπουλου, διοργανώνει το Γενικό 
Νοσοκομείο Αργολίδας.
Η εκδήλωση θα γίνει αύριο Παρασκευή 
και ώρα 12:00 στο χώρο της Νοσηλευτι-
κής Μονάδας Ναυπλίου.
Κατά την εκδήλωση, μέρος της νέας πτέ-
ρυγας του Νοσοκομείου θα ονομαστεί 
προς τιμήν του εκλιπόντος και προσφι-
λούς διοικητή.

Δια Βίου Μάθηση στο Πανεπιστήμιο
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου προσπαθεί να συνεισφέρει στην επιστήμη και την τέχνη με 
στόχο την αριστεία. Προσπαθεί να ενδυναμώσει τους νέους και 
την τοπική - ευρύτερη κοινωνία- με ιδανικά, στόχους και τεχνο-
γνωσία ως προς την πολυδιάστατη δυναμική του θεάτρου και 
των τεχνών.
Εκτός από το επιστημονικό περιοδικό «ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΟΛΙς», ένας 
σχεδιασμός και όνειρο πολλών ετών θα πραγματοποιηθεί από 
τον Σεπτέμβριο. Είναι το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
«Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση 
και δια Βίου Μάθηση».
Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την Ελλάδα που αφορά 
πρωτίστως σε θεατρολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμί-
δων και κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, γενικά 
το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Επίσης αφορά και σε 

άλλες ειδικότητες καθώς οι τεχνικές του εφαρμόζονται παγκο-

σμίως, όχι μόνο στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, αλλά και 

πολυδιάστατα σε  επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς τόπους, 

από την ιατρική (εκπαίδευση ιατρών, απασχόληση, θεραπεία 

ασθενών) μέχρι την οικονομία και επιχειρηματικότητα (στελέχη 

επιχειρήσεων, οργάνωση και διοίκηση). Μιλάμε για ανάπτυξη 

διαδικασιών βιωματικής μάθησης για πολλά γνωστικά και καλ-

λιτεχνικά αντικείμενα, διαχείριση ομάδας, συγκρούσεων και 

επιθετικότητας,  ανάπτυξη και διαμόρφωση προσωπικότητας, 

ανάπτυξη διαπολιτισμικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και 

εν τέλει δυναμικής επικοινωνίας μέσω τεχνικών της Δραματικής 

Τέχνης στην Εκπαίδευση. 
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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

Στείλτε τις  φωτογραφίες σας 
για να δημοσιευτούν

Στείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρου-
σες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@hotmail.

com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτογραφία μου» 
Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

2ο Φεστιβάλ 
Γεύσεις & Όψεις
στο Πορτοχέλι

Σταγόνες...
Νίκος Αντωνόπουλος

Ξεκίνησαν με γρήγορους ρυθμούς οι εργα-
σίες για το φετινό 2ο Φεστιβάλ «Γεύσεις & 
Όψεις». Μετά την περσινή του επιτυχία το 
Φεστιβάλ συνεχίζει την πορεία του προς την 
καθιέρωση ως ενός βασικού θεσμού προβο-
λής του τοπικού και περιφερειακού παραγω-
γικού δυναμικού.
Τα εγκαίνια του  Φεστιβάλ «Γεύσεις & 
Όψεις»  θα γίνουν στις 9  Αύγουστου  στις 6 
το απόγευμα και θα είναι ανοιχτό στο κοινό 
καθημερινά από τις 6 - 11μ.μ. έως τις 17 Αυ-
γούστου. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλει-
στικά παραγωγικές μονάδες, αγρότες, πα-
ραγωγοί και μεταποιητές από τη ευρύτερη 
περιοχή της Ερμιονίδας και ολόκληρη την 
Περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε είδη 
προϊόντων που μπορείτε να βρείτε: μέλι - 

λάδι - μαρμελάδες - γλυκά - βότανα - γάλα 
- ζυμαρικά - κρασί - κεραμικά - χειροποίητες 
δημιουργίες - ξυλόγλυπτα- εικόνες - είδη 
σπιτιού/ντεκόρ, κατασκευές - διακόσμηση 
κλπ. Το Φεστιβάλ «Γεύσεις & Όψεις» είναι μια 
πρωτοβουλία της  Περιφέρειας Πελοποννή-
σου σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα 
Πορτοχελίου & την στήριξη του Λιμενικού 
Ταμείου Ερμιόνης, στα πλαίσια της προώθη-
σης & προβολής των τοπικών προϊόντων για 
την ενίσχυση των παραγωγών & των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων.
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να απευθυνθούν για περισσότερες πληρο-
φορίες & αιτήσεις συμμετοχής στον υπεύ-
θυνο πωλήσεων κ. Μπάμπη Σχοινά, τηλ. 
6948885623 και 2752097208.

Στην Κρή-
τη οι Σα-
μαρείτες
Το Σώμα Εθελο-
ντών Σαμαρειτών, 
Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών 
Ναυπλίου έπειτα 
από πρόσκληση 
του τμήματος 
Ηρακλείου, αντα-
ποκρίθηκε θετικά 
και συμμέτοχε με 
πέντε εθελοντές 
στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα μπά-
σκετ Νέων Ανδρών 
σε Ηράκλειο και 
Ρέθυμνο. 
Από κοινού το 
Σώμα Εθελοντών, 
Σαμαρειτών, 
Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών 
Ηρακλείου και 
το Σώμα Εθελο-
ντών, Σαμαρειτών, 
Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών 
Ρεθύμνου μετά από 
αίτημα της Ελληνι-
κής Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης 
και της Ένωσης 
Καλαθοσφαιρικών 
Σωματείων Κρήτης 
κλήθηκαν να καλύ-
ψουν σε καθημερι-
νή βάση υγειονομι-
κά και διασωστικά 
την διοργάνωση 
και τις προπονήσεις 
των ομάδων.

 «Ωχ… Ηλέκτρα» του Σοφοκλή – παρω-
δία κατά Α. Καλλίτση στο Άργος

Ο Αλέξης Καλλίτσης, βασιζόμε-
νος στις γνωστές τραγωδίες του 
Σοφοκλή και του Ευριπίδη, έγρα-
ψε μια παρωδία σε έμμετρο δε-
καπεντασύλλαβο, με κεντρική 
ηρωίδα την Ηλέκτρα, η οποία μη 
μπορώντας ν’ αντέξει τα δεινά της 
οικογένειάς της, δηλαδή τις συμ-
φορές του οίκου των Ατρειδών, 
καταφεύγει στη βοήθεια ειδικού: 
απευθύνεται δηλαδή σε ψυχολόγο!  
Μια καλογραμμένη κωμωδία, η 
οποία σχολιάζει τα κοινωνικά ήθη, 
τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικο-
νομία αλλά και τη φύση του νεο-
έλληνα με εύστοχο και καυστικό 
τρόπο. Κι αν στην τραγωδία κλαί-
γατε, εδώ το μόνο σίγουρο είναι 
ότι θα γελάσετε μέχρι δακρύων! 
Η Ηλέκτρα αποφασίζει να επισκε-
φθεί ψυχολόγο, καθώς έχει φτάσει 
σε αδιέξοδο και δεν μπορεί να βρει 
μόνη της λύση στα προβλήματά της. 
«Είναι η πρώτη μου φορά 
που πάω σε ψυχολόγο. 
Εδώ και κάμποσο και-
ρό δεν έβρισκα το λόγο. 
Όμως γιατρέ μου τα ’παι-
ξα και έπαθα μπορνιόκο. 
Έφτασα σ’ αδιέξο-
δο. Έπαθα κοκομπλόκο. 
Με πιάνει τρόμος του κε-
νού και έχω και ιλίγγους 
Κι άμα ρημαδοκοιμηθώ 

στον ύπνο βλέπω σβίγγους».  
Προβληματισμένη και φορτισμένη 
μετά το θάνατο του πατέρα της, 
Αγαμέμνονα, τον οποίο σκότωσε 
η μητέρα της, η Κλυταιμνήστρα 
μαζί με τον εραστή της, Αίγισθο, 
περιμένει τον αδερφό της, Ορέ-
στη, να γυρίσει έπειτα από χρόνια 
απουσίας και να πάρει εκδίκηση για 
το θάνατο του πατέρα τους. Πραγ-
ματικά, ο Ορέστης έρχεται μαζί με 
το φίλο του, Πυλάδη και παρέα με 
τον Παιδαγωγό του σκαρφίζονται 
διάφορους τρόπους εκδίκησης.  
Τι γίνεται όμως, όταν εμφανίζεται το 
φάντασμα του Αγαμέμνονα; Όταν ο 
Ορέστης αδυνατεί ν’ αποφασίσει να 
σκοτώσει την μητέρα του; Πόσες 
ανατροπές μπορούν να συμβούν; 
Τελικά, η Ηλέκτρα θα βρει λύση ή 
θα τρελάνει και τον ψυχολόγο της; 
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππί-
δης, Άννα Παναγιωτοπούλου 
Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Ελι-
σάβετ Κωνσταντινίδου, Γεράσιμος 
Σκιαδαρέσης, Δημήτρης Μαυ-
ρόπουλος, Κρατερός Κατσού-
λης, Πάνος Σταθακόπουλος, κ.α. 
ώρα έναρξης: 21.15 
Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (κανονι-
κό), 12 ευρώ (παιδικό: 6-12 ετών, 
μαθητικό: 13-17 ετών, φοιτητικό, 
ανέργων, ΑΜΕΑ). Ισχύουν εισιτήρια 
ΟΓΑ. 
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Τελικὰ ἦταν ἡ πρώτη μου φορά καὶ παρακαλῶ 
μὴν πηγαίνει το μυαλό σας έκεῖ ποὺ πῆγε για να 
μπορέσουμε να συνεννοηθοῦμε κάποια φορὰ. 
Ἀφῆστε με νὰ ολοκληρώσω πρῶτα. Ἔλεγα λοιπόν 
ὅτι ἦταν ἡ πρώτη μου φορά –καὶ εἶμαι σίγουρη 
ὅτι θὰ ’ναι ἡ τελευταία– ποὺ συμφώνησα μὲ τοὺς 
Ἀνεξέλεγκτους Ἕλληνες. Ο Τέρενς Κουίκ κατέθεσε 
ἐπερώτηση στὴ Βουλή, θίγοντας τὸ 
θέμα τῆς απαγόρευσης εισόδου στὴν 
χώρα τῆς Προέδρου τῆς Ἄνω Βουλῆς 
τῆς Ρωσίας. Ἀφήνω στην ἄκρη τα 
τραγικὰ και πολύ συγκινητικά ποὺ 
ἀνέφερε, ἂς ποῦμε τὴν προσβολὴ στὸ 
πρὀσωπο τοῦ Πούτιν ἀπ’αὐτὴν μας τὴν 
ενέργεια. Καλὰ, για κουζουλοὺς ψάχνει 
ο Τέρενς; Σιγὰ νὰ μὴν προσβληθεῖ ὁ 
Βλαδίμηρος απ’ τον Βουβουζέλο, τον 
τίποτα! (Ἂς βρῶ κάποτε ἕναν {1} μέσα 
στο ΠαΣοΚ, ποὺ νὰ μὴν εἶναι τίποτα 
ἢ ἀκόμη λιγότερο ἀπ’ τὸ τίποτα κι ἂς 
πεθάάάνω…)
Θὰ έξετάσουμε τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
καθεαυτὀ, ὅπως καὶ τὸ τὶ ἀποδείξαμε 
μ’ αὐτὴν μας τὴν ἄρνηση. Ξεκινάω 
λοιπόν: α) Ἡ Ρωσία κι ὁ πρόεδρὸς της 
εἶναι πολὺ μεγάλοι για νὰ προσβληθοῦν 
ἀπό… κλανιὲς. β) Ἔχοντας καταλάβει 
πῶς σκέπτεται ὁ Βλαδίμηρος, –ὅσο 
εἶναι δυνατὸν, δηλαδὴ, να γίνει κατανοητὸς ὁ 
τρόπος σκέψεως πρώην στελεχῶν τῆς KGB,– 
μπορῶ, έλευθέρως καὶ ἀβιάστως, νὰ καταλήξω 
στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐπίσκεψη τῆς κ. Βαλεντίνα 
Ματβιένκο προγραμματίστηκε γιὰ νὰ δοκιμάσει 
τὴν… ἀνύπαρκτη Ἑλληνικὴ διπλωματία. Θα μοῦ 
πείτε τώρα: «Τὶ λὲς, βρὲ εὐλογημένη;» Μωρὲ, ξέρω 
ἐγὼ τὶ λέω! Ἄλλοι δὲν παίρνουν εἴδηση τὶ συμβαίνει. 
Γιὰ να δοῦμε μήπως καταλήξουμε στὰ ἴδια:

