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Βρέθηκε 
Αρχαίο 
ποτάμι 
στο Φράχθι

Σελ. 5

Ο ένας στα…
χωράφια του άλλου

Μανιάτης και 
Ανδριανός ανταγωνί-
ζονται στα «κατόπιν 
ενεργειών μου»
Όσο πλησιάζει ο καιρός προς μια πιθανή 
εκλογική αναμέτρηση τόσο περισσότερο 
μεγαλώνει το άγχος των βουλευτών Μα-
νιάτη και Ανδριανού για την εκλογή τους. 
Μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά κόμ-
ματα, όμως η συγκυβέρνηση στην οποία 
συμμετέχουν και το χαρτοφυλάκιο που 
διαθέτουν, τους ωθεί να εκδίδουν όλο και 
συχνότερα ανακοινώσεις του στυλ «κατό-
πιν ενεργειών μου».

Σελ. 4

Κάτι ανθεί 
στο Άργος
Για πρώτη φορά στην Αργολίδα, 
αλληλέγγυοι πολίτες διοργανώ-
νουν το δικό τους αυτόνομο και 
μη πατροναρισμένο φεστιβάλ. 
Στις 5-6 και 7 Σεπτεμβρίου στην 
πλατεία Ηφαίστου στο Άργος μια 
ομάδα πολιτών έξω από κόμματα 
και δημοτικές παρατάξεις διοργα-
νώνουν το 1ο Φεστιβάλ αλληλέγ-
γυων ομάδων και φορέων στην 
Αργολίδα.

Σελ 15

Ξεκίνησαν συγκρούσεις
Είχαν δεν είχαν για ασήμαντη λόγο όρχησαν τις αντιπα-
ραθέσεις στο Άργος αμέσως μόλις ορκίστηκαν οι της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης. Ποιοι ορίζονται αντιδήμαρχοι 
και σε ποια πόστα.

Σελ 3

Θύμα υποσχέσεων το συσσίτιο
Δύο μήνες ζωής έχει ακόμα το συσσίτιο που παρέχει σε 
απόρους και φτωχούς η Ευαγγελίστρια Ναυπλίου. Ο Εφη-
μέριος  π. Ελευθέριος Μίχος, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Σελ. 6

studio B&G

Φοιτητές και γκρίνια για ΑΣΠΑΙΤΕ
Στην αναμονή νέων φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ βρίσκεται το 
Άργος, όμως οι προσλήψεις προσωπικού στο αργειακό 
παράρτημα ήρθαν να χαλάσουν το κλίμα της υποδοχής 
της νέας σχολικής χρονιάς.

Σελ 12
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Κάποτε τα Καφάο, φιλοξενούσαν κοριούς, ενώ τώρα στο Ναύπλιο σκορπούν χαμόγελα
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Επέλεξε τους πλέον έμπειρους για το ξεκίνημα της νέας δημοτικής αρχής ο Καμπόσος

Με παλιά συνταγή
Επιλέγοντας πρόσωπα που είχαν 
κατά το παρελθόν συμβάλει στην 
λειτουργία του Δήμου Άργους Μυ-
κηνών, ο Δήμαρχος Άργους-Μυ-
κηνών Δημήτρης Καμπόσος όρισε 
τους νέους αντιδημάρχους, τους 
Κρίγγο Δημήτριο, Μαρλαγκούτσο 
Πέτρο, Μπαντανά Αχιλλέα, Οικο-
νόμου Θεόδωρο, Παπαϊωάννου 
Παναγιώτη, Πετσέλη Χρήστο και 
Χατζηγεωργίου Ηλία, με θητεία, 
εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, από 1.9.2014 μέχρι και 
28.2.2017.
Αναλυτικά:

Δημήτρης Κρίγγος
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Τοπικής Οικονομικής Ανά-
πτυξης Προϋπολογισμού – Λο-
γιστηρίου, Προμηθειών, Εσόδων 
– Περιουσίας και Δανείων (εκτός 
του γραφείου ελεγχόμενης στάθ-
μευσης). Υπογραφής των Χρημα-
τικών Ενταλμάτων του Δήμου μας 
.Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων και Μελετών.

Μαρλαγκούτσος Πέτρος
Λειτουργίας των τμημάτων Οικο-
νομικής Ανάπτυξης , Υπαίθριου και 
Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. 
Υπογραφής χορήγησης αδειών 
και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών. 
Λειτουργίας γραφείων φυτικής - 
ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής 
ανάπτυξης του Τμήματος Πρα-
σίνου και Αγροτικής Παραγωγής 
.Εποπτείας Εγγείων Βελτιώσεων 
Υπηρεσίας αδειοδοτήσεων κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος και ρύθμισης εμπορικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και την 
αρμοδιότητα υπογραφής των 
αποφάσεων διοικητικών κυρώσε-
ων για τα καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος [προσωρινή 
αφαίρεση άδειας λειτουργίας, πα-
ροχή εντολής για σφράγιση κ.λ.π.] 
Εποπτείας – ελέγχου κοινωφελών 
και κοινοχρήστων χώρων του Δή-
μου μας, καθώς και υπογραφής 
της έκδοσης των αδειών χρήσης 
αυτών. Τέλεσης πολιτικών γάμων 
σε περίπτωση απουσίας του κ. 
Δημάρχου.

Αχιλλέας Μπαντανάς
Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου Λει-
τουργίας Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού 
και Τουρισμού. Μέριμνας για τα 
αδέσποτα ζώα.
Προώθησης πολιτιστικών δράσε-
ων Αδελφοποιήσεων. Συνεργα-
σίας με εθελοντικές ομάδες πολι-
τών. Λειτουργίας Γραφείου Αλιείας 
του Τμήματος Πρασίνου και Αγρο-
τικής Παραγωγής. Λειτουργίας 

Δημοτικού Ωδείου
Διαχείρισης θεμάτων κληρονο-
μιάς Βορίδη και κληροδοτημά-
των.

Οικονόμου Θοδωρής
Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών 
Σταθμών.
Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ .Λειτουρ-
γίας ελεγχόμενης στάθμευσης .
Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού 
και του προσωπικού που εξυπη-
ρετεί τη λειτουργία του. Λειτουρ-
γίας και κίνησης μηχανημάτων 
έργου.
Διαχείρισης – οργάνωσης, καθη-
μερινής εποπτείας των εργαζο-
μένων γενικών καθηκόντων Λει-
τουργίας Τμήματος Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και 
Τουρισμού της Δ/νσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας Πολιτι-
σμού και Τουρισμού. Συμβουλίου 
Νέων. Ανάπτυξης και λειτουργίας 
κατασκηνώσεων.

Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Πρασίνου πλην του Τμήμα-
τος Αποκομιδής Απορριμμάτων 
, Πρασίνου και Αγροτικής Παρα-
γωγής .Χωροταξικού σχεδιασμού 
Δήμου Άργους Μυκηνών Σχεδίου 
Πόλης Άργους Σχεδίων Πόλης – 
ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων 
Έκδοσης οικοδομικών αδειών. 
Πολεοδομικών εφαρμογών. Ελέγ-
χου κατασκευών-αυθαιρέτων – 
βεβαίωσης και είσπραξης πολεο-
δομικών προστίμων.Συντήρησης, 
Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδι-
κών χαρών. Κτηματολογίου.

Χρήστος Πετσέλης
Λειτουργίας του Τμήματος Απο-
κομιδής Απορριμμάτων της Δ/
νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Πρασίνου και 
του γραφείου πρασίνου του Τμή-

ματος Πρασίνου και Αγροτικής 
Παραγωγής της ίδιας Διεύθυν-
σης. Σχεδιασμού, συντονισμού 
και εποπτείας καθαριότητας και 
ανακύκλωσης. Υπηρεσιών κα-
θαριότητας κοινοχρήστων χώ-
ρων. Υπηρεσιών αποκομιδής και 
διαχείρισης απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών. Διαχεί-
ρισης, κίνησης και συντήρησης 
οχημάτων του Δήμου. Θεμάτων 
περιβάλλοντος. Συντήρησης 
πρασίνου και κήπων. Διαχείρι-
σης – οργάνωσης, καθημερινής 
εποπτείας των εργαζομένων στην 
καθαριότητα και το πράσινο. Επο-
πτείας καθαριστριών σχολείων.

Ηλίας Χατζηγεωργίου
Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
και Πληροφορικής. Εποπτείας αν-
θρώπινου δυναμικού. Υπηρεσιών 
τεχνολογίας και πληροφορικής. 
Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης. Λειτουργί-
ας Πολιτικής Προστασίας Δήμου.
Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, 
εποπτείας λειτουργίας πενταψή-
φιου αριθμού αναφοράς βλαβών 
και ενημέρωσης αντιδημάρχων 
για την επίλυση αυτών.
Επίσης αναθέτει αρμοδιότητες 
στους δημοτικούς συμβούλους 
της πλειοψηφίας κ.κ. Δημήτριο 
Κατσένη και Δημήτριο Νταβίλη 
ως εξής: Την ευθύνη λειτουργίας 
του Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμα-
κείου. Υπηρεσίες Δημόσιας Υγεί-
ας. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προ-
στασίας: Κοινωνική Προστασία 
και Αλληλεγγύη. Κοινωνική Πρό-
νοια. Διοικητική Εξυπηρέτηση 
ΑμΕΑ. Εποπτεία διενέργειας και 
οργάνωσης σίτισης απόρων. Ανά-
πτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών 
Δράσεων του δήμου.

Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματός του, ανα-

πληρώνει στα καθήκοντά του ο 
Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κρίγ-
γος και σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος του κ. Δημητρίου 
Κρίγγου, την αρμοδιότητας αυτή, 
θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Οικο-
νόμου Θεόδωρος.

Άρχισαν τα όργανα
Πριν ο Αλέκτωρ λαλήσεις τρις  η 
αξιωματική αντιπολίτευση άρχισε 
τις καταγγελίες κατά της δημοτι-
κής αρχής για έλλειψη δημοκρα-
τικής ευαισθησίας, αφού ο Δή-
μαρχος Άργους φέρεται κατά τον 
επικεφαλής της μειοψηφίας να 
μην του επέτρεψε να μιλήσει μετά 
την ορκωμοσία. Όπως αναφέρει ο 
συνδυασμός «ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» 
του Δημήτρη Νικητόπουλου, «Δυ-
στυχώς, στραβά ξεκινήσαμε… Με 
αποκλειστική ευθύνη του δημάρ-
χου Κου Καμπόσου δεν επετρά-
πη – παρότι του ζητήθηκε – στον 
επικεφαλής της μείζονος αντιπο-
λίτευσης να απευθύνει ένα χαιρε-
τισμό και να δώσει τις καθιερω-
μένες ευχές, όπως άλλωστε έγινε 
σχεδόν σε όλους τους δήμους της 
Ελλάδας. Εξηγούμε στον κο Δή-
μαρχο το προφανές.
Εχθές το βράδυ ορκιζόμενοι να 
υπηρετήσουμε την πόλη, ήμα-
σταν υποχρεωμένοι να τοποθε-
τηθούμε επ’ αυτού, να μάθει ο 
κόσμος τι αφορά ο όρκος που 
δώσαμε.
Ο κος Καμπόσος «αποφάσισε» να 
διατηρήσει αυτός το μονοπώλιο 
του λόγου επιδεικνύοντας δυστυ-
χώς για άλλη μια φορά όχι μόνο 
πλήρως αντιδημοκρατική και αυ-
ταρχική νοοτροπία αλλά και στοι-
χειώδη έλλειψη καλών τρόπων 
και συμπεριφοράς.
Μπορεί ο Κος δήμαρχος να μην 
υπολήπτεται τους συνεργάτες 
του αλλά το θεσμό του Δημοτι-
κού Συμβουλίου και τους Δημότες 
του Δήμου Άργους – Μυκηνών, 

οφείλει να τους σέβεται. Τελικά να 
γνωρίζει ότι στο τέλος θα υποχρε-
ωθεί να το κάνει.
Είμαστε ΠΑΡΟΝΤΕΣ με αίσθημα 
ευθύνης και ανιδιοτέλεια για να 
συμβάλλουμε στις θετικές και δη-
μιουργικές δράσεις για το Άργος 
και τους πολίτες του.
Η διαχείριση των δημοτικών υπο-
θέσεων δε μπορεί να είναι προ-
σωπικό στοίχημα κανενός. Είναι 
βαριά ευθύνη όλων μας.
Αν στον κο Καμπόσο προκαλεί δυ-
σανεξία η Δημοκρατία, αυτό είναι 
σοβαρό προσωπικό του πρόβλη-
μα που οφείλει να το διαχειριστεί 
ψύχραιμα και γρήγορα πριν απο-
βεί  βλαπτικό για την πόλη και 
τους κατοίκους της…
Εμείς, στον ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ, παρα-
μένουμε ψύχραιμοι, μετριοπαθείς 
και αντιμετωπίζουμε την κατά-
σταση με τη δέουσα σοβαρότη-
τα».
Στον χαιρετισμό του ο επικεφα-
λής της μείζονος αντιπολίτευσης  
Δημήτρης Νικητόπουλος μεταξύ 
άλλων ανέφερε: 
«Η δημοτική μας παράταξη, ο ΑΛ-
ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, οι συνεργάτες μου 
κι εγώ, είμαστε έτοιμοι να συμπα-
ραταχθούμε, να στηρίξουμε και 
να συμβάλλουμε σε κάθε μέτρο, 
κάθε απόφαση, κάθε πρωτοβου-
λία που θα υπηρετεί  τους δημό-
τες και θα προωθεί την ανάπτυξη, 
την πρόοδο και την προκοπή του 
τόπου μας.
Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Δε 
θα βρισκόμαστε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για ανέξοδες σκια-
μαχίες, για  πολιτικαντισμούς και 
άγονες αντιπαραθέσεις.
Επιδιώκουμε τη συναίνεση, θα ερ-
γαστούμε συστηματικά και υπεύ-
θυνα, με φιλοδοξία τη συλλογική 
προσπάθεια και την ενότητα για 
το καλό της πόλης και των δημο-
τικών μας διαμερισμάτων.
Είμαστε ανυποχώρητοι –το το-
νίζω ιδιαίτερα- σε ζητήματα που 
αφορούν την πιστή τήρηση της 
νομιμότητας, της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας στη διαχείριση 
των δημοτικών υποθέσεων. Στα 
ζητήματα αυτά δε χωρούν συμ-
βιβασμοί και δεν κάνουμε εκπτώ-
σεις!!!
Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει και 
μπορεί στη δύσκολη σημερινή 
συγκυρία να παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 
στην ΥΓΕΙΑ, στην ΠΑΙΔΕΙΑ, στην 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ, στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥ-
ΝΟΧΗ και προπάντων στο ηρά-
κλειο έργο της παραγωγικής ανα-
συγκρότησης του Άργους και της 
ευρύτερης περιοχής».
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Την ανάδειξη της Επιδαύρου σε 
παγκόσμιο τουριστικό προορι-
σμό των γιατρών και φοιτητών 
ιατρικής όλου του κόσμου, εξήγ-
γειλε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης 
Μανιάτης, μπαίνοντας ευθέως 
στα …χωράφια του συναδέρ-
φου καταγόμενου εξ Επιδαύρου 
και υφυπουργού Αθλητισμού 
Γιάννη Ανδριανού που όμως 
λόγω χαρτοφυλακείου έχει άμε-
ση σχέση με το υπουργείο Πολι-
τισμού.
Πού κολλάει όμως ο Αρχαοιο-
λογικός χώρος της Επιδαύρου 
και ο θεματικός τουρισμός με 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής; Την απάντηση στο ερώ-
τημα προλαβαίνει ο Γ. Μανιά-
της σημειώνοντας: «Εμείς, ως 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, ως 
υπουργείο που προβάλλει την 
ελληνική φύση, την ελληνική 
βιοποικιλότητα, τα βότανα και 
τις γνωστές απο την αρχαιότη-
τα θεραπευτικές ιδιότητες των 
φυτών του τόπου μας, θα ανα-
δείξουμε αυτή τη μοναδικότητά 
μας σε παγκόσμιο επίπεδο, με 
τη συνδυαστικη αξιοποίηση των 

επιστημών της Οικο-
λογίας, της Αρχαιολο-
γίας και της Ιατρικής. 
Δηλαδή θα συνδια-
στεί το πολιτιστικό και 
ιατρικό τοπόσημο της 
Επιδαύρου και του 
Ασκληπιείου, με τις θε-
ραπευτικές ιδιότητες 
μεγάλου μέρους της 
βιοποικιλότητας του 
ελληνικού φυσικού 
περιβάλλοντος και την 
υγεία των ανθρώπων.
Το σχέδιο Μανιάτη 
που εφαρμόζεται 
μέσω του 
Υπουργείου που προί-
σταται έχει στόχο να 
αναδείξει το Ασκλη-
πιείο της Επιδαύρου 
σε παγκόσμιο τόπο 
προσέλκυσης ενός 
εξειδικευμένου κοι-
νού επισκεπτών, που 
είναι οι γιατροί και οι 
φοιτητές Ιατρικής από 
τα Πανεπιστήμια όλου 
του πλανήτη.
Όπως δηλώνει ο υπουργός 
και βουλευτής Αργολίδας «τα 

εκατομμύρια των γιατρών και 
φοιτητών Ιατρικής, θα προσκα-
λούνται να επισκεφθούν και ορ-

κιστούν με τη λήψη του πτυχίου 
τους, ή με την ολοκλήρωση της 
ειδικότητας τους, στο χώρο του 

Ασκληπιείου της Επιδαύρου, να 
οργανώνουν επιστημονικές εκ-
δηλώσεις και να γνωρίσουν από 
κοντά τις ιστορικές ρίζες της επι-
στήμης που υπηρετούν.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία 
που θα στηρίζεται στον παγκό-
σμια γνωστό πολιτιστικό και ια-
τρικό τοπόσημο της Επιδαύρου 
και του Ασκληπιείου, τις θερα-
πευτικές ιδιότητες μεγάλου μέ-
ρους της βιοποικιλότητας του 
ελληνικού φυσικού περιβάλλο-
ντος και την υγεία των ανθρώ-
πων».
Μάλιστα φαίνεται ότι έχει προ-
χωρήσει το θέμα αφού ανακοι-
νώθηκε ότι την προηγούμενη 
εβδομάδα  δρομολογήθηκαν οι 
διαδικασίες με τη συνεργασία 
του Ομότιμου καθηγητή Αρχαι-
ολογίας, κ. Λαμπρινουδάκη, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση και ανάπτυξη του 
μνημείου της Επιδαύρου, με 
τη συμμετοχή του καθηγητή 
Βοτανικής και Οικολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Παν. 
Δημόπουλου, όπως και με τη 
συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής  
του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

4
Εφαρμόζει πρόγραμμα ανάδειξης της Επιδάυρου σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό των γιατρών και φοιτητών ιατρικής

Στα …χωράφια του Ανδριανού ο Μανιάτης

studio B&G
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5
Σε δύο χρόνια θα ολοκληρωθεί η μελέτη των προϊστορικών τοπίων του Αργολικού Κόλπου

