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Δημοπρατή-
θηκε η ανά-
πλαση του 
κέντρου του 
Άργους

Σελ 3

Κάγκελα παντού

Τέλος στο λιμάνι 

του περιπάτου και 

της στάθμευσης
Η μόνιμη περίφραξη που 

κατασκευάζεται βάζει ορι-

στικό τέλος στις ρομαντικές 

βόλτες στο μεγαλύτερο 

μέρος του προβλήτα του 

λιμανιού του Ναυπλίου και 

μειώνει δραστικά το χώρο 

της ελεύθερης στάθμευσης.

Σελ. 4,5

Έγραψαν την σύγχρονη ιστορία 
του Λυγουριού
Τρεις Λυγουριάτες, ο Γιάννης Σαρρής, ο  Νίκος Καλαμα-
τιανός και ο Βασίλης Μπιμπής υπογράφουν το εξαιρετικό 
βιβλίο με τίτλο «Λυγουριού Ιστορίες 1701 – 2013 / Τοπική 
Ιστορική Έρευνα». 

Σελ 20

Ο Οδυσσέας 
τραγούδησε 
στον Φούχτελ
Ένα video Clip αφιέρωσε ο Οδυσσέας 
Βουδούρης στον Χανς-Γιοάχιμ Φού-
χτελ.
Δεν αγαπήθηκαν βέβαια ξαφνικά ο 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην 
Περιφέρεια και ο εντεταλμένος της 
Μέρκελ στην Ελλάδα, αν κρίνει κανείς 
από τους στίχους του τραγουδιού.

Σελ. 6

Τα μεταφορικά 
αποκλείουν  την μόρφωση
Οι μαθητές των χωριών οι οποίοι υποχρεώνονται για ακό-
μη μια χρονιά να πληρώνουν ολόκληρο το αντίτιμο, που 
φτάνει έως και 3 ευρω. Πρόβλημα και με τους μαθητές 
του Μουσικού Σχολείου και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ.

Σελ. 6

Εισαγγελέας και Ρακιτζής 
ψάχνουν τα mail του Καμιζή
Φτερά έκαναν τα e-mails του δήμου Ερμιονίδας, λίγες 
ημέρες πριν αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή. Το θέμα θα 
διερευνήσει ο Εισαγγελέας και ο Επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης, ενώ ήδη νυν και πρώην δήμαρχος ανταλλά-
σουν δηλώσεις.

Σελ. 9
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Φέρτε μας πίσω την χαμένη Άνοιξη
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Συνεχίζεται η κόντρα για Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Κοδέλα –Καμπόσου

90 αιτήσεις πρόσληψης

Δημοπρατήθηκε το έργο η ανάπλαση του κέντρου Άργους και  εγκαινιάζεται σε ένα έτος

Δημοσιογράφοι ή Κασσάνδρες;

Με νέες δηλώσεις του ο βου-
λευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Δ. Κοδέλας επανέρχεται στο 
θέμα των συμβάσεων έργου- 
προσλήψεων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: 
«Με αφορμή την ερώτηση που 
κατέθεσα μαζί με τον βουλευτή 
Τάσο Κουράκη (Υπεύθυνο για 
θέματα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ) 
με θέμα: “Καταγγελίες για αδια-
φανή κριτήρια σύναψης συμβά-
σεων έργου στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.” ο 

Δήμαρχος Άργους Μυκηνών σε 
έναν τηλεοπτικό παραληρημα-
τικό μονόλογο   διαστρέβλωσε 
το περιεχόμενο της ερώτη-
σης που αφορά καταγγελίες 
από πολίτες για την εξόφθαλ-
μα φωτογραφική προκήρυξη 
πρόσληψης προσωπικού στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ για να ανακαλύψει 
στο πρόσωπό μου “εχθρούς 
της πόλης” που δεν θέλουν τη 
σχολή και άλλα παρόμοια. Στη 
συνέχεια, αφού με παρέδωσε 

στην “χλεύη του λαού” τον κά-
λεσε να “βάλλει” εναντίον μου!!! 
Ο κ. Καμπόσος, είτε ξεκίνησε την 
προεκλογική εκστρατεία του κ. 
Σαμαρά, είτε ανησύχησε από 
την ουσία της ερώτησης που 
έθετε ζητήματα δικαιοσύνης 
και αξιοκρατίας στο ζήτημα των 
προσλήψεων, αφού όπως λέει ο 
λαός μας “όποιος έχει τη μύγα 
μυγιάζεται”. Άλλωστε, η συγκε-
κριμένη ερώτηση κατατέθηκε 
ύστερα από καταγγελίες συμπο-

λιτών μας που ένιωθαν αδικημέ-
νοι και αποκλεισμένοι. Άραγε, εί-
ναι “εχθροί του τόπου” και αυτοί; 
Του συνιστώ σύνεση και ψυχραι-
μία, όπως άλλωστε του επιβάλ-
λει η θέση του, και ενασχόληση 
με τα σοβαρά προβλήματα του 
Δήμου και των δημοτών. Ανάμε-
σα στο ρόλο του Δημάρχου και 
σε εκείνο της τοπικής Βούλτεψη 
ή Μπαλτάκου θα τον προέτρεπα 
να επιλέξει τον πρώτο για τον 
οποίο ψηφίστηκε στις πρόσφα-

τες εκλογές».
Από πλευράς κύκλων προσκεί-
μενων στην δημοτική αρχή, ει-
πώθηκε πως «μεταξύ του 20% 
και του 65% της σημερινής δη-
μοτικής αρχής υπάρχει τεράστια 
διαφορά ευθύνης. Όταν γίνονται 
90 αιτήσεις κι όχι 6, αποκλείεται 
άμεσα ακόμα και οποιαδήπο-
τε υπόνοια για αδιαφάνεια κλπ. 
Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση 
παρέμβασης στο θέμα των προ-
σλήψεων».

Επανειλημ-
μένα ο «α» 
είχε ανα-
φερθεί στα 
προβλήματα 
που είχαν 
π ρ ο κ ύ ψ ε ι 
με αποτέλε-
σμα η δη-
μοπράτηση 
του έργου 
της «αστικής 
ανάπλασης 
του ιστορι-
κού κέντρου 
του Άργους» 
να αργήσει 
ουσιαστικά 
9 μήνες απ 
την προβλε-
πόμενη αρχικά 
ημερομηνία. Πριν ένα μήνα μά-
λιστα, είχαμε γράψει πως η δη-
μοπράτηση αναμένεται να γίνει 
μέσα στον Σεπτέμβριο την ίδια 
στιγμή που συνάδελφοι και μη, 
για να εντυπωσιάσουν ή για μι-
κροπολιτικούς λόγους διέδιδαν 
ως νέες Κασσάνδρες καταστρο-
φές και απένταξη του έργου απ 
το ΕΣΠΑ. Αδιαφορώντας για την 
δημιουργία εντυπώσεων ο «α» 
συνέχισε να ενημερώνει αντικει-
μενικά και αποστασιοποιημένα 
από πολιτικές ή άλλες σκοπιμό-
τητες και επιβεβαιώθηκε για μια 
ακόμα φορά. Όπως ανακοινώ-
θηκε από πλευράς της δημοτι-
κής αρχής του Δήμου Άργους- 
Μυκηνών «σήμερα 9/9(σ.σ. την 
Τρίτη), ήταν πολύ σημαντική 
ημέρα, καθώς διενεργήθηκε 
στις 10:00 π.μ  στο Δημαρχείο 
Άργους –Μυκηνών, αίθουσα 
δημοτικού συμβουλίου, η δημο-
πρασία για το έργο της ανάπλα-
σης του ιστορικού κέντρου του 

Άργους από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων & Μελετών. Το έργο είναι 
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-2013, 
άξονας προτεραιότητας 08«Αει-
φόρος ανάπτυξη και ποιότητα 
ζωής Πελοποννήσου» με προ-
ϋπολογισμό που ανέρχεται στα 
6.664.140,00 Ευρώ. Δώδεκα 
εταιρείες απ όλη την Ελλάδα πή-
ραν μέρος στον διεθνή διαγωνι-
σμό επιλογής του αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου. Το 
έργο αφορά την ανάπλαση συ-
νολικά του ιστορικού κέντρου 
της πόλης έκτασης περίπου 40 
στρεμμάτων και συγκεκριμέ-
να της πλατείας Αγίου Πέτρου, 
της οδού Δαναού, του παρακεί-
μενου πάρκου πλατείας Αγίου 
Πέτρου (οδός Νικηταρά & Βασ. 
Γεωργίου), της οδού Βασιλίσ-
σης Όλγας, της πλατείας Δημο-
κρατίας, καθώς και του πάρκου 
Μπόνη. Επίσης, το έργο περι-
λαμβάνει πεζοδρομήσεις πέριξ 
των προαναφερόμενων χώρων 

και τμήματος της 
οδού Δαναού από την οδό Κα-
ποδιστρίου, μέχρι την οδό Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου. Γι αυτή 
την μεγάλη μέρα για τον δήμο 
μας ο Δήμαρχος Άργους-Μυκη-
νών κ. Δημήτρης Καμπόσος δή-
λωσε στους δημοσιογράφους: 
«Το Άργος τόσα χρόνια έψαχνε 
διέξοδο για να δει μία αχτίδα 
φωτός και την βλέπει σήμερα 
με την πραγματοποίηση του 
διαγωνισμού. Δώδεκα εταιρείες 
βρίσκονται στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου  όπου η 
αρμόδια επιτροπή παραλαμβά-
νει τα δικαιολογητικά και  κάνει  
ότι  καλύτερο μπορεί ώστε να 
γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα 
ο διαγωνισμός» Μεταξύ άλλων 
ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών 
ευχαρίστησε τους συνεργάτες 
του που ήταν υπεύθυνοι για την 
προώθηση του έργου και τον 
περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατού-
λη για την σημαντική συμβολή 
του στην προώθηση του έρ-

γου».
Όπως πληροφορηθήκαμε, το 
έργο το ανέλαβε μια μεγάλη κα-
τασκευαστική εταιρία με έκπτω-
ση 47%, χωρίς να μειωθεί στο 
κατ ελάχιστο το μέγεθος ή η ποι-
ότητα του έργου. Η οικονομική 
κρίση έχει οδηγήσει πλέον και 
στον περιορισμό των κερδών 
των κατασκευαστικών εταιριών 
και στην αύξηση του ανταγωνι-
σμού μεταξύ των. Όπως εξελίσ-
σονται σήμερα τα πράγματα, 
ο εργολάβος θα εγκατασταθεί 
γύρο απ τα Χριστούγεννα και 
μέσα σε 8 -12 μήνες (συμπερι-
λαμβανομένης και πιθανής πα-
ράτασης εκτέλεσης εργασιών) 
το έργο θα εγκαινιαστεί. Τα χρή-
ματα που περίσσεψαν απ την 
αρχική δέσμευση για το έργο, 
θα διατεθούν σε άλλε έργα του 
ΕΣΠΑ.
Όπως είχαμε επισημάνει εξ αρ-
χής, υπάρχουν ορισμένα λάθη 
στον αρχικό σχεδιασμό του έρ-
γου, όπως οι τρείς παράλληλοι 