1. Ἤξερε ὁ Βλαδίμηρος ὅτι ἡ κ. Ματβιένκο 
ἦταν στὸν κατάλογο με τὰ πρόσωπα ποὺ 
δὲν μποροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν χῶρες τῆς 
ΕΕ; Ἂν δὲν τὸ ’ξερε, εἶναι βλὰξ και ἀδαὴς 
και οἱ κατάσκοποὶ του σ’ ὅλες τὶς πρεσβεῖες 
τους (γιὰ νὰ πιάσουμε μόνο τοὺς… 
νόμιμους κατασκόπους) εἶναι γιὰ τὰ μπάζα. 
Ἔλα ὅμως ποὺ δὲν εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. 
Γατόνια εἶναι ὅλοι τους! Ἄρα καταλήγουμε 
στὸ ὅτι τὸ ἤξερε. 

2. Αφοῦ τὸ ’ξερε, γιατὶ μᾶς τὴν ἔστειλε ἢ, 
μᾶλλον, ἐπιχείρησε νὰ μᾶς τὴν στείλει; 
Μήπως, ὡς ἄλλος Διογένης, προσπαθοῦσε 
νὰ συνηθίσει στὴν ἄρνηση; (Τὴν ξέρετε 
την ἱστορία με τον Διογένη, ποὺ ζήταγε 
ἐλεημοσύνη ἀπὸ τ’ ἀγάλματα, δὲν τὴν 
ξέρετε;) Δὲν θα τὸ ’λεγα. Τότε γιατὶ 
ἀποφάσισε νὰ μὰς στείλει την κ. Ματβιένκο;

3. Ἐρώτηση κρίσεως τώρα: Μήπως ἤθελε 
νὰ δοκιμάσει την Ἑλληνικὴ διπλωματία (τὸ 
εἴπαμε ὅτι εἶναι ανύπαρκτη! Χαμηλόβαθμοι 
ὑπάλληλοι της Πρεσβείας των ΗΠΑ εἶναι 
ὅλοι οι ἐπικεφαλής. Γνώμη μου, εν τάξει; 

Ὅπως και γνώμη μου εἶναι ὅτι, ἂν θέλουμε 
ποτὲ νἀ ἀποκτήσουμε διπλωματία, θα 
πρέπει να προσλάβουμε ἕναν Τοῦρκο, νὰ 
τὸν ἑλληνοποιήσουμε καὶ νὰ τὸν ἔχουμε νὰ 
τὸν καμαρώνουμε!) και να διαπιστώσει κατὰ 
ποὺ πάει ἡ πίστη μας; (Γιὰ ἄλλη πίστη λέω 
καὶ άφῆστε στὴν ἄκρη τὰ θρησκευτικὰ).

Τώρα, μετὰ τὰ παραπάνω, πέστε μου ὅτι ἔχω 
ἄδικο, ἂν μπορεῖτε. Τὶς συμμαχίες του ψάχνει ὁ 
Βλαδίμηρος καὶ στὴν κρίση-πόλεμο τῆς Οὐκρανίας 
χρειάζεται συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη και στὸν 
ΟΗΕ. Μιὰ στιγμὴ τώρα, νὰ φάω μιὰ μπανάνα καὶ 
νὰ ξαναπάρω φόρα. Ὡραία ἦταν! Ποὺ «ὡραία» δὲν 
ἦταν μὲ τίποτα, ἀφοῦ τὸ ἐπίθετο «ὡραῖος» σημαίνει 
στὴν ὥρα του. Καλὰ, τὸ άφήνουμε αὐτὸ. Εὔγευστη 
ἦταν η μπανάνα ποὺ ἔφαγα! Πίσω στὸ θέμα μας 
τώρα.
Δὲν μοῦ λέτε: Μόνο ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία σᾶς 
ἔχει κάνει έντύπωση; Ἐκεῖνος ὁ ἄλλος, ὁ ἀκήρυκτος 
πόλεμος στὴν Μ. Ανατολὴ δὲν σας συγκινεῖ 
καθόλου; Ξεχάστηκα ὅμως: 4.000 χρόνια άκοῦμε 
για πολέμους έκεῖ κάτω, σὰν νὰ τὸ συνηθίσαμε 
πιὰ. Ναὶ, αλλὰ στὴν Οὐκρανία θὰ ’χουν σκοτωθεῖ 
καμιά 150αριὰ ὅλοι κι’ ὅλοι, ενῷ στὴν Γάζα μόνο τὰ 
παιδιὰ εἶναι τόσα, –μπορεὶ καἰ παραπάνω– καὶ τὰ 
παιδιὰ δὲν εἶναι στρατιῶτες, τὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ὁ 
ἐχθρὸς, τὰ παιδιὰ εἶναι ἁπλῶς παιδιὰ, οἱ πιο ἀθῶοι 
ἄνθρωποι!

Δὲν ξέρω τὶ ἔχουν μέσα στὰ μυαλὰ καὶ τὶς καρδιὲς 
τους οἱ ἑβραῖοι, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ κάνουν εἶναι μια 
σκέτη βαρβαρότητα. Ἄσε ποὺ πιστεύω ὅτι τώρα 
πιὰ κανεὶς ἀπ’ τοὺς δυὸ δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει, 
γιατὶ ἔχουν συνηθίσει τόσο πολύ στὶς ἐχθροπραξἰες, 
ποὺ, ἂν σταματήσουν και επικρατήσει εἰρήνη, δὲν 
θὰ ξέρουν τὶ νὰ κάνουν μετὰ. Δὲν πρόκειται βεβαίως 
νὰ ἐξετάσουμε ὅλους τοὺς πολέμους παγκοσμίως. 
Εἶναι γενικῶς παραδεδεγμένο στὶς ὑποκριτικὲς 
μας κοινωνίες, ὅτι μόνο οἱ Δυτικοὶ, οἱ ΗΠΑτζήδες 

πρῶτοι καὶ καλύτεροι, έχουν δικαίωμα ν’ ἀρχίζουν 
πολέμους, γιατὶ μάχονται ὑπὲρ τοῦ… ὡραίου, τοῦ 
μεγάλου καὶ τ’ ἀληθινοῦ, ποὺ τραγουδάγαμε κάποτε 
στους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, ἀλλὰ, ἔτσι ὅπως 
κατάντησαν κι αὐτοὶ, δὲν τὸ τραγουδᾶμε πλέον. 
Πᾶμε πίσω στὸν Πούτιν τώρα.

Ἡ κ. Ματβιένκο λοιπὸν ὑπέπεσε σὲ ἕνα 
ἀτόπημα: Ἐκδηλώθηκε ὑπὲρ τοῦ πολέμου 
στὴν Ούκρανία και οἱ ΗΠΑτζῆδες διέταξαν 
τοὺς τσανακογλεῖφτες, τοὺς Εὐρωπαίους, 
ὅλους στὸ τσεπάκι τοὺς ἔχουν, κυβερνήσεις 
καὶ ἀντιπολιτεύσεις και μὴν νομίζετε ὅτι 
ἡ ἀντιπολίτευση θὰ σᾶς σώσει, οὔτε ὁ 
ΣΥΡΙΖΑ οὔτε ἡ ΧΑ, στὸ κόλπο εἶναι ὅλοι! 
Θυμηθεῖτε τὸν πρωθυπουργὸ. Κατὰ των 
μνημονίων δὲν ἦταν; Ζάππειο 1, Ζάππειο 
2 και Ζαππειοαλακίες (με «μ» ἀκριβῶς στὴ 
μέση). Ἂν δὲν υπέγραφε τὰ μνημόνια και μὲ 
τὰ δυὸ χέρια, πρωθυπουργὸς δὲν γινότανε, 
ποὐ νὰ βάραγε τὸν κῶλο του κάτω, νὰ 
ἔτριβε το πιπέρι, ἀκόμη κι’ ἂν ἔπαιρνε το 
80% των ψήφων. Υπέγραψε καὶ ἔγινε! 
Ἔτσι καὶ οἱ ἀντιπολιτευόμενοι τώρα. Ἂν δὲν 
ὑπέγραφαν, δὲν πήγαιναν πουθενὰ. Κλείνει 
ἡ παρένθεση. Ἐντυπωσιαστήκατε ποὺ τὴν 
ἔκλεισα ἢ έπειδὴ δὲν καταλάβατε ὅτι τὴν 

εἶχα ανοίξει;

Διέταξαν λοιπόν οἱ ΗΠΑτζῆδες τοὺς 
τσανακογλεῖφτες τους στὴν Εὐρώπη νὰ βάλουν 
στὴν λίστα και τὴν κ. Ματβιένκο, γιὰ νὰ μὴν μπορεῖ 
νὰ πάει πουθενὰ καὶ οἱ ὑποτακτικοὶ ὑπάκουσαν 
ἀμέσως. Φυσιολογικά ὄλ’ αὐτὰ, αφοῦ οἱ ἡγέτες 
μας δὲν κουβαλοῦν ὅλα τὰ μἐλη τῆς ἀντρικῆς τους 
ἀνατομίας μαζὶ τους, (οἱ γυναῖκες ἡγέτιδες δὲν 
ξέρω τὶ δὲν κουβαλοῦν) καὶ μόνο για κοκορομαχίες 
στὰ Κοινοβούλα κάνουν. Ἂν δὲν ὑπάκουαν, τὶ σόι 
ὑποτακτικοὶ θὰ ἦταν; Ἐκεῖνο ποὺ μὲ ἐντυπωσιάζει 
ἐμένα εἶναι ὅτι δὲν βρέθηκε ἕνας νὰ αρνηθεῖ, ἔτσι 
ἀπὸ περιέργεια, βρε ἀδελφὲ. Τὶ θὰ ἔκαναν οἱ 
ΗΠΑτζῆδες στὴν Ἰσπανία, ἂς ποῦμε; Απόβαση 
πεζοναυτῶν; Δὲν πιστεύω!