Αρχαίο ποτάμι στο Φράχθι
Δύο ολόκληρα χρόνια θα χρειαστούν οι 
επιστήμονες για να ολοκληρώσουν την 
επεξεργασία των στοιχείων που συνέλεξε 
το TerraSubmersa, στον Αργολικό κόλπο. 
Οι έρευνες των θαλάσσιων γεωλόγων, 
που ολοκληρώθηκαν στις 22 Αυγούστου, 
έχουν καταδείξει σημάδια από την κοίτη 
ενός αρχαίου ποταμού, γεγονός ενθαρ-
ρυντικό για την ανακάλυψη περαιτέρω 
ευρημάτων, αφού ήταν σύνηθες στην αρ-
χαία εποχή οι ανθρώπινες δραστηριότη-
τες να αναπτύσσονται κοντά σε νερό.
Στην αποστολή TerraSubmersa, η έρευνα 
επικεντρώθηκε κοντά στο σπήλαιο Φράγ-
χθι που βρίσκεται στη βόρεια όχθη του 
όρμου της Κοιλάδας, το οποίο κατοικήθη-
κε για σχεδόν 35.000 χρόνια, από την Πα-
λαιολιθική έως την Νεολιθική εποχή.
-«Καταφέραμε να συλλέξουμε εκπληκτι-
κά δεδομένα, η ανάλυση των οποίων θα 
απαιτήσει τουλάχιστον δύο χρόνια εργα-
σίας»  δήλωσε με ενθουσιασμό ο Julien 
Beck, επικεφαλής της αποστολής. «Τα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα είναι εν-
θαρρυντικά!». 
Από τη χαρτογράφηση των βυθών, οι 
ερευνητές εντόπισαν «παλαιοακτές» που 
χρονολογούνται σε διάφορες περιόδους 
της προϊστορίας. Όλες οι ενδείξεις οδη-
γούν στην πεποίθηση ότι οι κάτοικοι του 
σπηλαίου Φράγχθι είχαν διαμορφώσει τις 
ακτές αυτές από τις οποίες οι επιστήμονες 
έχουν ανακτήσει κοχύλια και υπολείμμα-
τα ψαριών. Επιπροσθέτως, οι έρευνες με 
ηχοβολιστικά που είχαν εγκατασταθεί στο 
ηλιακό καταμαράν PlanetSolar, κατέγρα-
ψαν ρήγματα που μαρτυρούν τεκτονικές 
μετατοπίσεις στον Αργολικό κόλπο και τα 
οποία θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη δι-
αφορά στο βάθος των παλαιοακτών.
Το ουσιαστικό ερευνητικό έργο άρχισε 
στις 10 Αυγούστου, ημέρα που κατέπλευ-
σε στον όρμο της Κοιλάδας το MS Tûranor 
PlanetSolar, το μεγαλύτερο ηλιακό κατα-
μαράν, το οποίο μετατράπηκε σε ερευνη-
τική πλατφόρμα και βάση της επιστημονι-
κής ομάδας της αποστολής.
Το φουτουριστικό σκάφος βοήθησε κυρί-
ως στη λήψη γεωφυσικών μετρήσεων, οι 
οποίες θα επιτρέψουν στους ερευνητές 
του ΕΛΚΕΘΕ να μοντελοποιήσουν την το-
πογραφία των αρχαίων παράκτιων ζωνών 
που τώρα είναι βυθισμένες, καθώς και για 
να εντοπιστούν τυχόν ίχνη της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας. Συνοδοιπόρος του 
στις έρευνες, το σκάφος «Αλκυών», του 
ΕΛΚΕΘΕ, εξοπλισμένο με ερευνητικά όρ-
γανα τεχνολογίας αιχμής. 
Οι έρευνες ξεκίνησαν με ιδανικές καιρι-
κές συνθήκες. Πλωτά όργανα μέτρησης 
ποντίστηκαν στο νερό καταγράφοντας 
λεπτομέρειες για το βυθό της περιοχής. 
Εκτός από την καταγραφή του βάθους με 
το βυθόμετρο, διεξήχθησαν έρευνες με 
σεισμικές τομές, από έναν πλωτό τομο-
γράφο πυθμένα. Με βάση τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν οι ερευνητές μπορούν 
να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για την 
τομή του βυθού και το πώς αυτός έχει δια-
φοροποιηθεί στην πάροδο του χρόνου, σε 

βάθος δεκάδων χιλιάδων ετών.   
Στη συνέχεια, με τη χρήση ηχοβολιστικού 
(side-scan sonar), ελήφθησαν δεδομένα 
που θα επιτρέψουν τη χαρτογράφηση 
του ανάγλυφου του πυθμένα, όπως αυτός 
είναι σήμερα. Για τη λήψη των μετρήσε-
ων τα ερευνητικά σκάφη ακολουθούσαν 
προκαθορισμένες πορείες με απολύτως 
ελεγχόμενη ταχύτητα, ώστε να σαρώσουν 
ολόκληρη την υπό διερεύνηση περιοχή.       
Η λεπτομερής επεξεργασία των στοιχείων 
αυτών θα διαρκέσει επί μακρόν. Τα τελικά 
συμπεράσματα των ερευνών θα προκύ-
ψουν αφού προηγηθεί η διαδικασία επε-
ξεργασίας, σύνθεσης και αξιολόγησης 
των ευρημάτων.
Να σημειωθεί ότι στο τέλος της εποχής 
των παγετώνων, πριν από περίπου 20.000 
χρόνια, η στάθμη της θάλασσας στην πε-
ριοχή, ήταν σημαντικά χαμηλότερη από 
ό,τι σήμερα. Με την ανασύσταση των βυ-
θισμένων τοπίων, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν 
να κατανοήσουν τη δυναμική μέσω της 
οποίας κατοικούνταν τότε οι παράκτιες 
ζώνες.
H ελληνοελβετική αποστολή της οποίας 
ηγούνται αρχαιολόγοι του Πανεπιστημίου 
της Γενεύης, ήταν αποτέλεσμα συνεργασί-
ας του μουσείου Laténium του Neuchâtel, 
της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της 
Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελ-
λάδα και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσ-
σιων Ερευνών. Στόχος της να διερευνήσει 
τα προϊστορικά τοπία που βρίσκονται 
βυθισμένα στον Αργολικό Κόλπο, σε μια 
προσπάθεια για την ανασύστασή τους, 
αλλά και για να εντοπιστούν τυχόν ίχνη 
ανθρώπινης δραστηριότητας.
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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)

Σταματούν συσσίτιο και Ιματιοθήκη στην  Ευαγγελίστρια Ναυπλίου αν δεν γίνει ένταξη στο ΕΣΠΑ 

Θύμα υποσχέσεων το συσσίτιο
Δύο μήνες ζωής έχει ακόμα το συσ-
σίτιο που παρέχει σε απόρους και 
φτωχούς η Ευαγγελίστρια Ναυπλίου. 
Ο Εφημέριος  π. Ελευθέριος Μίχος, 
σηκώνει τα χέρια ψηλά και δηλώνει 
με λύπη του ότι αν δεν ενταχθεί σε 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η κατα-
σκευή καινούργιου κτηρίου, θα ανα-
σταλεί η λειτουργία του συσσιτίου και 
της Ιματιοθήκης από 1η Νοεμβρίου 
2014 και μέχρι να γίνει η ένταξη.
Να σημειωθεί  ότι για το συγκεκριμένο 
κτήριο υπάρχει χώρος στην ιδιοκτη-
σία του Ιερού Ναού, στην θέση όπου 
λειτουργεί σήμερα το συσσίτιο,  για 
τα στεγαστούν τα μαγειρεία του συσ-
σιτίου, να διατεθεί χώρος για τα ρού-
χα, αλλά και χώρος όπου θα δίνεται η 
δυνατότητα να τρώνε (σιτίζονται) σε 
ειδική  αίθουσα.
Μάλιστα, για του λόγους αυτούς, στις 
4 Σεπτεμβρίου 2013,ομόφωνα το Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλι-
έων, χρηματοδότησε μελέτη για έντα-
ξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 
του Ε.Σ.Π.Α., για την δημιουργία ενός 
καινούργιου κτιρίου, με φορέα υλο-
ποίησης τον Δήμο.
Έκτοτε όμως μόνο υποσχέσεις υπάρ-
χουν.
Με την επιστολή του ο παπά Λευτέ-
ρης θέτει προ των ευθυνών τους  τον 
Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Τάσο Χειβιδόπου-
λο, τον Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο, 
τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, 
τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη 
Ανδριανό, τον Βουλευτή Δημήτρη Κο-
δέλα.
Η επιστολή του Εφημέριου που κοινο-
ποιείται σε όλους τους παραπάνω και 
στον Μητροπολίτη Νεκτάριο αναφέ-
ρει με κάθε λεπτομέρεια τι ακριβώς 
συμβαίνει με το θέμα:
«Αξιότιμοι Κύριοι,
Η  παρούσα επιστολή σκοπό έχει την 
ενημέρωσή σας αναφορικά με τα 
προβλήματα λειτουργίας του Συσσιτί-
ου και της «Ιματιοθήκης της αγάπης» 
του Ιερού Ναού  «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» 
Ναυπλίου. Σήμερα σιτίζουμε καθη-
μερινώς περισσότερους από  εκατόν  
πενήντα (150) άπορους και άστεγους 
συνανθρώπους μας από την πόλη του 
Ναυπλίου, ενώ με την «Ιματιοθήκη της 
Αγάπης», εξυπηρετούμε πάνω από πε-
ντακόσια (500) άτομα κάθε μήνα, με 
την βοήθεια των εκατόν εξήντα (160) 
εθελοντών. 
Να σημειωθεί πως είναι το μοναδικό 
συσσίτιο που λειτουργεί στο Ναύπλιο.
Δυστυχώς, η υποδομή που υπάρχει 
σήμερα, δεν καλύπτει σχεδόν καθό-
λου τις ανάγκες των ανωτέρω έργων 
,και δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώ-
σουμε το κοινωφελές έργο σε όλη την 
έκτασή του. Το συσσίτιο λειτουργεί 
μέσα σε τροχόσπιτα με αποτέλεσμα 
αφενός το καλοκαίρι οι θερμοκρα-
σίες να είναι απαγορευτικές με κίν-
δυνο αλλοίωσης των τροφίμων, το 
χειμώνα να υπάρχει υψηλή υγρασία, 
αφετέρου  οι χώροι να είναι πολύ μι-
κροί για να  ετοιμασθούν 150 μερίδες 
φαγητού μέχρι τις 12 το μεσημέρι που 
πρέπει να γίνει η διανομή και γενικά 
οι συνθήκες εργασίας είναι τριτοκο-
σμικές, δεδομένου ότι υπάρχει έλλει-
ψη χώρου για τους εθελοντές για την 
προετοιμασία του φαγητού. Επίσης η 

Ιματιοθήκη λειτουργεί σε τρεις δια-
φορετικούς χώρους (Τροχόσπιτα και 
αποθήκες), μη μπορώντας να εξυπη-
ρετηθούν οι άνθρωποι, αλλά και βά-
ζοντας σε ταλαιπωρία τις εθελόντριες 
να μεταφέρουν τα ρούχα από το ένα 
σημείο στο άλλο, ανάλογα με το είδος 
κάθε ρούχου.
Η λύση στο πρόβλημα είναι να υπάρ-
ξει ένα ενιαίο καινούργιο κτίριο, στην 
θέση όπου λειτουργεί σήμερα το συσ-
σίτιο, σε ιδιοκτησία του Ιερού Ναού, 
όπου θα υπάρχουν χώρος για τα μα-
γειρεία συσσιτίου, χώρος για τα ρού-
χα, αλλά και χώρος όπου θα δίνεται η 
δυνατότητα να τρώνε (σιτίζονται) σε 
ειδική  αίθουσα.
Για του λόγους αυτούς, στις 4 Σεπτεμ-
βρίου 2013,ομόφωνα το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Ναυ-
πλιέων, χρηματοδότησε μελέ-
τη για ένταξη σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης του Ε.Σ.Π.Α., 
για την δημιουργία ενός και-
νούργιου κτιρίου, με φορέα 
υλοποίησης τον Δήμο. Σήμερα 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια 
ανεγέρσεως κτιρίου μελέτη 
του έργου από την υπηρεσία 
Δόμησης του Δήμου και έχει 
υποβληθεί από την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέ-
ων στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου, η οποία έχει ελεγχθεί 
από την αρμόδια διαχειριστική 
αρχή και έχει εγκριθεί χωρίς 
παρατηρήσεις.
Το προαναφερθέν έργο αποτε-
λεί έργο πνοής για την τοπική 
κοινωνία.
Είχαμε την διαβεβαίωση από 
την Περιφέρεια ότι το έργο θα 
είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ μέχρι 
τον μήνα Μάρτιο του 2014, 
αλλά δυστυχώς, παρά τις συ-
νεχείς οχλήσεις μου προς τον 
Περιφερειάρχη Πελοποννή-
σου κ. Π. Τατούλη, στον Αντι-
περιφερειάρχη  Αργολίδας κ Α. 
Χειβιδόπουλο και στον Δήμαρ-
χο Ναυπλίου κ. Δ. Κωστούρο, 
μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί 
στο ΕΣΠΑ του 2007-2013 και 
δεν έχει δημοπρατηθεί. Είναι 
βέβαιο ότι πράγματι θέλουν να 
πραγματοποιηθεί το έργο και 
έχουν κάνει τις απαραίτητες 
ενέργειες που απαιτούνται.
Οι πληροφορίες που έχω σή-
μερα από την Περιφέρεια είναι 
ότι όλα θα κριθούν στις 12 Σε-

πτεμβρίου από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης όπου θα συζητηθούν ποια έργα 
Πρόνοιας θα ενταχθούν στο τρέχον 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
Επίσης ο κ. Χειβιδόπουλος με έχει δια-
βεβαιώσει πως εάν δεν ενταχθεί στον 
τρέχον ΕΣΠΑ, θα ενταχθεί τον μήνα 
Οκτώβριο του 2014 στο νέο ΕΣΠΑ 
2014-2020,αλλά αυτό εάν συμβεί θα 
χρειασθεί πάρα πολύς χρόνος, ενώ 
με την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 
θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα, 
αφού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
το έργο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015,δε-
δομένου ότι ο χρόνος μας πιέζει γιατί 
λειτουργούμε μέσα σε τροχόσπιτα σε 
αντίξοες συνθήκες.
Οι εθελοντές και οι κάτοικοι με ρω-
τούν καθημερινά για την πορεία του 

έργου, εκφράζοντας την απογοήτευ-
ση τους, την θλίψη και την δυσφορία 
τους για   την μη ομαλή πορεία του 
έργου ανεγέρσεως κτιρίου του Συσσι-
τίου και της Ιματιοθήκης. 
Σας καλώ και σας παρακαλώ θερμά, 
να επιληφθείτε  του θέματος προσω-
πικώς με ζέση και ευαισθησία. Σας πα-
ρακαλώ να  ενεργήσετε άμεσα προς το 
υπουργείο Ανάπτυξης ή οπουδήποτε 
αλλού χρειασθεί, ώστε να επιτευχθεί 
η  ένταξη του έργου ανεγέρσεως κτι-
ρίου του Συσσιτίου και της Ιματιοθή-
κης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
κοινωνία του Ναυπλίου περιμένει την 
ανταπόκρισή σας και την ουσιαστική 
συμμετοχή σας για την  ένταξη στο 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ  με Πράξεις μεστές 
και στοχευμένες ενέργειες οι οποίες 
θα εφαρμοσθούν άμεσα, έτσι ώστε να 
υπάρξουν  Αποτελέσματα θετικά.
Δυστυχώς, δηλώνω με λύπη μου, πως 
σε διαφορετική περίπτωση που δεν 
θα ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ, έστω 
τον μήνα Οκτώβριο του 2014, θα 
ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ η λειτουργία του συσσι-
τίου και της Ιματιοθήκης από 1η Νο-
εμβρίου 2014 μέχρι να ενταχθεί και 
δημοπρατηθεί το έργο.
Την τελική ευθύνη λειτουργίας του 
Συσσιτίου την έχω εγώ προσωπικά ως 
Εφημέριος, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Το ότι γίνομαι καθημερινά ζητιάνος 
είναι το λιγότερο, δεδομένου ότι μόνο 
η κατανάλωση  ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι μεγάλη, πέρα από την αγορά 
τροφίμων για 150 άτομα καθημερινά. 
Απαιτούνται χρήματα για να λειτουρ-

γήσει το συσσίτιο και όχι μόνο ευχές. 
Το σημαντικότερο είναι ότι πολλές 
φορές μας έχουν αλλοιωθεί τρόφιμα 
από την ζέστη ή την υγρασία. Ευτυ-
χώς που προσέχουμε και ελέγχουμε 
τα τρόφιμα πριν μαγειρευτούν, διότι 
σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν 
δηλητηριαστεί πολλές φορές οι άν-
θρωποι. Φαντασθείτε να μην προσέ-
ξουμε κάποια φορά ότι κάποια τρόφι-
μα έχουν αλλοιωθεί από τις καιρικές 
συνθήκες, και δοθούν στους από-
ρους, το τι θα συμβεί. Κανένας τότε 
δεν θα με στηρίξει, αλλά θα ξεχάσουν 
την προσφορά των έξι ετών και θα με 
λοιδορήσουν λέγοντας ότι ταΐζουμε 
με ληγμένα τρόφιμα τους απόρους.
Θέλω να πιστεύω, πως είναι αντιληπτό 
από όλους σας, ότι δεν υποχρεούμαι  
υπό αυτές τις συνθήκες να συνεχίσω 
την λειτουργία του Σισσιτίου. Γι’ αυτό 
λοιπόν, εάν ανασταλεί η λειτουργία 
του Συσσιτίου και της Ιματιοθήκης 
από 1η Νοεμβρίου 2014,θα μπορεί 
όποιος φορέας θέλει, Περιφέρεια ή 
Δήμος, να του παραχωρηθεί η χρήση 
των υπαρχουσών εγκαταστάσεων για 
να λειτουργήσει ,με αποκλειστική του 
ευθύνη, το Συσσίτιο.
Ευελπιστώντας στην κατανόησή σας, 
αναμένω αποτελέσματα των ενεργει-
ών σας».



οποίο υπάρχουν. Πολλές φο-
ρές χρησιμοποιούνται είτε από 
υπαλλήλους είτε από αιρετούς 

«Back to 90s» για 
τον Παναργειακό
Μουσική εκδήλωση με θέμα 
«Back to 90s»,  θα πραγματο-
ποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 
στις 9μ.μ στο Αρχαίο Θέατρο 
Άργους και θα κλείσει με νο-
σταλγικό τρόπο το φετινό 
καλοκαίρι. Στο μουσικό αυτό 
event , θα συμμετάσχουν  επι-
τυχημένοι καλλιτέχνες όπως η 
Σοφία Αρβανίτη, ο Θάνος Καλ-
λίρης, ο Λάμπης Λιβιεράτος, ο 
Κώστας Μπίγαλης, η Πωλίνα, 
και ο Γιάννης Σαββιδάκης. Το 
μεγαλύτερο μέρος των εσό-
δων της συναυλίας, θα διατεθεί 
στον Παναργειακό Α.Π.Ο για 
την ενίσχυση της ομάδας στην 
προσπάθεια ανόδου προς την 
Β εθνική κατηγορία-στους καλ-
λιτέχνες θα καταβληθεί τυπική 
αμοιβή. Ο Παναργειακός, καλεί 
όλους τους φίλους του, να πα-
ρευρεθούν στη μουσική εκδή-
λωση και κατ επέκταση να ενι-
σχύσουν την αγαπημένη τους 
ομάδα. Τιμή Εισιτηρίου 10€
Προπώληση εισιτηρίων: Άργος: 
Εν Λευκώ café, Κύβος café, Πρα-
κτορείο ΟΠΑΠ ΑΦΟΙ Σκούρα 
Ναύπλιο: Allotino café, Πρακτο-
ρείο ΟΠΑΠ ΑΦΟΙ Σκούρα Σιδη-
ράς Μεραρχίας13.
Άντε μπας και δούμε κανένα 
ματσάκι της προκοπής αντί να 

για τις δικές τους δουλειές, για 
τσάρκες ή για ψώνια. 
Έβαλε λοιπόν στόχο να σταμα-
τήσει το προκλητικό αυτό φαι-
νόμενο και έβγαλε συνεργεία 
στους δρόμους για ελέγχους 
σχετικά με την ορθή χρήση και 
λειτουργία των οχημάτων αυ-
τών.
Όπως προέκυψε, ουκ ολίγοι 
ήταν αυτοί που παρανομούσαν. 
Στο τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου, 
Αυγούστου, έγιναν 49 έλεγχοι 
σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα του 
Δημοσίου και του Α’ και Β’ βαθ-
μού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και διαπιστώθηκαν, συνολικά, 
39 παραβάσεις σε οχήματα των 
Ο.Τ.Α.
Σε πρώτη φάση, στους παρα-
βάτες έγιναν συστάσεις και ενη-
μέρωση για τις διαδικασίες νο-
μιμότητας, ενώ, στη συνέχεια, 
πρόκειται να εφαρμοστούν οι 
προβλεπόμενες από το νόμο 
κυρώσεις.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 818

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2014
Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS  Α. Γκάτζιος – 
Μ. Κ. Ντάνος – Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής: 
Άκης Γκάτζιος 

Αρχισυντάκτης: 
Άκης Ντάνος

Συντάκτες: 
Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: 
ΕΝΘΕSIS

Εκτύπωση: 
«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟ

Διανομή:  ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ
ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ,  Βελλίνη 5 

Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728
κιν. 697 6511108, 693 7577471

anagnostispe@hotmail.com 
www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώ

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

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

ων: 150,00 ευρώ

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

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

Tαυτότητα

τρέχουμε στην Τρίπολη ή στην 
Αθήνα. Εξ άλλου το Back to 90s 
κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι για 
τον Παναργειακό.

ΑΝ.