ποδηλατόδρομοι που δεν συν-

δέονται με κάποιον κάθετο ανα-

μεταξύ τους. Παράλληλα πέρα 

απ τις όποιες διαφωνίες μπορεί 

να υπάρχουν για την αισθητική 

του έργου και την μη πρόβλεψη 

χώρου στάθμευση μετά την δια-

μόρφωση της λαϊκής αγοράς, η 

αντίληψη της διεύρυνσης των 

πεζοδρόμων και των πλατειών 

είναι απόλυτα σωστή, όπως και 

η εγκατάλειψη του αθηναϊκού 

μοντέλου ανάπτυξης της περιο-

χής περιστρεφόμενο γύρο από 

μια κεντρική πλατεία. Θα πρέπει 

να τονιστεί πως δυνατότητα αλ-

λαγών πάντα υπάρχει, αρκεί αυ-

τές να μην αναιρούν την αρχική 

φιλοσοφία του έργου. 
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Τέλος στο λιμάνι του περιπάτου και της στάθμευσης

Κάγκελα παντού
Ριζικές αλλαγές βρίσκονται σε 
εξέλιξη στο λιμάνι του Ναυπλίου 
προκειμένου να μπαίνουν και να 
δένουν τα μεγάλα κρουαζιερό-
πλοια.
Η αναβάθμιση του λιμανιού 
εκτός από την εκβάθυνση που 
είναι ήδη σε εξέλιξη, γίνεται 
ταυτόχρονα με το κλείσιμο του 
λιμανιού σε σημεία που παρ-
κάρουν μέχρι σήμερα τα αυτο-
κίνητα, ώστε ο χώρος να είναι 
ασφαλής σύμφωνα με τον κώδι-
κα ISPS.
Η περίφραξη που ξεκίνησε να 
κατασκευάζεται σύμφωνα με το 
Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), έχει στό-
χο να καταστήσει το λιμάνι του 
Ναυπλίου ασφαλές σύμφωνα με 
τον κώδικα ISPS.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλει-
ας της Λιμενικής Εγκατάστασης 
το κιγκλίδωμα τοποθετείται:
α) Έμπροσθεν του τμήματος της 
παραδοσιακής πόλης συνολι-
κού μήκους 230μ και πλάτους 
από το όριο του κρηπιδώματος 
10,00μ.-15,00μ (Ζώνη Α) και
β) Έμπροσθεν του τμήματος της 
νέας πόλης συνολικού μήκους 
390,00μ και πλάτους από το 

όριο του κρηπιδώματος 45,00μ 
(Ζώνη Β)
Το εγκεκριμένο σχέδιο ασφά-
λειας προβλέπει να εγκαταστα-
θούν στη λιμενική εγκατάσταση 
και συστήματα ασφάλειας. Θα 
εγκατασταθούν το λογισμικό 
και το κέντρο ασφάλειας - κάμε-

ρες δικτυακές σταθερές, κάμε-
ρες επιτήρησης καθώς και όλος 
ο προβλεπόμενος εξοπλισμός 
που απαιτείται για την εύρυθ-
μη λειτουργία του συστήματος 
ασφάλειας ISPS.
Παράλληλα, στην συνολική 
αναβάθμιση του λιμανιού περι-

λαμβάνονται και οι παρακάτω 
εργασίες:
- εκσκαφές διαύλου λιμενολε-
κάνης με στόχο τη δημιουργία 
σωστών διαστάσεων πλάτους 
και βάθους εισόδου και περιο-
χής κύκλου ελιγμών στο λιμένα 
Ναυπλίου, ώστε να εξυπηρετού-

νται με ασφάλεια τόσο τα πλοία 
σχεδιασμού του έργου όσο και 
γενικότερα να τεθούν νέες συν-
θήκες ναυσιπλοΐας για την εξυ-
πηρέτηση Κρουαζιεροπλοίων.
- αποκατάσταση και υποστήρι-
ξη των υπαρχόντων κρηπιδω-
μάτων/έργων, όπου στα ύφαλά 
τους παρουσιάζουν προβλήμα-
τα (υποσκαφές, σπηλαιώσεις, 
άρση και επαναδιάστρωση πε-
τρωμάτων εδράσεως των κρηπι-
δωμάτων, υποστηρικτικές κατα-
σκευές, άρση και απομάκρυνση 
τεμαχίων τεχνητών ογκολίθων, 
συμπλήρωση ελλειπόντων δο-
μικών στοιχείων κλπ.) και   υπο-
στήριξη των έργων στην περιο-
χή «Μμανιέρες» κοντά στον Ν.Ο. 
Ναυπλίου.
- Υποβρύχια έρευνα του λιμένα 
Ναυπλίου με σκοπό τον αρχαιο-
λογικό έλεγχο της υφιστάμενης 
κατάστασης του λιμένα. Αποτύ-
πωση των λιμενικών καταλοί-
πων Ενετικών Χρόνων.

Αλλάζει η γραφική εικόνα της παλιάς πόλης του Ναυπλίου 
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Ο Big brother άργησε 10 χρόνια

Τα κάγκελα τοποθετούνται προς την πλευρά της νέας πόλης σε μήκος 390,00 μέτρων σε από-
σταση 45,00 μέτρων και προς την πλευρά της παραδοσιακής πόλης σε μήκος 230 μέρα σε 

απόσταση 10,00 - 15,00 μ’ετρα από τη θάλασσα.

Εκσκαφές διαύλου ώστε να τεθούν νέες συνθήκες ναυσιπλοΐας 
για την εξυπηρέτηση Κρουαζιεροπλοίων

Παρελθόν θα αποτελούν οι ρο-
μαντικές βόλτες στο μεγαλύτερο 
μέρος του προβλήτα του λιμανιού 
του Ναυπλίου καθώς και το ελεύ-
θερο πάρκινκγ σε όλη την έκταση 
που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
Η ανάπτυξη της κρουαζιέ-
ρας δεν παίρνει άλλη αναβο-
λή στο θέμα της εφαρμογής 
του κώδικα ISPS, ώστε το λιμά-
νι να είναι ασφαλές σύμφωνα 
με τις διεθνείς προδιαγραφές. 
Ο κώδικας αυτός περιέχει λεπτο-
μερείς απαιτήσεις που αφορούν 
στην ασφάλεια, για τις κυβερνή-
σεις, τις λιμενικές αρχές και τις ναυ-
τιλιακές εταιρείες. Σκοπός είναι να 
επιτρέψει την καλύτερη παρακο-
λούθηση εμπορευματικών ροών, 
για την καταπολέμηση του λαθρε-
μπορίου και να αντιμετωπισθεί η 
απειλή τρομοκρατικών επιθέσε-
ων. Χώρες που αποτυγχάνουν να 
τηρήσουν του κώδικα ISPS, που 
τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιουλίου 
2004, κινδυνεύουν   να αποκλει-
στούν από το διεθνές εμπόριο. 
Η μη εφαρμογή του κώδικα ISPS 
έως τώρα στο λιμάνι του Ναυ-
πλίου μείωνε το ενδιαφέρον 
ξένων εταιριών που δραστηρι-
οποιούνται στην κρουαζιέρα, 
με αποτέλεσμα να λιγοστεύ-
ουν όλο και πιο πολύ τα πλοία 
που φτάνουν στο Ναύπλιο. 
Οι αλλαγές που είναι σε εξέλιξη 
είναι εμφανέστατες στους δη-
μότες και στους επισκέπτες της 
πόλεις από την στεριά, αφού το 
τεράστιο πάρκινγκ θα σταμα-
τήσει να ιφίσταται και ο φρά-
χτης που τοποθετείται θα αλ-
λάξει την μέχρι τώρα εικόνα. 
Ταυτόχρονα ο «Μεγάλος Αδερ-
φός» δηλαδή οι κάμερες ασφα-
λείας που θα λειτουργήσουν ανα-
μένεται να ενοχλήσουν πολλούς, 
αφού παραμένει άγνωστο, ποιός 
θα διαχειρίζεται το υλικό από τις 
κάμερες που θα τοποθετηθούν, 
και αν θα εξασφαλίζονται τα προ-
σωπικά δεδομένα, όσων θα κατα-
γράφονται. Στο λιμάνι δεν θα μπο-
ρεί να μπαίνει οποιοσδήποτε και 
φυσικά δεν θα μπαίνει όποιος δεν 
διαθέτει την ειδική κάρτα, που 
φαίνεται ότι θα εκδοθεί. Όμως και 
πάλι η διαφύλαξη των προσωπι-
κών δεδομένων και η διαχείρησή 
τους είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό 
ζήτημα, που αναμένεται να συ-
ζητηθεί και να προβληματίσει. 

Από το 2004
Το θέμα της ασφάλειας του λι-
μανιού του Ναυπλίου είχε ξεκι-
νήσει από το 2004, όταν άρχισαν 
να ασκούνται αφόρητες πιέσεις 
από την Ε.Ε. και από το υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας για 
εφαρμογή της συνθήκης, ώστε 
να εξασφαλίζεται η προστασία 
των επισκεπτών της πόλης που 
φτάνουν με κρουαζιερόπλοια. 

Πολλές φορές άλλωστε έχουμε 
δει στο παρελθόν την αγωνιώδη 
προσπάθεια των λιμενικών να 
εξασφαλίσουν την ασφάλεια των 
επιβατών των κρουαζιερόπλοιων, 
που έδεσαν στο Ναύπλιο, με την 
τοποθέτηση προσωρινών κάγκε-
λων και συνεχείς περιπολίες. Το 
λιμεναρχείο συχνά αποκλείει τα 
αυτοκίνητα σε μεγάλο τμήμα του 
λιμανιού της πόλης, για να αποβι-
βαστούν και να αποβιβαστούν οι 
τουρίστες των κρουαζιερόπλοιων. 
Το αρχικό σχέδιο, προέβλεπε 
να τοποθετηθεί η τεράστια πε-
ρίφραξη ύψους 2,40 μέτρων 
με προέκταση συρματοπλέγ-
ματος, και κάμερες ασφαλείας, 
ώστε το λιμάνι να γίνει κλειστό. 
Τον Σεπτέμβριο του 2007 το Λι-
μενικό Ταμείο Ναυπλίου είχε αντι-
προτείνει αφενός να μην κλείσει 
όλο το λιμάνι και αφετέρου να τρο-
ποποιηθεί το αρχικό σχέδιο της 
περίφραξης που ούτως ή άλλως 
αλλοιώνει την εικόνα της πόλης. 
Τον Δεκέμβριο του 2012 συντά-
χθηκε μελέτη για την εφαρμογή 
των ανωτέρω   και ελήφθησαν 
όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτή-
σεις και το έργο αυτό εντάχθηκε 
τον Ιούλιο του 2013 στα ΕΣΠΑ 
και η προέγκριση δημοπράτη-
σης του δόθηκε τον Αύγουστο   
του 2013 ενώ η δημοπράτηση 
του έγινε τον Νοέμβριο 2013. 
Τέλος, γρίφος παραμένει το πώς θα 
επιλύσει το πρόβλημα της στάθ-
μευσης ο δήμος Ναυπλίου, όταν 
κλείσει το λιμάνι. Ένα πρόβλημα 
που φαίνεται ότι θα φανεί, όταν 
κατασκευαστεί το έργο της ασφά-
λειας. Ήδη, αυτή τη στιγμή, ακό-
μα και 
με την 
μετατρο-
πή του 
λ ι μ έ ν ο ς 
σε χώρο 
σ τ ά θ -
μ ε υ σ η ς 
το πρό-
β λ η μ α 
σ τ ά θ -
μ ε υ σ η ς 
είναι με-
γάλο σε 
α ρ γ ί ε ς 
και τρι-
ή μ ε ρ α . 
Π ό σ ο 
μ ά λ λ ο ν 
όταν θα 
αποκλει-
στεί σε 
μ ό ν ι μ η 
β ά σ η 
ένα μέ-
ρος του 
λιμανιού.
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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)