Ἂν ὁ Βουβουζέλος ἐπέτρεπε τὴν εἴσοδο τῆς κ. 
Ματβιένκο, τὶ θὰ γινότανε. Εἶμαι περίεργη, φίλοι 
μου, τὸ ἔχω ἀπό μικρὴ. Καὶ ἀφοῦ δὲν θὰ γινότανε 
τίποτα, θα θέλετε νὰ σᾶς πω τώρα γιατὶ δὲν τῆς 
ἐπιτρέψαμε τὴν εἴσοδο. Θα σᾶς το πῶ κι’ αὐτὸ, 
μυστικὰ δὲν σᾶς κράτησα ποτὲ!

Δώσαμε ἄλλη μιὰ πιστοποίηση στοὺς ΗΠΑτζῆδες 
ὅτι τὸ πετρέλαιὸ μας καὶ τὰ λοιπὰ ὀρυκτὰ μας θὰ 
πάνε κατὰ ΗΠΑ μεριὰ, ὅταν ἔλθει τὸ πλήρωμα 
τοῦ χρόνου. Αὐτὴ εἶναι πίστη σὲ… συμμαχίες! Καὶ 
τότε οἱ ΗΠΑτζῆδες θὰ κρατὰνε τὴν Εὐρώπη ἀπ’τὰ 
οὔμπαλα καὶ θὰ τοὺς τὰ σφίγγουνε κιόλας. Κι’ οἱ 
Εὐρωπαῖοι ἡγέτες χτενίζονται… Λέτε νὰ ξυπνήσουν 
ποτὲ;

Ἡ φίλη σας
Άθηνᾶ
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Ο Παλαμήδης, σύμφωνα με την 
ελληνική μυθολογία, ήταν γιος 
του Ναύπλιου και της Κλυμένης 
(ή της Ησιόνης ή της Φιλύρας), 
αδελφός του Οίακα και του 
Ναυσιδέμοντα από όπου και 
οι σχετικοί όροι για την ναυσι-
πλοΐα. Φημιζόταν για την σοφία 
και την επινοητικότητά του[1] 
και λέγεται πως είχε επινοήσει 
μερικά από τα γράμματα, με 
την μετατροπή των φοινικικών 
στοιχείων[2] σε γράμματα του 
ελληνικού αλφαβήτου. Θεωρεί-
ται επίσης εφευρέτης της ναυ-
τιλίας, των φάρων των μέτρων 
και των σταθμών, των νομισμά-
των, καθώς και της διαίρεσης 
του χρόνου σε ώρες, ημέρες και 
μήνες, αλλά και παιχνιδιών (επι-
τραπέζιων και στρατηγημάτων). 
Τα παιχνίδια αυτά ονομάζονται 
και του Παλαμήδους ή αθύρμα-
τα ή πεσσοί ή πεττοί, κύβοι κ.α. 
Το κάστρο του Παλαμηδίου στο 
Ναύπλιο πήρε το όνομά του.

Ετυμολογία
Για την ετυμολογία του ονόμα-
τος «Παλαμήδης» υπάρχουν 
δύο κύριες εκδοχές. Κατά τη 
μία, προέρχεται από το ρήμα 
«παλαμάομαι» που σημαίνει 
εξυφαίνω και εφευρίσκω, δηλα-
δή ο «εφευρέτης, που μηχανεύ-
εται σχέδια». Κατά τη δεύτερη, 
μπορεί να προέρχεται από το 
ρήμα «παλαίω» (=παλεύω) και 
το «μήδομαι» (=σκέφτομαι, συμ-
βουλεύω), δηλαδή «αυτός που 
σκέφτεται τη μάχη και δίνει συμ-
βουλές γι´αυτήν».

Εκδοχές καταδίκης του
Ο μύθος αυτός αναφέρει ότι 
στις αρχές του Τρωικού πολέ-
μου συμμετείχε στις πρεσβείες 
των Ελλήνων προς τους Τρώες, 
που ζητούσαν την παράδοση 
της Ελένης. Το μίσος του Οδυσ-
σέα του οποίου ο Παλαμήδης 
ανακάλυψε το τέχνασμα [3]που 
μεταχειρίστηκε για να αποφύ-
γει την εκστρατεία προκάλεσε 
το θάνατό του. α[›] Ο Οδυσσέ-
ας έκρυψε στη σκηνή του Πα-
λαμήδη πλαστό γράμμα του 
Πριάμου και χρήματα· κατόπιν 
τον κατηγόρησε για προδοσία, 
και, αφού ανακαλύφθηκαν τα 
πλαστά τεκμήρια, ο Παλαμήδης 
αφέθηκε στην οργή του ελληνι-
κού στρατού, που τον λιθοβόλη-
σε. Οι πηγές όμως φανερώνουν 
και άλλη αιτία για την έχθρα του 
Οδυσσέα προς τον Παλαμήδη. 
Όταν ο στρατός των Αχαιών 
πεινούσε, έστειλαν τον Οδυσ-
σέα στην Θράκη να βρει σιτά-
ρι. Γύρισε όμως άπρακτος. Σαν 
τον ειρωνεύθηκε ο Παλαμήδης, 
ο Οδυσσέας του απήντησε ότι 

ούτε εκείνος θα τα κατάφερνε, 
όσο έξυπνος και αν ήταν. Τότε 
ο Παλαμήδης πήγε ο ίδιος στην 
Θράκη και γύρισε με μεγάλα 
φορτώματα σιτάρι.[4]

Κύριο λήμμα: Υπέρ Παλαμήδους 
Απολογία
Ἀδίκως χρῆσθαι τῇ ῥητορικῇ 
Ελένης εγκώμιον [5]    
«δισσῶν (χάρη δύο πραγμάτων) 
γάρ τούτων ἔνεκα πάντες πάντα 
πράττουσιν, ή κέρδος τι μετι-
όντες (επιδιώκοντες) ή ζημίαν 
φεύγοντες· ὄσα δέ τούτων ἔξω 
πανουργεῖται κακῶς ἐμαυτόν 
ἐποίουν ταῦτα [γάρ] πράττων, 
οὑκ ἄδηλον· προδιδούς γάρ τήν 
Ἑλλάδα προοὑδίδουν ἐμαυτόν, 
τοκέας, φίλους, ἀξίωμα προ-
γόνων, ἱερά πατρώια, τάφους, 
πατρίδα τήν μεγίστην τῆς Ἑλλά-
δος. ἄ δέ πᾶσι περί παντός ἐστι, 

ταῦτα ἄν τοῖς ἀδικηθεῖσιν (όσων 
έχουν αδικήσει) ἐνεχείρισα [;])».
Γοργίας, Υπέρ Παλαμήδους 
Απολογία, 19.
* Ο Παλαμήδης σκιαγραφεί τα 
πιθανά κίνητρα του Οδυσσέα 
υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ο 
θάνατος καθαυτός που δεν δέ-
χεται, αλλά τον θάνατο εν ατιμία 
§ 1-6.
Αναπτύσσει τα επιχειρήματα 
γύρω από την μη δυνατότητα να 
κάνει προδοσία (ἀδύνατος εἱμί 
τοῦτο πράττειν) § 6-12.
 Απευθύνεται στους δικαστές 
και αναφέρεται στο πρόσωπό 
του. Το κάνει όχι για να παινευ-
θεί αλλά γιατί το επιβάλλουν οι 
περιστάσεις § 28-32.
 Θέτει τους δικαστές μπροστά 
στις συνέπειες μια άδικης από-
φασης, αφού δεν απεδείχθη 
ούτε ότι αδίκησε ούτε ότι η 

κατηγορία ήταν αξιόπιστη (φα-
νεράν οὑδεμίαν ἀδικίαν οὑδ΄ 
πιστήν αἱτίαν ἀποδείξαντες) § 
33-36.