Τέλος οι τσάρκες με τα 
υπηρεσιακά αυτοκίνη-

τα
Έχοντας εργαστεί στο δη-
μόσιο ο γενικός γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Γιώργος Διδασκάλου, μεταξύ 
άλλων γνωρίζει ότι τα υπη-
ρεσιακά αυτοκίνητα δεν κυ-
κλοφορούν στους δρόμους 
μόνο για τον οποίο για τον 

Οι νέοι είναι…
Το «οι νέοι είναι ωραίοι, αλλά οι παλιοί είναι αλ-
λιώς», ήρθε να επιβεβαιώσει η επιλογή των αντι-
δημάρχων στο Άργος. Λογικό βέβαια γιατί θα 
πρέπει οι νεοεκλεγέντες να δείξουν υπομονή και 

να μπολιαστούν με τα δημοτικά θέματα. Έχουν 
όλο τον καιρό μπροστά τους να διεκδικήσουν 
πόστα στον δήμο μέσω της δουλειάς τους και 
της διαρκούς επαγρύπνησης για την αντιμετώπι-
ση των δημοτικών προβλημάτων. Καλή επιτυχία 
σε παλιούς και νέους.                                         ΑΝ.

Καλλέργης  ο «τρομοκράτης»
Ναι μην νομίζεται πως ο χαρακτηρισμός είναι σημερινό φαινόμε-
νο, ούτε πως η 3η Σεπτεμβρίου έγινε γνωστή απ τους πασοκους. 
Το 1840, ο Μακρυγιάννης ίδρυσε μια -κατά τον Όθωνα- παράνομη 
οργάνωση, με σκοπό την επιβολή συντάγματος. Στην οργάνωση 
σύντομα μυήθηκαν οπλαρχηγοί και αγωνιστές του ‘21, οι οποίοι εί-
χαν παραγκωνισθεί από τους Βαυαρούς. Τα μέλη της οργάνωσης δε-
σμεύονταν με όρκο στην πατρίδα και στην Ορθοδοξία. Μερικοί από 
τους οπλαρχηγούς που μυήθηκαν ήταν οι Θεόδωρος Γρίβας, Μήτρος 
Δεληγιώργης, Κριεζιώτης κ.α.
Για να επιτύχει όμως το κίνημα χρειαζόταν και η συνεργασία του 
στρατού. Για τον λόγο αυτό μύησαν τον συνταγματάρχη Δημήτριο 
Καλλέργη. Για να επιτύχουν τους σκοπούς τους φρόντισαν να τον 
μεταθέσουν από το Άργος στην Αθήνα και να τον διορίσουν στρα-
τιωτικό διοικητή της Αθήνας. Λίγο πριν το ξέσπασμα του κινήμα-
τος σχηματίστηκε τριμελής επιτροπή που σχηματίστηκε από τους 
Ανδρέα Μεταξά, Μακρυγιάννη και Δημήτριο Καλλέργη. Ο καθένας 
αντιπροσώπευε έναν διαφορετικό κόσμο: ο Μεταξάς τον πολιτικό, 
ο Μακρυγιάννης τον λαϊκό και ο Καλλέργης τον στρατιωτικό. Επιτέ-
λους ας  τιμήσει το Άργος τον Δ. Καλλέργη.

ΑΝ.
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Λίγα λόγια,
 λίγες σκέψεις

Του Βασίλη Δαγρέ

Η πόρτα κτυπά, μια φωνή αποκρουστική ακούγεται 
έξω από την πόρτα.
Ανοίξτε …
Μάλιστα μάλιστα, περιμένετε έρχομαι …  περιμένετε 
Ανοίξτε ξανακούγεται η φωνή ακόμα πιο προκλητική.
Έρχομαι … περιμένετε.  
Ανοίγω και μπροστά μου εμφανίζονται τρεις τύποι με 
πρόσωπο σκυθρωπό και γαμψή μύτη φορώντας κα-
παρντίνα στυλ Χάρβευ Μπόργκαντ , και κόκκινα περι-
βραχιόνια στα μπράτσα.  
Μάλιστα τι θα θέλατε απαντώ. 
Αξιολόγηση κύριε… .
Αξιολόγηση σκέφτομαι , μα δεν είμαι δημόσιος υπάλ-
ληλος κύριε τολμώ να εκφράσω την σκέψη μου φω-
ναχτά με κάποια επιφυλακτικότητα .   
Τρανταχτά γέλια ακούγονται , και με ένα σπρώξιμο 
της πόρτας ,βρίσκονται δύο βήματα μέσα . Μα είναι 
το σπίτι μου το άσυλο μου προσπαθώ να διαμαρτυρη-
θώ εντόνως. Ποιο σπίτι σου κύριε, εδώ αξιολόγηση , 
καθιστέ και με σπρώχνουν να κάτσω στον καναπέ που 
βρέθηκε δίπλα μου. Ένας από τους τρεις ανοίγει την 
γκεσταμπίτικη καπαρντίνα και βγάζει μια ταυτότητα .    
Υπηρεσία αξιολόγησης της ομοσπονδίας .      
Ωραία και τι θέλετε… 
Ήρθαμε να σε αξιολογήσουμε το πόσο συνεπής πολί-
της  είσαι… 
Μα προσπαθώ να είμαι καλός πολίτης απέναντι στην 
χώρα μου .
Δεν κατάλαβες σε αξιολογούμε πόσο συνεπής  πολί-
της είσαι απέναντι στην Ομοσπονδία , πόσο πληρώ-
νεις τους φόρους σου , για να ξεχρεωθούν αυτά που 
μας χρωστάς . 
Και αν δεν έχω, αν δεν έχω να δώσω ούτε ένα ευρώ, 
ούτε ένα μήλο να δώσω  στο παιδί μου.
Τότε τρανταχτά γέλια ακούστηκαν και η απάντηση 
ήρθε σαν καταπέλτης να μου ρίξει την ταφόπλακα.
Η αξιολόγηση είναι θέμα ζωής, είναι το εάν θα υπάρ-
χεις ή όχι, η ομοσπονδία έχει κανόνες, απαιτεί προ-
σαρμογή, ειδάλλως είσαι αχρείαστος και αυτό απαιτεί 
εκτέλεση.
Κρύος ιδρώτας με πλημμυρίζει, η ψυχή μου ζωντανεύ-
ει, και μέσα μου κάτι με αναστατώνει , σήκω ψυχή μου 
δώσε ρεύμα, η ζωή μου,  μου ανήκει , η χώρα μου, μου 
ανήκει, η οικογένεια μου, μου ανήκει, το είναι μου, η 
χαρά μου, η λύπη μου, μου ανήκει, ο άνθρωπος μέσα 
μου, μου ανήκει . 
Πρέπει να διαλύσω αυτή την σκόνη , παίρνω βαθιά 
ανάσα και με ένα φύσημα διαλύω , τις τρομερές χάρ-
τινες φιγούρες .    
Πάει έφυγαν.
Έγινα άνθρωπος , δεν φοβάμαι , δεν μου καίγεται καρ-
φί για την Ομοσπονδία, εγώ ανήκω στον εαυτόν μου , 
στον λαό μου , και στην πατρίδα μου.   

Πολλές υποσχέσεις ξαφνικά στο τραπέζι με ορίζοντα την …Άνοιξη 

Αεροδρόμια, δρόμοι, 
τρένα εν όψει εκλογών 

Μπορεί να μπήκαμε μόλις 
τώρα στο Φθινόπωρο, όμως 
από τον Αύγουστο άρχισαν να 
ηχούν οι προεκλογικές σειρή-
νες με πρωταγωνιστές υπουρ-
γούς που περιοδεύουν διαλα-
λώντας την …πραμάτεια τους.
Αναφερόμαστε μεταξύ άλλων, 
στην πρόσφατη επίσκεψη του 
Υπουργού Μεταφορών, Υπο-
δομών και Δικτύων Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ούτε 
λίγο ούτε πολύ με τις δηλώ-
σεις του επιχειρεί να πείσει ότι 
τα πάντα θα αλλάξουν στον 
τομέα του στην Πελοπόννη-
σο. Όχι τώρα όμως αλλά την 
Άνοιξη, όταν πολύ πιθανόν θα 
έχουν προηγηθεί εκλογές…
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανα-
μάσησε την γνωστή καραμέλα 
του Αεροδρόμιου της  Τρίπο-
λης, της επανεκκίνησης του 
Σιδηροδρόμου, ενώ δεν πα-
ρέλειψε να μιλήσει και για τον 
περιβόητο Ανατολικό οδικό 
Άξονα που επίσης συνεχίζει 
να υλοποιείται σε κάθε προε-
κλογική περίοδο. Ο υπουργός 
υπερθεμάτισε την πολιτική 
Τατούλη και τον σχεδιασμό της 
Περιφέρειας, αλλά βραχυπρό-
θεσμα.
-«Βραχυπρόθεσμος στόχος 

μας είναι την Άνοιξη το αερο-
δρόμιο της Τρίπολης να είναι 
απόλυτα λειτουργικό σε πτη-
τικό επίπεδο, ώστε μετά σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια, το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας να μεταβιβαστεί στην 
Περιφέρεια για την αξιοποίησή 
του» δήλωσε ο κ. Υπουργός και 
τόνισε ότι η λειτουργία του θα 
είναι συμπληρωματική με το 
διεθνή αερολιμένα της Καλα-
μάτας το οποίο αναπτύσσεται 
και αναβαθμίζεται. 
Ο κ. Χρυσοχοΐδης υιοθέτησε 
την πρόταση της Περιφέρειας 
για το μοντέλο επανεκκίνησης 
του σιδηροδρόμου στην Πε-
λοπόννησο, και για τον Ανα-
τολικό παραλιακό άξονα της 
Πελοποννήσου, τον οποίο χα-
ρακτήρισε έργο πνοής για την 
Πελοπόννησο, τον έθεσε στις 
προτεραιότητες του Υπουρ-
γείου, ώστε να γίνει μια αρχική 
αναγνωριστική μελέτη για το 
μοντέλο υλοποίησής του. 
Παράλληλα, για να μην αφήσει 
παραπονεμένη καμία περιο-
χή επισκέφθηκε το έργο της 
γέφυρας της Τσακώνας προ-
καλώντας τον ενθουσιασμό (!) 
του περιφερειάρχη, ο οποίος 

δήλωσε: «Χαιρόμαστε για την 
υλοποίηση αυτού του τόσο 
σημαντικού έργου, δεν ξεχνά-
με ωστόσο ότι το έργο αυτό το 
πληρώνουν οι πολίτες και ότι 
υπάρχουν ευθύνες για τα λάθη 
του παρελθόντος και τα οποία 
δεν θα πρέπει ποτέ να επανα-
ληφθούν». 
 Επίσης αναφέρθηκε στον ανι-
σόπεδο κόμβο στο ύψος Με-
λιγαλά, που θα εξυπηρετεί τη 
βιομηχανική περιοχή και θα 
αναδείξει την αρχαία Μεσσή-
νη, αλλά επιθεώρησε και 
τον άξονα Λεύκτρο – Σπάρτη, 
κάνοντας κοινές διαπιστώσεις 
με τον Πέτρο Τατούλη, ότι με 
την ολοκλήρωση των οδικών 
αξόνων σε λίγους μήνες η Πε-
λοπόννησος θα διαθέτει το 
καλύτερο οδικό δίκτυο στη 
χώρα!
Σε ανάλογο πλαίσιο αλλά σε 
συνάντηση που είχε ο Μιχά-
λης Χρυσοχοϊδης με τον Γιάννη 
Μανιάτη έγινε αναφορά και  
στην προώθηση ένταξης στη 
νέα προγραμματική περίοδο 
ΣΕΣ 2014 – 2020 του οδικού 
άξονα Δερβενάκια-Μυκήνες. 
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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)

Οι υπεύθυνοι δεν είχαν καν την ευαισθησία να παραιτηθούν λίγες μέρες πριν τη λήξη της θητείας τους 

Οι μωρές παρθένες και η ΔΕΥΑΝ
Τις χειρότερες εντυπώσεις άφη-
σε πίσω του το απερχόμενο δι-
οικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ, 
που δεν είχε καν την ευαισθη-
σία να παραιτηθεί, μειώνοντας 
την θητεία του κατά μερικές 
ημέρες μόλις, αφού από την 1η 
Σεπτέμβρη θα άλλαζε ούτως ή 
άλλως σύνθεση.
Το γεγονός ότι δεν είχαν λάβει 
τα μέτρα τους για να αντιμε-
τωπίσουν εγκαίρως τις βλάβες 
θυμίζει την παραβολή με τις 
μωρές παρθένες. Δεν φρόντισε 
δηλαδή το Διοικητικό Συμβού-
λιο, όπως των φρονίμων τα παι-
διά «να μαγειρέψει πριν πεινά-
σει» και αρκέστηκε στο κόψιμο 
των αδειών του προσωπικού 
για να αντιμετωπιστούν οι βλά-
βες που μπορεί να προέκυπταν 
μέσα στο καλοκαίρι. Θεώρησαν 
δηλαδή ότι έκαναν καλά τη 
δουλειά τους ως πολιτικοί προϊ-
στάμενοι της διοίκησης της Δη-
μοτικής Επιχείρησης αρκούμε-
νοι να στερήσουν τις διακοπές 
από το προσωπικό κόβοντας τις 
άδειες και να μην προβλέψουν 
την κατάρτιση σχεδίου έκτα-
κτης ανάγκης ώστε να μπορούν 
να αντιμετωπίσουν πολύωρες 
βλάβες μέσα στον καύσωνα. 
Δεν μπόρεσαν δηλαδή να έχουν 
εναλλακτικές λύσεις για να μην 
αφήνουν την πόλη μέσα στο 
15Αύγουστο χωρίς νερό.
Και φυσικά όταν σημειώθηκε 
η βλάβη, άφησαν χωρίς νερό 
την πόλη με τους χιλιάδες επι-
σκέπτες της, και έστειλαν τους 
τουρίστες να βρουν ανταγω-
νιστικούς προορισμούς χωρίς 
προβλήματα σε βασικά είδη 
πρώτης ανάγκης όπως είναι το 
νερό, για να συνεχίσουν τις δια-
κοπές τους. 

Οι υπεύθυνοι όμως της ΔΕΥΑΝ 
εκτός του ότι δεν είχαν την ευαι-
σθησία να παραιτηθούν, επιπλέ-
ον κρύφτηκαν και δεν έβαλαν 
καν την υπογραφή τους κάτω 
από την «αγράμματη συγνώμη» 
που ζήτησαν στην γεμάτη δικαι-
ολογίες ανακοίνωσή τους:
«H Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, ζητά ένα 
μεγάλο συγνώμη από τους κα-
τοίκους και τους επισκέπτες της 
πόλεως για την διακοπή υδρο-
δότησης από τη νύχτα της 16ης 
και μέχρι το βράδυ της 17ης Αυ-
γούστου.
Η διακοπή οφείλετο σε 3 αλλε-
πάλληλες ζημιές οι οποίες προ-
ξενήθηκαν στο κεντρικό αγωγό 
ύδρευσης, στο τμήμα από τον 

πρώην σταθμό του Ο.Σ.Ε. στο 
λιμάνι και μέχρι το αντλιοστά-
σιο μπροστά στον Ο.Τ.Ε. και  η 
αποκατάσταση των οποίων δεν 
μπορούσε να προβλεφθεί με 
ακρίβεια, ώστε να υπάρχει καλύ-
τερη ενημέρωση». 
Οι ζημιές οφείλονται σε μεγάλες 
πέτρες οι οποίες βρέθηκαν μέσα 
στον αγωγό που ανέκοπταν τη 
ροή του νερού δημιουργώντας 
υψηλές πιέσεις και σπασίματα.
Ο αγωγός αυτός μήκους 1.700 
μέτρων  περίπου, είναι ο γνω-
στός πλαστικός αγωγός «Για-
τράκου», κατασκευασμένος το 
1980-82 για να μεταφέρει το 
νερό από τους Μύλους στο Ναύ-
πλιον.  Όμως αποδείχθηκε ότι 

ήταν εντελώς κακότεχνος και 
άρχισε η αντικατάστασή του με 
νέο αγωγό, ο οποίος έχει ήδη 
φτάσει μέχρι το ύψος των κτι-
ρίων της Περιφερειακής Αυτο-
διοίκησης  στη παραλιακή οδό 
Ναυπλίου – Ν. Κίου.
Υπολείπεται η αντικατάσταση 
του  τελευταίου αυτού τμήμα-
τος, όπου προκλήθηκαν οι ζη-
μιές, μήκους περίπου 400μ. έως 
την δεξαμενή Ακροναυπλίας, η 
κατασκευή του οποίου εντάσ-
σεται στην εργολαβία που εκτε-
λεί τώρα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., ύψους 3,5 
εκατ. ευρώ, και προβλέπεται 
να ολοκληρωθεί έως το τέλος 
Οκτωβρίου 2014.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εκφράζει ένα πολύ 

μεγάλο συγνώμη στην πόλη μας 
για την ταλαιπωρία που προ-
κλήθηκε αλλά και ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στο εργατοτεχνικό 
προσωπικό της που εργάστη-
κε ασταμάτητα επί 16 περίπου 
ώρες για να αποκαταστήσει τις 
ζημιές».
ΥΓ. Θα περιμένουμε μέχρι το τέ-
λος του Οκτώβρη για να γίνει το 
έργο των 3,5 εκατ. ευρώ. Αλλά ο 
κόσμος θα ήταν ικανοποιημένος 
αν παράλληλα η ΔΕΥΑΝ φρόντι-
ζε να έχει εναλλακτικές λύσεις 
για να μην μένει η πόλη χωρίς 
νερό. Γι΄ αυτό πληρώνουμε άλ-
λωστε. Εξάλλου δεν θα λυθούν 
όλα τα προβλήματα με το συ-
γκεκριμένο έργο.
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Η τελευταία Δευτέρα του μήνα διακρίνεται για τον σαφή 
οικονομικό της χαρακτήρα, πρέπει να τακτοποιηθούν 
οι οικονομικές υποχρεώσεις του μήνα στα πιστωτικά 
ιδρύματα. Ποδηλατώντας κατεβαίνω στο κέντρο της πόλης, 
ένα ξαφνικό παραγορητικό αεράκι με απρόβλεπτη φορά με 
συνοδεύει μέχρι την Λαϊκή Αγορά. Η πλατεία αρχίζει να 
γεμίζει με αυτοκίνητα που σταθμεύουν. Από τον κάθετο 
δρόμο της εισόδου του Αργείτικου μουσείου φτάνω στην 
κεντρική πλατεία. Μια δυνατή φωνή με βγάζει εκτός 
προορισμού. 
-Βασίλη έλα κερνάω καφέ….
Ο Θανάσης, παλιός μου γείτονας μαζί με μια χαλαρή παρέα 
απολάμβανε τον καφέ του με θέα το Αργείτικο κάστρο. 
Αν και ακόμα δεν είχε κάνει αισθητή την παρουσία του 
ο ήλιος, όλοι φορούσαν μαύρα γυαλιά. Παρατηρώντας 
τα διπλανά τραπέζια είδα ότι οι περισσότεροι φορούσαν 
μαύρα γυαλιά.
-Καλημέρα, ευχαριστώ μια άλλη φορά, δεν προλαβαίνω. 
-Μια ζωή δεν προλαβαίνεις, τι τρέχεις να προλάβεις; 
-Άμα κάτσω να σου εξηγήσω σίγουρα δεν θα προλάβω! 
Εσύ έχεις ακόμα άδεια; 
-Μόνιμη πλέον. Το στερνοπούλι μου ήταν το γούρι μου. 
Βγήκα στην σύνταξη στα 54 λόγω ανηλίκου τέκνου. Και 
τώρα πια θα κάααθομαι ( 
είπε μιμούμενος την φωνή 
του Μίμη Φωτόπουλου, και 
οι διπλανοί του ξέσπασαν σε 
γέλια). 
Χωρίς να κατέβω από το 
ποδήλατο καλημερίζω 
και φτάνω στις γυάλινες 
συμπληγάδες τις τράπεζας. 
Ο παππούς μας ο Ιάσονας 
ξεμπέρδεψε μια καλή από τις 
αρχαίες ανοιγοκλειόμενες 
πέτρες, εμείς οι νεοέλληνες 
φαίνεται ότι θα κάνουμε για 
πολλά χρόνια προπόνηση 
στις τροϊκανές γυάλινες. 
Απέναντι ακριβώς από 
την πόρτα, με περιμένει το 
χαμογελαστό βλέμμα ενός 
από την dream team των 
μακροχρόνια συμμαθητών 
μου. Ο Βαγγέλης από τα 
χρόνια του σχολείου πάντα 
διάλεγε μια επιτελική θέση, 
ας πούμε στο μέσον ενός ημικυκλίου. Όχι για να ελέγχει 
τον χώρο αλλά για να απολαμβάνουν όλοι τις ιστορίες που 
διηγούνταν. Μοναδικός στην περιγραφή, με τις κινήσεις 
των χεριών και το βλέμμα του οπτικοποιούσε  με τον 
τρόπο που ήθελε τα λόγια του, κάτι σαν εκείνα τα κόλπα 
που κάνουν διάφοροι γκουρού στην Ινδία και εμφανίζουν 
πράγματα από το πουθενά. Την ίδια λέξη έτσι όπως την 
οπτικοποιούσε μπορούσε να σε κάνεις να τραντάζεσαι από 
το γέλιο ή να μένεις αποσβολωμένος περιμένοντας την 
συνέχεια.  Ταλέντο το οποίο φαντάζομαι ότι εξελίχθηκε 
σε πολύτιμη  ικανότητα στον εργασιακό του χώρο. Με 
καλημέρισε με την φωνή, αλλά η ημικυκλική κίνηση του 
βλέμματος με τελική κατεύθυνση την αριστερή άδεια  
καρέκλα μπροστά του εύκολα μεταφραζόταν : έλα μετά να 
τα πούμε. 
Σε ελάχιστο χρόνο έλαβα θέση απέναντι του. 
-Πως και δεν έχετε κόσμο σήμερα; 
-Ο μήνας λήγει σε δυο μέρες, έλα μετά από δυο μέρες 
να δεις που θα είναι η ουρά. Ακόμα και αν έχει τα λεφτά 
ο νεοέλληνας θα τ αφήσει στην τσέπη του μέχρι την 
τελευταία στιγμή. Μετά θα έρθει εδώ και θα διαμαρτύρεται 
γιατί δεν βάζουμε περισσότερα ταμεία…
-Ξέρεις ποιον είδα σήμερα; Τον Θανάση τον παλιό μας 
γείτονα. 
-Πέρασε πριν λίγες μέρες και μου είπε την ατάκα της 
ημέρας: ο γιος μου και η γενιά του δεν πρόκειται ποτέ να 
κάνουν επανάσταση όσο βρίσκουν τα 20 ευρώ πάνω στο 