Το …τραγούδι του Βουδούρη στον Φούχτελ
Επικοινωνιακές μεθόδους που δεν μας είχαν συνη-
θίσει μέχρι τώρα, εφαρμόζουν οι …εκλεκτοί της 
περιφέρειας, ώστε να τύχουν της προσοχής των 
τοπικών Μέσων Ενημέρωσης.
Χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους ώστε να εντυ-
πωσιάσουν αρχικά τους δημοσιογράφους, αλλά 
κυρίως τους Bloggers με στόχο να αναπαραχθούν 
οι δηλώσεις τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απάντηση που 
στέλνει στον Φούχτελ ο Οδυσσέας Βουδούρης:
-«Πες του να φύγει και να πάει να να να…»
Χρησιμοποιώντας τον στίχο από το γνωστό τρα-

γούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «Πες του να 
πάει», και στέλνοντας μάλιστα και το σχετικό Videio 
Clip, ο κος Βουδούρης απαντά στον Γερμανό για 
το ερωτηματολόγιο που έστειλε σε δημάρχους και 
περιφερειάρχες, λέγοντας: 
«Ποιος είν’ αυτός, που μπαίνει ανάμεσα μας 
και με το ζόρι ν’ αμαρτήσεις προσπαθεί 
ποιος είν’ αυτός που λέει παιδιά του τα παιδιά μας 
και με το μέλλον τους ζητάει ν’ ασχοληθεί 
ποιος είν’ αυτός που λέει παιδιά του τα παιδιά μας 
πες του αγάπη μου να πάει να να να να...»

Τα μεταφορικά κόστη 
αποκλείουν μαθητές 
απ την μόρφωση

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτε-
ρικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων 

κατέθεσε ο Βουλευτής Αργολίδας Δημήτρης 
Κοδέλας με θέμα τα σοβαρά προβλήματα 
που παρουσιάζονται στη μεταφορά μαθητών 
στα σχολεία όπως των μαθητών του Μου-
σικού Σχολείου και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, 
καθώς και των μαθητών των χωριών οι οποίοι 
υποχρεώνονται για ακόμη μια χρονιά να 
πληρώνουν ολόκληρο το αντίτιμο. Συγκεκρι-
μένα στην ερώτησή του ο κ. Κοδέλας μεταξύ 
άλλων αναφέρει: «οι μαθητές αρκετών χω-
ριών αποκλείονται πλήρως από το δικαίωμα 
της μεταφοράς, αφού διαμένουν κάτω από τις 
οριζόμενες αποστάσεις με αποτέλεσμα είτε 
να αναγκάζονται να πηγαίνουν στο σχολείο 
πεζοί σε επαρχιακούς δρόμους χωρίς υποδο-
μή είτε να επιβαρύνονται οι οικογένειές τους 
με δυσβάστακτο κόστος ακόμη και 3ευρώ 
ανά μαθητή και ανά ημέρα. 
Επιπλέον, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και στη 
μεταφορά μαθητών στο μοναδικό Μουσικό 
Σχολείο του Νομού μας με την επιβολή του 
ορίου των 20 χιλιομέτρων. Ο “αποκλεισμός” 
αυτός αφορά ένα σημαντικό μέρος του 
πληθυσμού του Νομού αφού οριακά εξυπη-
ρετούνται οι περιοχές στα Ανατολικά μέχρι 
το Ναύπλιο και στα Νότια του Νομού μέχρι 
τη Νέα Κίο. Μία στενή ερμηνεία της Κ.Υ.Α. θα 
μπορούσε μάλιστα να οδηγήσει ακόμη και 
μαθητές από τις περιοχές αυτές σε αποκλει-
σμό.
Όπως πολύ ορθά επισημαίνει και  ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού σχο-
λείου Αργολίδας, ο παραπάνω περιορισμός 
“καταστρατηγεί την δυνατότητα μαθητών 
να φοιτήσουν στο σχολείο που επιθυμούν 
(Μουσικό), δημιουργεί συνθήκες άνισων 
ευκαιριών. Από δω και στο εξής αν ένα παιδί 
έχει την «ατυχία» να μένει σε απόσταση 
μεγαλύτερη από αυτήν που οριοθετεί η Κ.Υ.Α. 
και θέλει να αποκτήσει μουσική παιδεία ή να 
προετοιμαστεί για μουσικό πανεπιστήμιο, θα 
πρέπει ή να πληρώσουν ή γονείς ή να ξεχάσει 
το όνειρό του.” 
Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και στη με-
τακίνηση των μαθητών που επιλέγουν να 
φοιτήσουν σε κάποια από τις ειδικότητες των 
ΕΠΑΛ».



Καταρρέει 
η Γαληνοτάτη 
Καταρρέουν το ένα μετά 
το άλλο τα σύμβολα της 
«γαληνοτάτης». Όσα δεν 
κατάφεραν να καταστρέ-
ψουν τα κανόνια των 
εχθρών τα καταστρέφει 
ο χρόνος. Σε λίγο θα φαί-
νονται μόνο άσπρες και 
γκρι πλάκες και οι αρχαι-

ολόγοι θα επιδεικνύουν φωτογραφίες των συμβόλων αυτών, αν δεν 
ληφθεί αμέσως μέριμνα και δεν εκτεθούν σε κάποιο μουσείο και 
στην θέση τους τοποθετηθούν ομοιώματα. Τι περιμένουν λοιπόν, 
δεν είναι και τόσα πολλά τα σύμβολα που έχουν διασωθεί απ τα βό-
λια της αδιαφορίας.

ΑΝ.

στολή του προς τον Υπουργό 
και στον Υφυπουργό Οικονομι-
κών ο δήμαρχος Ναυπλίου. Να 
σημειωθεί ότι τα διατηρητέα 
κτίρια που βρίσκονται στον 
Δήμο Ναυπλιέων ξεπερνούν τα 
330.
Άσχετα βέβαια με το …μέλλον 
αυτής της επιστολής, σημασία 
έχει ότι η πολιτεία πρέπει να 
δει κάποια στιγμή το θέμα της 
διάθεσης πόρων για να συντη-
ρηθούν σωστά τα διατηρητέα 
του Ναυπλίου και να ενταχθούν 
στην σύγχρονη οικονομική και 
κοινωνική ζωή.

Υ.Ζ.

Τι συμβαίνει με τους παι-
δικούς σταθμούς;
Να αξιοποιηθούν κρατικά και 
δημόσια κτίρια για την δημι-
ουργία και άλλων παιδικών 
σταθμών στο Ναύπλιο, ζητά ο 
σύλλογος γονέων και κηδεμό-
νων 
Όπως τονίζουν πολλές  οικογέ-
νειες δεν έκαναν αίτηση, γιατί 
δεν πληρούσαν τα κριτήρια και 
άλλες βλέπουν την αίτησή τους 
να απορρίπτεται λόγω της έλ-
λειψης υποδομών και προσω-
πικού στους δήμους, ενώ άλλες 
λόγω αδυναμίας να πληρώσουν 
τα τροφεία στους παιδικούς 
σταθμούς επίσης δεν έκαναν 
αίτηση.
Στο αίτημα τονίζεται ακόμα: «να 
καταργηθούν τα τροφεία και οι 
πληρωμές από τους γονείς. Να 
μην κλείσει κανένας παιδικός 
σταθμός. Να υπάρχουν διαφα-
νή κριτήρια των ωφελούμενων 
παιδιών. Να μη γίνει καμία από-
λυση. Να γίνεται η κάλυψη των 
αναγκών από μόνιμο προσωπι-
κό».

Οι Αμερικάνοι 
θα γευτούν Αργολίδα;
Σε μεγάλη αλυσίδα Αμερικάνι-
κων σουπερ μάρκετ παρουσιά-
στηκαν τα προίντα της Αργολί-
δας με στόχο να διατεθούν στο 

Έναρξη ελεγχόμενης 
στάθμευσης
Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, 
επανέφερε το μέτρο της ελεγ-
χόμενης στάθμευσης στο κέ-
ντρο του Άργους.  Από τη πε-
ρασμένη Δευτέρα Δημοτικοί 
υπάλληλοι  ελέγχουν τα σταθ-
μευμένα αυτοκίνητα όπως προ-
βλέπει ο νόμος, με το γνωστό 
σύστημα των καρτών στάθμευ-
σης, τις οποίες μπορούν οι οδη-
γοί  να προμηθεύονται από τα 
σημεία που πωλούνταν και το 
προηγούμενο διάστημα, περί-
πτερα κ.λ.π. 
Η πληρωμή του τέλους στάθ-
μευσης γίνεται με τη χρήση ξυ-
στών καρτών προπληρωμένου 
χρόνου στάθμευσης (αξίας 1 
ευρω / ώρα).Σε όποιον σταθ-
μεύει το όχημά του στις θέσεις 
επισκεπτών χωρίς την καταβο-
λή του προβλεπόμενου τέλους 
στάθμευσης ή έχοντας υπερ-
βεί τον χρόνο στάθμευσης του 
καταβληθέντος τέλους ή τον 
μέγιστο χρόνο δυνατότητας 
στάθμευσης (2ωρο), επιβάλ-
λεται πρόστιμο που ανέρχεται 
στα 20 ευρω (το οποίο μπορεί 
να καταβληθεί κατά το ήμισυ 
εντός δέκα ημερών). Σε όποιον 
σταθμεύει το όχημά του στις 
θέσεις κατοίκων  χωρίς ειδικό 
σήμα κατοίκου ή στις ειδικές 
θέσεις επιβάλλεται πρόστιμο 
που ανέρχεται στα 80 ευρω (το 
οποίο, επίσης, μπορεί να κα-
ταβληθεί κατά το ήμισυ εντός 
δέκα ημερών).
Άντε να παρκάρεις τώρα!

ΑΝ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
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Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,
Μ. Πετρόπουλος Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 819

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2014
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

καταναλωτικό κοινό των ΗΠΑ.
Ύστερα από συνεννόηση του 
Γιάννη Ανδριανού με τους αρ-
μόδιους του Enterprise Greece, 
διασφαλίστηκε η συμμετοχή 
παραγωγών, προμηθευτών και 
επιχειρήσεων της Αργολίδας σε 
εκδήλωση παρουσίασης ελληνι-
κών προϊόντων.
Θα ακολουθήσουν νέες πρωτο-

βουλίες για την προβολή και 
προώθηση των αργολικών 
προϊόντων στο εγγύς μέλλον.

Τα διατηρητέα του 
Ναυπλίου και ο ΕΝΦΙΑ
Την απαλλαγή των διατηρη-
τέων κτιρίων του Ναυπλίου 
από τον ΕΝΦΙΑ, ζητά με επι-

Φεστιβάλ 
αλληλεγγύης
Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή οι εκδηλώ-
σεις του 1ου Φεστιβάλ αλληλεγγύης Άρ-
γους. Η Βροχή οδήγησε το κλείσιμο των 
εκδηλώσεων στο Καφέ Καντίνσκυ που 
προσέφερε αφιλοκερδώς την αίθουσά 
του. Ότι δεν τόλμησαν τα κόμματα το πέ-
τυχαν νέοι και νέες της περιοχής, κυρίως 
του ελευθεριακού χώρου, προσφέροντας 
ψυχαγωγία, μόρφωση αλλά και δυνατό-
τητα γνωριμίας με εθελοντικές ομάδες 
που προσφέρουν στον νομό χωρίς να 
αποσκοπούν στο κέρδος, όπως οι «Σαμα-
ρείτες», ο σύλλογος «Λάιζα», το κοινωνικό 
παντοπωλείο πολιτών Άργους, το αυτο-
διαχειριζόμενο κοινωνικό φροντιστήριο 
και το κοινωνικό ιατρείο κλπ. Το κυριότε-
ρο ηταν πως τα παιδιά που έπαιζαν στην 
πλ. Ηφαίστου, έμαθαν να κατασκευάζουν 
παγκάκια με τα οποία πλέον κοσμούν την 
πλατεία τους.