Κρίσεις
Ο Όμηρος δεν αναφέρει κα-
θόλου τον Παλαμήδη στα δύο 
έπη του.[6] Τον συναντούμε για 
πρώτη φορά στα Κύπρια, απ΄ό-
που παρέλαβαν την ιστορία του 
και τη διαμόρφωσαν ποικιλο-
τρόπως οι τραγικοί Αισχύλος και 
Ευριπίδης, όπως φαίνεται από 
μερικά αποσπάσματα που έχουν 
σωθεί του Ναυπλίου και του Υγί-
νου αντίστοιχα.
Ο Ξενοφών μαρτυρεί ότι ο Πα-
λαμήδης τιμήθηκε, μαζί με άλ-
λους ήρωες, από τους θεούς[7] 
και στην Απολογία Σωκράτους 
ρητά λέγει ότι του είναι παρήγο-
ρη η συνάντηση με τον Παλαμή-
δη τον οποίον εξυμνούν περισ-

σότερο από τον Οδυσσέα που 
τον θανάτωσαν άδικα.β[›]
Οι σοφιστές τον θεωρούσαν 
υπόδειγμα τους και είχαν εκμε-
ταλλευτεί όλα όσα διηγούνταν 
γι΄αυτόν.
Παντού εμφανίζεται ως ένας 
από τους σοφότερους Έλληνες, 
γι΄αυτό και υπάρχουν χαρακτη-
ριστικές παροιμιώδεις εκφρά-
σεις, όπως Παλαμήδους εξεύρη-
μα, Παλαμήδους σοφώτερος και 
Παλαμήδους βούλευμα.
Σημειώσεις
 α: Ο Οδυσσέας, πάλι, δεν ήθελε 
να πάει στον πόλεμο γιατί ο μά-
ντης της Ιθάκης Αλιθέρσης είχε 
προφητεύσει ότι, αν πήγαινε 
στον πόλεμο, θα γύριζε μόνον 
ύστερα από είκοσι χρόνια, ολο-
μόναχος και αγνώριστος. Προ-
σποιήθηκε τον τρελό: έζεψε στο 
αλέτρι του ένα άλογο και ένα 
βόδι, φόρεσε μια σκούφια σαν 
εκείνη του Ηφαίστου στο κεφάλι 
και άρχισε να ρίχνει στο αυλάκι 
αλάτι αντί για σπόρο.[8][9]
 β: «ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι ὅτι ἀδίκως 
ἀποθνῄσκω, διὰ τοῦτο μεῖον 
φρονητέον: οὐ γὰρ ἐμοὶ ἀλλὰ 
τοῖς καταγνοῦσι τοῦτο αἰσχρόν 
[γάρ] ἐστι. παραμυθεῖται δ᾽ ἔτι 
με καὶ Παλαμήδης ὁ παραπλησί-
ως ἐμοὶ τελευτήσας: ἔτι γὰρ καὶ 
νῦν πολὺ καλλίους ὕμνους πα-
ρέχεται Ὀδυσσέως τοῦ ἀδίκως 
ἀποκτείναντος αὐτόν» Απολο-
γία Σωκράτους (Ξενοφών), 26
Παραπομπές
 Hildesheim, Tragicorum 
graecorum fragmenta (Απο-
σπάσματα), ed. A. Nauck, 1964, 
Λουκιανός, Δίκη συμφώνων, § 5, 
Λουκιανός , Περί του οίκου (De 
domo), 30, Απολλόδωρος , Επι-
τομή VI, 7-11.
 Ισοκράτης, Ελένη, 3 «Ἀδίκως 
χρῆσθαι τῇ ῥητορικῇ, ὺπόθεσις 
ἄτοπος καί παράδοξος... ψευδῆ 
μηχανῆσθαι τόν λόγον».
Ιωάννης Κακριδής, Ελληνική μυ-
θολογία, 1-5, Εκδοτική Αθηνών, 
τομ. 1, σ. 93 κ. επ. εξηγεί: «την 
σιωπή του Ομήρου από το γεγο-
νός ότι τα ομηρικά έπη αρχίζουν 
με τον τελευταίο χρόνο του πο-
λέμου. Ο Όμηρος δεν ήθελε, 
προφανώς να μειώσει την φήμη 
του Οδυσσέα.»
 Ξενοφών, Κυνηγετικός, Ι,2
Από την χαμένη τραγωδία του 
Σοφοκλή, Οδυσσεύς μαινόμε-
νος τα αποσπάσματα 462-468, 
The Loeb Classical Library, 1996
Οι μεταγενέστεροι του Σοφο-
κλή τον μύθο αυτό το πίστωσαν 
στον Οδυσσέα και εις βάρος του 
Αχιλλέα που φέρεται να είχε κα-
ταφύγει στην Σκύρο.
Πηγή: http://el.wikipedia.org
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Το ποδήλατο είναι ένα αρκετά δι-
αδεδομένο μέσο μετακίνησης σε 
όλη την Ευρώπη.Παρότι οι βιώ-
σιμες μεταφορές παίζουν όλο και 
πιο σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των πόλεων, οι πολίτες 
στην Ελλάδα δεν είναι ενημερω-
μένοι και εξοικειωμένοι με αυτές 
τις πρακτικές. Οι όποιες προσπά-
θειες γίνονται σήμερα σε τοπικό 
ή εθνικό επίπεδο αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες λόγω της απουσίας ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης, 
αλλά και παγιωμένων συνηθειών. 
Παρά το γεγονός ότι το ποδήλα-
το στο παρελθόν χρησιμοποιόταν 
ευρέως σε όλη την Ευρώπη- από 
το Βορρά ως το Νότο- σαν μέσο 
μετακίνησης, σήμερα στις Νο-
τιοευρωπαϊκές - Μεσογειακές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδας, η χρήση του 
δεν είναι και τόσο διαδεδομένη. 
Ο βασικότερος λόγος είναι γιατί 
θεωρείται ένα ξεπερασμένο μέσο 
μετακίνησης, ένα παιχνίδι για παι-
διά ή μια αθλητική δραστηριότη-
τα. Συγχρόνως, υπάρχει μια γενική 
αντίληψη, ότι για να χρησιμοποιή-
σει κάποιος ποδήλατο στις μετακι-
νήσεις του, χρειάζεται μία επίπεδη 
πόλη, ένα ήπιο και όχι υγρό κλίμα 
και απουσία δυνατών ψυχρών ανέ-
μων.Στην πραγματικότητα, όμως, 
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες συν-
θήκες, οι οποίες να εμποδίζουν τη 
μετακίνηση με ποδήλατο, ιδιαίτερα 
στην πόλη. Με κατάλληλο ρουχι-
σμό, απαραίτητο εξοπλισμό και ένα 
ποδήλατο είναι δυνατή η μετακίνη-
ση ακόμα και σε ορεινές περιοχές. 
Δυο χώρες που διαθέτουν την απα-
ραίτητη υποδομή για τη χρήση 
του είναι η Ολλανδία και τη Δανία. 
Αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη 
υπάρχουν παραδείγματα πόλε-
ων, χωριών, δήμων ή και κρατών, 
που προωθούν τη χρήση του πο-
δηλάτου μέσα από ολοκληρωμέ-
να προγράμματα ανασχεδιασμού 
των μετακινήσεων (τοπικής ή ευ-
ρύτερης εμβέλειας), εκστρατείες 
ενημέρωσης για τις βιώσιμες με-
τακινήσεις, ανεξάρτητες πρωτοβου-
λίες πολιτών και δημοτικών αρχών. 
 
-Στην Πάρμα, μία πόλη της νότι-
ας Ιταλίας (176.000 κάτοικοι), το 
19% των μετακινήσεων γίνεται με 
ποδήλατο. Το αντίστοιχο ποσο-
στό του Άμστερνταμ (με περίπου 
1.000.000 κατοίκους) είναι 20%. 
-Στην Ferrara (160.000 κάτοικοι) 
το 31% των καθημερινών μετα-
κινήσεων γίνεται με ποδήλατο. 
-Η Σουηδία, που είναι βόρεια και 
κρύα χώρα, το 33% των μετακινή-
σεων στην πόλη Vasteras (115.000 
κάτοικοι) γίνεται με ποδήλατο. 
-Η Ελβετία, δεν είναι μια επίπε-
δη χώρα, στη Βασιλεία (230.000 
κάτοικοι), όμως, το 23% των κα-
τοίκων χρησιμοποιεί το ποδή-
λατο στις καθημερινές του με-
τακινήσεις και στη Βέρνη το 7%. 
-Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια υγρή 
χώρα, στο Κέιμπριτζ (100.000 κάτοι-

κοι), ωστόσο, το 27% των μετακινή-
σεων γίνεται με ποδήλατο.
-Στη Νορβηγία, στο Trondheim, 
το ποσοστό των μετακινήσεων με 
ποδήλατο είναι 8%. Λόγω της ορει-
νής του μορφολογίας, η πολιτεία 
έφτιαξε το πρώτο σύστημα «τελε-
φερίκ - ποδηλάτων» στον κόσμο. 

Τι γίνεται σε άλλες πόλεις;
Ferrara - Ιταλία 

Η Φεράρα, μία μικρή πόλη της 
Ιταλίας, έχει 140.000 κατοίκους 
και 100.000 ποδήλατα. Δεν είναι 
μία επίπεδη πόλη, έχει καταφέ-
ρει, όμως, να αυξήσει τη χρήση 
του ποδηλάτου- πάνω από το 
30% των μετακινήσεων- μέσα από 
μία σειρά μέτρων και υποδομών: 
-Το κέντρο της πόλης είναι πεζο-
δρομημένο με ελεύθερη πρόσβαση 
στους ποδηλάτες. Στο παλιό κέντρο 
της πόλης, η πολιτεία αντικατέστησε 
τις παλιές πέτρες με πλάκες 80cm για 
πιο άνετη και ασφαλή μετακίνηση.  
-Το δίκτυο των ποδηλατικών δι-
αδρομών της πόλης, στις οποίες 
οι πεζοί και οι ποδηλάτες έχουν 
προτεραιότητα σε σχέση με τα 
αυτοκίνητα, αυξάνεται συνεχώς. 
-Στους μονόδρομους υπάρ-
χουν διπλές λωρίδες κυ-
κλοφορίας ποδηλάτων.  
-Υπάρχουν 2.500 δωρεάν θέσεις 
πάρκινγκ ποδηλάτων, 330 φυλασ-
σόμενες , και 800 θέσεις στον κε-
ντρικό σταθμό τρένων.
Bilbao & Biscay - Ισπανία 
 
Στην επαρχία του Biscay, στη χώρα 
των Βάσκων, που αποτελείται από 
διάφορες μεγάλες πόλεις, όπως το 
Μπιλμπάο, η πολιτεία προωθεί ένα 
πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου 
ποδηλατοδρόμων 200χλμ., που θα 
συνδέει τα αστικά κέντρα, τις μικρές 
πόλεις και τα χωριά της επαρχίας, 
σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες 
των καθημερινών μετακινήσεων. 

Στόχος του προγράμματος είναι η 
βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής μέσω της μειωμέ-
νης χρήσης αυτοκινήτου και ταυτό-
χρονα η ενίσχυση της τοπικής οικο-
νομίας, ιδίως του τουρισμού, μέσω 
της προώθησης της χρήσης του πο-
δηλάτου και οικονομικών δραστη-
ριοτήτων που σχετίζονται με αυτό. 
Μια σειρά έργων υποδομής 
υποστηρίζουν τη δημιουργία 
του δικτύου, με τη αξιοποίηση:  
-50 χλμ. σιδηροδρομικών γραμ-
μών που βρίσκονται εν αχρηστία. 
-80 χλμ. μονοπατιών και 40 χλμ. 
μονοπατιών σε δασικές εκτάσεις.  
-20 χλμ. πεζοδρόμων ή ποδηλατο-
δρόμων ειδικά για την υλοποίηση 
του δικτύου.
           