τραπέζι…. ( Προφανώς εννοούσε τον μεγάλο σκέφτηκα.)
-Βγήκε στην σύνταξη, στο είπε; 
-Ναι, τώρα είναι οριστικά όμηρος του κράτους.  Το οποίο 
θα τον εκβιάζει αδίστακτα.
-Γιατί το λες αυτό; 
-Ποιο κράτος και για ποιο λόγο να φοβηθεί την απεργία 
συνταξιούχων;  Στην πλατεία τον είδες; 
-Ναι που το κατάλαβες. 
-Εκεί είναι όλη μέρα οι τεμπέληδες της εύφορης κοιλάδας . 
Φοράνε και τα μαύρα γυαλιά από το πρωί και με συννεφιά. 
Γιατί σου λέει αν εμφανιστεί ξαφνικά ο ήλιος που να τρέχω 
για γυαλιά, που να ψάχνω να βρω τα γυαλιά μου!!! 
-Μήπως είσαι λίγο καυστικός σήμερα; 
-Την ξέρω όλη την παρέα, είμαστε γείτονες στα χωράφια. 
Για το χάλι που φτάσαμε σήμερα έχουμε βάλει όλοι το 
λιθαράκι μας, άλλοι πολύ άλλοι λίγο. 
-Πες μου και εσύ  ότι μαζί τα φάγαμε. 
-Όχι δεν τα φάγαμε μαζί αλλά όλοι μαζί τα γκρεμίσαμε. 
Ο φίλος μας και η παρέα του δεν έδειξαν κανένα 
σεβασμό στην γη. Έκαναν μεγάλο πάρτι με τις χαβούζες, 
εικοσάρηδες τότε παρέλαβαν την εύκολη λύση. Για 
θυμήσου την ένδοξη περίοδο των «σκυλάδικων» της 
παραλιακής τα οποία στηρίχθηκαν στην ευγενή χορηγία 

των χαβούζων. 
Αντί να μάθουν να 
καλλιεργούν ένα 
προϊόν τους έμαθαν να 
γίνουν φρουτοθάφτες. 
Γραφεία τελετών 
ήταν για χρόνια τα 
χωράφια μας…. Όσο 
μεγαλύτερο θάψιμο 
έκαναν στην γη 
τους τόσο πιο πολύ 
ανέβαινε η αξία τους.  
Έχεις χρόνο να σου 
δείξω μια σκέψη μου! 
-Ναι σήμερα έχω. 
-Να ξέρεις ότι τα 
κακομαθημένα 
παιδιά τους θα είναι 
η τελευταία γενιά 
τεμπέληδων. Μετά 
η πείνα θα κάνει 
την δουλειά της. 
(Πιάνει δυο λευκά 
τετράγωνα χαρτάκια 

και είχε σημειώσει με κόκκινα γράμματα κάποια νούμερα.) 
Και όταν έρθει η πείνα θα μας φταίει ο Αλβανός ο 
Πακιστανός και ο καθένας που αφήνει τον ιδρώτα στα 
χωράφια μας. Λοιπόν που λες υπολογίζω σε 300.000.000 
κιλά τα πορτοκάλια της Αργολίδας. Το πρώτο πράγμα 
που χρειάζονται είναι συγκομιδή. ( Με τις ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικές κινήσεις του μου δείχνει το φανταστικό 
μάζεμα των πορτοκαλιών. Νοερά μεταφερόμαστε και 
οι δυο στο πορτοκαλί χωράφι του). Λοιπόν 0,035 λεπτά 
το κιλό μιλάμε για 10.500.000 χιλιάδες ευρώ το μάζεμα. 
Αυτό σημαίνει ότι περίπου 2.000 οικογένειες θα είχαν 
ένα εισόδημα 5.250 χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη 
γνώση, μόνο μυϊκή αντοχή και σεβασμός στο προϊόν. Ένα 
νέο παιδί θα μπορούσε να βγάλει 35 ευρώ μεροκάματο. 
Αλλά ποιο νέο παιδί να πάει να δουλέψει όταν έχει τα 20 
ευρώ έτοιμα στο κομοδίνο;  Πριν από αρκετά χρόνια, όταν 
βγήκαν τα πρώτα κινητά ο Θανάσης πήρε κινητό και στον 
Πακιστανό που είχε για τα χωράφια. Του έβαλε και φραγή 
εξερχομένων χρήσεων. 
-Γιατί το έκανε αυτό; 
-Ήταν το επαγγελματικό, για να μην τον χρεώνει ο 
Πακιστανός, έβγαινε στο μπαλκόνι του σπιτιού του και 
καλούσε τον Πακιστανό που έμενε σε μια καλύβα πιο κάτω 
μέσα στο χωράφι να πάει να ανοίξει την βάνα για να τρέξει 
νερό στο χωράφι. Εγώ το χωράφι το πονάω. Την άδεια 
μου την παίρνω την άνοιξη για να πάω να το περιποιηθώ. 
Είναι η ψυχοθεραπεία μου πες το και έτσι. Αλήθεια σου 

λέω γνωρίζω και τα χίλια δέντρα 
που έχω. Ξέρω που κλάδεψα το ένα 
που το άλλο. Μην με κοιτάς έτσι δεν 
τους έχω βγάλει ονόματα αλλά δεν 
αποκλείεται και αυτό! Δεν πάω στην 
χωράφι μόνο για να έχω ένα έξτρα 
εισόδημα. Έχω ιερή υποχρέωση απέναντι στις πορτοκαλιές 
γιατί εξ αιτία τους  δεν μου έλειψε το καθημερινό φαγητό 
στα παιδικά μου χρόνια. ( Το βλέμμα του γίνεται μια 
τεράστια οθόνη, μάλλον στιγμιαία, εικονικά βαδίζει με τον 
πατέρα του ανάμεσα στα δέντρα και μαθαίνει βιωματικά  
τον σεβασμό στην γη. Σκύβει και βγάζει ένα βιβλιάριο από 
το συρτάρι του) Ξέρεις τι είναι αυτό; 
-Ένα βιβλιάριο. 
-Όχι αυτό  είναι το βιβλιάριο των πορτοκαλιών. Μου 
δίνουν εισόδημα αλλά και εγώ πρέπει να ξοδέψω για να 
σεβαστώ τον καρπό τους. Για να κρατώ το χωράφι σε καλή 
κατάσταση έχω τους καλύτερους συνεργάτες. Ο καλύτερος 
και ο ακριβότερος θα με βοηθήσει στο ράντισμα και στο 
όργωμα. Ο καλός συνεργάτης πληρώνεται παραπάνω αλλά 
το χωράφι αποδίδει. Όταν έχω τελειώσει όλη την φροντίδα 
που πρέπει στις πορτοκαλιές στην τελευταία βόλτα 
κλείνοντας  την πόρτα τις χαιρετάω και τους λέω θα τα 
πούμε στην πλάστιγγα. 
-Εννοείς στην ζυγαριά. 
-Ναι στην ζυγαριά, του έμπορου, του μανάβη, θέλω να 
δω το προϊόν μου στην αγορά κι ας μου δίνει τα διπλά η 
χαβούζα. Δεν μπορώ να βλέπω το πορτοκάλι  θαμμένο. 
Δεν μου άφησε το χωράφι ο πατέρας μου για να γίνω 
φρουτοθάφτης,  να τρώω τα κόλλυβα φορώντας μαύρα 
γυαλιά και πίνοντας την φραπεδιά μου με τους τεμπέληδες 
της εύφορης κοιλάδας.
-Μα όλοι οι αγρότες παραπονιόνται. 
-Παραπονιόνται όσοι ετοιμάζουν κηδείες. Όταν μου 
δίνουν ένα χαρτί Α4 από την πλάστιγγα, δεν κοιτάζω το 
ποσόν, έτσι και αλλιώς το χωράφι είναι συμπληρωματικό 
εισόδημα, δουλειά μου είναι στην τράπεζα. Σηκώνω λοιπόν 
αυτό το χαρτί ψηλά με κατεύθυνση προς το χωράφι μου, 
χαιρετάω τις πορτοκαλιές μου:  κορίτσια τα καταφέρατε 
και φέτος θα τα πούμε και του χρόνου στην πλάστιγγα. Αν 
σκάβεις το λάκκο για να βάλεις μέσα την παραγωγή σου 
στο τέλος θα πέσεις και εσύ μέσα. Οι ευρωπαϊκές χαβούζες 
μας έδωσαν προσωρινά κάποια χρήματα αλλά σκότωσαν 
μέσα μας το όνειρο του καλλιεργητή, του δημιουργού. 
*Έφυγα κρατώντας στο μυαλό μου τα τελευταία του 
λόγια. Στην πλατεία η φαραποσύναξη συνεχιζόταν. 
Ο φίλος και συμμαθητής ήταν από τους ελάχιστους 
καλλιεργητές που ήταν ευχαριστημένοι από την γη 
τους. Δεν τον ενδιέφερε μόνο το χρηματικό μέρος της 
πορτοκαλλιέργειας. Δεν ήταν ένας απλός ιδιοκτήτης 
γης, μέσα από το χωράφι δημιουργούσε. Διατηρούσε 
ένα πετυχημένο πορτοκαλεώνα γιατί  δεν αποξενώθηκε 
από το προϊόν του. Η αποτυχία της οικονομίας μας δεν 
είναι ποσοτική αλλά πρώτιστα ποιοτική. Αποξενωμένοι 
από την εργασία μας, δουλικοί μεταπράτες, υπερφίαλοι 
τηλεχειριστές καταναλωτικών προϊόντων, μόνοι 
προσφέρουμε τα χέρια μας στα σκουπίδια χειροπέδες 
του καπιταλισμού. Ο φετιχισμός των προϊόντων είναι 
μια φτηνιάρικη γάζα στην πληγή του δημιουργού 
που αρνηθήκαμε. Σε πλασματικές υπεραξίες 
πουλήσαμε την ταξική και κοινωνική μας συνείδηση. 
Χάσαμε την κοινοτική μας όραση και τα γυαλιά 
ηλίου είναι απαραίτητα ακόμα και με συννεφιά…..                                                                                                                                      
**Η ιστορία είναι σχεδόν πραγματική και την 
έφτιαξαν τα λόγια μιας καλημέρας με τον Βαγγέλη 
στην τράπεζα….
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Θα τα πούμε στην πλάστιγγα ….
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Το αόρατο 
κόμμα

 

Και η πόρτα έκλεισε πάλι.

Σύμμαχος δεν υπάρχει.

Μαρίς, Ο εχθρός χρόνος.

Οι ιδεολογικές αφετηρίες είναι στοιχείο 

που πολλές φορές διαφοροποιεί τη στά-

ση/ψήφο των μελών/στελεχών ενός κόμ-

ματος.

Οι πολιτικές επιλογές στρατηγικής είναι 

πολύ συχνά αντικείμενο διαφωνιών που 

οδηγεί ακόμα και σε αποστασιοποίηση ή 

ρήξη.

Οι ηγετικές ομάδες (ή και οι ίδιοι οι ηγέτες) όχι σπάνια αμφι-

σβητούνται, καθαιρούνται, παραιτούνται λόγω λαθεμένων 

εκτιμήσεων ή κινήσεων.

Όλα τα παραπάνω είναι λίγο – πολύ γνωστά και αναμενόμενα 

στη λειτουργία ενός κομματικού μηχανισμού.

Αυτό όμως που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, που δεν μπορεί 

να συγχωρεθεί, που πρέπει με κάθε τρόπο να δημοσιοποιηθεί 

είναι το διπλό παιχνίδι. Με απλά λόγια άλλα να βλέπουμε κι 

άλλα να γίνονται.

Να καταψηφίζουμε δήθεν ένα νόμο για κάτι που πίσω από τις 

κουρτίνες έχει συμφωνηθεί να «περάσει». Να επαγγελλόμα-

στε κάποιο σχέδιο ενότητας την ίδια ώρα που έχουμε επεξερ-

γασθεί το σχέδιο διάσπασης. Να απορρίπτουμε μετά βδελυγ-

μίας σενάρια τα οποία έχουμε δρομολογήσει.

Αυτό το διπλό παιχνίδι δεν τιμάει κανένα. Ούτε αυτόν που το 

κινεί (συνήθως δι’ ίδιον όφελος) ούτε αυτούς που συνεργούν, 

ούτε αυτούς τους αφελείς (;) που ακόμα εμπιστεύονται τις κα-

λές και ανιδιοτελείς προ-θέσεις των «αόρατων» κομμάτων.
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανοίγει τις πύλες της σε 2450 πτυχιούχους

Περιμένουν φοιτητές στο Άργος
Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) θα δεχθεί για 
το ακαδ. έτος 2014-2015 έναν 
ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό φοιτη-
τών, δηλαδή 1950 πτυχιούχους 
για την λήψη Πιστοποιητικού 
Παιδαγωγικής Επάρκειας και 
500 πτυχιούχους για την λήψη 
Πιστοποιητικού Συμβουλευτι-
κής και Προσανατολισμού. 
Ήδη έχει ανακοινωθεί από τον 
Υπουργό Παιδείας μεγάλος 
αριθμός προσλήψεων εκπαι-
δευτικών μέσω ΑΣΕΠ και τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά αποτε-
λούν απαραίτητη προϋπόθεση 
για συμμετοχή στον διαγωνι-
σμό.
Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προσφέρει ευκαι-
ρίες σε όλους τους πτυχιούχους 
ανεξάρτητα από ειδικότητα και 
προσόντα, διευρύνοντας τη 
βάση των φοιτητών, δεδομέ-
νου ότι τα μαθήματα θα διεξα-
χθούν σε έντεκα πόλεις στην 
Ελλάδα.
Το «ετήσιο πρόγραμμα παι-
δαγωγικής κατάρτισης 
(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)» θα πραγματοποι-
ηθεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Βόλο, 
Ιωάννινα, Ρόδο, Μυτιλήνη, Κο-
ζάνη, Σάπες, Άργος.
Το «πρόγραμμα ειδίκευσης στη 
συμβουλευτική και τον προσα-
νατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» θα πραγ-
ματοποιηθεί σε Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, 
Βόλο, Ρόδο, Μυτιλήνη, Κοζάνη, 
Σάπες, Άργος.
Τα Προγράμματα είναι ετήσιας 
διάρκειας και διασφαλίζουν το 
πολύτιμο και απαραίτητο προ-
σόν για εισαγωγή στην Εκπαί-
δευση και στη Συμβουλευτική 
αντίστοιχα. 
Τα μαθήματα μπορούν επίσης 
να παρακολουθήσουν εργα-
ζόμενοι, αφού είναι απογευ-
ματινά. Η εισαγωγή θα γίνει με 
Δημόσια, Ανοιχτή Ηλεκτρονική 
Κλήρωση στο Ε.Α.Π (Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο) στην 
Πάτρα.
Για πληροφορίες και υποβολή 
ηλεκτρονικών αιτήσεων οι υπο-
ψήφιοι μπορούν να επισκεφθούν 
τις ιστοσελίδες: www.aspete.
gr και aspete.eap.gr
Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων 
ξεκινά από τις 28 Αυγούστου 
2014 και λήγει στις 15 Σεπτεμ-
βρίου 2014.
Η Ηλεκτρονική Κλήρωση θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
17 Σεπτεμβρίου 2014.
Ήδη στο Άργος ετοιμάζονται 
να δεχτούν τους πρώτους φοι-

τητές, οι οποίοι πέρα απ το επι-
στημονικό μέρος, αναμένεται 
να ενισχύσουν την οικονομία 
της περιοχής.

Καταγγελίες για αδιαφανή 
κριτήρια σύναψης συμβάσε-
ων έργου στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
από Κοδέλα
Ερώτηση προς τους Υπουρ-
γούς Παιδείας,  Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κατέθεσαν οι 
βουλευτές Δημήτρης Κοδέλας 
και Τάσος Κουράκης με θέμα: 
“Καταγγελίες για αδιαφανή κρι-
τήρια σύναψης συμβάσεων έρ-
γου στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.”.
Οι βουλευτές, αφού αναφέ-
ρουν ενδεικτικά κάποιες φω-
τογραφικές θέσεις όπου απαι-
τούνται διαφορετικά προσόντα 
και υπάρχει διαφορετική μο-
ριοδότηση σε σχέση με άλλες 
με πανομοιότυπη περιγραφή 
αντικειμένου, καταγγέλουν την 
κομματοκρατία και το πελα-
τειακό κράτος και καταλήγουν 
στην ανάγκη για μια ηθική και 
αξιακή αναγέννηση στη πατρί-
δα μας με βάση τη δικαιοσύνη, 
την ισότητα, την κοινή αγωνία 
και μέριμνα για όλους όσοι 
αναζητούν εργασία. 
Σύμφωνα με τους βουλευτές 
«την 01/08/2014 ανακοινώθηκε 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος (Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/2450) 
για τη σύναψη συμβάσεων έρ-
γου από την Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 
με εξωτερικούς συνεργάτες για 
τις ανάγκες του Προγράμματος 
«Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγω-
γικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) 
και Πρόγραμμα Ειδίκευσης 
στην Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2014-15».
Πρόκειται για 35 θέσεις και αφο-
ρούν στην κάλυψη αναγκών 
της Κεντρικής Δράσης ΕΠΠΑΙΚ-
ΠΕΣΥΠ, του ΕΠΠΑΙΚ Αθήνας 
και τα Παραρτήματα Άργους, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου, 
Κρήτης, Σαπών, Ιωαννίνων, Κο-
ζάνης, Μυτιλήνης, Ρόδου.
Επί του παρόντος, δεν ανα-
φερόμαστε στο ζήτημα της 
προκήρυξης συμβάσεων έρ-
γου αντί θέσεων εξαρτημένης 
εργασίας για να επισημάνουμε 
το ζήτημα των απαιτούμενων 
προσόντων και των κριτηρίων 
επιλογής, τα οποία έχουν δη-
μιουργήσει τη δικαιολογημένη 
διαμαρτυρία των ενδιαφερομέ-
νων αφού, όπως καταγγέλλουν, 