ΑΝ.



Τύπος 
και αξιοπρέπεια

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ δικαίως ο αθηναϊ-

κός κυρίως τύπος έχει κατηγορηθεί 

πως εκφράζει συγκεκριμένες πο-

λιτικές επιλογές που εξυπηρετούν 

είτε τους κρατούντες, είτε οικονο-

μικά συμφέροντα είτε και τα δύο 

μαζί. Πολλές περισσότερες φορές 

έχει κατηγορηθεί αδίκως για πράγματα που θά-

πρεπε να τα χρεωθούν 2,3,4, 10 λεγόμενοι μεγα-

λοδημοσιογράφοι.

Ο ΕΥΚΟΛΟΣ τρόπος με τον οποίο ο πολίτης 

αποποιείται τις ευθύνες του, τον οδηγεί να βρί-

σκει αποδιοπομπαίους τράγους στα μμε. Τοπικά 

ή εθνικά. Σ αυτό συμβάλει και μερίδα αμόρφω-

των που από μπλογκάδες εμφανίζονται δημο-

σιογράφοι και γίνονται μάλιστα αποδεκτοί απ 

το κοινό, αφού κινούνται στο ίδιο πνευματικό 

και πολιτιστικό επίπεδο, του διαμαρτυρόμενου 

στα κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας, βρίζοντας 

όλους τους άλλους, αφού μονάχα αυτός καθή-

μενος στο pc του γνωρίζει όλη την αλήθεια και 

κατέχει τις λύσεις, κι ας του παίρνει το σπίτι ο 

Σαμαράς με τον Βενιζέλο.

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ έρχεται η μεγάλη στιγμή, του λε-

κιάσματος όσων συναδέλφων αντιστέκονται 

καθημερινά και καταγράφουν ή αναλύουν τα 

γεγονότα με βάση τις δικές τους γνώσεις και 

αντιλήψεις κι όχι κατόπιν εντολών των πολιτι-

κών προστατών τους. Αν δεν αμαυρωθούν όλοι, 

οι ήδη διεφθαρμένοι θα αποκαλύπτοντο και θα 

κατέπιπταν στα μάτια της κοινής γνώμης κά-

ποια στιγμή.

ΚΑΙ ΔΩ παραδόξως αποκτούν συνέταιρους, πα-

παγαλάκια που ανήκουν σ όλους τους πολιτι-

κούς χώρους. Φαντασιομανείς, σεναριοπλάστες 

που στοχεύοντας μόνο πως θα αναρριχηθούν 

στην εξουσία καταπατούν βάναυσα κάθε αρχή 

που ευαγγελίζονται πως πρεσβεύουν. Όλοι αυ-

τοί αποτελούν την μαγιά μια φασίζουσας κοι-

νωνίας που χτίζουν ερήμην των πολιτών. Μιας 

κοινωνίας που γέννησε ένα Χίτλερ, έναν Στάλιν 

κι αύριο εμένα, εσένα που αναπαράγουμε αυ-

τού του είδους την νοοτροπία της συκοφάντη-

σης και της γενίκευσης των ενοχοποίησης, την 

νοοτροπία της απαλλαγής από ενοχές του εαυ-

τού μας με το να τις φορτώσουμε σε όλους τους 

άλλους.

Vita Civilis

του Άκη 
Nτάνου
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Ξέσπασε τσακωμός για το σαμάρι κι άρχισαν να χάνουν την ουσία

Πολύ αδρεναλίνη 
έπεσε στο Άργος

Φαίνεται πως ο αντα-
γωνισμός μεταξύ ΣΥ-
ΡΙΖΑ και της  ΠΑΣΟΚο-
γενούς «Ελιάς» για τον 
έλεγχο των πρώην ψη-
φοφόρων του ΠΑΣΟΚ 
μεταφέρεται και σε δη-
μοτικό επίπεδο. Οι πρό-
σφατες αντιδράσεις για 
την εκλογή μελλών επι-
τροπών από πλευράς 
του συνδυασμού “Οι 
πολίτες μπροστά – Νέο 
Ξεκίνημα” για την στά-
ση του συνδυασμού 
του “Άλλου Δρόμου”, 
επιβεβαιώνουν τις υπο-
ψίες πώς όσο θα πλη-
σιάζουμε στις εθνικές 
εκλογές, αντί η κριτική 
να στρέφεται, όπως θα 
ήταν φυσιολογικό, κατά 
της δημοτικής αρχής 
θα στρέφεται κατά της 
ίδιας της αντιπολίτευ-
σης.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλ-
λων ανακοίνωση του συνδυ-
ασμού “Οι πολίτες μπροστά 
– Νέο Ξεκίνημα”: «Βάσει του 
νόμου 3852/2010 ( Καλλικρά-
της ) και συγκεκριμένα για 
τον δήμο Άργους – Μυκηνών, 
από το σύνολο των δημοτικών 
συμβούλων της μειοψηφίας 
εκλέγονται για την Οικονομι-
κή Επιτροπή του δήμου, τρία 
τακτικά και δύο αναπληρω-
ματικά μέλη. Στο πλαίσιο των 
συναινετικών διαδικασιών και 
της σωστής εκπροσώπησης 
με βάση τους συμβούλους της 
κάθε παράταξης ( εννέα δημο-
τικοί σύμβουλοι του “Άλλου 
Δρόμου”, πέντε δ. σ. του συν-
δυασμού “Οι πολίτες μπροστά 
– Νέο Ξεκίνημα” και ένας δ. 
σ. της παράταξης της “Λαϊκής 
Συσπείρωσης” ) θα ανέμενε 
κανείς φυσιολογικά την εκλο-
γή ενός τακτικού και ενός ανα-
πληρωματικού μέλους από την 
πλευρά της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης, δηλαδή του συν-
δυασμού μας. Αντί αυτού και 
με ευθύνη της παράταξης του 
“Άλλου Δρόμου”, εξελέγησαν 
δύο τακτικά και δύο αναπλη-
ρωματικά μέλη από την παρά-
ταξη του και ένα τακτικό μέλος 
από την παράταξη της “Λαϊκής 
Συσπείρωσης ”, αποκλείοντας 
από την εκλογή το ένα τακτικό 
και ένα αναπληρωματικό μέ-
λος του συνδυασμού μας. Θα 

κατανοούσαμε το άνοιγμα του 
κ. Νικητόπουλου και την επι-
λογή του να παραχωρήσει την 
μία θέση του τακτικού μέλους 
στην παράταξη της “Λαϊκής 
Συσπείρωσης ”, αν συνοδευ-
όταν και από την ψήφιση και 
των μελών του συνδυασμού 
μας και όχι δύο τακτικών και 
δύο αναπληρωματικών μελών 
από την παράταξη του “Άλλου 
Δρόμου”.
Επίσης στην επιτροπή ποιότη-
τας ζωής απέκλεισε από την 
εκλογή τον αναπληρωματικό 
υποψήφιο του συνδυασμού 
μας, ψηφίζοντας και τα δύο 
αναπληρωματικά μέλη από 
την παράταξη του».
Αντιδρώντας στις κατηγορίες 
της ήσσονος αντιπολίτευσης, 
συνδυασμός του “Άλλου Δρό-
μου”, υποστήριξε ότι «Σύμφω-
να με όσα προβλέπονται από 
το νόμο 3852/2010 (Καλλι-
κράτης), η παράταξη της μεί-
ζονος αντιπολίτευσης  «Άλλος 
Δρόμος» είχε τη δυνατότητα 
να εκλέξει στο σύνολό τους τα 
μέλη των Επιτροπών Οικονομι-
κών και Ποιότητας Ζωής.
Η εκλογή γίνεται με απόλυτη 
πλειοψηφία και η παράταξή 
μας στήριξε σύνθεση με δύο 
μέλη δικά της, και ένα από κάθε 
παράταξη της ελάσσονος αντι-
πολίτευσης σε κάθε επιτροπή. 
Δηλαδή η παράταξή μας απε-
δέχθη και ψήφισε την υποψη-
φιότητα του κ. Θεοδοσίου από 

την παράταξη «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση» για την Οικονομική Επι-
τροπή, και του κ. Σαρρή από 
την παράταξη «Νέο Ξεκίνημα 
– Οι Πολίτες Μπροστά» για την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ο κος Αναγνώστου την προη-
γούμενη τετραετία, είχε πράξει 
το ίδιο ακριβώς, πλην όμως 
δεν είχε διευρύνει  την εκπρο-
σώπηση στις επιτροπές, πέρα 
από την παράταξη του κ. Κω-
τσοβού. 
Και μια ρητορική ερώτηση…
Το «άνοιγμα» του «Άλλου Δρό-
μου» προς όλες τις παρατάξεις 
της αντιπολίτευσης γιατί θα 
πρέπει να θεωρηθεί αντιδεο-
ντολογική συμπεριφορά και 
όχι δείγμα δημοκρατικής διά-
θεσης και πρακτικής;
Αντί επιλόγου κάποιες λεπτο-
μέρειες για τη διαδικασία που 
ίσως έχουν σημασία για την 
αποκατάσταση της αλήθειας:
Η συμμετοχή του κ. Θεοδο-
σίου εξασφαλίστηκε έγκαιρα 
(1η Σεπτέμβρη) με τη θετική 
του απάντηση στη δική μας 
πρωτοβουλία για τη συμμε-
τοχή του. Η απάντηση της πα-
ράταξης  «Νέο Ξεκίνημα – Οι 
Πολίτες Μπροστά»  στην πρό-
σκληση που τους απευθύναμε, 
δόθηκε μόλις το μεσημέρι της 
προηγούμενης της εκλογής. 
Παρόλα αυτά η παράταξή μας 
απεδέχθη και ψήφισε και τη 
δική τους συμμετοχή στις επι-
τροπές».
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Εξαφανίστηκε η Ηλεκτρονική 
Αλληλογραφία του Δήμου Ερ-
μιονίδας, σύμφωνα με έγγραφο 
του  δημάρχου Ερμιονίδας Δη-
μήτρη Σφυρή προς τον προκά-
τοχό του Δημήτρη Καμιζή, από 
τον οποίο ζητά τα Εισερχόμε-
να, Εξερχόμενα, Απεσταλμένα, 
Πρόχειρα μηνύματα του Δήμου 
Ερμιονίδας.  Όπως σημειώνει ο 
κος Σφυρής, η Ηλεκτρονική Αλ-
ληλογραφία διαγράφηκε στις 
27 Αυγούστου 2014. νΑπό την 
πλευρά του ο πρώην δήμαρχος 
υποστηρίζει πως ό,τι αφορούσε 
τον δήμο έχει πρωτοκολληθεί.
Το έγγραφο κοινοποιείται στον 
Υπουργό Εσωτερικών Αργύρη 
Ντινόπουλο, στο Γενικό Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Γιώργο Διδα-
σκάλου, στον  Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, 
αλλά και στον  Γενικό Επιθεω-
ρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέαν-
δρο Ρακιντζή. 
Στο έγγραφο του δημάρχου Ερ-
μιονίδας που δόθηκε στη δημο-
σιότητα αναφέρονται τα εξής: 
«Σας παρακαλώ να μου παρα-
δώσετε άμεσα αντίγραφο της 
Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας 
(Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Απε-
σταλμένα, Πρόχειρα) του Δήμου 
Ερμιονίδας, διότι διαπιστώσαμε 
ότι αυτή διαγράφηκε στις 27 Αυ-
γούστου 2014 από τον μοναδι-
κό ηλεκτρονικό υπολογιστή του 
Δήμου μέσω του οποίου διακι-
νείτο, χωρίς να υπάρχει αντίγρα-
φο της σε άλλον υπολογιστή.
Σας επισημαίνω πως ο συγκεκρι-
μένος υπολογιστής βρίσκεται 
στον προθάλαμο του γραφείου 
του Δημάρχου Ερμιονίδας και 