Δουβλίνο – Ιρλανδία 
Στο Δουβλίνο οι στατιστικές πριν το 
1994 έδειχναν, ότι οι κάτοικοι προ-
τιμούσαν το συγκεκριμένο μέσο για 
τις καθημερινές μετακινήσεις τους. 
-11% των Δουβλινέζων πηγαίνει 
στη δουλειά του με το ποδήλατο. 
-5% των ταξιδιών γί-
νεται με ποδήλατο. 
-18% των κατοίκων θα χρησιμο-
ποιούσε ποδήλατο, εφόσον υπήρ-
χαν οι κατάλληλες υποδομές. 
-16% των Δουβλινέζων, που 
χρησιμοποιούσε ποδήλατο πε-
ριστασιακά, θα το χρησιμοποι-
ούσε περισσότερο, εάν υπήρ-
χαν οι κατάλληλες υποδομές. 
-34% του πληθυσμού ανέμενε 
από την πολιτεία να προωθήσει 
και να υλοποιήσει τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις ή υποδομές, προκει-
μένου να μπορεί να χρησιμοποι-
εί το ποδήλατο ως μέσο για τις 
καθημερινές του μετακινήσεις. 
 
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Μεταφορών προώθησε ένα 
πενταετές πρόγραμμα (1994-1999) 
ετήσιου προϋπολογισμού 3.000.000 

€, δημιουργίας 120 χλμ. δικτύου 
ποδηλατοδρόμων και διαδρομών 
κατάλληλων για τη χρήση ποδη-
λάτου, με επιχορήγηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Το διάστημα 1996 
-1997, 50 χλμ. του δικτύου ήταν 
ήδη έτοιμα. Επιπροσθέτως, η πο-
λιτεία είχε στο μελλοντικό της σχε-
διασμό, να μετατρέψει το 15% των 
υπαρχόντων θέσεων στάθμευσης 
αυτοκινήτων σε θέσεις στάθμευσης 
ποδηλάτων. Σαν αποτέλεσμα του 
προγράμματος, εκτός από την προ-
ώθηση και αύξηση της χρήσης του 
ποδηλάτου στις καθημερινές μετα-
κινήσεις των Δουβλινέζων, 10.000 
τουρίστες καταφθάνουν κάθε χρό-
νο στο Αεροδρόμιο του Δουβλίνου 
με ποδήλατο!
Freiburg – Γερμανία 
Στο Φράιμπουργκ της Γερμανί-
ας, από το 1976 έχει προωθη-
θεί η χρήση του ποδηλάτου ως 
μέσου καθημερινών μετακινή-
σεων και έχει υιοθετηθεί η αντί-
στοιχη πολιτική κινητικότητας.  
-Σταδιακά, όλο το κέντρο της 
πόλης πεζοδρομήθηκε και ανα-
πτύχθηκαν οι γραμμές του τραμ. 
-Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο 135 
χλμ. ποδηλατικών διαδρομών από 
την πεζοδρόμηση της πόλης και την 
αλλαγή πολιτικής μετακινήσεων. 
-Η χρήση του ποδηλάτου διπλα-
σιάστηκε μεταξύ 1976 και 1992. 
-Σήμερα, πάνω από το 20% των με-
τακινήσεων γίνεται με ποδήλατο. 
Παρά την έντονη αρχική αντίδραση 
των καταστηματαρχών και εμπό-
ρων του κέντρου, σήμερα οι περισ-
σότεροι δηλώνουν ότι η πεζοδρό-
μηση όχι μόνο τους ευνόησε, αλλά 
θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα. 
Στρασβούργο – Γαλία
 
Την ίδια χρονική περίοδο με το 
Φράιμπουργκ, προωθήθηκε μία 
αντίστοιχη πολιτική μετακινήσε-
ων και στο Στρασβούργο. Στόχος 

ήταν το 25% των μετακινήσεων 
να πραγματοποιείται με ποδή-
λατο. Απαγορεύτηκε στο κέντρο 
της πόλης η είσοδος των αυτοκι-
νήτων και επανεγκαταστάθηκαν 
οι γραμμές του τραμ. Το 1988 οι 
μετακινήσεις με ποδήλατο ήταν 
στο 8%, ενώ το 1994 στο 12%. 
Αυτή τη στιγμή το Στρασβούργο έχει: 
-77 χλμ. ποδηλατοδρό-
μων και ειδικών μονοπατιών. 
-12 χλμ. μονοδρόμων και 15χλμ. 
πεζοδρόμων, στους οποί-
ους επιτρέπεται το ποδήλατο. 
-Ορισμένους λεωφορειόδρομους 
ανοιχτούς στους ποδηλάτες.
Γενεύη  - Ελβετία 
Το 1987, η Γενεύη αποφάσισε να 
χρηματοδοτήσει ένα έργο δη-
μιουργίας 13 ποδηλατικών δι-
αδρομών κόστους 4.000.000 €. 
-Μέσα σε 10 χρόνια, κατάφερε να 
διπλασιάσει το ποσοστό μετακινή-
σεων με ποδήλατο από 2% σε 4%. 
-Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της 
χρήσης ποδηλάτου είναι 0,5%. 
-Σε περιοχές χωρίς έργα υποδο-
μής, η χρήση του ποδηλάτου δεν 
σημείωσε καμία ιδιαίτερη πρόοδο. 
-Το διάστημα 1996-1997, η Πολιτεία 
υλοποίησε μία καμπάνια ενημέρω-
σης κόστους 100.000€, με σκοπό 
την προώθηση της χρήσης ποδηλά-
του στις καθημερινές μετακινήσεις.  
-Κάθε χρόνο δημοσιεύει ανανεωμέ-
νο χάρτη με ποδηλατικές διαδρο-
μές.
Π η γ έ ς : 
J.Dekoster, U.Schollaert: 
“Cycling: the way ahead for 
towns and cities”, 1999: Office 
of the Official Publications 
of European Communities 
http://www.mobilityweek-europe.
org/index.php?lang=en

Πηγή: www.medsos.gr
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και η δίαιτα το καλοκαίρι!!!
Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.

tountadiet.gr

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας και, 

όπως ακριβώς όλα τα υπόλοιπα όργανα, χρειάζεται φροντίδα 

και καλή  δίαιτα. Η ισορροπημένη δίαιτα που διακρίνεται από 

την ποικιλία υγιεινών τροφίμων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευερ-

γετική για το δέρμα και την υγεία μας γενικότερα.

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα μικροθρεπτικά συστατικά που το 

δέρμα έχει περισσότερη ανάγκη, π.χ.:

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου.

Η βιταμίνη Α είναι επίσης απαραίτητη για υγιή και όμορφη σε όψη επιδερμίδα.

Το σελήνιο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της δερματικής ξηρότη-

τας.

Ο ψευδάργυρος βοηθά στην επούλωση πληγών του δέρματος.

Τα αντιοξειδωτικά μπορεί να μειώσουν τις ζημιές από την έκθεση στον ήλιο.

Αν έχετε μια διατροφή ισορροπημένη με πολλά φρούτα και λαχανικά, δημητριακά 

ολικής αλέσεως, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και γαλακτοκομικά προϊόντα χα-

μηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, θα καλύψετε τις ανάγκες σε όλα αυτά τα θρεπτικά 

συστατικά.

Για να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να ενισχύσουμε την κατανάλωση των κατώθι:

Φράουλες, όντας πλούσιες σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά.

Blueberries, που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά, αν δεν έχουν τόσο μεγάλη 

περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, όπως φράουλες.

Κόκκινα, πορτοκαλί, κίτρινα και σκούρα πράσινα φρούτα και λαχανικά, των οποίων 

οι χρωστικές ουσίες περιέχουν αντιοξειδωτικά, όπως το λυκοπένιο και οι πρόδρομες 

ουσίες της βιταμίνη Α.

Στρείδια, που είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, ενώ παραμένουν χαμηλά σε λιπαρά.

Σολομός, καθώς είναι άριστη πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και των πρωτεϊνών, χωρίς 

να είναι πλούσιος θερμίδες.

Brazilnuts, με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε σελήνιο και μονοακόρεστα λίπη, αλλά 

είναι πλούσια σε θερμίδες.

Πράσινο τσάι, του οποίου οι πολυφαινόλες μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία 

του δέρματος σας από την ηλιακή ακτινοβολία.

Μπορούμε επίσης να περιορίσουμε την κατανάλωση των ιδιαίτερα επεξεργασμένων 

τροφίμων που περιέχουν πολλή ζάχαρη, λιπαρά και αλάτι/νάτριο.

Μη ξεχνάτε να πίνετε άφθονο νερό ή άλλους ηλεκτρολύτες!!!!

Του Άγγελου Τράκα, Λογοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνερ-
γάτης Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρονων Προγραμ-
μάτων Ειδικών Θεραπειών

     Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή της φυσιολογικής ροής και του 
ρυθμού της ομιλίας. Η έναρξη της διαταραχής είναι μεταξύ 2 και 
7 ετών (στο 98% των περιπτώσεων αρχίζει πριν την ηλικία των 10 
ετών). Η διαταραχή είναι πιο συχνή στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια 
σε αναλογία 3:1. Είναι σημαντικό ν αναφερθεί ότι μελέτες δείχνουν 
ότι το 80% των ατόμων με τραυλισμό αποκαθίστανται πριν την ηλι-
κία των 16 ετών. 
     Συνήθως παρατηρούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- επαναλήψεις ήχων και συλλαβών
- επιμηκύνσεις ήχων

- σπασμένες λέξεις (παύσεις μέσα σε μια λέξη)
- ακουστό ή σιωπηλό μπλοκάρισμα (γεμάτες ή μη γεμάτες παύσεις στην ομιλία)
- επαναλήψεις μονοσύλλαβων ολόκληρων λέξεων (π.χ. Τον-Τον-Τον-Τον βλέπω)
- περιφράσεις (υποκαταστάσεις λέξεων για την αποφυγή προβληματικών λέξεων)
- λέξεις παραγόμενες με υπερβολική σωματική ένταση 
     Διακρίνουμε δύο είδη τραυλισμού:
     Τον τονικό, με χαρακτηριστικό το «μπλοκάρισμα» της φωνής και την αδυναμία του παι-
διού να προφέρει κάποιον  ήχο για κάποιες στιγμές, ο οποίος συνοδεύεται από κινήσεις του 
προσώπου, του λαιμού. Τον κλονικό τραυλισμό, με κύριο χαρακτηριστικό την ακούσια επα-
νάληψη για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο φωνημάτων της πρώτης συλλαβής της λέξης. 
Όλα τα παιδιά δεν τραυλίζουν με τον ίδιο τρόπο και επηρεάζονται από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Ανάμεσα στα 5 με 10 χρόνια ξεκαθαρίζει η εξέλιξη του τραυλισμού.
     Το στρες και το άγχος επιδεινώνουν τον τραυλισμό, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πίεση επικοι-
νωνίας, όπως το να πει το παιδί το μάθημα στην τάξη ή να μιλήσει στον κόσμο. Συχνά, ο 
τραυλισμός εξαφανίζεται όταν το άτομο διαβάζει, τραγουδά ή μιλά σε ζώα.
 