πολλές θέσεις είναι εξόφθαλμα 
φωτογραφικές, με πανομοιό-
τυπη περιγραφή αντικειμένου, 
αλλά κατά περίπτωση διαφορε-
τικά προσόντα και διαφορετική 
μοριοδότηση.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι 
ενώ στις περισσότερες θέσεις 
Γραμματειακής υποστήριξης 
απαιτείται “αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε ΑΕΙ με παιδαγωγική κατεύ-
θυνση” υπάρχουν Παραρτή-
ματα που για την ίδια θέση με 
το ίδιο αντικείμενο εργασιών 
απαιτείται “αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία ως εργαστηρι-
ακός συνεργάτης ΤΕΙ” ή  “απο-
δεδειγμένη προϋπηρεσία σε 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα” 
ή “Απολυτήριο Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης” ή “Πτυχίο Αν-
θρωπιστικών και Κοινωνικών 
Σπουδών” ή “αποδεδειγμένη 
διδακτική προϋπηρεσία σε με-
ταλυκειακές δομές”!
Επιπλέον, θέση με απαιτού-
μενο προσόν το Απολυτήριο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αμείβεται με 10,000 ευρώ για 
τους δέκα μήνες που διαρκεί η 
σύμβαση έργου και ίδια θέση 
με απαιτούμενο προσόν πτυχίο 
ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο με 
6,000 ευρώ.
Επειδή η κοινωνία δεν ανέχεται 
άλλο την κομματοκρατία και το 
πελατειακό κράτος που φτιά-
χνει πολίτες εξαρτημένους και 
πειθήνιους και δεν εφαρμόζει 
τις αρχές του Κράτους δικαίου, 
της ισονομίας και ισοπολιτείας
Επειδή είναι αιτούμενο μια ηθι-
κή και αξιακή αναγέννηση στη 
πατρίδα μας με βάση τη δικαι-
οσύνη, την ισότητα, την κοινή 
αγωνία και μέριμνα για όλους 
όσοι αναζητούν εργασία καθώς 
και η αποκοπή από τις διαβρω-
τικές/αλλοτριωτικές πρακτικές 
που επί χρόνια καλλιέργησε το 
πολιτικό σύστημα χωρίζοντας 
τους ανθρώπους – με το αζημί-
ωτο - σε παιδιά των μεν και των 
δε». 
Τέλος, καλούν τα Υπουργεία να 
εξετάσουν το κατά πόσο η εν 
λόγω πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος τηρεί τις αρχές 
της ισότητας, της διαφάνειας, 
της αξιοκρατίας, της αμερολη-
ψίας και της δικαιοσύνης απέ-
ναντι σε όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Κιν. : 6932233150
Φαξ : 210 2486423 (ΑΘΗΝΑ)
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«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Γνωστά τα προβλήματα κράτησης, αλλά δεν κακοποιούνται κρατουμένοι

Ο αντίλογος στο «Κολαστήριο του Ναυπλίου»

Μια απάντηση στο ρεπορτάζ του «α» «Στα κο-
λαστήρια του Ναυπλίου», όπου δικαιώνει εν 
μέρει τα γραφόμενα στον «α» παρουσιάζοντας 
παράλληλα το πρόβλημα των ίδιων των αν-
θρωποφυλάκων, αλλά και τις δολοφονίες τους 
ή τους τραυματισμούς τους από πρώην κρα-
τούμενους. Συγκεκριμένα ο κ Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Ανθρωποφύλακας -Δεσμοφύλακας 
στη Φυλακή-Κολαστήριο του Ναυπλίου, όπως 
ο ίδιος επισημαίνει αναφέρει:
«Κατ’ αρχήν να επισημάνω τα αληθή σημεία 
του άρθρου σας κύριε ανώνυμε. Ο τίτλος σας 
πράγματι αντικατοπτρίζει την σκληρή πραγ-
ματικότητα που επικρατεί στη φυλακή μας. 
(Σωφρονιστικό κατάστημα όπως συνηθίζουν 
να την αποκαλούν με περίσσεια υποκρισία οι 
κύριοι Βουλευτές μας.) Η πλημμελής ιατρική 
περίθαλψη και ο απάνθρωπος συνωστισμός εί-
ναι γεγονότα που εμείς οι ανθρωποφύλακες τα 
αναδείξαμε από το 2010 στα τoπικά και πανελ-
λαδικά ΜΜΕ και εμείς οι απάνθρωποι ανθρω-
ποφύλακες του Ναυπλίου ήμασταν οι πρώτοι 
πανελλαδικά που κάναμε απεργίες απαιτώντας 
τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Αν κοι-
τάξετε στα αρχεία σας θα βρείτε τα κείμενα 
κόλαφος που συνέταξε και σας είχε αποστείλει 
τότε ο συντάκτης της παρούσης.
Δυστυχώς οι αλήθειες σας ήταν ως εδώ. Να 
πάμε τώρα στις ψευδείς και ανοίκειες κατηγο-
ρίες για τους εργαζόμενους. (Λόγω παραπλη-
ροφόρησης θέλω να πιστεύω) 
Ο εμπρησμός του αυτοκινήτου συναδέλφου 
μας είχε χαρακτηριστεί ως ‘’πράξη τιμωρίας’’ 
από τους δολοπλόκους και κακεντρεχείς. Λη-
σμονείται ότι είχε αναρτηθεί προκήρυξη με την 

ονομασία “σχέδιο φοίνικας” από την τρομο-
κρατική οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της 
Φωτιάς για το γεγονός και η οποία στοχοποι-
ούσε όλους εμάς. Συγκεκριμένα τόνιζε ότι δεν 
πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς εμείς και οι 
οικογένειες μας και είχαν προειδοποιήσει για 
μια σειρά επιθέσεων εναντίον μας. 
Μιλάτε για μια ιδιότυπη ομερτά από πλευράς 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν ήταν πραγματι-
κότητα αυτό δεν θα ήταν τώρα φυλακισμένοι 
εννέα ανθρωποφύλακες που κατηγορούνται 
για το θάνατο του ‘’δύστυχου’’ βαρυποινίτη 
και ισοβίτη που απλά έσφαξε έναν 45χρονο 
εργαζόμενο ανθρωποφύλακα πάτερα δύο 
ανήλικων παιδιών. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θυ-
μούνται το όνομα του ισοβίτη γιατί πούλησε 
πολύ εις βάρος μας και κανένας δεν θυμάται 
το όνομα του συναδέλφου μου.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΤΩΝ 45 ΣΥΖΗΓΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Πεσόντας στο καθήκον ύστερα από πισώπλα-
τες μαχαιριές στην καρωτίδα από ισοβίτη. 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ ΕΤΩΝ 35
Παραπληγικός και καθηλωμένος σε αναπηρι-
κό καροτσάκι από τα 29 του χρόνια ύστερα 
από πυροβολισμό έξω από το σπίτι του από 
πρώην βαρυποινίτη.
Αυτά έτσι για την ιστορία.
Τώρα σχετικά με τον Bilgeham Karpat τον 
ελεύθερο πολιτικό κρατούμενο όπως τον χα-
ρακτηρίζετε. Όλες οι λεπτομέρειες που ανα-
φέρετε είναι ανακριβείς και ψευδείς. (από πα-
ραπληροφόρηση πάλι θέλω να πιστεύω). Κατά 
την είσοδό του στη φυλακή εφαρμόστηκε από 
τους εργαζόμενους ότι ακριβώς υποδεικνύει ο 

σωφρονιστικός κώδικας, τη σωματική έρευνα 
είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόζουμε 
από τη νομοθεσία. Αν δεν την εφαρμόσου-
με πάμε σπίτι μας με τα σημερινά δεδομένα. 
Αλήθεια όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσες 
καταγγελίες για βασανισμό από τους δεσμο-
φύλακες του Ναυπλίου έχετε. Στη φυλακή τα 
τελευταία χρόνια κρατούνται 640 κρατούμενοι 
(σε υποδομές για 320 κρατούμενους) σταθερά 
ως αριθμός αλλά τα πρόσωπα αλλάζουν. Σας 
προκαλώ να μου πείτε πόσες καταγγελίες για 
βασανισμό έχετε. 
Δεν αποδεχτήκαμε ποτέ τον “τίτλο ευγένειας” 
του Σωφρονιστικού υπαλλήλου. Ούτε δημι-
ουργήσαμε ψευδαισθήσεις στην κοινωνία ότι 
“σωφρονίζουμε” τους κρατούμενους . Πώς 
θα μπορούσαμε άλλωστε, αφού καμία εκπαί-
δευση δε μας δόθηκε και καμία υποδομή δεν 
υπάρχει. Αποδεχόμαστε το χαρακτηρισμό 
ανθρωποφύλακες γιατί απλά αυτό είμαστε. 
Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο παρέχουμε 
υπηρεσίες ασφάλειας στην κοινωνία μας με τη 
φύλαξη ‘’τέτοιων’’ ανθρώπων που εσείς ακούτε 
μόνο, ενώ εμείς τους ζούμε καθημερινά.
Δεν είμαστε βασανιστές του Γκουαντάναμο 
όπως μας αποκαλείται κύριε ανώνυμε. Είμαστε 
εργαζόμενοι σε μια πολύ επικίνδυνη και ιδιαί-
τερη δουλειά και ζούμε μαζί σας. Δεν είμαστε 
απρόσωποι και ανώνυμοι, έχουμε πρόσωπο, 
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και είμαστε γνω-
στοί».
Η απάντηση του «α»
Τα στοιχεία που αναφέραμε είναι αναρτη-
μένα στο http://left.gr/news/kataggelia-gia-
vasanistiria-kai-stis-fylakes-nayplioy που 

πρόσκειται προς τον ΣΥΡΙΖΑ, στην κουρδική 
σελίδα http://www.halkinsesitv.com/index.php/
dosyalar/16727-yunanistanda-oezguer-tutsak-
bilgehan-karpattan-mektup-.html και σε πάρα 
πολλές άλλες που βασίζονται στις καταγγελίες 
της επιτροπή για τους Κούρδους κρατούμε-
νους στην Ελλάδα και στις οποίες τόσο καιρό 
δεν έχει γίνει καμία διάψευση από κανένα επί-
σημο ή ανεπίσημο φορέα.
Γνωρίζουμε τα προβλήματα όχι μόνο των κρα-
τουμένων αλλά και των δεσμοφυλάκων, όμως 
δεν θα βάζαμε στην ίδια ζυγαριά ένα έγκλημα 
με ένα άλλο, όπως τους 9 ανθρωποφύλακες 
που αναφέρατε, με τον δολοφόνο του δεσμο-
φύλακα. Εξ άλλου η δουλειά σας δεν είναι να 
αποδίδετε εσείς δικαιοσύνη, διαφορετικά θα 
ήσασταν δικαστές. Όσον αφορά βεβαίως την 
ιστορία με την ανακοίνωση των μηδενιστών, 
όλοι κράτησαν πολλές επιφυλάξεις και απο-
στάσεις απ αυτήν τουλάχιστον στο σημείο 
που αναφερόταν στον αργείτη δεσμοφύλακα. 
Αλλά, κι αν ήταν απ τους «πυρήνες της φω-
τιάς», γιατί να αποδεχτούμε μόνο την ανάληψη 
ευθύνης κι όχι και τους λόγους που πιθανόν 
να τους οδήγησαν εκεί, χωρίς φυσικά να επι-
κροτούμε την πράξη τους. Πολύ ευχαρίστως 
να φιλοξενήσουμε τα προβλήματά σας κι όχι 
μόνο των κρατουμένων συμβάλλοντες κι απ 
το μέρος μας στην επίλυσή τους. Γνωρίζουμε 
πολύ καλά το πρόβλημα με την συσσώρευση 
υπεραρίθμων κρατουμένων που οδηγεί στην 
αύξηση της επιθετικότητας των κρατουμένων 
τόσο κατ άλλων συγκρατούμενών τους όσο και 
κατά των ίδιων των δεσμοφυλάκων.
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Από τον Ασκάνιο στον Ερασίνο

2ήμερο εκδηλώσεων 
στο Λυγουριό
Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λυγουριού «Ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ» δι-

οργανώνει 2ήμερο εκδηλώσεων στο προαύλιο του Δημο-

τικού Σχολείου. Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/9/14 και ώρα 20.30, θα 

πραγματοποιηθεί μια παράσταση του Καραγκιόζη για τους 

μικρούς μας φίλους.Το ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9/14 και ώρα 21.30, χο-

ρευτικά τμήματα του ΠΟΝΤΟΥ και της ΚΡΗΤΗΣ, θα μας πα-

ρουσιάσουν χορούς από τις περιοχές τους και τα κοινά τους 

στοιχεία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, 
το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλη-
τισμού του Δήμου Άργους – Μυκη-
νών, η Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Κίου,οι Μαραθωνοδρόμοι Αργολί-
δας και ο ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Πελο-
ποννήσου συνδιοργανώνουν τον 1ο 
Αγώνα Μικρασιατικής Μνήμης «Από 
τον Ασκάνιο στον Ερασίνο» που 
περιλαμβάνει : 
· 11.000 μ. για αθλητές – δρομείς 
· 11.000 μ. για περιπατητές 
· 1000 μ. για παιδιά Δημοτικού Σχο-
λείου & Γυμνασίου 
4 κατηγορίες για αγόρια – κορίτσια 
1. Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου, 
αγόρια 
2. Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού Σχολείου, 
κορίτσια 
3. Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, αγόρια 
4. Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, κορίτσια 
Ο αγώνας δρόμου θα έχει ηλεκτρο-
νική χρονομέτρηση 
Δικαίωμα συμμετοχής για τα 11.000 
μ. έχουν οι ηλικίες από 16 ετών και 
άνω. 
Δεν απαιτείται κόστος συμμετοχής. 
Για τα 11.000 μ. του αγώνα δρόμου, 
μετάλλιο και δίπλωμα θα πάρουν 
όλοι οι τερματίσαντες ενώ οι 3 
πρώτοι και οι 3 πρώτες της γενικής 
κατάταξης θα πάρουν κύπελλα. 
Όλα τα παιδιά θα πάρουν αναμνη-
στικό μετάλλιο και δίπλωμα. 
Όλοι οι περιπατητές θα πάρουν 
αναμνηστικό δίπλωμα. 
Η Εκκίνηση και ο τερματισμός του 
αγώνα θα γίνει στην Πλατεία Δημάρ-
χου Κατριλιώτη. 
Ο χρόνος τερματισμού για τον αγώ-
να δρόμου υπολογίζεται σε 1 ώρα 

και 30 λεπτά. 
Ο χρόνος τερματισμού για τους 
περιπατητές υπολογίζεται σε 2 ώρες 
και 30 λεπτά. 
ΩΡΑ Εκκίνησης : Για τον αγώνα 
δρόμου 18:30. Για τους περιπατητές 
17:30. Για τα παιδιά 18:00 
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συμμε-
τέχοντες παίρνουν μέρος με δική 
τους βούληση και οι διοργανωτές 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν 
προβλήματα που θα προκύψουν 
εξαιτίας της έλλειψης προληπτικού 
ιατρικού ελέγχου εκ μέρους των 
συμμετεχόντων. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τους πε-
ριπατητές και τα παιδιά θα γίνονται 
δεκτές μέχρι μια ώρα πριν από την 
έναρξη του αγώνα. 

Για τον ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ οι δηλώσεις 
συμμετοχής γίνονται δεκτές έως τις 
8/9/2014 με τους εξής τρόπους : 
1. Αποστολή FAX στο 27510 51750 
2. Αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο info@runnersargolidas.gr 
ΔΙΑΜΟΝΗ 
Η Νέα Κίος διαθέτει τα εξής καταλύ-
ματα για διαμονή : 
1. ΑΡΓΩ ενοικιαζόμενα διαμερίσμα-
τα, τηλ. 27510 52514 
2. Ξενοδοχείο ΙΓΝΑΤΙΑ, τηλ. 27510 
51479 
3. Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, τηλ. 
27510 51150 
Η διαμονή για τους συμμετέχοντες 
αθλητές θα έχει έκπτωση 20% επί 
της τιμής του καταλύματος. 
Πληροφορίες : 6951088887

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Κουτρουμπής Παναγιώτης του Γεωργίου και της Αλί-
κης το γένος Πάσιου, που γεννήθηκε στο Ναύπλιο και 
κατοικεί στο Ναύπλιο και η Παπασπυροπούλου Κυριακή 
του Χρήστου και της Λαμπρινής το γένος Κοκκώνη, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Λάλουκα, πρό-
κειται να παντρευτούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυρια-
κής Λάλουκα στις 04/10/2014.

2ο  Επιστημονικό 
Συμπόσιο Υποψηφίων 

Διδακτόρων

Το Τμήμα θεατρικών Σπουδών ορ-
γανώνει τo 2o Επιστημονικό Συ-
μπόσιο Υποψηφίων Διδακτόρων το 
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 από 
τις 11.00΄- 19.30΄ στην αίθουσα Λή-
δας Τασοπούλου στο Ναύπλιο.
Σκοπός του Συμποσίου είναι η προ-
ώθηση του ερευνητικού έργου του 
Πανεπιστημίου, η δημιουργία ερευ-
νητικής κοινότητας και η ανάδειξη 
νέων επιστημόνων και καλλιτεχνών 
ερευνητών με θέμα τη θεατρολογία, 
τις παραστατικές τέχνες, τη θεατρο-
παιδαγωγική και τους συναφείς χώ-
ρους. 
Στόχοι του Συμποσίου είναι:
-Η γνωστοποίηση και δημοσίευ-
ση των υπό εξέλιξη ερευνών που 
τελούν σε σχέση με τα γνωστικά 
αντικείμενα του Τμήματος, το οποίο 
καθίσταται κέντρο διεξαγωγής και 
προώθησης έρευνας. 
-Η συζήτηση, η ανταλλαγή απόψε-
ων, η αλληλεπίδραση σε συγκεκρι-
μένα ερευνητικά θέματα, ο γόνιμος 
προβληματισμός, η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας, η επίλυση προβλη-
μάτων σχετικών με την έρευνα, η 
ψυχολογική αλληλο-στήριξη  και τε-
λικά η ενδυνάμωση των νέων ερευ-
νητών.
-Η ενημέρωση τόσο των υποψηφί-
ων διδακτόρων όσο και των μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας 
για το σύγχρονο ερευνητικό πεδίο 
καθώς και η προώθηση του σε αντί-
στοιχους ερευνητικούς και πανεπι-
στημιακούς  χώρους της Ελλάδας 
και του εξωτερικού. 
Το Συμπόσιο αυτό συγκροτούν δι-
δακτορικές διατριβές εν τω γίγνε-
σθαι που σχετίζονται με το Τμήμα 
Θεατρικών Σπουδών και διακρίνο-
νται οι θεματικές:
Θεατρολογία , Ιστορία,  Λογοτεχνία, 
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
και Παραστατικές Τέχνες.
Περιορισμένες θέσεις, τηλ 27520 
96102 (10.00΄-13.00΄), θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας, δωρεάν 
συμμετοχή, θα δοθούν βεβαιώσεις
(επικοινωνία 6974464942)
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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 ενδιαφέ-
ρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση anagnostispe@
hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του 

μηνύματος: «Η φωτογραφία μου» 
Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυ-

πη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Χωρίς λόγια, Ανωνύμου

Πρώτο φεστιβάλ αλληλεγγύης στο Άργος

Κάτι ανθεί στο Άργος

Για πρώτη φορά στην Αργολίδα, 
αλληλέγγυοι πολίτες διοργανώ-
νουν το δικό τους αυτόνομο και 
μη πατροναρισμένο φεστιβάλ. 
Στις 5-6 και 7 Σεπτεμβρίου στην 
πλατεία Ηφαίστου στο Άργος μια 
ομάδα πολιτών έξω από κόμμα-
τα και δημοτικές παρατάξεις δι-
οργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ αλ-
ληλέγγυων ομάδων και φορέων 
στην Αργολίδα. Στόχος τους είναι 
να υποκινηθούν οι πολίτες και να 
εκφράζουν ποικιλοτρόπως την 
βοήθειά τους προς τους έχοντας 
ανάγκη και να πληροφορηθούν 
παράλληλα για την δραστηρι-

οποίηση των εδώ εθελοντικών 
ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 
κληθεί και συμμετέχουν με δικό 
τους σταντ ενημερώνοντας τους 
πολίτες για την δράση τους οι 
ακόλουθες συλλογικότητες και 
αλληλέγγυες ομάδες: το “αυτοδι-
αχειριζόμενο κοινωνικό φροντι-
στήριο” το “αυτοδιαχειριζόμενο 
κοινωνικό ιατρείο”, οι “εθελοντές 
Σαμαρείτες” του ελληνικού ερυ-
θρού σταυρού, το Δίκτυο ανταλ-
λαγής προϊόντων Αργολίδας 
“ΔΙΑΝΑ”, το “κοινωνικό παντο-
πωλείο” πολιτών, οι “σαμποτέρ”, 
ο ελευθεριακός χώρος Άργους 

“Δ. Μάτσαλης”, 
η “αργολική 
πρ ω το β ο υ λί α 
αλληλεγ γύης” 
και αλληλέγγυοι 
πολίτες. Τα πα-
γκάκια της πλα-
τείας κατασκευ-
άστηκαν από 
παιδιά που άφη-
σαν το παιχνίδι 
τους και δημι-
ούργησαν μόνα 
τους στον χώρο 
που κάποιοι 
προσπαθούν να 
μ ε τ α τρ έ ψ ο υ ν 
δε πάρκινγκ και 

σκουπιδότο-
πο.   
Στις εκδηλώ-
σεις του φεστι-
βάλ συμπερι-
λαμβάνονται 
εκθέσεις φω-
τ ο γ ρ α φ ι ώ ν , 
ομιλίες για το 
νερό και την 
αυτοδιαχείρι-
ση επιχειρη-
μάτων, θέατρο 
κλπ. Σύμφωνα 
με το πρό-

γραμμα:
Αλληλέγγυο Φεστιβάλ Άργους

Παρασκευή 5/9 Πλατεία Ηφαί-
στου (εργατικό κέντρο Άργους)
Θεματική συζήτηση 7.30μμ. Βαγ-
γέλης Πισσίας (ιδιωτικοποίηση 
του νερού)
Συναυλίες: XDARAWISH, ΤΣΑ.
ΜΗ.ΚΑ, HALFNOTE
Θέατρο: Blink comedy team

Σάββατο 6/9 Πλατεία Ηφαίστου
Θεματική συζήτηση 7.30μμ. Νί-
κος Ιωάννου (συνεταιρικά, νεα 
παραγωγική πρόταση).
Συναυλίες: FELIX, ΝΙΝΙΟΣ ΧΡΗΣ-
ΤΟΣ, ΜΑΡΩ ΛΙΑΠΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΘΗ-

ΒΑΙΟΣ
Θέατρο: Νάντια Δανιήλ (Εγώ η 
Ουλρίκε Μάινχοφ)

Κυριακή 7/9 πλατεία Ηφαίστου
Θεματική συζήτηση 7.30μμ. Κώ-
στας Παπαδάκης (κοινωνικοπο-
λιτικά διακιώματα)

cafe Kandinsky                                        
-Γ. Αραπάκης (έντεχνο)                           
-ρεμπέτικο βράδυ                        
Έκθεση φωτογραφίας από την 
φωτογραφική ομάδα 35mm 
από 5/9 έως και 30/9 στα cafe 
στον πεζόδρομο:  Αψέντι και 
Kandinsky
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Βλέπω, παρατηρώ γύρω μου και θαυμάζω. Και 
σκέπτομαι πώς μπορεί να βελτιωθεί το κάθε 
σύστημα που μας παιδεύει. Ανεπιτυχώς βεβαίως, 
γιατί εδώ δεν βρήκαν τις λύσεις οι ειδικοί, 
οικονομολόγοι, (ο θεός να μας φυλάει από 
δαύτους,) μηχανικοί, δικηγόροι, (άλλη επιβλαβής 
ράτσα!) αρχαιολόγοι, ψυχολόγοι, (και πρόβλημα 
να μην έχεις, κάτι θα σου βρουν,) επικοινωνιολόγοι 
και συγκοινωνιολόγοι, με θέματα των οποίων θα 
ασχοληθούμε σήμερα.
 