την χρήση του καθώς επίσης και 
την γνώση του κωδικού της Ηλε-
κτρονική Αλληλογραφίας είχατε 
αποκλειστικά εσείς ως Δήμαρ-
χος και η ειδική συνεργάτης σας 
κ. Κοτσοβού Αικατερίνη. Την 1η 
Σεπτεμβρίου 2014, πρώτη μέρα 
της εγκατάστασης μας στο Δη-
μαρχείο ως νέα Δημοτική Αρχή, 
διαπιστώσαμε πως από τον εν 
λόγω υπολογιστή έλειπε ο σκλη-
ρός δίσκος, ο οποίος εκτός από 
την Ηλεκτρονική Αλληλογρα-
φία, περιείχε και ολόκληρο το 
Ηλεκτρονικό Αρχείο του Δήμου 
Ερμιονίδας, αφού ήταν κοινό-
χρηστος και είχε ορισθεί σαν 
θέση αποθήκευσης των αρχείων 
από κάθε υπάλληλο του Δήμου. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχαμε με την ειδική συνεργάτη 
σας, κ. Κοτσοβού Αικατερίνη 
που χειριζόταν τον συγκεκρι-
μένο υπολογιστή, μας είπε πως 
εσείς έχετε πάρει τον σκληρό δί-
σκο, διότι έχει βλάβη και πρέπει 
να επισκευασθεί.
Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 
2014, ο ιδιώτης τεχνικός ηλε-
κτρονικών υπολογιστών κ. Γου-
ζούαζης Ιωάννης μας παρέδωσε 
τον σκληρό δίσκο τον οποίο και 
τοποθετήσαμε στον ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή.
Διαπιστώθηκε ότι ο σκληρός 
δίσκος δεν είχε βλάβη και είχε 
διαγραφεί η ηλεκτρονική αλλη-
λογραφία πριν την 27η Αυγού-
στου.
Επίσης διαπιστώσαμε ότι στις 27 
Αυγούστου 2014 διαγράφηκε η 
Ηλεκτρονική Αλληλογραφία του 
Δήμου Ερμιονίδας και από τον 
Κεντρικό Υπολογιστή του πα-
ροχέα του Δήμου, δηλαδή της 

otenet, μέσω της ιστοσελίδας 
http://tools.otenet.gr. ενέργεια 
την οποία μπορεί να κάνει μόνο 
αυτός που έχει τον κωδικό της 
Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, 
δηλαδή εσείς και η συνεργάτης 
σας. Τέλος σας επισημαίνω πως 
η απώλεια της Ηλεκτρονικής Αλ-
ληλογραφίας του Δήμου Ερμιο-
νίδας αποτελεί απώλεια δημο-
σίων εγγράφων και δυσχεραίνει 
την λειτουργία του Δήμου, με 
όλες τις συνέπειες που αυτό δη-
μιουργεί».

Ο Καμιζής
Από την πλευρά του ο Δημή-
τρης Καμιζής επισημαίνει ότι 
παρέδωσε φάκελο 500 σελί-
δων στη νέα δημοτική αρχή με 
όλα τα θέματα του δήμου και 
ότι ο νέος δήμαρχος προσπα-
θεί να υποβαθμίσει αυτό και να 
δημιουρ΄γησει εντυπώσεις. Σε 
γραπτή του δήλωση επισημαί-
νει: «όλα τα εισερχόμενα έγγρα-
φα, ηλεκτρονικά ή έντυπα, που 
αφορούν στην διαχείριση των 
υποθέσεων του Δήμου Ερμιο-
νίδας κατά την περίοδο 2011 – 
2014 βρίσκονται στο πρωτόκολ-
λο του Δήμου Ερμιονίδας, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
διαδικασία τα εισερχόμενα μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου έγγραφα που αφορούν στα 
θέματα δημοτικής διαχείρισης, 
εκτυπώνονται, χαρακτηρίζονται 
και στη συνέχεια πρωτοκολλού-
νται στο πρωτόκολλο του Δή-
μου Ερμιονίδας. Μετά από αυτή 
τη διαδικασία η διατήρηση στον 
υπολογιστή των ηλεκτρονικών 
εγγράφων ούτε προβλέπεται 
ούτε έχει και κανένα ουσιαστικό 
σκοπό.
Γι’ αυτό το λόγο προφανώς, όταν 
αναλάβαμε τη δημοτική αρχή 
το 2011, δεν μας παραδόθηκε 
από τον κ.Σφυρή κάτι σχετικό με 
την ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
όπως επίσης δεν υπήρξε και κα-
μία στοιχειώδης προφορική ή 
γραπτή ενημέρωση προς τη νέα 
τότε δημοτική αρχή».

Στον εισαγγελέα
Μετά από αυτή την εξέλιξη, με 
νεότερη ανακοίνωσή του ο Δ. 
Σφυρής τονίζει ότι η υπόθεση 
έχει παραπεμφθεί πλέον στα αρ-
μόδια θεσμικά όργανα (Εισαγ-

γελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου, 
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης κ.λ.π.), τα οποία και 
θα αποφανθούν επ’ αυτής.
Επισημαίνει ακόμα ότι τα Ει-
σερχόμενα της Ηλεκτρονικής 
Αλληλογραφίας αποτελούν 
αποδεικτικό παραλαβής των 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ 
τα Απεσταλμένα αποτελούν 
αποδεικτικό αποστολής των 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οπό-
τε η Ηλεκτρονική Αλληλογρα-
φία είναι ένα σύνολο αρχείων 
που χαρακτηρίζονται ως δημό-
σια έγγραφα τα οποία απαγο-
ρεύεται να χαθούν. Επίσης καλεί 
τον κο Καμιζή να εξηγήσει γιατί 
πήρε μαζί του τον κοινόχρη-
στο σκληρό δίσκο και όταν τον 
επέστρεψε στις 3 Σεπτεμβρίου 
2014 είχε διαγράψει από αυτόν 
την Ηλεκτρονική Αλληλογρα-
φία.
Τέλος τονίζει ότι το 2011 παρα-
δόθηκε η Ηλεκτρονική Αλληλο-
γραφία του Δήμου Κρανιδίου 
στον νεοσύστατο Δήμο Ερμιο-
νίδας, σε πέντε διαφορετικούς 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
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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)

Καταγγέλλει ότι διαγράφτηκε η αλληλογραφία 3 μέρες πριν αναλάβει η νέα δημοτική αρχή

Ο Σφυρής ψάχνει τον σκληρό δίσκο του Καμιζή
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Ο παππούς πιστός στις αγαπημένες του συνήθειες καθόταν 
στο μπαλκόνι και «χειρουργούσε» τις Κυριακάτικες 
εφημερίδες. Από τον τεράστιο όγκο των σελίδων κράταγε 
μόνο τα θέματα που τον ενδιέφεραν.  Οι μυρωδιές 
του αχνιστού ελληνικού καφέ και το χαρακτηριστικό 
«χράαατς» που κάνει το μαχαίρι πάνω στην χάρτινη 
«επιδερμίδα» της εφημερίδας, έδωσαν τα οσφρητικά και 
ηχητικά μηνύματα στον Πετράν να κάνει την Κυριακάτικη 
επίσκεψη στην βεράντα  της ανάγνωσης. Έτσι έλεγαν 
συνωμοτικά με τον παππού το μεγάλο μπαλκόνι.  Ήταν ο 
μόνος που είχε το ελεύθερο να εισβάλει στον κυριακάτικο 
χώρο και χρόνο του παππού. Αλλά και ο παππούς είχε 
κάνει τα κουμάντα του, γιατί ανέμενε την επίσκεψη του. 
Μια σκεπασμένη κούπα καφέ και ένα παγωμένο ποτήρι 
νερό περίμεναν τον εγγονό. Ο Πετράν ακολουθώντας 
τις συνήθειες του παππού, καθάρισε τον λαιμό του με 
το παγωμένο νερό, φύσηξε το καϊμάκι στο καυτό διπλό 
φλιτζάνι και καθώς κατέβαινε 
η πρώτη γουλιά, έριξε και 
ένα βλέμμα καλημέρας  
στο αργείτικο κάστρο. 
Μετά κοίταξε τον πάκο 
με τα αποκόμματα .Είχαν 
σχηματίσει σταυρωτά 
τρείς ενότητες, πάνω από 
ένα μεγάλο βιβλίο. Τα 
πήρε στα χέρια του για να 
επεξεργαστεί..
-Αμφίπολη, Τζιχαντιστές, 
διάφορα ( μουρμούρισε).
-Βάλε αυτή την σελίδα στην 
Αμφίπολη, (είπε ο παππούς). 
-Καινούργιο σύστημα 
αρχειοθέτησης παππού; 
-Όχι, το ίδιο είναι αλλά η 
Αμφίπολη και οι δολοφονίες 
των Τζιχαντιστών είναι από 
τα θέματα που τραβάνε την 
επικαιρότητα και αντλώ υλικό 
για να γράψω το άρθρο της 
Πέμπτης. Το ένα δένει με το 
άλλο.
-Καλά και που κολλάει 
η Αμφίπολη με τους 
φανατικούς κοψοκεφαλιστές 
( είπε η η γιαγιά που 
εμφανίστηκε ως από μηχανής….  κουλουροποιός). 
-Μπράβο γιαγιά από τα αγαπημένα μου, ( είπε ο Πετράν 
και βούτηξε δυο γιαγιαδοκουλουράκια πριν προλάβει να 
αφήσει τον δίσκο). 
-Πάντως Πετράν, νομίζω ότι μοιάζεις περισσότερο στον 
παππού από τον πατέρα σου. Σε είδα πως ήπιες την πρώτη 
γουλιά καφέ, ο ίδιος άνθρωπος σε διαφορετικές ηλικίες. 
-Βλέπω την τέχνη της «αόρατης» παρακολούθησης δεν την 
έκοψες ποτέ; 
-Πες μας και εσύ τώρα, που κολλάει η αρχαιολογική 
έρευνα με τους φανατικούς; 
-Τα αποκόμματα για την Αμφίπολη τα μαζεύω και για ένα 
μεγάλο θέμα, για αργότερα. Οι απόψεις είναι πολλές και 
αντιφατικές. Από τους υπερενθουσιώδης που βλέπουν  τον 
τάφο του  μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι τους αρνητές της 
ανακάλυψης. Υπάρχει κάτι όμως κοινό σε όλες αυτές τις 
απόψεις. Το έχουν αντιληφθεί και τα λαγωνικά των μέσων 
επικοινωνίας. Ο Έλληνας γυρίζοντας, αναζητώντας στο 
παρελθόν του, ψάχνει για ένα στήριγμα για μια αλήθεια. 
Στον τάφο της Αμφίπολης ψάχνει μια παρηγοριά! Εκεί 
είναι το λάθος του.
-Δεν μου λες, θα με τρελάνεις ή σε πείραξε το πολύ 
διάβασμα; 
-Είναι λάθος, όσο μεγάλη και να είναι η ανακάλυψη. Ας 
αλλάξει αυτός ο τάφος όλα τα δεδομένα για την αρχαία 
ελληνική ιστορία, ένα απλό παυσίπονο θα μείνει. Μια ιερή 
μνήμη βάλσαμο και τίποτα άλλο. Ο Έλληνας θα έπρεπε 