     Πολλές φορές, οι γονείς αναφέρουν ότι παρατήρησαν τα πρώτα συμπτώματα τραυλι-
σμού έπειτα από ένα φόβο ή ένα τραυματικό γεγονός. Αργότερα, στην παιδική ηλικία ή 
την εφηβεία μπορεί να παρουσιαστεί τραυλισμός κάποιες φορές αιφνίδια, ύστερα από ένα 
συναισθηματικό σοκ.
     Τα παιδιά με τραυλισμό περιγράφονται ως εσωστρεφή και αγχώδη ή, αντίθετα, επιθετικά 
και παρορμητικά. Οι αντιδράσεις τους εξαρτώνται από την ιδιοσυγκρασία τους και το περι-
βάλλον τους.                                        
     Αιτιολογικοί παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, οι νευρολογικές διαταραχές ή οι δι-
αταραχές της πλευρίωσης εμπλέκονται στην εμφάνιση της διαταραχής. Σημαντικό ρόλο 
φαίνεται να παίζει και η στάση των γονιών όπου υπερβολικό άγχος για τον τρόπο ομιλίας 
των παιδιών τους μπορεί να ενισχύσει τα αισθήματα φόβου και να εγκαταστήσει ένα φυσι-
ολογικό «τραυλισμό».
     Η θεραπεία του τραυλισμού πρέπει να ξεκινά μεταξύ 5-7 ετών.               
Απαιτείται λογοθεραπεία, η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική όταν συνδυάζεται με ψυχο-
λογική στήριξη. 
     Κάθε εξατομικευμένη βοήθεια προϋποθέτει και τη συνεργασία τόσο του οικογενειακού 
περιβάλλοντος όσο και του σχολικού. Αναγκαίο είναι οι γονείς αλλά και ο δάσκαλος του παι-
διού να τηρούν συμβουλές- υποδείξεις του λογοθεραπευτή και του ψυχολόγου, με απώτερο 
πάντοτε στόχο την μέγιστη βοήθεια του παιδιού. Βοηθητικό για το παιδί είναι να το ακούνε 
προσεκτικά, όταν μιλά, χωρίς παρεμβολές και υποδείξεις που σχετίζονται με διόρθωση και 
να του αφιερώνουν το χρόνο που χρειάζεται για να εκφραστεί.                                     
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν σημαντικά 
στην ομιλία αλλά και στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Η κριτική από την πλευρά του γονέα 
και του δασκάλου για τον τρόπο που το παιδί μιλά, η λεκτική μεταβίβαση του άγχους ιδιαί-
τερα των γονιών με φράσεις του τύπου «ηρέμησε», «σκέψου προτού μιλήσεις», «μίλα πιο 
αργά» επιδεινώνουν τη διαταραχή, αυξάνοντας το άγχος του παιδιού και συσσωρεύοντας 
αισθήματα χαμηλής  αυτοεκτίμησης  και αυτοαντίληψης. 

Διαταραχή της φυσιολογικής ροής της ομιλίας
19
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απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Προσοχή στην ηλιακή 
ακτινοβολία

Συνελήφθη 
και ο Χριστόδουλος Ξηρός! 
Συνελήφθη το πρωί και ο Χριστόδουλος Ξηρός στο Μο-
ναστηράκι, κάτω από τις ίδιες σχεδόν συνθήκες που πιά-
στηκε ο Νίκος Μαζιώτης!

Η μόνη σοβαρή διαφορά είναι ότι ο αδίστακτος Ξηρός 
πιάστηκε έξω από το σουβλατζίδικο του «Μπαϊρακτά-
ρη», ενώ η σύλληψη του αδίστακτου Μαζιώτη έγινε έξω 
από τον «Θανάση».

Καίριο ρόλο έπαιξε πάλι 
το 25χρονο πανέμορφο 
κορίτσι της Αντιτρομο-
κρατικής. Είχε επίσης πα-
ρατηρήσει το ιδιόμορφο 
βάδισμα του Ξηρού, 12 
ακόμα φορές στα Πατή-
σια, στα Ιλίσια, στα Βρι-
λήσσια κ.λπ., όπου πήγαι-
νε σαν χεσμένος.

Τώρα, το 25χρονο κορίτσι 
της Αντιτρομοκρατικής 
τον είδε στο Μοναστηρά-
κι και αμέσως ειδοποίησε 
την υπηρεσία του, που τον 
παρακολουθούσε επίσης 
πολύ στενά – εκτός από 
τους αγώνες του Μουντι-
άλ, όπου παρακολουθού-
σαν με περισσότερο ενδια-
φέρον τους δραματικούς αγώνες.

Εννοείται ότι έγινε συμπλοκή και έπεσαν αμέτρητες 
σφαίρες από τον Ξηρό κατά 1.347 τουριστών. Ευτυχώς, 
όμως, τραυματίστηκαν μόνο 943 τουρίστες και οι υπό-
λοιποι έπεσαν νεκροί.

Οπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας στον ΣΚΑΪ (φωτ.), ο Ξηρός 
είχε, σε αντίθεση με τον Μαζιώτη, καλάσνικοφ και θέ-
ριζε αδιακρίτως. Εριξε μάλιστα βολή 118 σφαιρών κατά 
του ηθοποιού Λαέρτη Βασιλείου, που ευτυχώς έσκυψε 
και γλίτωσε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αμέσως ανακοίνωση κατά του ηθοποι-
ού, στην οποία ανταπάντησε η Ν.Δ. με ριπές ανακοινώ-
σεων.

Η γιάφκα του Χριστόδουλου Ξηρού, όπως αποκαλύ-
φθηκε από τα κλειδιά του, ήταν στο δωμάτιο 213 του 
«Χίλτον».

Να τονιστεί ότι ο Ξηρός φορούσε περούκα που ανήκε 
στη Ζέτα Μακρυπούλια και είχε στο σώμα του τατουάζ 
του Μέσι.

Ο τρομοκράτης μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», 
αλλά νοσηλεύεται σε ράντσο, αφού δεν έδωσε φακελά-
κι.

Στο μεταξύ ξέσπασε πόλεμος 
μεταξύ ΕΛ.ΑΣ. και Αντιτρο-
μοκρατικής για το ποιος 
έπιασε τους Ξηρό-Μαζιώ-
τη, ώστε να τσεπώσει τα 
εκατομμύρια της επικήρυ-
ξης.

Από τις συμπλοκές των 
δύο σωμάτων είχαμε 312 
νεκρούς, γιατί δεν είναι και 
μικρό το ποσό της επική-
ρυξης. Γι’ αυτό αξίζει να τα 
δώσεις όλα.

Στη ΓΑΔΑ ανοίχτηκε βιβλίο 
συγχαρητηρίων, να ζήσετε 
κ.λπ. για τις συλλήψεις των 
αδίστακτων τρομοκρα-
τών. Υπέγραψαν συνολικά 

1.345.890 πολίτες, με αποτέλεσμα να μη φθάνουν στο 
τέλος οι μπομπονιέρες.

Πληροφορίες φέρουν τους τρομοκράτες να καταδίδουν 
μόνοι τους εαυτούς για να εισπράξουν την επικήρυξη, 
αφού διαπίστωσαν ότι η ζωή έξω είναι πολύ δύσκολη 
και προτιμούν να γυρίσουν στη φυλακή, όπου όλα είναι 
τζάμπα.

Το πρόγραμμα των επόμενων συλλήψεων:
Σάββατο: Ρούπα
Κυριακή: Ρεπό
Δευτέρα: Παλαιοκώστας
Τρίτη: Κροκόδειλος

twitter.com/pamelouketo

Τι εθνικότητας 
είναι ο Αδάμ και η Εύα;
Ένας Γερμανός, ένας Γάλλος, ένας Άγγλος και ένας Έλληνας 
σχολιάζουν έναν πίνακα του Αδάμ και της Εύας που βρί-
σκονται Παράδεισο… 
Ο Γερμανός λέει: – Κοιτάξτε την τελειότητα στα σώματα: 
εκείνη ψηλή και ευκίνητη, εκείνος μ’ αυτό το αθλητικό 
κορμί, τους καλογυμνασμένους μύες… Πρέπει να είναι 
Γερμανοί. 
Αμέσως, ο Γάλλος αντέδρασε: – Δεν το πιστεύω, είναι ξεκά-
θαρος ο ερωτισμός που εκλύεται και από τις δυο φιγού-
ρες...… Εκείνη τόσο θηλυκή… Αυτός τόσο ανδροπρεπής… 
Γνωρίζουν ότι σύντομα θα έλθει ο πειρασμός… Πρέπει να 
είναι Γάλλοι. 
Κουνώντας αρνητικά το κεφάλι ο Άγγλος σχολιάζει: – Πα-
ρατηρείστε… Την ηρεμία στα πρόσωπά τους, την λεπτό-
τητα στη στάση τους, την νηφαλιότητα της κίνησης. Μόνο 
Άγγλοι μπορεί να είναι. Μετά από μερικές στιγμές συγκέ-
ντρωσης.. 
Και ο Έλληνας φώναξε: – Δεν συμφωνώ. Κοιτάξτε καλά: Ο 
Αδάμ ξεβράκωτος και οι δύο ξυπόλητοι, κοιμούνται κάτω 
από ένα δένδρο, έχουν μόνο ένα μήλο για να φάνε, δεν 
διαμαρτύρονται και επιπλέον οι μ@λ@κες πιστεύουν ότι 
είναι στον Παράδεισο. Είναι σίγουρα Έλληνες!!!
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Φυτά που απομακρύνουν 
τα φίδια από το σπίτι

Της Αναστασίας Γραμ-
ματέα, Γεωπόνος ΓΠΑ 
anastagra@yahoo.gr

Καλοκαίρι. Εποχή που οι 
περισσότεροι απο εμάς, 
επιστρέφουμε στα  χωριά 
και στα εξοχικά. Πολλές 
φορές όμως,  η επιστροφή 
μας στην φύση, συνοδεύ-
εται απο τον ερχομό και 
κάποιων απρόσκλητων 
και αρκετά αποκρουστι-
κών επισκεπτών. Τα φίδια. 
Πρίν ομως αναφερθούμε 
στα φυτικά είδη τα οποια 
θεωρούνται οτι απομα-
κρύνουν τα φίδια απο το 
σπίτι, καλό είναι να ακο-
λουθηθούν οι παρακάτω 
οδηγίες:
· Καθαρίζουμε τον 
χώρο απο ψηλά χόρτα 
ενώ μειώνουμε την πυ-
κνότητα βλάστησης στον 
κήπο. 
· Βεβαιωνόμαστε 
οτι ο χώρος είναι απαλ-
λαγμένος απο χώρους-
κρυψώνες των φιδιών 
οπως είναι διάφοροι σω-
ροί, πέτρες, ψηλά χόρτα, 
θάμνοι κτλ.
· Βεβαιωνόμαστε 
οτι ο χώρος είναι απαλ-
λαγμένος απο πηγές που 
αποτελούν τροφή για τα 
φίδια οπως είναι αρου-
ραίοι, ποντίκια, βατράχια, 
σαυρες. 