Προχτές την Κυριακή 
λοιπόν πήγα στο Βουλευτικό 
και παρακολούθησα την 
ορκωμοσία των νέων 
δημοτικών αρχόντων. 
Ορκωμοσία; Τρόπος 
του λέγειν, γιατί η μισοί 
ορκίστηκαν κανονικά, 
στο Ευαγγέλιο, και οι 
προοδευτικοί ορκίστηκαν 
στην τιμή τους και την 
συνείδησή τους, πράγμα που 
δεν μπόρεσα να καταλάβω. 
Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε 
εσείς τον όρκο, αλλά εγώ τον 
καταλαβαίνω ως μια επίκληση 
για βοήθεια στο έργο τους και, 
σε περίπτωση που παραβούν 
το καθήκον τους, σαν μια επίκληση για τιμωρία. 
Ένας απλός όρκος είναι κι ο εξής: “Μα το θεό”. 
Αν ορκιστώ έτσι, έχω επικαλεστεί κάτι που όλοι 
δεχόμαστε: Το θείο. Δεν έχει σημασία ποιο θείο 
εννοεί ο καθένας μας, ίσως και να μην μπορεί να 
το κατονομάσει, αλλά το επικαλείται ως μάρτυρα 
των λόγων του και της υπόσχεσης που μας δίνει 
ο ορκιζόμενος. Τα παράξενα που άκουσα προχτές 
oύτε τα κατάλαβα ούτε μπορεί να έχουν καμιά αξία, 
ως υπόσχεση εννοώ. Γιατί ο ορκιζόμενος μπορεί να 
μην έχει συνείδηση, όσο για την τιμή του μπορεί να 
είναι σαν το ηλίθιο ελαφρυντικό που επικαλούνται 
οι δικηγόροι στα δικαστήρια: Του προτέρου 
εντίμου βίου. Γιατί ηλίθιο; Γιατί όλοι, μέχρι 
να εγκληματήσουμε για πρώτη φορά, πρότερο 
έντιμο βίο είχαμε. Και να πασχίζει ο δικηγόρος 
να δικαιολογήσει τ’ αδικαιολόγητα: Δεν το ‘χει 
ξανακάνει, κ. Πρόεδρε. Δεν έχει ξαναπουλήσει 
κοκαΐνη μέχρι τώρα. Μόνο ηρωίνη πούλαγε.
 
Τι εννοώ; Ότι την τιμή του μπορεί να την 
μουτζουρώσει ο καθένας όποτε του κάνει κέφι, 
ειδικά αν έχει διαχείριση χρηματικού. Μπορεί να 
σκηνοθετήσει μια ληστεία, κλοπή, ή ο,τι άλλο, αν 
τα χρήματα δε μεταφέρονται και με το αυτοκίνητό 
του, πόσο να κοστίζει ένα τζάμι αυτοκινήτου; Η 

τσάντα, μέσα στο αυτοκίνητο, έχει… τζάμια για 
ένα στόλο αυτοκινήτων. Και μην ξεχνάμε ότι 
ανάγκες υπάρχουν πάντα και με τις τράπεζες να 
έχουν κλείσει τους κρουνούς του χρήματος, θα 
δούμε και τέτοια. Εδώ τα είδαμε άλλες εποχές, τότε 
που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Οπότε θα 
παρακαλούσα κάποιον απ’ τους προοδευτικούς να 
μου εξηγήσει γιατί ορκίστηκαν πολιτικά. Βεβαίως 
καταλαβαίνω ότι μετά τις γονυκλισίες και τα 

προσκυνήματα του κ. Τσίπρα στο 
Άγιο Όρος, έπρεπε να δείξουν 
και το άλλο τους πρόσωπο. 
Κατανοητό!
 
Το έργο της αρχαιολογίας στην 
πόλη μας το ‘χετε καταλάβει; 
Να σας εξηγήσω εγώ: Μόλις 
βρούμε κάτι αρχαίο ή, έστω, 
παλιό, αρχίζουν να ψειρίζουν την 
μαϊμού. Σκάβαμε στην Αμαλίας 
και βρήκαν τα θεμέλια του παλιού 
τοίχους της πόλης. Το οποίον, 
σημαιωτέον, κρίθηκε άχρηστο 
και κατεδαφίστηκε κάποια στιγμή 
στον ΙΘ αιώνα. Αποφάσισαν να το 
“αναδείξουν”. Τι να αναδείξουν, θα 
τρελαθώ; Την υπόγα. Και όλ’ αυτά 
παρά τις αποφάσεις του ΚΑΣ, να 
τα σκεπάσουν ως άχρηστα. Επειδή 

όμως τα ΚΑΣ δεν... ξέρει, όλη η γνώση είναι στα 
κεφάλια των ημετέρων, σιγά τώρα να μην ακούμε 
το ΚΑΣ. (Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
είναι αυτό, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση 
τους). Άμα ποτέ συμπληρωθούν τα έργα στην 
Αμαλίας, να με γράψετε Τουρκάλα εμένα.
 
Στο τμήμα της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
ανάμεσα στην Πλ. Καποδίστρια και τα δικαστήρια, 
άλλο πρόβλημα. Πάλι τα θεμέλια του τοίχους, 
απ’ ο,τι ακούω. Φαίνεται ότι αυτό το τοίχος θα 
είναι ζωντανό και όπου ακούγεται εκσκαφέας, 
κουνιέται και βάζει μια ουρίτσα, ξέροντας και τις 
φιλόδοξες ιδιοτροπίες της αρχαιολογίας μας, για 
να μην τελειώνουμε ποτέ. Βρε, τσιμεντάρετε τα 
όλα, κάτι θα ήξεραν εκείνοι που τα γκρέμισαν. Ας 
μην κάνουμε τους έξυπνους, προσπαθώντας να τα 
«αναδείξουμε!»
 
Έβλεπα τον Δήμαρχο και τον λυπόμουνα. Τίποτα 
δεν πάει καλά στην πόλη μας και όχι υπαιτιότητι 
του Δημάρχου. Παραδειγματάκι: Άρχισε η 
ανακαίνιση του αγάλματος του Κολοκοτρώνη 
Σεπτέμβρη μήνα με υπόσχεση των τεχνικών στον 
Δήμαρχο ότι τα Χριστούγεννα θα μπορούσε να 
στολίσει την πλατεία Κολοκοτρώνη. Καλά, πες 

πώς έγινε. Η ανακαίνιση τελείωσε... 16 μήνες μετά. 
Αν δεν συμβεί κάτι άλλο τραγικό, η πλατεία θα 
στολιστεί φέτος τα Χριστούγεννα. 
 
Φτιάχνει την Αμαλίας με φαρδιά πεζοδρόμια, 
με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα, για 
να εξυπηρετείται ο κόσμος. Φυσικά, αφού 
τα σπίτια δεν είναι παιχνιδάκια lego για να 
τα πάρουμε από ’κει και να τα πάμε στην 
παρακάτω γειτονιά, στένεψε ο δρόμος και 
χάθηκαν… 1528 θέσεις παρκαρίσματος, όπως 
υπολόγισαν οι ανευθυνοϋπεύθυνοι ειδικοί. Με τα 
διπλοπαρκαρίσματα και τριπλοπαρκαρίσματα, 
τόσες θα ήταν. Επειδή λοιπόν περάσαμε ξαφνικά 
απ’ την εποχή του γάιδαρου και του αραμπά, 
στην εποχή του αυτοκινήτου, έχουμε συνηθίσει 
στο «καβάλα πάν’ στην εκκλησιά, καβάλα 
προσκυνάνε, καβάλα παίρνουν τ’ αντίδωρο απ’ 
του παπά το χέρι». Και παραπονιόνται τα μαγαζιά, 
που θέλουν και τα φαρδιά, άνετα πεζοδρόμια 
και τα διπλοτριπλοπαρκαρίσματα. Γιατί πώς 
θα πάει ο κόσμος να ψωνίσει, αν δεν μπορεί να 
παρκάρει μπροστά ακριβώς απ’ το μαγαζί. Με 
τα πόδια, μωρέ! Ποδαράκια τους έδωσε η μαμά-
φύση, όχι αυτοκίνητα. Ή ας κάνουν ράμπες και 
οι πελάτες να παρκάρουν μέσα στο μαγαζί, ή από 
πάνω. Ακατοίκητα είναι τα περισσότερα σπίτια, 
έτσι ή αλλιώς. Ας παραχωρήσει έναν όροφο το 
στρατιωτικό μουσείο, που δεν ξέρω τι εκθέτουν 
εκεί μέσα και θα βολευτεί η κατάσταση.
 
Και μια και το ’φερε η κουβέντα, εκεί δίπλα στο 
στρατιωτικό μουσείο και μπροστά στο εκκλησάκι 
των Αγίων Ταξιαρχών υπήρχε μια προτομή ενός 
ήρωα του Αλβανικού πολέμου, του στρατηγού 
Βραχνού. Τι έγινε; Την πήραν οι γύφτοι να την 
πουλήσουν ως μέταλλο; Ας ξαναμπεί στη θέση της 
κι ας συνηθίσουμε να τιμάμε τους ήρωές μας. Δεν 
είναι κακό!
 
Και μια πρόταση, για να το «παίξω» και λίγο 
συγκοινωνιολόγα: Η Σιδηράς Μεραρχίας και η 
Αμαλίας να γίνουν δρόμοι διπλής κατεύθυνσης 
και να επιτρέπεται το παρκάρισμα σε όλο τους 
το μήκος, για να έχουν πάντα φρακάρισμα και να 
βρει ο Δήμαρχος την ησυχία του. «Τι να κάνουμε, 
παιδιά; αφού είσαστε πολλοί και φρακάρουν οι 
δρόμοι;» Θα σας πω κι άλλα συγκοινωνιακά, μόλις 
κόψουν λίγο οι ζέστες. Βέβαια μπήκαμε στον 
Σεπτέμβρη και όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές 
μπορεί να έχει δροσιά, όταν τις έγραφα όμως, 
έβραζα με το ζουμί μου. Σουπίτσα έγινα!
 

Η φίλη σας
Αθηνά

16

Ωραίοι (και ιδιόμορφοι) ως Έλληνες
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Πελασγικό Διϊκό Άργος - Ίναχος, Φορωνέας, Φορωνικόν πυρ 

Η αρχέγονη καταγωγή των Αργείων
 

Μέρος Α
«Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ 
παλιά χρόνια, πριν τον κατακλυσμό 
του Δευκαλίωνα, αλλά και του Ωγυ-
γού, μέσα στα άδυτα των αιώνων,   
κάπου στον νομό της Αργολίδας 
συναντούμε έναν άνδρα που ονο-
μαζόταν Ίναχος. Άλλοι λένε ότι ήταν 
ποταμός, αλλά εγώ θα πάρω την 
εκδοχή ότι ήταν ένας αυτόχθονας 
κάτοικος του σημερινού νομού της 
Αργολίδας.
Η ελληνική μυθιστορία τον θέλει 
γενάρχη της βασιλικής δυναστείας 
των Ιναχιδών. Αυτή η δυναστεία 
δημιούργησε την πρώτη «Αργολική 
κοινωνία» στο αρχαίο Άργος, για να 
μην πούμε ότι η αρχαία πόλη του 
Άργους ήταν η πρώτη οργανωμένη 
κοινωνικά πόλη του πλανήτη μας.
Υπάρχουν μερικές πληροφορίες 
που είναι σκόπιμα θαμμένες στον 
χρόνο και εκεί παραμένουν όσο και-
ρό το ανθρώπινο πνεύμα βρίσκεται 
σε καταστολή και ύπνωση. Η σημε-
ρινή πόλη του Άργους δεν προδια-
θέτει για καμία τέτοια πληροφορία, 
εντούτοις εάν κανείς έσκαβε από 
κάτω από το Άργος θα βρισκόταν 
προ εκπλήξεων. Όπως και σε όλη 
την Ελλάδα, βέβαια.  
Ο Σοφοκλής ονομάζει την Αργολί-
δα, «Ιναχία Γη» και αναφέρει ότι έτσι 
ονομαζόταν εκείνα τα πανάρχαια 
χρόνια όλη η Πελοπόννησος. Ο δε 
Παυσανίας μας λέει ότι ο αυτόχθων 
εκείνος παλαιός λαός της Αργολίδας 
δεν είχε μνήμες πριν τον Ίναχο, αλλά 
και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο 
δεν υπάρχουν τέτοιες μνήμες, πριν 
την εμφάνιση του βασιλιά Ίναχου.  
Έτσι λοιπόν οι αρχαίοι αυτοί κάτοι-
κοι, οι πρώτοι κάτοικοι της Αργο-
λίδας θεώρησαν ότι ο Ίναχος ήταν 
ένας ποταμός ή ποταμίσιος θεός και 
κατά συνέπεια γιος του Ωκεανού και 
της Τηθύος. Το πιο λογικό είναι ότι 
οι κάτοικοι στην προσπάθεια τους 
να εξηγήσουν την εμφάνιση του 
Ινάχου, του βασιλιά τους, τον έβα-
λαν να παίρνει μέρος στην δημιουρ-
γία του πλανήτη κάπου κοντά με 
τους Θεούς. Ειδικά όταν αργότερα ο 
γιος του Ινάχου, ο Φορωνέας, φάνη-
κε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τον 
Δία, τότε οι φήμες για τον ποταμίσιο 
πατέρα του φούντωσαν.
Ο Ίναχος βασίλεψε στο αρχαίο Άρ-
γος αρκετές γενιές πριν τον κατα-
κλυσμό του Δευκαλίωνα. Άλλοι το-
ποθετούν την γέννηση – ύπαρξη του  
πριν το κατακλυσμό του Ωγυγού και 
υποστηρίζουν ότι ο εν λόγω κατα-
κλυσμός έγινε κατά την εποχή του.  
Οι λαϊκή μνήμη πριν τον κατακλυ-
σμό του Δευκαλίωνα, σύμφωνα με 
τον Παυσανία ενθυμάται εκείνον 
του Ωγυγού που πλημμύρισε την 
Αργολική πεδιάδα. Ίσως όμως και 
να υπήρξε και άλλος μεγάλος κα-
τακλυσμός πριν τον Ωγυγό, μιας και 
κανείς δεν μπορεί να πει πράγματα 
με βεβαιότητα για εκείνη την πρω-
ταρχική εποχή. Ίσως γιατί οι πληρο-
φορίες εσκεμμένα ή μη «χάθηκαν».  

Όπως και να έχει πάντως υπήρξε 
ένας πολύ μεγάλος κατακλυσμός 
πριν του Δευκαλίωνα ο οποίος 
πλημμύρισε την Αργολική πεδιάδα. 
Τα νερά της ξηράς ανταμώθηκαν με 
εκείνα της θάλασσας και οι άνθρω-
ποι τρομαγμένοι σκορπίστηκαν στα 
βουνά για να σωθούν. Κατοίκησαν 
στις σπηλιές των βουνών για πολλά 
χρόνια.

Όταν ο κατακλυσμός σταμάτησε 
οι άνθρωποι έβλεπαν τα νερά να 
αποτραβιούνται αλλά δεν ήξεραν 
εάν έπρεπε να γυρίσουν στα πεδινά 
ή όχι. Τότε εμφανίζεται ο Ίναχος, ο 
οποίος προφανώς κατά την εποχή 
του κατακλυσμού ήταν παιδί και αν-
δρώθηκε μέσα στα σπήλαια που κα-
τέφυγαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν 
ο άνδρας πια Ίναχος, οδήγησε τους 
ανθρώπους στα πεδινά και τους δί-
δαξε   καταρχήν πώς να   στρέψουν 
τις κοίτες των μικρών ποταμών στον 
μεγάλο ποταμό, ο οποίος κατέβαινε 
από τα Αρκαδικά βουνά και εξέβαλε 
στην Αργολική θάλασσα.
Οι άνθρωποι από ευγνωμοσύνη 
προς τον Ίναχο, μετονόμασαν αυτόν 
τον κεντρικό ποταμό με το όνομά 
του και δεν δίστασαν να τον ταυ-
τίσουν με το πνεύμα του ποταμού, 
μετατρέποντας τον Ίναχο ως μία πο-
ταμίσια θεότητα. Σύμφωνα με τον 
Απολλόδωρο το αρχικό όνομα του 
ποταμού ήταν «Καρμάνωρ». Μετά 
έγινε «Αλιάκμων» που το δεύτερο 

αυτό όνομα σύμφωνα με την Αρ-
γολική παράδοση, σημαίνει «αυτός 
που ρέει συνεχώς προς την θάλασ-
σα».
Μετονομάστηκε σε ποταμό Ίναχο 
όταν οι κάτοικοι διαπίστωσαν ότι 
οι γύρω περιοχές του ποταμού άρ-
χισαν να γίνονται εύφορες και μπο-
ρούσαν να παράγουν καρπούς. Έτσι 
προς τιμή του βασιλιά τους ονόμα-
σαν τον ποταμό «Ίναχο».  Ο κεντρι-
κός αυτός ποταμός κατέβαινε από 
τα Αρκαδικά όρη και χυνόταν στον 
κόλπο της Αργολίδας.
Όταν ο Ίναχος κατέβασε τους αν-
θρώπους από τα βουνά εκείνοι, έχο-
ντας ακόμα νωπές τις μνήμες του 
νομαδικού βίου στις γύρω σπηλιές 
των πλαγιών επί σειρά ετών προ-
φανώς,   σκορπίστηκαν σε όλη την 
έκταση γύρω από τον ποταμό αλλά 
και λίγο μακρύτερα από αυτόν σε 
σπηλιές επάνω στις πλαγιές. Ζούσαν 
σε νομάδες γύρω από αυτόν, απο-
μονωμένοι ο ένας από τον άλλο, και 
μάλιστα μιλώντας διαφορετικές δι-
αλέκτους μεταξύ τους, σύμφωνα με 
τις λιγοστές πληροφορίες του Παυ-
σανία που αναφέρονται στο αρχαι-
ότερο Πελασγικό έπος «Φορωνίς».
Ο Ίναχος δεν κατάφερε να συνε-
νώσει όλους αυτούς τους νομάδες, 
αλλά ο Παυσανίας μας λέει ότι μετά 
τον Ίναχο, όταν την βασιλεία ανα-
λαμβάνει ο γιος του ο Φορωνέας, 
συγκέντρωσε τους ανθρώπους αυ-
τούς σε μία πόλη και έτσι δημιούρ-