να διατηρήσει τον τρόπο του, την οικουμενικότητα και 
την καθολικότητα του Λόγου του. Αν ήθελε να κάνει την 
διαφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό τον διαφορετικό 
τρόπο της οργάνωσης της ζωής, αυτό το διαφορετικό 
σύστημα αξιών έπρεπε να φέρει στο προσκήνιο, ως μια 
πρόταση νοηματοδότησης των καθημερινών αναγκών.   Η 
Δύση δεν είχε και δεν έχει τις βιωματικές και Λογικές  
παραστάσεις για να δώσει τον τρόπο ενός τέτοιου 
μοντέλου. Εμείς κρατούσαμε αυτή την σπίθα αναμμένη 
μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 1833. 
-Γιατί έπιασε μεγάλη μπόρα και έσβησε η φλόγα; ( Ρώτησε 
με το γνωστό παιγνιδιάρικο τρόπο η γιαγιά.) 
-Μεγάλη μπόρα ναι,  αυτή πληρώνουμε μέχρι τώρα. 
Αποβιβάστηκε στο Ναύπλιο ο Όθωνας και ανέλαβε δράση 
η πρώτη τρόικα, η Βαυαρική αντιβασιλεία. Ο οικουμενικός 
ελληνικός τρόπος μετατράπηκε σε ένα δυτικότροπο 
κρατίδιο, μαϊμουδίζοντας από τότε μέχρι τώρα τας 

Ευρώπας! Η Αγγλία 
επέβαλε με αυτή την λύση 
τον έλεγχο -αποκλεισμό 
της Ρωσίας στην 
Μεσόγειο, όλα βέβαια στα 
πλαίσια συμφωνιών των 
προστάτιδων δυνάμεων.  
Παρόμοιες συμφωνίες 
οδήγησαν και σε αυτή την 
έκρηξη των φανατικών 
μουσουλμάνων. 
-Δεν γνωρίζω να πήγαν 
εκεί κάποιον Όθωνα. 
-‘Όχι αλλά εφάρμοσαν 
την βασική πεποίθηση 
τους ότι η οικονομία και 
τα μεγέθη πρέπει να είναι 
έξω από την κοινωνία, 
όταν ευημερούν οι 
αριθμοί θα ευημερούν 
και οι πολίτες.  Με τα 
νούμερα μπορείς να 
αγοράζεις , χαρά ευτυχία, 
νόημα και σκοπό ζωής! 
Με την πεποίθηση ότι ο 
καρτεσιανός ευρωπαϊκός 
πολιτισμός είναι ανώτερος 
από τον αραβικό 
επέβαλαν τους κανόνες 

τους με την μυστική συνθήκη του 1916. Η συμφωνία 
του Σάικς Πικό ήταν χρήσιμη μέχρι πριν μερικά χρόνια 
και εξυπηρέτησε θαυμάσια αυτό το σύστημα φασιστικής 
οικονομικής ανάπτυξης στο όνομα της Ευρωπαϊκής 
Δυτικής  ανωτερότητας. 
-Ποια ήταν αυτή η συμφωνία; 
-Να πάρε να διαβάσεις ( και του δίνει το μεγάλο 
βιβλίο ο παππούς) . Βρετανία και Γαλλία με το έτσι 
θέλω  της αυτονομημένης οικονομίας διαμοίρασαν την 
Ανατολική Μεσόγειο μετά την διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Η συμφωνία πήρε το όνομα της από 
τους δυο συνταγματάρχες, τον Άγγλο Σάικς και τον 
Γάλλο Πικό. ( Να κοίτα τον χάρτη) . Η Γαλλία πήρε στον 
έλεγχο της τον Λίβανο, την Συρία, το Βόρειο Ιράκ, και 
την νοτιοανατολική Τουρκία. Η Βρετανία πήρε το Νότιο 
Ιράκ, την Ιορδανία και μια ζώνη διεξόδου στην Μεσόγειο. 
Υπήρχε και λουκουμάκι για την Ρωσία, τα στενά του 
Βοσπόρου και κάτι υπολείμματα της Τουρκίας. Αλλά 
χάλασε η ζάχαρη με την επανάσταση των Μπολσεβίκων. 
Μέσα σε αυτό τον βασικό σχεδιασμό μπήκε και η Κύπρος 
και τελικά διαμελίστηκε σε βάθος χρόνου.
-Καλά και μόνο το εμπόριο ήταν η αιτία  για να μοιραστεί 
στις τότε υπερδυνάμεις η Ανατολική Μεσόγειος και η 
Μέση Ανατολή. 
-Όχι βέβαια , το 1901 ξεκίνησαν οι έρευνες για πετρέλαιο 
στην περιοχή, το 1908 βρέθηκαν οι πρώτες πλούσιες 
πετρελαιοπηγές στην Περσία. Με την ευκαιρία που τους 

πρόσφερε ο πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος , οι μεγάλες δυνάμεις 
υποδούλωσαν τους Άραβες για το 
καλό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, 
της Ευρώπης των δικαιωμάτων και 
του διαφωτισμού! Μέσα σε ένα 
τέτοιο καθεστώς άγριας εκμετάλλευσης  είναι πολύ λογικό 
να γεννηθούν ακραίες φωνές φανατικών ισλαμιστών. 
-Και πως μπορείς να εξηγήσεις ότι φεύγουν χιλιάδες από 
την πολιτισμένη Ευρώπη και πάνε να πολεμήσουν στο 
πλευρό τους. 
-Γιατί η γερασμένη Ευρώπη, της καρτεσιανής λογικής, της 
αυτονομημένης οικονομίας, της κοινωνίας που στερείται 
την σχέση, την έκπληξη και το νόημα στέλνει με τον πιο 
εύκολο τρόπο νέα παιδιά στους φανατικούς Ιμάμηδες. Ο 
νέος Ευρωπαίος δεν πάει για να σφάξει, να δολοφονήσει. 
Με ένα φονικό απελπισμένο τρόπο προσπαθεί να δώσει 
νόημα στην ζωή του. Και εκεί μπαίνει το θέμα του 
οικουμενικού ελληνισμού. Αν υπήρχε μια άλλη πρόταση, 
μια άλλη διέξοδος κοινωνικής οργάνωσης η οποία να 
προστάτευε αλλά και να φανέρωνε τις υπαρξιακές 
αγωνίες και διαδρομές του ανθρώπου ως Πρόσωπο 
δεν θα στρεφόταν στον φανατισμό της μιας ή της άλλη 
πλευράς. Όσο μεγάλους οικονομικούς δείκτες και να έχει 
μια χώρα, αν αυτοί δεν συναντούν ή δεν διευκολύνουν 
τον άνθρωπο στην Προσωποποίηση του τότε γίνονται 
ένα μεγάλο τραύμα. Γιατριά θα αναζητήσει ο νέος σε 
όποιον τον κεντρίσει, τον ενθουσιάσει τον γοητέψει 
μέσα σε μια Κοινότητα κοινού σκοπού. Αν υπήρχε σε 
κάποια γωνία της Ευρώπης η Πόλις, η Αγορά, ο Δήμος, 
το Βυζαντινό Αλληλέγγυων, η Αυτόνομη Κοινότητα, θα 
ήταν το ζυμάρι για την συνέχεια ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Αν υπήρχε ενεργή μια τέτοια πρόταση από 
την αναγέννηση και μετά θα είχαμε μια άλλη  γεωπολιτική 
άποψη, μια άλλη οικονομία.  Κατάλαβες γιατί τώρα η κάθε 
Αμφίπολη δεν πρέπει να καταντήσει ένας αναμνηστικός 
φανατικός εθνικισμός. Δεν με ενδιαφέρει τι έκαναν οι 
αρχαίοι  Έλληνες τότε, με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Έλληνες 
τώρα; Έχουν κάτι καινούργιο να προσφέρουν στον 
πολιτισμό, στην κοινωνιακή οργάνωση  και διαχείριση 
του παραγόμενου πλούτου; Χάσαμε εδώ και χρόνια 
πιθηκίζοντας για τις μπανάνες της ευρωπαϊκής μας μιζέρια 
την μοναδική ευκαιρία,  να προσφέρουμε τον Ελληνικό 
Λόγο, τον Ελληνικό Τρόπο.  Δεν θα πηγαίναμε ξυπόλυτοι 
στα αγκάθια αν είχαμε πίστη στην πολιτισμική μας 
κληρονομιά. 
-Δηλαδή παππού κατά την γνώμη σου η αυτονόμηση της 
οικονομίας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. 
-Η αυτονόμηση του νου, ο νους που έχασε το μονοπάτι 
για την επιστροφή στην καρδία είναι το λάθος του 
πολιτισμού μας. Ο φασισμός της δήθεν ανωτερότητας 
των Βορειοευρωπαίων, των Δυτικών οδήγησε στην 
άγρια εκμετάλλευση των Αράβων , την διχοτόμηση της 
Κύπρου και τώρα αναμένουν πως θα εκμεταλλευτούν τους 
φανατικούς. 
-Τι εννοείς πως θα τους εκμεταλλευτούν; 
-Δεν βλέπεις ότι είναι σχετικά πολύ ανεκτικοί οι δυτικοί 
και οι αμερικάνοι απέναντι στους φόνους; Είναι τυχαίο ότι 
πήραν τέτοια μεγάλη προβολή οι αποκεφαλισμοί; Όχι δεν 
το κάνουν για να καλλιεργήσουν τον φόβο. Οι Τζιχαντιστές 
θα γίνουν το ικρίωμα των Αράβων για να γραφτεί μια νέα 
συμφωνία τύπου  Σάικς Πικό. Θα γίνουν μια ωραία αφορμή 
για να σφίξουμε άλλη μια τετράγωνη θηλιά  στο ευρωπαϊκό 
αδιέξοδο μας. Μια ακόμα θηλιά, με θύματα Άραβες, στο 
μέλλον θα βρεθούν και άλλοι.
-Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία. 
-Υπάρχει ο Ελληνικός Τρόπος απέναντι στην Α-πορία. 
Θέλουμε όμως; Όταν η οικονομία δεν υπηρετεί την 
Κοινότητα τότε διαμορφώνει και ψάχνει Τζιχαντιστές για 
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Έτσι διαιωνίζεται 
ένας φαύλος κύκλος καταστροφής με εκτονωτικούς 
παγκόσμιους πολέμους….. Άντε μετά να ξεχωρίσεις τον 
πραγματικό φονιά.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Από την Αμφίπολη στους Τζιχαντιστές….
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«Ο ανεύθυνος εκσυγχρονισμός 

και ο ανεύθυνος ηγέτης του» 

Το (υπο)φαινόμενο Σημίτη 

δεν έχει όμοιό του.