Μερικές απο τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται για 
την απώθηση των φιδιών 
είναι:
· Διασκόρπιση να-
φθαλίνης στην προσβε-
βλημένη περιοχή
· Πλημμύρα στις 
περιοχές οπού θεωρείται 
οτι κρύβονται τα φίδια. 
Δεν είναι αποτελεσματική διότι 
τα φίδια απομακρύνονται απο 
την πλημμυρισμένη περιοχή
· Διασκόρπιση πετρελαί-
ου ή θειάφιου. Δεν θεωρείται 
ιδιαίτερα αποτελεσματική
· Περίφραξη της περι-
οχής με ειδικό σχοινί, το οποίο 
θεωρείται οτι περιέχει μία απω-
θητική μυρωδιά για τα φίδια. 
Μεγάλη προσοχή να μήν εγκλω-
βιστεί φίδια εντός της προστα-
τευμένης περιοχής.

Φυτά που τοποθετούνται περι-
φερειακά στον κήπο προκειμέ-

νου να απωθήσουμε τα φίδια
Artemisia vulgaris Είναι φυτό 
ψηλό ποώδες και κατα τους πε-
ρισσότερους, ζιζάνιο. Είναι κοι-
νό φυτό που αναπτύσσεται σε 
υποβαθμισμένα εδάφη καθώς 
επίσης και σε εδάφη με απόβλη-
τα καθώς  και στις πλεύρες των 
δρόμων. 
Tulbaghiaviolacea. Είναι ένα 
γνωστόφυτόκηποτεχνίας το 
οποιοχρησιμοποιείται σεδύσκο-
λεςγωνίες οπουάλλα φυτάδεν 
θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.
Αντέχειτηνξηρασία και είναι ιδα-
νικόγιασυνθέσειςμε αρωματικά-
φυτάενώ τα φύλλα και τα άνθη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν-
σε σαλάτες.Τα τριμμένα φύλλα 
τουφυτού παρουσιάζουν και 
θεραπευτικέςιδιότητες όπωςεί-
ναι η θεραπεια πονοκεφάλων.Η 
μυρωδιάτουφυτού απωθείτις-
μύγες, τα κουνούπια και άλλα 
έντομα.Οι βολβοίτουφυτού, 
βράζονται και τοεκχύλισμαχρη-
σιμοποιείται για τηνθεραπεία 
του βήχα και τουκρυολογήμα-
τος.Εχειχρησιμοποιηθεί επι-
σηςγια τηνθεραπεία τηςφυ-
ματίωσης αλλά και διάφορων 
παρασίτων που προσβάλλου-
ντονεντερικόσωλήνα.Αποτελεί 
επίσηςμία πολύ καλήεναλλακτι-

κήγια την απώθησητωνφιδιών 
και για αυτότολόγο, χρησιμοποι-

είται απο τηνφυλήτωνΖου-
λού, οπου και τοφυτεύουν 
περιφερειακά απο τα σπίτια 
τους.

Cymbopogoncitratus. Στα 
φίδια δεν αρέσει η μυρωδι-
άτουλεμονιού.Τα φύλλα ή 
οι βλαστοί καφετιάζουνσε 
υπερβολικήθερμοκρασία 
το καλοκαίρι.Δενχρειάζε-
ται ιδιαίτερεςφροντίδες.
Ενά επιπλέον πλεονέκτημα 
τουφυτούείναι οτι περιέχει-
σιτρονέλλά, ουσία η οποία 
συναντάται στα περισσότερα 
εντομοαπωθητικά.
Rauwolfiaserpentina. Απο ότι 
δείχνει και η λατινική ονο-
μασία του φυτού, αποτελεί 
ισχυρό απωθητικό φιδιών. 
Βρίσκεται σε πολλές περιο-
χές της Ασίας οπως είναι η 
Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, 
η Μαλαισία και η Ταυλάνδη.

Andrographispaniculata. Eί-
ναι ένα πολυτετές φυτό το 
οποίο βρίσκεται κυρίως στην 
Σρι λάνκα και την Ινδία. Ευρέ-
ως καλλιεργείται στην Νότια 
Ασία για τις ευεργετικές ιδιό-
τητες σε ορισμένες μολυσμα-
τικές ασθένειες. Τα φύλλα και 
οι ρίζες χρησιμοποιήθηκαν 
συχνά για τις αντιβιοτικές 
τους ιδιότητες. Στην Μαλαι-
σία, είναι ένα απο τα πιό πι-
κρά φυτά που χρησιμοποι-
ήθηκαν .﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽τατευμα 
απωθητική μυρωδιυπερβο-
λικς πολύ στη παραδοσιακή 
Ιατρική. 

Άλλα συχνά απωθητικά. 
Το σκόρδο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για την απώθηση 
των φιδιών. Υπάρχουν και 
εμπορικά σκευάσματα, τα 
οποία βασίζονται στο σκόρ-
δο και είναι γνωστά ως snake 

stopper (εξίσου αποτελεσματι-
κά). 
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Η συγνώμη  και η αναγκαιότητα μεγάλων μεταρρυθμίσεων
Του Τάσου Λάμπρου*

Με αφορμή το πρόβλημα της 
διαχείρισης και τη αποκομιδή 
των απορριμμάτων που αντι-
μετωπίζει ο Δήμος Ερμιονίδας 
αισθάνθηκα την ανάγκη να 
επικοινωνήσω μαζί σας  και να 
ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη  
από όλους τους δημότες μας 
και από όλους  τους παραθε-

ριστές και τουρίστες της Ερμιο-
νίδας για την κατάσταση που επικρατεί  σχετικά με το 
μεγάλο ζήτημα της αποκομιδής και της διαχείρισης των 
απορριμμάτων μας.
Μια πραγματική μεγάλη και ειλικρινής συγνώμη για το 
μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί τόσο με την ιδιό-
τητα του δημοτικού συμβούλου όσο με τη θεσμική ιδιό-
τητα του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου που δεν 
καταφέραμε να δώσουμε μια οριστική λύση στο θέμα 
της  ολοκληρωμένης  διαχείρισης των απορριμμάτων.
Προσωπικά αναλαμβάνω τις ευθύνες που μου αναλο-
γούν όμως όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν είδα κα-
μία τάση αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης και από 
πολλούς άλλους  για τη σημερινή εικόνα που αντιμετω-
πίζουμε στη Ερμιονίδα.
Με την ευκαιρία αυτή ζητώ και οι άλλοι να αναλογι-
στούν τις ευθύνες τόσο για τις πράξεις όσο και τις παρα-
λείψεις τους   και να μιλήσουν ειλικρινά στους δημότες  
να ζητήσουν και αυτοί μια συγνώμη να δείξουμε όλοι ότι 
υπάρχει και φιλότιμο ότι έχουμε μια αίσθηση συλλογι-
κής ευθύνης απέναντι  στο τόπο και τους δημότες μας
-Σε αυτή τη στιγμή  καλό είναι να ζητήσει συγνώμη ο 
δημοτικός σύμβουλος και νεοεκλεγείς Δήμαρχος κ. Δ. 
Σφυρής για τη λύση που επέλεξε το 2010 για τη εγκατά-
σταση του δεματοποιητή στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ Διδύμων 
και δημιούργησε ένα τεράστιο οικολογικό και οικονομι-
κό πρόβλημα  για το Δήμο και τους δημότες μας.
Η επιλογή της δεματοποίησης των απορριμμάτων χω-
ρίς εργοστάσιο επεξεργασίας χωρίς προορισμό με ταυ-
τόχρονο  κλείσιμο των ΧΑΔΑ (χωματερών) είναι η κύρια 
πηγή του προβλήματός μας.
Την ενέργεια αυτή, την πολιτική αυτή δεν τη υιοθέτησαν 
οι άλλοι Δήμοι της Αργολίδας έτσι σήμερα αυτοί δεν 
αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.
-Καλό είναι να ζητήσει συγνώμη και η σημερινή διοίκη-
ση του Δήμου Ερμιονίδας (από το Δήμαρχο και όλο το 
δημοτικό συμβούλιο) που κατά την παρούσα δημοτική 
περίοδο 2011 -2014  δεν έγινε κατορθωτό να λυθεί το 
πρόβλημα οριστικά κυρίως  πρέπει να εστιαστεί ότι δεν 
μπορέσαμε από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα  να 
υλοποιήσουμε την απαίτηση της Κ ΥΑ (σχετικά με τη 