γησε την πρώτη «κοινωνικού βίου 
πόλη» στην Αργολίδα. Αναφέρεται 
δε στο έπος ότι το «Φορωνικόν 
Άστυ» (Προ - Αρχαίον Άργος) ήταν 
η πρώτη οργανωμένη κοινωνία σε 
ολόκληρο τον πλανήτη.
Η βασιλεία του Ινάχου διήρκεσε 
60 χρόνια και μάλιστα είχε επεκτα-
θεί και σε όλη την τότε βαλκανική 
χερσόνησο. Μετά τον Ίναχο ακο-
λούθησαν άλλες οκτώ γενεές των 
Ιναχιδών με πρώτο τον γιο του τον 
Φορωνέα που τον διαδέχθηκε. 
Από την Αργεία ή Μελία, που οι 
κάτοικοι την ονόμασαν «νύμφη 
Ωκεανίδα», ο Ίναχος απέκτησε τον 
Φορωνέα, τον Αιγιαλέα , την Ιώ, τον 
Φηγεύς (Φηγέα), και την Μυκήνη. Ο 
Αιγιαλέας συνδέεται με την Αχαϊκή 
αρχαία Αιγιαλεία, επίνειο της οποίας 
υπήρξε η πόλη «Αριστοναύται» την 
οποία επισκέφτηκαν οι Αργοναύτες.
Η συγκεκριμένη Ιώ είναι συνωνυμία 
με την μεταγενέστερη Ιώ από της 
οποίας την γενιά θα γεννηθεί ο Δα-
ναός που θα πάρει την βασιλεία του 
Άργους από τον Γελάνωρα.
Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι πρώ-
τοι έποικοι του Άργους ήταν Φοίνι-
κες έμποροι και οι επόμενοι έποικοι 
Αιγύπτιοι που είχαν αρχηγό τον Ίνα-
χο. Τοποθετούν δε ως ημερομηνία 
άφιξης του Ινάχου στο Άργος γύρω 
στο 1986 π.χ., μία ημερομηνία αρκε-
τά μεταγενέστερη αφενός και αφε-
τέρου «παραλείπουν» να μας πουν 
ποια ήταν η αρχική καταγωγή των 
Φοινίκων πριν   μας τους παρουσι-
άσουν ως μία φυλή από βάθη της 
Ανατολής.
Παραλείπουν επιμελώς να αναφέ-
ρουν ότι οι Σελλοί (Ελλοί), οι Φοίνι-
κες και οι Φρύγες ήταν Πελασγικά 
πρωτοελληνικά φύλλα. Παραλεί-
πουν επιμελώς να αναφέρουν ότι οι 
Σελλοί παρέλαβαν από τις πύλες της 
Υπερβόρειας πατρίδας του Ολύμπι-
ου Απόλλωνα, που είναι ο Πολικός 
Αστέρας της Μικρής Άρκτου με Φύ-
λακα τον Ολύμπιο Ερμή, το Ελληνι-
κό Αλφάβητο σε μορφή συμβόλων 
και το παρέδωσαν πρώτα στους 
Φοίνικες της Ημαθίας, και ότι προς 
τιμή αυτού του γεγονότος οι αρχαίοι 
Έλληνες ονόμασαν τον πολικό αστέ-

ρα «Φοινίκη».

Παραλείπουν επίσης να μας πουν 

ότι ο Ολύμπιος Ερμής είναι εκείνος 

που συντόνισε τις διάφορες διαλέ-

κτους και φυλές επάνω στον πλανή-

τη της Γης, κατ’ εντολή του Πατέρα 

του Ζευ, εκείνη την αρχαία αρχετυ-

πική εποχή.

Κατόπιν οι Φοίνικες και οι Φρύγες 

(Αργείτες στην καταγωγή) συνερ-

γάστηκαν   για τον αποσυμβολισμό 

των συμβόλων του Ελληνικού Αλ-

φάβητου αλλά δεν πρόλαβαν διότι 

εκδιώχθηκαν από τα πρωτο-μα-

κεδονικά φύλλα. Έτσι μάζεψαν τα 

σύμβολα, και τα αρχέτυπα των Πε-

λασγικών Ολύμπιων και αφού διέ-

σχισαν την βόρεια Ελλάδα, έφτασαν 

στην Τροία και χάθηκαν στα βάθη 

της Ανατολής.

Αξιοπρόσεκτη επίσης είναι και μία 

άλλη πληροφορία. Όταν ο Σόλωνας 

συνάντησε τον Αιγύπτιο ιερέα Σάϊ-

δο, εκείνος του είπε ότι οι Έλληνες 

είναι παλαιότεροι από τους Αιγύ-

πτιους και ότι η πόλη των Αθηνών 

υπήρχε 1000 χρόνια νωρίτερα από 

την Αίγυπτο. Αυτή η μαρτυρία δεί-

χνει ότι οι Έλληνες είναι οι αυτόχθο-

νες δημιουργοί της πρώτης αρχαίας 

Αιγύπτου και είναι εκείνοι που δημι-

ούργησαν τις βάσεις του μεταγενέ-

στερου Αιγυπτιακού πολιτισμού.

Ούτε είναι τυχαίο ότι ο πρώτος 

έναρθρος λόγος που παραδέχονται 

αρχαία γραπτά της Αιγύπτου (από 

ένα πείραμα που έκανε ένας Φα-

ραώ για να ανακαλύψει βάσει της 

μνήμης του dna ποια ήταν η πρώ-

τη λέξη που ακούστηκε στην Γη), 

ήταν η Φρυγική λέξη «βέκος» που 

σημαίνει «ψωμί». Ούτε είναι τυχαία 

η διαστρέβλωση της φυλής των 

«Κιμμέριων». Παρουσιάζονται μία 

φυλή βόρεια, για να μην πούμε λίγο 

πριν την υπερβόρεια, η οποία απο-

τελείται από έναν πολεμικό λαό που 

ζούσε στο σκότος και που κανείς 

δεν ασχολείται διότι είναι οι «φύλα-

κες του Άδη». Τώρα αυτό πως συνά-

δει με την πελασγική φρυγική λέξη 

«κιμμέριος» που σημαίνει «Νους» 

δεν μπορώ να το καταλάβω.

Πηγή: http://astarhellas.com.gr
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1st MOVE FUN RUN Πάντα σε κίνηση!

Οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού στην Τεγέα 

Στα πλαίσια διοργάνωσης της 44ης Έκθεσης της Τεγέας που πραγματοποι-
ήθηκε στην καρδιά του πάρκου της Παλαιάς Επισκοπής, σε έναν ειδυλ-
λιακό χώρο που σκεπάζεται από αιωνόβια πλατάνια και συνορεύει με τα 
σπουδαιότερα μνημεία της τεγεατικής αρχαιότητας,14 με 21 Αυγούστου η 
Πύλη Πελοποννησιακού Πολιτισμού και η Grecopaths Team συμμετείχαν 
με περίπτερο: ‘Εναλλακτικών μορφών τουρισμού΄΄.
Το μήνυμά μας; Ανάπτυξη της Πελοποννήσου μέσω των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού. 
Πεζοπορία, ποδηλασία, αγροτουρισμός, γαστροτουρισμός, ανάδειξη 
τοπικών προϊόντων. 
 
Σημαντικές προσωπικότητες αναγνωρισμένες σε τοπικό αλλά και διεθνές 
επίπεδο, ενημερώθηκαν για τις δράσεις μας, και δήλωσαν πρόθυμοι να 
στηρίξουν την σημαντική αυτή προσπάθειά μας ,ο καθένας με το δικό 
του τρόπο, ένας εκ τους οποίους και ο κ. Νίκος Φλώρος ο διεθνής Αρκάς 
γλύπτης.
Ο Τεγεατικός σύνδεσμος  από το 1883 και με 44 συνεχείς διοργανώσεις 
της Παμπελοποννησιακής Έκθεσης-Πανήγυρις ,έχει καταφέρει να κα-
θιερώσει την αρχαιότερη τοπική έκθεση της χώρας, έχοντας καταστεί 
αναπόσπαστο κομμάτι των εκδηλώσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο, 
στα πλαίσια του εορτασμού της Κοίμησης της Θεοτόκου.
Η φετινή έκθεση πέρα από την καθιερωμένη συνάντηση του αγρότη της 
Τεγέας αλλά και της νότιας Ελλάδας γενικότερα με το βιομήχανο, το βιοτέ-
χνη και τον έμπορο, ήταν εμφανώς εμπλουτισμένη με διάφορες θεματικές 
ενότητες που την κατέστησαν επωφελή και ελκυστική για τον επισκέπτη. 
 
Εκτός από τα συμβατικά προϊόντα της τεγεατικής γης, και την υπαίθρια 
αγορά της Τεγέας με τους μικροπωλητές της, παρουσιάστηκαν ελληνικές 
βιοτεχνίες, επιχειρήσεις με νέα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, γεω-
πόνοι, οινολόγοι, ενώ ταυτόχρονα προτάθηκαν στους αγρότες της Τεγέας 
σύγχρονοι, εναλλακτικοί τρόποι ενασχόλησης με τη γεωργία.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης αλλά και άλλοι πολιτιστι-
κοί φορείς έδωσαν το δυνατό παρόν στην φετινή Έκθεση. 
Το λαογραφικό μουσείο, οι παράλληλες εκδηλώσεις, συναυλίες με γνω-
στούς καλλιτέχνες, θεατρικές παραστάσεις, πλαισίωσαν και ολοκλήρωσαν 
με επιτυχία την φετινή Έκθεση. 
Το ραντεβού ανανεώνεται για το επόμενο χρόνο με ακόμη καλύτερη διοργά-
νωση, καθότι κατά τον κ.Κων/νο Ι. Αθανασόπουλο Πρόεδρο του Τεγεατικού 
Συνδέσμου, ‘μικρό λάθη και παραβλέψεις πάντα υπάρχουν’ για αυτό και 
κάθε χρόνο θα γινόμαστε καλύτεροι’. 

Τσιρίκου Σταυρούλα 
Ιδρυτικό μέλος της Πύλης Πελοποννησιακού Πολιτισμού 

και ιδρυτής της Grecopaths Team.

Το πρώτο 
Sellis Summer Party 
Το καλοκαίρι φεύγει 
… αλλά οι λάτρεις του 
ποδηλάτου και όχι μόνο δεν 
πτοούνται. Συνεχίζουν  τις 
ποδηλατοβόλτες τους και 
ξεφαντώνουν με ένα μεγάλο 
πάρτυ! Το κατάστημα Sellis 
Bike με τη στήριξη του 
Συλλόγου «Ορθοπεταλιές», 
της Ομάδας Κλασσικού 
Ποδηλάτου Άργους ΟΚΠΑ 
και του γυμναστηρίου 
ΕΥ ΖΗΝ οργανώνει ένα 
μεγάλο πάρτυ το Σάββατο 
6 Σεπτεμβρίου στο Summer 
Cafe-bar στο Κιβέρι 
και μας καλεί όλους να 
διασκεδάσουμε με ή χωρίς 
το ποδήλατο μας!!!
Ώρα έναρξης: 18:00

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας 
Now we move (2012-2020) οργανώνεται 
και φέτος η εβδομάδα MOVE την 1η 
εβδομάδα του Οκτώβρη. Πρόκειται 
για μια εκστρατεία για την προαγωγή 
του αθλητισμού και της σωματικής 
δραστηριότητας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί 
η ευρύτερη συμμετοχή στον αθλητισμό 
και τη σωματική άσκηση. 
Οι δράσεις οργανώνονται κατά τόπους 
σε όλη την Ευρώπη από διάφορους 
φορείς,  από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 
Οκτωβρίου 2014.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής 
ο Αθλητικός Σύλλογος Αργολίδας 
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ οργανώνει τον 1st MOVE FUN 
RUN στην πόλη του Άργους την Κυριακή 

στις 5 Οκτωβρίου 2014. Πρόκειται για μια 
αθλητική εκδήλωση που περιλαμβάνει 
αγώνες δρόμου για 3 κατηγορίες: 
Α.Μ.Ε.Α., ηλικιωμένους και οικογένειες, 
με παράλληλες δράσεις για παιδιά και όχι 
μόνο. 
Σημείο εκκίνησης και τερματισμού 
ορίζεται το παλιό δημαρχείο του Άργους 
και η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για 
όλους.
Η δράση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου 
Άργους – Μυκηνών και υποστηρίζεται και 
από άλλους φορείς.
Προσδοκία μας είναι να παρακινήσουμε 
μικρούς και μεγάλους να «κινηθούν» για 
μια καλύτερη υγεία, για μια καλύτερη ζωή
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τρώω… παραπάνω;;;
Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.

tountadiet.gr

Η γυμναστική είναι το κλειδί για να χάσει κανείς βάρος: αυτό 

τουλάχιστον ήταν γνωστό μέχρι σήμερα και κανείς δεν μπο-

ρούσε να το αμφισβητήσει. Ή μήπως όχι; Ερευνητές και πανε-

πιστημιακοί υποστηρίζουν ότι τα οφέλη της σωματικής άσκησης σχετικά με την απώ-

λεια βάρους είναι υπερεκτιμημένα. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι παρά τις προσδοκίες, για να απαλλαγεί κάποιος 

από τα περιττά κιλά η σωματική άσκηση αποδεικνύεται λίγη. Δεν συμβαίνει το ίδιο 

και με τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες. Έτσι, όσο πιο λίγο και πιο σωστά τρώει 

κανείς τόσο πιο εύκολα θα βλέπει τα νούμερα στο παντελόνι του να μειώνονται στα-

διακά.

Γι΄ αυτό και οι ερευνητές προτείνουν σε όσους έχουν παραπανήσια κιλά να αντιστα-

θούν σε παχυντικές τροφές που είναι πειρασμός. Οι θερμίδες, π.χ., που καίει κάποιος 

με τρέξιμο 50 λεπτών με ταχύτητα 8 χλμ. /ώρα, ισοδυναμούν με αυτές που έχει ένα χά-

μπουργκερ. Επίσης, τις θερμίδες που μπορεί να κάψει κανείς με περπάτημα 40 λεπτών 

σε έντονο ρυθμό, μπορεί αντίστοιχα να μην τις πάρει αν πει «όχι» σε 10 τηγανητές 

πατάτες.

Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να γυμναζόμαστε με σκοπό να εξισορροπήσουμε τις 

διατροφικές μας ατασθαλίες, αλλά να εισάγουμε τη σωματική δραστηριότητα στην 

καθημερινότητά μας, τόσο για τη βελτίωση της υγείας και την απόκτηση ευεξίας όσο 

και για την πιο αποτελεσματική ρύθμιση του σωματικού βάρους μας μακροπρόθεσμα.

Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μεμονωμένα. Ούτε μόνο ακολουθώντας διατροφή 

μπορεί να δει κάποιος αποτελέσματα ούτε κάνοντας μόνο γυμναστική.

Αντίθετα, μόνο αν συνδυαστούν, τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή και σε πιο σύντο-

μο χρονικό διάστημα!!

Του Άγγελου Τράκα, Λογοθεραπευτής, Επι-

στημονικός Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και 

Εφαρμογής Σύγχρονων Προγραμμάτων Ειδι-

κών Θεραπειών

Η παραγωγή της ομιλίας αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία 

επεξεργασίας δεδομένων από το νευρικό μας σύστημα. 

Όταν δεν υπάρχει καμία αισθητηριακή βλάβη  (π.χ. βλάβη 

στην ακοή, βλάβη στην όραση, στην αφή) που να εμποδίζει την απρόσκοπτη εισ-

ροή δεδομένων, τότε η διαδικασία πρόσληψης και παραγωγής της ομιλίας θα επι-

τευχθεί κανονικά.

Όταν λέμε πρόσληψη της ομιλίας εννοούμε την αντίληψη των ηχητικών δεδομέ-

νων και την κωδικοποίησή τους σε φωνήματα. Στη συνέχεια τα φωνήματα συνθέ-

τουν λέξεις που επεξεργάζονται από το νευρικό μας σύστημα και αποκτούν νόημα.

Η παραγωγή της ομιλίας έρχεται μετά. Αφού έχουμε κατανοήσει τα δεδομένα με 

την διαδικασία της πρόσληψης, τώρα πρέπει να πραγματοποιήσουμε τα νοήματα 

και τις νοηματικές μονάδες (σημασιολογία). Ύστερα πρέπει να γίνει διάταξη των 

μονάδων αυτών σύμφωνα με γραμματικούς κανόνες και τέλος πρέπει να γίνει η 

σωστή εκφορά μονάδων  (φωνολογία) με την αλληλεπίδραση της αναπνοής, της 

φώνησης και της άρθρωσης.

Όταν στο δεύτερο κομμάτι  δηλαδή  στην παραγωγή της ομιλίας υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα τότε εμφανίζονται οι εκφραστικές διαταραχές.

Οι εκφραστικές διαταραχές έχουν να κάνουν με την αδυναμία του ατόμου να εκφέ-

ρει λόγο σωστά σε επίπεδο άρθρωσης ή σε επίπεδο σημασιολογίας.

Η διαταραχή αυτή έχει άμεση σχέση με δυσλειτουργία ή βλάβη του υπεύθυνου 

συστήματος για την γλωσσική έκφραση.

Αν οι δυσλειτουργίες αυτές εντοπίζονται στα κινητικά επίπεδα τότε έχουμε απρα-

ξία, δυσαρθρία, δυσλαλία, μπορεί και δυσφρασία.

Αν οι δυσλειτουργίες αυτές εντοπίζονται στο φλοιό τότε έχουμε δυσλειτουργία 

στο σημασιολογικό επίπεδο. 

Δυσλειτουργίες στην έκφραση
19
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Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού «Εικόνες που το βλέμμα προσπερνά» 

Οι πιο ωραίες φωτογραφίες στην Ερμιόνη

Πρώτο βραβείο

Δεύτερο βραβείο

Θεσμός αρχίζει να γίνεται για τους ερασιτέχνες φωτογράφους 
ο διαγωνισμός και η έκθεση φωτογραφίας που οργανώνεται με 
επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά στην Ερμιόνη. Στον  διαγωνισμό που 
οργανώνεται από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης 
και παρουσιάσθηκε στα Μαντράκια, συμμετείχαν 41 ερασιτέχνες   
φωτογράφοι με 98 φωτογραφίες.
Τα τρία πρώτα βραβεία κέρδισαν οι φωτογραφίες του Γιώργου 
Τσίγκα «Αντανάκλαση στην άσφαλτο», η φωτογραφία της 
Μαργαρίτας Αϊβαλιώτου «Άνεση και τάξη» και η φωτογραφία του 
Νίκου Κατσιαρίμπα «Ακολούθησέ με».
Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από την ζωγράφο Ανθούλα 
Λαζαρίδου – Δουρούκου, από τον δάσκαλος της τέχνης της 
φωτογραφίας Παντελή Μπαλή και από τον ζωγράφο  Απόλλωνα 
Γλύκα.
Την έκθεσή μας τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι κάθε 
ηλικίας, που συμμετείχαν με την ψήφο τους και όπως κάθε χρονιά 
παρακολούθησαν  με ενδιαφέρον τις προβολές από το αρχείο των 
ασπρόμαυρων φωτογραφιών της Ερμιόνης που δημιουργούμε.    
Το θέμα του επόμενου διαγωνισμού είναι «Στη δουλειά».