· Έδωσε (αντιδεοντολογικά, αντιδημοκρατικά, αντικομματι-

κά) το «δακτυλίδι» (άρα την εξουσία) στον ΓΑΠ και τώρα… 

κάνει πως δεν τον αναγνωρίζει. 

· Ως ρίψασπις εγκατέλειψε (όντας Πρωθυπουργός) το ΠΑΣΟΚ 

(λόγω – λέει – κακών δημοσκοπήσεων) 

και τώρα… κόπτεται για τη Δημοκρατική 

Παράταξη. 

· Όλα τα σκάνδαλα (Siemens, Υποβρύχια 

κλπ.) είχαν «γερμανικό» άρωμα αλλά ο 

ίδιος… δεν μύρισε τίποτα. 

· Έγραφε/ξέγραφε στο μπλοκάκι του 

αλλά και τόσο στο στενό περιβάλλον του 

(τα «εξαπτέρυγα») όσο και στον ευρύτερο πολιτικό χώρο η 

διαφθορά έκανε πάρτι. 

· Θα του κρατούσαν – λέει – υψηλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά… ατύχησε. 

· Γράφει κείμενα και άρθρα έχοντας λησμονήσει… ότι ήταν 

Πρωθυπουργός επί 8 χρόνια (πάντοτε φταίνε οι άλλοι). 

Αυτός ο μικρόψυχος, φοβικός, ανθρωποδιώχτης, σοβαρο-

φανής, άφιλος πολιτικός των σαρδάμ, τον οποίο σε λίγο θα 

τον έχει ξεχάσει η Ελλάδα (την οποία – όπως και το ΠΑΣΟΚ 

– ουδέποτε αγάπησε) εμφανίζεται σήμερα ως Κήνσορας 

(αντί να απολογείται), συνεχίζει να είναι κρυφός υποβολέας 

(στους 58, στην Ελιά κ.α) και μας κάνει μαθήματα ηθικής (απ’ 

ότι διάβασα τηλεφώνησε και στην Ακαδημία για να εκλεγεί 

ένας «δικός του»). 

Τώρα γιατί ένα ολόκληρο μιντιακό, πανεπιστημιακό και 

λοιπό σύστημα τον κρατάει ζωντανό ο καθένας μπορεί να 

βγάλει τα συμπεράσματά του. 

Έλεος πια με τους «κατασκευασμένους μύθους» και τους 

ηγέτες της διαπλοκής. 

 

5.9.2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

Τους τσίμπησαν για μικροπαρανομίες

Συνελήφθη στο Ναύπλιο ένας 
30χρονος, γιατί στην κατοχή 
του βρέθηκαν, μικροποσότητα 
κάνναβης και ένα μαχαίρι με 
μήκος λάμας 10 εκατοστών, τα 
οποία κατασχέθηκαν.

Επίσης συνελήφθη στο Ναύπλιο 
ένας 44χρονος αλλοδαπός από 
το  Πακιστάν, γιατί κατείχε και 
διέθετε προς πώληση 147 είδη 
παραεμπορίου (ρολόγια χειρός, 
φακοί, κ.α), στερούμενος 
αδείας από την αρμόδια Αρχή.

Τέλος συνελήφθη στο Άργος 
ένας ανήλικος ημεδαπός 
Ρομά, γιατί διέθετε προς 
πώληση αγροτικά προϊόντα, 
στερούμενος αδείας από την 
αρμόδια Αρχή.

Δεν συμφωνούν με τον χαρακτηρισμό κολαστήριο 
οι φύλακες των δικαστικών φυλακών

Διαψεύδουν 
τον Bilgehan Karpat

Ο πρόεδρος Τριμπόνιας Νικό-
λαος και ο γενικός γραμματέας 
Λιακόπουλος Σταύρος του συλ-
λόγου υπαλλήλων καταστήμα-
τος κράτησης Ναυπλίου (φύλα-
κες των δικαστικών φυλακών) 
δίνοντας για δεύτερη συνε-
χόμενη φορά διαστάσεις στο 
θέμα των κρατουμένων και των 
ίδιων των φυλάκων, υποστη-
ρίζουν μεταξυ άλλων ότι πέρα 
απ τα προβλήματα που αυτοί 
έχουν καταγγείλει και που αφο-
ρούν τις «άσχημες συνθήκες 
διαβίωσης των Κρατουμένων 
καθώς και τις επικίνδυνες συν-
θήκες εργασίας» τους, όλα τα 
υπόλοιπα που βλέπουν το φως 
της επικαιρότητας είτε στο δι-
αδίκτυο είτε στον τοπικό τύπο 
είναι αναληθή:                                                                                              
“ Καταρχήν δεν συμφωνούμε 
με τον χαρακτηρισμό ‘κολα-
στήρια’, παρότι κατ’ επανάληψη 
και εμείς, εγγράφως αλλά και 
κάνοντας κινητοποιήσεις επί 1 
χρόνο, έχουμε αναφερθεί στις 
άσχημες συνθήκες διαβίωσης 
των Κρατουμένων καθώς και τις 
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας 
μας, λόγο του Υπερπληθυσμού 
που αυτή την στιγμή βαραίνει 
όλα τα Καταστήματα Κράτησης 
της Χώρας μας. 
Σύμφωνα με τον Σωφρονιστι-
κό Κώδικα όλοι ανεξαιρέτως οι 
Κρατούμενοι κατά την είσοδο 
τούς στα Σωφρονιστικά Κα-
ταστήματα υποβάλλονται σε 
έρευνα σωματική και των ατο-
μικών ειδών τους, κατά τρόπο 

που δεν θίγει την αξιοπρέπεια 
τους. Εβδομαδιαίος στο Κα-
τάστημα Κράτησης Ναυπλίου 
ενεργούνται δεκάδες τέτοιοι 
έλεγχοι από Σωφρονιστικούς 
Υπάλληλους σε Κρατουμένους 
όλων των Εθνικοτήτων και 
όλων των Πολιτικών Πεποιθή-
σεων. Έλεγχοι που γίνονται με 
ελάχιστη υλικοτεχνική υποδο-
μή και υπαλληλικό προσωπικό, 
αλλά με ιδιαίτερη προσοχή.  
Δεκάδες είναι οι αναφορές μας 
για παράνομα είδη που φέ-
ρουν επάνω τους Κρατούμενοι 
κατά την εισαγωγή τους όπως 
ναρκωτικά, αυτοσχέδια όπλα, 
που αν δεν βρεθούν μπορεί να 
αποβούν μοιραία για κάποιον 
άλλο Κρατούμενο ή ακόμα και 
Σωφρονιστικό Υπάλληλο όπως 
δυστυχώς έγινε στο πρόσφατο 
παρελθόν αλλά και συνεχίζει 
να γίνεται, παρότι δεν δημοσιο-
ποιείται μέσω των ΜΜΕ. Αν λοι-
πόν εμείς ενεργούσαμε κατά 
τον τρόπο που αναφέρουν τα 
δημοσιεύματα, δηλαδή βα-
σανίζαμε και κακοποιούσαμε 
Κρατουμένους ή εφαρμόζαμε 
ανήθικους σωματικούς ελέγ-
χους, ειδικά στις μέρες μας, ήδη 
θα υπήρχαν δεκάδες έγγραφες 
αναφορές από Κρατουμένους 
και τους δικηγόρους τους. Σας 
πληροφορούμε ότι δεν υπάρ-
χει καμία. Αντιθέτως υπάρχουν 
ιδιαιτέρως θετικά σχόλια συ-
γκριτικά με άλλα Καταστήματα 
Κράτησης.
 Όσον αφορά τον Κρατούμενο 

Bilgehan Karpat, που για εμάς 
δεν έχει τίτλο ‘Πολιτικός Κρα-
τούμενος’ καθότι αντιμετωπί-
ζετε όπως όλοι, έχει εισέλθει 
στο Κατάστημα Κράτησης μας 
αρκετές φορές και του έχει γίνει 
σωματικός έλεγχος, από διαφο-
ρετικό Υπάλληλο κάθε φορά. 
Όσα αναφέρονται ότι έγιναν 
κατά την είσοδο του στο Κατά-
στημα μας είναι ψευδή.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα 
αυτά τα αναφέρουμε όχι για να 
κουκουλώσουμε, πράγμα που 
δεν το έχουμε κάνει ποτέ, αλλά 
και ούτε για να δικαιολογήσου-
με κανέναν, παρά μόνο για να 
προστατευτούμε από τα διά-
φορα συκοφαντικά σχόλια, που 
αβασάνιστα και αναπόδεικτα 
ξεστομίζονται από ανθρώπους 
που ενδεχομένως δεν έχουν κα-
μία επαφή με την πραγματικό-
τητα, από ότι φαίνεται, για τον 
τρόπο που πρέπει να λειτουρ-
γεί ένα Κατάστημα Κράτησης. 
Επίσης προκαλούμε – παρακα-
λούμε οποιονδήποτε έχει στοι-
χεία για παράβαση καθήκοντος 
από οποιονδήποτε Υπάλληλο 
του Καταστήματος Κράτησης 
Ναυπλίου να τα αναφέρει σε 
εμάς αν θεωρεί ότι κάποιοι 
άλλοι θα τα συγκαλύψουν, και 
όχι να κρύβονται για δικούς 
τους ιδιοτελείς σκοπούς πίσω 
από προσβλητικά - συκοφαντι-
κά δημοσιεύματα στις πλάτες 
όλων μας”.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει 
πέραν του υπουργείου δικαιο-
σύνης και η τοπική κοινωνία με 
προεξάρχουσες τις δημοτικές 
αρχές να κινηθεί για την επίλυ-
ση των προβλημάτων που ανέ-
δειξε εκ νέου ο «α», γιατί αυτή 
η κατάσταση δεν μας τιμά ως 
νομό και ως ανθρώπους.
Μέχρι σήμερα για την κατάστα-
ση που επικρατεί στις φυλακές 
του Ναυπλίου έχουν διαμαρ-
τυρηθεί μόνο οι αναρχικοί του 
νομού.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ’ Αρείω Πάγω

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

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

«CHRISTOS ANTONOPOULOS & PARTNERS-LAW FIRM»

Τραγική η κατάσταση στην Υγεία της Αργολίδας με το αρμόδιο υπουργείο να αδιαφορεί

Πέθαναν δύο ασθενείς 
λόγω έλλειψης ασθενοφόρου

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα 
λειτουργίας των ασθενοφόρων 
στην Αργολίδα, με τις ελλείψεις 
προσωπικού (οδηγών και συνο-
δών). Αποτέλεσμα είναι να τίθε-
νται σε άμεσο κίνδυνο οι ζωές 
των πολιτών και επισκεπτών του 
Νομού.
Τους τελευταίους μήνες υπήρ-
ξαν τουλάχιστον δύο περιστα-
τικά συμπολιτών μας που χρει-
άστηκαν άμεση μεταφορά και 
το ασθενοφόρο καθυστέρησε, 
καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο 
στο οικείο Κέντρο Υγείας και οι 
οποίοι τελικά απεβίωσαν.
Το πρόβλημα που έχει προκύψει 
μεταξύ άλλων και στα Κέντρα 
Υγείας Λυγουριού και Κρανιδίου 
όπως προκύπτει από καταγγελία 
του Συλλόγου Εργαζομένων Κέ-
ντρων Υγείας Ν. Αργολίδας και 
των οδηγών ασθενοφόρων του 
Κ.Υ. είναι τεράστιο.
Όπως αναφέρουν, οι τεράστιες 
ελλείψεις σε προσωπικό έχουν 

οδηγήσει στο να υπάρχουν στα 
Κ.Υ. Λυγουριού και Κρανιδίου 
ακάλυπτες βάρδιες χωρίς πλή-
ρωμα για τα ασθενοφόρα και 
στο να παραλαμβάνονται ασθε-
νείς χωρίς συνοδό με αποτέλε-
σμα να τίθεται κίνδυνος για τη 
ζωή τους.
Η παραπάνω καταγγελία διαβι-
βάστηκε ως αναφορά προς τον 
υπουργό Υγείας από τον βου-
λευτή Δημήτρη Κοδέλα, ο οποί-
ος σημειώνει ότι «το Υπουργείο 
οφείλει, έστω και τώρα, να με-
ριμνήσει για την άμεση επίλυση 
των ελλείψεων σε Κέντρα Υγείας 
και ΕΚΑΒ. Οποιαδήποτε καθυ-
στέρηση σημαίνει τη συνέχιση 
των κινδύνων για την υγεία και 
την ζωή των πολιτών και επισκε-
πτών του Ν. Αργολίδας. Όμως, 
όπως αναφέρουν και οι εργα-
ζόμενοι, πλέον “κανένας δεν 
θα μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν 
γνώριζε την πραγματική κατά-
σταση”.