μεταφορά των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Φυλής) να 
βρούμε χώρο, τόπο εγκατάστασης μονάδας επεξεργα-
σίας απορριμμάτων, χώρο για την εγκατάσταση ανα-
κύκλωσης κομποστοποίησης και να δημιουργήσουμε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη 
εφαρμογή   ενός πρότυπου πιλοτικού προγράμματος 
ανακύκλωσης.
-Συγνώμη όπως πρέπει να ζητήσουν  και όλοι οι αιρε-
τοί Νομάρχες (κ. κ. Σαραβάκος, Σαλεσιώτης, Σωτηρό-
πουλος) και νομαρχιακοί σύμβουλοι που από το 1995 
έως το 2010  δεν κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα 
των απορριμμάτων στην Αργολίδα παραμείναμε στους 
ΧΑΔΑ  και φυσικά δεν εφάρμοσαν ούτε τη νομοθεσία 
της Ελληνικής πολιτείας ούτε τη νομοθεσία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης σχετικά με την προσαρμογή της χώρας 
στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις πλήρωσαν αρκετά χρή-
ματα για μελέτες για να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν 
(ΧΥΤΑ) στη Αργολίδα και μείναμε στις μελέτες και στις 
ανεξέλεγκτες χωματερές δεν έγινε καμία προσπάθεια να 
προσαρμοστεί ο Νομός Αργολίδας στις περιβαντολλο-
γικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης.
- Συγνώμη  όμως πρέπει να ζητήσει και η  σημερινή διοί-
κηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου  που και εάν είναι 
η πρώτη αιρετή διοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας που 
προχωρά σε μια ολοκληρωμένη λύση  και διαφαίνεται 
η δυνατότητα οριστικής επίλυσης του προβλήματος σε 
όλη τη Περιφέρεια  Πελοποννήσου εντούτοις στη πρώ-
τη της θητεία δεν είχε ξεκάθαρη γραμμή για τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων στη Ερμιονίδα είχαμε μόνο υπο-
σχέσεις χωρίς κανένα αντίκρισμα. 
Α. Σας θυμίζω δήλωση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Π. Τατούλη στις 4/6/2012 στο Πορτοχέλι περί απομά-
κρυνσης σύμμεικτων δεμάτων απορριμμάτων από το 
χώρο του δεματοποιητή που ποτέ δεν πραγματοποιή-
θηκε. 
Β. Ψήφιση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, ΠΕ Αργολίδας, Δήμου Ερμιονίδας 
τον Αύγουστο του 2013 προϋπολογισμού 200.000 ευρώ 
για την απομάκρυνση σύμμεικτων δεμάτων απορριμ-
μάτων που ποτέ δεν υλοποιήθηκε και τελικά είχαμε μια 
σύγχυση αρμοδιοτήτων για τις ευθύνες της Περιφέρειας 
του Δήμου και δημιουργία μιας σειράς πολλών προβλη-
μάτων που οδήγησαν και στη σημερινή εικόνα που απο-
τελεί δυσφήμηση για την Ερμιονίδα.  
Αναμένω και από  πολλούς άλλους να αναλογιστούν τις 
ευθύνες τους να κοιτάξουν «στα μάτια» τους δημότες 
του Δήμου μας και να τους ζητήσουν μια πραγματική 
μεγάλη συγνώμη για τη κατάσταση που βιώνουμε το 
καλοκαίρι του 2014 στο θέμα της διαχείρισης και της 
αποκομιδής των απορριμμάτων.
Στο σημείο αυτό όμως και με τη νέα μου ιδιότητα του 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ» και δημοτικού συμβούλου 
της αντιπολίτευσης για τη νέα  δημοτική περίοδο 2014-
2019, 
Δηλώνω ξεκάθαρα ότι για να διαμορφώσουμε μια νέα 
σελίδα στο τόπο μας, στο Δήμο μας, στην πατρίδα μας 
υπάρχει η μεγάλη αναγκαιότητα των προοδευτικών με-
ταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς της πολιτικής και 
της δημοτικής δράσης, απαιτείται να αντιμετωπίσουμε 
τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία από όπου και αν προ-
έρχεται  να τολμήσουμε τις μεγάλες αλλαγές τόσο σε 
επίπεδο πολιτικής συμπεριφοράς όσο και επίπεδο πο-
λιτικής δράσης.
Προσωπικά δεσμεύομαι ότι θα υπηρετήσω την ανάγκη 
των μεγάλων μεταρρυθμιστικών τομών που έχει ανάγκη 
η Ελληνική κοινωνία και ειδικά ο χώρος της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι το κε-
κτημένο το οποίο πρέπει να συνοδευτεί από κρίσιμες 
αποφάσεις και ριζοσπαστικές τομές που θα συνδέει την  
οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία ενός σύγχρονου 
τοπικού, κοινωνικού κράτους  με ουσιαστικό και πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο θεσμό της Τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αναζητούμε το αυτονόητο σε ένα νομό (Ν. Αργολίδας) 
σε ένα τόπο στην Ερμιονίδα που εδώ και 20 χρόνια 
έπρεπε  να είχαμε προσαρμοστεί στην οδηγία της Ε. Ε 
σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων ο δρόμος 
είναι μακρύς και δύσκολος  χρειάζεται η συμμετοχή 
όλων μας για να λύσουμε το κρίσιμο θέμα  της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων και όχι μόνο 
Ο δρόμος αυτός απαιτεί αποφασιστικότητα, συνέπεια, 
καινοτομία και υιοθέτηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών 
και όχι μιας απλής διαχειριστικής λογικής που θα εξετά-
ζει  κάθε φορά το πολιτικό κόστος.
Δηλώνω ότι θα συμβάλλω στο μέτρο του θεσμικού μου 
ρόλου του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης 
που μου ανατέθηκε μέσω των πρόσφατων δημοτικών 
εκλογών  στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος της 
διαχείρισης των απορριμμάτων με γνώμονα στην προ-
σαρμογή της χώρας στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία  και 
με άξονα τη ανάγκη μιας μεγάλης  μεταρρύθμισης σε 
όλους τους τομείς της δημοτικής δράσης.

* Ο Τάσος Λάμπρου είναι Πρόεδρος Δ. Σ και Επικεφαλής 
της Δημοτικής παράταξης «Προοδευτική  Συμμαχία Ερ-
μιονίδας»

Το Άργος δεν θέλει τις Κυριακές
Ο Εμπορικός Σύλλογος Άργους την Κυριακή 20 Ιουλίου πρότεινε στα κατα-

στήματα να είναι κλειστά.

Από έρευνα που πραγματοποίησε στις 22 και 23 Ιουλίου σε 170 καταστήμα-

τα είχε τις εξής απαντήσεις:

Τα 16 δεν απάντησαν, 151 καταστήματα δήλωσαν ότι ο τζίρος στις προ-

ηγούμενες Κυριακές ήταν πολύ μικρός, ότι επιβαρύνθηκαν με λειτουργικά 

έξοδα και φυσικά δεν υπάρχει λόγος να προσλάβουν στο μέλλον υπάλληλο.

Μόνο 3 καταστήματα δήλωσαν ότι είναι θετικά στο άνοιγμα της Κυριακής.

Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν αξίζει να είμαστε ανοικτά τις Κυριακές, ση-

μειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος, που ανακοίνωσε την έρευνά του μέσω του 

facebook.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2άρι, στην 
οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ.E 
1000, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέ-
ρα, στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. 
ΚΩΔ. E 1001, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Ναύπλιο, 
επί της οδού Άργους 115, γωνιακό, 170 
τ.μ. ισόγειο και 170 τ.μ. υπόγειο, με χώρο 
στάθμευσης και πρόσβαση ΑμΕΑ. Πλη-
ροφορίες: 6973-999508, 27510-26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΔιαμέρισμα στο Άργος, 
περιοχή Αγ.Ιωάννη, οδός Παπαλεξο-
πούλου, ισόγειο, γωνιακό, 100 τ.μ., 3 
υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστικό, με αυ-
τόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. 
Πληροφορίες: 6973-999508, 27510-
2603

Ενοικιάζεται κατάστημα στο Ναύπλιο 
επι της 25ης Μαρτίου 57 τ.μ. Τηλ 26910 
95086 και 6978884508

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

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 6972831710Π

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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 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 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, μηχανή 
μελισσοκομική και είδη κιγκαλερίας. 
Τηλ. 27510 67198, 27510 69204, 6946 
810252

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ



Αρχαίο Θέατρο Άργους
Τρίτη 15 Ιουλίου, «Πλούτος» του Αριστοφάνη από το Θέατρο Νοτίου Αιγαίου.  
Σκηνοθεσία: Ζαχαρίας Αγγελάκος 
Παίζουν:  Άννα Φόνσου, Κώστας Βουτσάς, Στάθης Ψάλτης, Τάκης Βαμβακίδης, Χρι-
στίνα Ψάλτη, κ.α. 
ώρα έναρξης: 21.00 
Τιμές εισιτηρίων: 8€ (κανονικό), 4€ (μαθητικό, φοιτητικό)

Κυριακή 20 Ιουλίου, «Παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ , μια παράσταση του 
Φεστιβάλ Αθηνών 2014. 
Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος 
Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Ναταλία Τσαλίκη, Χρήστος Λούλης, κ.α. 
ώρα έναρξης: 21.15 
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 12€ (παιδικό: 6-12 ετών, μαθητικό: 13-17 ετών, 
φοιτητικό, πολυτέκνων, ανέργων). Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.

Τρίτη 29 Ιουλίου, «Ωχ… Ηλέκτρα» του Σοφοκλή – παρωδία κατά Α. Καλλίτση 
Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης, Άννα Παναγιωτοπούλου 
Παίζουν: Πέτρος Φιλιππίδης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, 
Δημήτρης Μαυρόπουλος, Κρατερός Κατσούλης, Πάνος Σταθακόπουλος, κ.α. 
ώρα έναρξης: 21.15 
Τιμές εισιτηρίων: 15€ (κανονικό), 12€ (παιδικό: 6-12 ετών, μαθητικό: 13-17 ετών, 
φοιτητικό,  ανέργων, ΑΜΕΑ). Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.
 

Τετάρτη 13 Αυγούστου, «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη, από το Θέατρο 
Ακροπόλ.  
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης  
Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Πιατάς, Φαίη Ξυλά, κ.α. 
ώρα έναρξης: 21.15 
Τιμές εισιτηρίων: 18€ (κανονικό), 15€ (φοιτητικό), 12€ (παιδικό: 6-12 ετών, μαθητικό: 
13-17 ετών, ανέργων, ΑΜΕΑ). Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.

Σάββατο 16 Αυγούστου, «Συναυλία με το Μάριο Φραγκούλη & την Έλλη Πασπαλά» 
από τον Όμιλο Αργολίδας Unesco.  
Τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασμα-
τική Ασθένεια ¨Φλόγα¨. 
ώρα έναρξης: 21.00 
τιμή εισιτηρίου: 15€ (γενική είσοδος)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ :
* ΚΕΔΑΜ  Άργους, Βασ. Σοφίας 2, 2751062143 (9.00πμ – 1.30μμ) 
* Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Άργους, 2751067895  (9.00πμ – 3.00μμ)  
* Indie Shop, Μπουμπουλίνας 19, Ναύπλιο, 2752026941  

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α-Μ, Νικόλαος Στυλ. Γκαβούνος, Δημοτικός Σύμβουλος

«Φεστιβάλ Άργους-Μυκηνών 2014»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   