Τρίτο βραβείο
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Συστήματα παγετοπροστασίας οπωρώνων
της Αναστασίας Γραμματέα, 
Γεωπόνος ΓΠΑ, anastagra@
yahoo.gr
Το πιο αποτελεσματικό 
σύστημα παγετοπροστασίας 
των οπωρώνων είναι η 
επιλογή της κατάλληλης 
τοποθεσίας εγκατάστασης 
του όπου η διέλευση των 
ψυχρών μαζών του αέρα είναι 
ελεύθερη, δεν χαρακτηρίζεται 
από εστίες παγετού και μας 
επιτρέπουν να φυτέψουμε 
τις ευαίσθητες καλλιέργειες 
στις θερμότερες πλαγιές. 
Αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε 
πρακτικό διότι υπάρχουν 
σημαντικοί παράγοντες για 
την παραγωγή όπως είναι η 
γονιμότητα του εδάφους και 
η διαθεσιμότητα του νερού. 
Από τα παγετοπροστατευτικά 
συστήματα που υπάρχουν, τα 
κυριότερα είναι 
•Οι θερμάστρες πετρελαίου
•Τα κεριά παραφίνης 
•Οι ανεμομείκτες και 
•Η τεχνητή βροχή
 
ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 
Για πολλά χρόνια, 
αποτελούσε το κύριο 
σύστημα παγετοπροστασίας 
των οπωρώνων. Σήμερα 
όμως θεωρείται σαν πιο 
αποτελεσματικό σύστημα 
παγετοπροστασίας ο 
συνδυασμός θερμαστρών και 
ανεμομεικτών. Η αλλαγή των 
συστημάτων παγετοπροστασίας 
είναι βασικά οικονομικό 
πρόβλημα. Πιο οικονομικά 
θεωρούνται σήμερα τα 
συστήματα ανεμομεικτών 
και της τεχνητής βροχής. Ο 
αριθμός θερμάστρων μέσα 
στον οπωρώνα εξαρτάται από 
τις εστίες παγετού που έχει ο 
οπωρώνας. Ο αριθμός τους 
είναι μεγαλύτερος στις πλευρές 
του οπωρώνα που εισέρχονται 
τα ψυχρά ρεύματα και μέσα 
στις εστίες παγετού. Ακόμα 
ο αριθμός των θερμαστρών 
εξαρτάται από την ενεργειακή 
ικανότητα των θερμαστρών. 
Καθώς μετακινούμαστε από 

τοποθεσίες ελεύθερες παγετού 
μέσα στις εστίες παγετού ο 
αριθμός θερμαστρών που 
χρειάζεται θα ποικίλλει από 
καμία μέχρι και 25 κατά 
στρέμμα. Πρακτικά μεγάλος 
αριθμός θερμαστρών με μικρή 
φλόγα παρέχει μεγαλύτερη 
προστασία από τον μικρό 
αριθμό με μεγάλη φλόγα.
 
ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ. Αντί των 
θερμαστρών, χρησιμοποιήθηκαν 
με επιτυχία κεριά παραφίνης, 
η τοποθέτηση των οποίων στο 
οπωρώνα, δεν διαφέρει από 
εκείνη των θερμαστρών. Η 
αντιπαγετική όμως προστασία 
με αυτά στοιχίζει περισσότερο. 

ΑΝΕΜΟΜΕΙΚΤΕΣ. Οι 
χρησιμοποιούμενοι 
σήμερα ανεμομείκτες είναι 
ηλεκτροκίνητοι. Αποτελούνται 
από ένα ψηλό στύλο που φέρει 
στην κορυφή μία προπέλα. 
Το ύψος του φτάνει μέχρι και 
τα 12,5 μέτρα από το έδαφος. 
Η προπέλα δίνει 590 περίπου 
στροφές και κάνει μία οριζόντια 
περιστροφή 360ο  μοιρών κάθε 

4-5 λεπτά. Με τους ανεμομείκτες 
επιτυγχάνεται αναστροφή 
των υψηλότερων θερμών 
στρωμάτων του αέρα προς τα 
δέντρα. Όσο ισχυρότερη είναι η 
αναστροφή, τόσο μεγαλύτερη 
προστασία παρέχεται στα 
δέντρα. Αλλά κάποια προστασία 
μπορεί να επιτευχθεί και με  
αδύναμη αναστροφή ή χωρίς 
αναστροφή των θερμών 
στρωμάτων του αέρα. Οι 
καρποφόροι οφθαλμοί, οι 
νεαρές βλαστήσεις και οι μικροί 
κλάδοι, όταν είναι εκτεθειμένοι 
απ΄ ευθείας προς το ορίζοντα 
ακτινοβολούν την θερμότητα 
τους γρηγορότερα από τον 
αέρα που βρίσκεται γύρω από 
αυτά. Μπορεί να αποκτήσουν 
θερμοκρασία 3ο C χαμηλότερη 
από τον αέρα και έτσι 
ψύχουν τον αέρα που γίνεται 
βαρύτερος και πέφτει στο 
έδαφος όπου συσσωρεύεται. 
Με τους ανεμομείκτες 
επιδιώκουμε να κρατήσουμε την 
θερμοκρασία των καρποφόρων 
οργάνων στο ίδιο επίπεδο 
με την θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος αυτά αέρα. Αν 
δεν υπάρχει αναστροφή ή αν 
η θερμοκρασία του αέρα είναι 
χαμηλότερη απ την κρίσιμη 
θερμοκρασία, συμπληρωματική 
θερμοκρασία θα χρειαστεί 
πριν τα ξημερώματα. Κατά 
την είσοδο όμως ψυχρών 
μαζών αέρα στον οπωρώνα, 
οι ανεμομείκτες είναι πιο 
αποτελεσματικοί αν δοθεί στον 
οπωρώνα συμπληρωματική 
θερμότητα από θερμάστρες 
πετρελαίου ή από κεριά 
παραφίνης. Τέτοιου είδους 

παγετοί παρουσιάζονται 
σπάνια στην χώρα μας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις η 
προστασία που αναλογεί 
στους ανεμομείκτες ανέρχεται 
σε 90% της παρεχόμενης 
ενώ το υπόλοιπο 10% 
παρέχεται από τις άλλες πηγές 
θέρμανσης.  Ένας ανεμομείκτης 
μπορεί να προστατεύσει 
32 με 40 στρέμματα. Η 
αποτελεσματικότητα 
του μειώνεται όσο 
απομακρυνόμαστε απο αυτόν. 
Οι θερμάστρες ή τα κεριά 
παραφίνης τοποθετούνται 
στα άκρα του οπωρώνα 
και διάσπαρτες μέσα στον 
οπωρώνα. Η πιό αραιή 
τοποθέτηση πρέπει να γίνεται 
κοντά προς το στύλο του 
ανεμομίκτη. 

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΒΡΟΧΗ. Το 
σύστημα της τεχνητής βροχής 
χρησιμοποιείται για την 
παροχή παγετοπροστασίας που 
εκφράζεται σε καθυστέρηση του 
ανοίγματος των οφθαλμών και 
σε περιορισμό των ζημιών κατα 

την διάρκεια του παγετού με 
πλήρη διαβροχή των δέντρων 
απο το πάνω μέρος της κόμης 
τους ή σε περιορισμό των 
ζημιών κατα την διάρκεια του 
παγετού με τη διαβροχή του 
εδάφους κάτω απο την κόμη 
των δέντρων. Πολλοί παραγωγοί 
χρησιμοποιούν το σύστημα της 
διαβροχής των δέντρων πάνω 
απο την κόμη των δέντρων 
για πότισμα, για μείωση της 
θερμοκρασίας, για τη παροχή 
διάφορων χημικών ουσιών 
και για την καταπολέμηση των 
εντόμων και τετράνυχων. Τα 
προβλήματα όμως που προκαλει 
η τεχνική αυτή, όπως είναι οι 
ζημιές που προκαλούνται από 
ανεπιθύμητες συγκεντρώσεις 
αλάτων στο νερό και από 
διάφορες παθήσεις λόγω 
δημιουργίας ευνοικών 
συνθηκών ανάπτυξης τους, 
έστρεψαν το ενδιαφέρον των 
παραγωγών προς το σύστημα 
διαβροχής του εδάφους του 
οπωρώνα κάτω από τα δέντρα.
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Διατηρείται η υποχρεωτικότητα των δημοσιεύσεων διακηρύξεων - προκηρύξεων στον περιφερειακό τύπο

Οι δημοσιεύσεις στον Τύπο 
διασφαλίζουν την διαφάνεια 

Παραμένει σε ισχύ ως είχε η δη-
μοσίευση διακηρύξεων - προκη-
ρύξεων δημοσίων συμβάσεων 
στον περιφερειακό και τοπικό 
Τύπο, σύμφωνα με νομοτεχνική 
βελτίωση του Υπουργού  Ανά-
πτυξης Νίκου Δένδια, που ανα-
κοίνωσε κατά τη συζήτηση του 
πολυνομοσχεδίου ο υπουργός 
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβε-
λης.
Συγκεκριμένα, η νομοθετική 
βελτίωση, σχετικά με την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 152, ανα-
φέρει: «Οι αναθέτουσες αρχές 
- φορείς δημοσιεύουν προκη-
ρύξεις (περιλήψεις διακηρύξε-
ων) δημοσίων συμβάσεων, στον 
περιφερειακό και τοπικό Τύπο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3548/2007 (άρθρο 68), καθώς 
και τις κείμενες, κατά τη δημο-
σίευση του παρόντος Νόμου, 
διατάξεις περί υποχρεωτικής 
δημοσιοποίησης δια του περι-
φερειακού - τοπικού τύπου δια-
γωνισμών δημοσίων συμβάσε-
ων υπό την έννοια του άρθρου 
15 - μέρους Β’ του παρόντος». 

Με άλλα λόγια, διατηρείται η 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ των δημο-
σιεύσεων διακηρύξεων - προ-
κηρύξεων στον περιφερεια-
κό τύπο, με βάση τον Νόμο 
3548/2007.
Αρχικά η παράγραφος 2 του 
άρθρου 152 ανέφερε: «Οι ανα-
θέτουσες αρχές/ αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να δημοσιεύ-
ουν προκήρυξη δημόσιας σύμ-
βασης ή περίληψή της σε κάθε 
άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό 
μέσο, εφόσον οι δημοσιεύσεις 
αυτές έπονται χρονικά της δη-
μοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ και δεν 
περιλαμβάνουν πληροφορίες 
διαφορετικές από εκείνες που 
περιέχονται στις προκηρύξεις 
και διακηρύξεις που δημοσιεύ-
ονται στο ΚΗΜΔΗΣ». Δηλαδή 
καταργούσε την υποχρεωτικό-
τητα των δημοσιεύσεων στον 
περιφερειακό τύπο. 

Μετά συντονισμένες ενέργειες 
και παρεμβάσεις των Δ.Σ. αλλά 
και μεμονωμένων μελών των 
Ενώσεων Περιφερειακού Τύπου, 
διατηρήθηκε η υποχρεωτικότη-
τα δημοσίευσης διακηρύξεων 
- προκηρύξεων δημοσίων συμ-

βάσεων στον 
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α -
κό και τοπικό 
Τύπο, καθώς οι 
βουλευτές του 
Β’ Θερινού Τμή-
ματος κατενό-
ησαν ότι μόνο 
στον έντυπο 
Τύπο διασφαλί-
ζεται η διαφά-
νεια των δημο-
σιεύσεων. 

Με βάση τα πα-
ραπάνω, επό-
μενος στόχος 
του Δ.Σ. της 
Ένωσης Ιδιο-
κτητών Επαρ-
χιακού Τύπου 
της οποίας 
μέλος είναι ο 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν -
ΝΗΣΟΥ,  είναι 
η επαναφορά 
της δημοσίευ-
σης των Ισολογισμών στον πε-
ριφερειακό Τύπο, καθώς –όπως 

αποδείχθηκε και στην πράξη- η 
δημοσίευσή τους μόνο στο Δι-
αδίκτυο δεν διασφαλίζει την 
διαφάνεια. 
Από τη στιγμή που καταργήθη-
κε η υποχρέωση δημοσίευσης 
των ισολογισμών στις εφημερί-
δες, οι περισσότερες εταιρείες 
ερμήνευσαν την απόφαση αυτή 
ως συνολική κατάργηση της 
υποχρέωσης. Έτσι, ελάχιστες 
εταιρείες έχουν μπει στο σύ-
στημα του ΓΕΜΗ, το οποίο υπο-
τίθεται πως θα υποκαθιστούσε 
το σύστημα δημοσίευσης των 

εταιρειών στις εφημερίδες.

Η δύναμη του Τοπικού Τύ-
που
Στο περιθώριο της εξέλιξης 
αυτής, σημειώνονται δύο 
πράγματα:
1ον: Η μεγάλη δύναμη που 
έχει ο περιφερειακός τύ-
πος, μια δύναμη που μάλ-
λον ούτε οι ίδιοι οι εμπλε-
κόμενοι έχουν αξιολογήσει 
σωστά και αναδεικνύεται 
μόνο όταν οι Ενώσεις λει-
τουργούν σωστά και συ-
ντεταγμένα. Τόσο η Ε.ΙΕ.Τ. 
όσο και οι δύο Ενώσεις 
ημερησίων περιφερειακών 
εφημερίδων έκαναν τον 
αγώνα που έπρεπε για να 
μην περάσει το άρθρο 152, 
έτσι όπως είχε σχεδιαστεί 
αρχικά από κάποιους «φω-

στήρες». 
2ον: Ας μη σπεύσουν να πανη-
γυρίσουν οι εφημερίδες και... 
πολύ, καθώς αν και όλοι οι βου-
λευτές που μίλησαν στη Βουλή 
τάχθηκαν υπέρ του περιφερει-
ακού τύπου, κάποιοι ψέλλισαν 
κάτι για «μεταβατικό στάδιο», ή 
«για χρονικό ορίζοντα 1-1,5 χρό-
νου». Με άλλα λόγια: το θέμα 
έκλεισε ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ... μέχρι να 
ανοίξει ξανά...

Δεν φτάνουν τα λεφτά για τα φάρμακα του καταρροϊκού πυρετού

Όσοι προλάβουν 
θα αποζημιωθούν

Πρωτάκουστο είναι αυτό που 
συμβαίνει με τις αποζημιώσεις 
των κτηνοτρόφων που έσπευ-
σαν να προστατέψουν τα κοπά-
δια τους αλλά και τα κοπάδια 
των υπολοίπων κτηνοτρόφων 
από τον καταρροϊκό πυρετό.,

Όπως προκύπτει από ανακοίνω-
ση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
Αργολίδας τα χρήματα δεν φτά-
νουν για όλους. Συγκεκριμένα 
αναφέρεται στην ανακοίνωση 
που έχει εκδοθεί ότι οι αιτήσεις 
θα εξυπηρετηθούν κατά προτε-
ραιότητα κατάθεσης και μέχρι 
εξαντλήσεως των διαθεσίμων 
χρημάτων.
Οι κτηνοτρόφοι που έχουν χρη-
σιμοποιήσει εγκεκριμένα εντο-
μοκτόνα και εντομοαπωθητικά 
σκευάσματα για την πρόληψη 

του καταρροϊκού πυρετού, κα-
λούνται μαζί με την αίτηση οικο-
νομικής αποζημίωσης στις κατά 
τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες, 
πρέπει να καταθέσουν ακόμα, 
επικυρωμένο αντίγραφο τιμο-
λογίου αγοράς, αντίγραφο κτη-

νιατρικής συνταγής, αντίγραφο 
μητρώου φαρμακευτικής αγω-
γής και τις συσκευασίες των 
σκευασμάτων.
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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.

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. 
ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟΖΗΤΗΣΗ 

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 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



απροσάρμοστα
απροσάρμοστα

Ψύχρανε ο καιρός και ένα μπλουζάκι 
είναι πλέον αναγκαίο 

KΡΙΟΣ
Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Ξημέρωσε κιόλας; Ξεκινά-
ει μια καινούρια μέρα. Πάμε! Σήμερα θα διαπρέψω πα-
ντού. Ίσως είναι η ευκαιρία μου να ανέβω κι άλλο σκαλο-
πάτι. Αμέ, θα τα καταφέρω!
ΤΑΥΡΟΣ
Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Πού είσαι βρε μωρό μου; 
Α, εδώ μου είσαι ! “Καλημέρα λοιπόν!” Άντε σήκω, είναι η 
ώρα να πάμε στη δουλειά και να βγάλουμε λεφτά. Για να 
έχουμε το καλό μας το φαγάκι, στο γλυκό μας το σπιτάκι!
ΔΙΔΥΜΟΙ
Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Α πα πα ξημέρωσε! Βιαζό-
μαστε τώρα…τρέχουμε ! Πω πω και έχω τόσα να κάνω..
ουφ! Πως να ντύθω; Χμ…θα βάλω το ριγέ μου το σακκά-
κι…Όχι! Θα βάλω το μαύ-
ρο. Αχ, όχι …ούτε αυτό! Τι 
να βάλω άραγε;
ΚΑΡΚΙΝΟΣ… Ντριν – ντριν 
(το ξυπνητήρι)! Το πρωί με 
την αυγούλα! Τι θες αγάπη 
μου να φάμε σήμερα; Tι 
να μαγειρέψω; Άσε απο-
φάσισα! Την παραδοσιακή 
μας παστιτσάδα! Ώρα να 
φεύγω για δουλεία…Ωχ, 
ξέχασα να πλύνω τα πιάτα 
και να απλώσω το πλυντή-
ριο…ουφ!
ΛΕΩΝ
Ντριν – ντριν (το ξυπνητή-
ρι)! Άσε μας βρε ξυπνητή-
ρι, μη μας ξυπνάς ακόμα… 
Έχω τόσα πολλά να κάνω! 
Ήρεμα και όλα θα γίνουν 
με τη σειρά τους. Είμαι ο αρχηγός και δε φοβάμαι τίπο-
τα! Όλα θα είναι με το μέρος μου! Θα βασιλέψω και πάλι 
ο άτιμος!
ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Τώρα θυμήθηκες να χτυ-
πήσεις κι εσύ; Είμαι ήδη έτοιμος! Τα έχω κάνει όλα! Για 
να θυμηθώ…Χμ, ντύσιμο-check, μαλλί-check, στρώσι-
μο κρεβατιού-check, πρωινό-check! Είμαι άψογος βρε 
παιδί μου…φτου μου! Κι εσένα ξυπνητήρι, απορώ γιατί 
σε βάζω κάθε μέρα…
ΖΥΓΟΣ
Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Τι χτυπάς σαν τρελό; Νυ-
στάζω…… Κάτσε έχω πέντε λεπτά ακόμα…Ντριιιιιιν! 
Ωχ, όχι πάλι! Άντε, άλλα πέντε λεπτά! Ντριιιιιν! Όχου πια, 
αφού είμαι γρήγορος, προλαβαίνω. Τι χτυπάς κι εσύ συ-
νέχεια;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Τι ζωή κι αυτή; Πάλι ξη-

μέρωσε; Δε φτάνει που ξημερώνει γρήγορα, δεν έχω 

και μιαν αγάπη δίπλα μου, να με ξυπνά με τα φιλιά της. 

Πόσο κενή είναι η ζωή χωρίς το πάθος… Φέρτε μου να 

πιω και να ξανά…ξημερωθώ!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Ώπα! Τι είναι τούτο βρε 

παιδιά που με ξυπνά; Άραγε να ‘ναι το κουδούνι; Bαριέ-

μαι…δεν ανοίγω, θέλω να κοιμηθώ! Ντριιιιν ! Ωχ, μάλλον 

το ξυπνητήρι θα ‘ναι! Ώρα 

να ξυπνήσω δηλαδή; Δε 

θέλω, όλα είναι μάταια…

τα ίδια και τα ίδια! Τι μέρα 

να είναι άραγε;

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ντριν – ντριν (το ξυπνητή-

ρι)! Tι καλά που ξημέρωσε! 

Άντε να σηκωνόμαστε 

σιγά σιγά, να πάμε στη 

δουλίτσα μας! Τρεχάτε 

ποδαράκια μου. Γρήγορα, 

να μην αργήσω…θέλω 

να είμαι συνεπής! Εντάξει 

μωρέ προλαβαίνω τελικά!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Ξημέρωσε! Λες να δω μιαν 

άσπρη μέρα σήμερα; Λες να προσέλαβαν τον έρωτα της 

ζωή μου στη δουλειά; Λες να βρω τον έρωτα στο δρόμο; 

Αχ έρωτα, χτύπα μου την πόρτα σήμερα! Που ξέρεις… 

μπορεί το τυχερό μου να ‘ναι σήμερα! Μακάρι…

ΙΧΘΥΣ

Ντριν – ντριν (το ξυπνητήρι)! Πωωω κι εσύ βρε ξυπνη-

τήρι…Δεν μπορείς, αντί να χτυπάς σαν τρελό, να φέρεις 

κάνα καφεδάκι μπας και ανοίξει το ματάκι; Ένα καφέ ρε 

παιδιά!!! Πως θα ξεκινήσει η μέρα, πως; Αχ, μια γουλιά 

και είμαστε έτοιμοι! 

Ούτε καν τον ήξερε
Ένας συνάδελφός του είπε στον Μήτσο ότι η γυ-

ναίκα του

τον απατά με τον καλύτερό του φίλο κάθε μέρα 

στις 1 το μεσημέρι.

Έξαλλος και πληγωμένος ο Μήτσος έτρεξε σπίτι

στις 1 για να δει αν είναι αλήθεια.

Αργότερα επέστρεψε στο γραφείο ανακουφισμέ-

νος και χαρούμενος.

Ο συνάδελφος τον ρώτησε τι συνέβη.

«Κοίτα, να σταματήσεις να διαδίδεις τέτοιες φρι-

κτές φήμες.

Ο τύπος δεν είναι ο καλύτερός μου φίλος.

Ούτε καν τον ξέρω.»