Τα προεδρεία σε Ναύπλιο, Ερμιονίδα, Επίδαυρο
Εκλέχτηκαν τα προεδρεία και στους δήμους 

Ναυπλιέων, Ερμιονίδας και Επιδαύρου
ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πανα-
γιώτης Μπούκουρης, Αντιπρόεδρος Βασί-
λειος Βασιλόπουλος, Γραμματέας Δημοσθέ-
νης Δρούγκας.
Οικονομική Επιτροπή. Τακτικά μέλη: Γιώρ-
γος Καχριμάνης, Δημήτριος Μπακέας, Παύ-
λος Χριστίδης, Ανδριανός Δήμας, Παναγιώ-
της Βαμβακάς, Παντελής Κοκκινόπουλος, 
Γιώργος Τόμπρας, Παναγιώτης Μερμίγκης.
Αναπληρωματικά μέλη: Γιώργος Μπουζα-
λάς, Σταύρος Γαβρήλος, Παναγιώτης Λέ-
ντζος, νΙωάννης Καζάς, Μαργαρίτα Γκιαού-
ρη-  Κούτσελα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τακτικά μέλη: 
Καλιόπη Καλκούνου, νΚωνσταντίνα Ανα-
στασία- Σμυρναίου, Γιώργος Μπούνος, 
Νικόλαος Αρματάς, Ιωάννης Τζαρίμας, 
Μαργαρίτα Καραμολέγκου, Ιωάννης Καζάς, 
Μαργαρίτα Γκιαούρη – Κούτσελα.
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Μπακέ-
ας, Σταύρος Αυγουστόπουλος, Παναγιώτης 
Βλαχόπουλος, Γεώργιος Τόμπρας, Γεώργιος 
Πινάτσης.

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Δημα-
ράκης Αριστείδης, Αντιπρόεδρος: Σιάνα 
- Γκαμίλη Ελένη, Γραμματέας Κρητικός Αν-
δρέας.
Επίσης, εξελέγησαν τα παρακάτω μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.
Οικονομική Επιτροπή. Πρόεδρος: Αντωνό-

πουλος Ιωάννης, Τακτικά Μέλη: Δημαράκης 
Ιωάννης, Ντούβαλης Δημήτριος, Φωστί-
νη-Πουλή Καλλιόπη, Σαράντος Χρήστος, 
Γεωργόπουλος Ιωάννης και Λάμπρου Ανα-
στάσιος. Αναπληρωματικά Μέλη: Ρούσσης 
Ιωάννης, Μπουρίκας Γεώργιος και Στρίγκου 
- Φωστίνη Άννα.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πρόεδρος: 
Φωστίνη-Πουλή Καλλιόπη, Τακτικά Μέλη: 
Ρούσσης Ιωάννης, Κρουμπούζος Γεώργιος, 
Κοτσοβού Μαρία, Μήτσου Κυριακή, Γανώ-
σης Ιωσήφ και Τόκας Αναστάσιος.Αναπλη-
ρωματικά μέλη: Ντούβαλης Δημήτριος, 
Αποστόλου Παναγιώτης, Σαράντος Χρή-
στος, Μπαλαμπάνης Χρήστος και Λάμπρου 
Αναστάσιος. 
Αντιπρόσωποι του Δήμου Ερμιονίδας στην 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννή-
σου ως εξής:
Από την συμπολίτευση ο Ρούσσης Ιωάννης 
με αναπληρωματικό τον Αποστόλου Πανα-
γιώτη και από την αντιπολίτευση ο Γανώσης 
Ιωσήφ με αναπληρώτρια την Σιάνα - Γκαμί-
λη Ελένη.

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αισώ-
που Εύη, Αντιπρόεδρος Σμυρλή Ευαγγελία, 
Γραμματέας Αγγέλου Δημήτριος.
Στην Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκαν 
ως τακτικά μέλη: Σχινάς Φώτης, Ξυπολιάς 
Γιάννης, Διδασκάλου Χρήστος, Οικονόμου 
Τάσος, Χρόνης Τάσος, Κωστούρος Γιώργος.
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Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος μαθή-
ματων Ελληνικών παραδοσιακών 
χορών κ. Γιώργος Ράλλης, «την 1η Σε-
πτέμβρη του 2014, ξεκίνησε το δικό 
μας ταξίδι , μέσα στο μεγαλείο της 
μουσικοχορευτικής παράδοσης του 
τόπου μας.
Όνομά μας , Χορόσημο .. Λιμάνι μας , 
η πόλη του Άργους . Και σημαία μας , 
το μεράκι για ό,τι ο Ελληνικός Πολιτι-
σμός γεννά.
Θα σας θέλαμε όλους , μικρούς και 
μεγάλους , συνοδοιπόρους , να χαρά-
ξουμε παραδοσιακές διαδρομές με 
κέφι. Να πατήσουμε πάνω στα χνάρια 
των βημάτων του χορού και στη σο-

φία των στίχων των τραγου-
διών μας.
Μια παρέα. Μια διέξοδος για 
εμάς τους ενήλικες. Μια αγκα-
λιά κι ένα σημείο αναφοράς 
για τα παιδιά μας. Ας γίνει ο 
χορός ορόσημο στην καθη-
μερινότητά μας. ΧΟΡΟΣΗΜΟ 
λοιπόν».
Εγγραφές  καθημερινά : 
18.00-21.00 στην οδό Κο-
φινιώτου 20 στο Άργος. 
Τηλ:6948866589
Ε-mail : xorosimo@hotmail.
com
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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Αθανάσιος Μιχαλόπουλος του 
Παναγιώτη και της Μαρίας το γέ-
νος Μουτάφη, που γεννήθηκε στη 
Ν. Κίο και κατοικεί στη Ν. Κίο και 
η Ελένη Αυδούση του Ηλία και 
της Γεωργίας το γένος Τζιαβράγ-
γου, που γεννήθηκε στην Αθήνα 
και κατοικεί στη Ν. Κίο, πρόκειται 
να παντρευτούν στον Ιερό Ναό 
Αγ. Γεωργίου Δαλαμανάρας στις 
28/09/2014.

Ευχαριστήριο
Θεωρώ υποχρέωση, όπως δια του παρόντος ευχαριστήσω τους άριστους 
επιστήμονες κύριο Ντόκα, καρδιολόγο και κύριο Τάτση, πνευμονολόγο, 
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», που με επανέφεραν στην ζωή, ύστε-
ρα από σοβαρά προβλήματα καρδιάς και πνευμόνων, που στάθηκαν στο 
πλευρό μου συνεχώς και με τα μηχανήματα συνέχεια δίπλα μου, μέχρι που 
ανάρρωσα και επέστρεψα σπίτι μου υγιέστατος. Τέτοι επιστήμονες πρέπει 
να τιμούνται και να μνημονεύονται. 

Ο ευχαριστών
Ηλίας Αυδούσης

λογοτέχνης

Με χορόσημο την πόλη του ΆργουςΜετεκλογικά 2014

Δημοτικές εκλογές

Τόσες φάπες τόσους κλώτσους
Και καθόλου δεν τους νοιάζει
Πουχουν φάει απ τον κόσμο
Που συνέχεια τους χλευάζει!

Επιμένουν να ξαναμπούν
Μες του δήμου τις «κουτάλες»
Και δεν είδανε ακόμα
Που κατάντησαν οι… τάλες!

Και χτυπάνε το κεφάλι
Ολοένα κάθε τόσο
Στο Γρανίτινο το Βράχο
Το Δημήτριο Καμπόσο!

Περιφερειακές 2014 

Εμαζεύτη όλη η χλέπα
Και η σαλαμούρα ούλη
Να γκρεμίσουν απ τον θρόνο
Τον Περτάκη τον Τατούλη!

Ας το μάθουνε τα «τούβλα»
Τα λαμόγια και τα «κήτη»
Πως ο Πέτρος ο Τατούλης
Θα `ναι αιώνιος … «Κυβερνή-
της»!
                                           

 Η σφήκα

Εγγραφές
στην Ελληνική 
Παράδοση
Ο σύλλογος Ελληνική Παράδοση 
μετά από την έντονη δραστηριότητα 
που είχε την προηγούμενη περίο-
δο, ξεκινάει τις εγγραφές για τη νέα 
χορευτική χρονιά 2014-2015, από 
τις 15- 26 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 
7-9 το απόγευμα (εκτός Σαββάτου & 
Κυριακής). Οι εγγραφές θα γίνονται 
στα γραφεία του συλλόγου, Κορίνθου 
129. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 
1η Οκτώβρη.
Το καλοκαίρι που πέρασε, η «Ελληνι-
κή Παράδοση» διοργάνωσε εκδρομές 
στην Αίγινα, στην Καρύταινα, στον 
Πόρο, παρουσίασε 
στο Άργος την παράσταση «Αμύγδα-
λό μου τσακιστό, πολύ αγάπη σου 
χρωστώ»,  συμμετείχε σε πολιτιστικό 
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη 
Σαντορίνη, στην 1η παιδική χορευ-
τική συνάντηση στη Νέα Κίο. Επίσης 
παρουσίασε χορούς στο Κορακοβού-
νι, στο Αραχναίο, στη Φρουσιούνα, 
στα Ίσθμια.

Φεστιβάλ Θεάτρου 
στην Ερμιονίδα

Ο  Θεατρικός Όμιλος  Ερμιονίδας  
διοργανώνει  το  1ο Φεστιβάλ  Θεά-
τρου, με τίτλο « Ερμηνείες  στην Ερ-
μιονίδα»,  από  τις  13  Σεπτεμβρίου 
μέχρι  τις  5  Οκτωβρίου  2014, στον  
Πολυχώρο  ARTίκι  «Μαράικε  Ηλιού  
Ντε  Κόνινγκ» (2ο  Χιλιόμετρο επαρ-
χιακής οδού  Κρανιδίου Ερμιόνης). 
Διοργανωτής είναι ο Θεατρικός Όμι-
λος Ερμιονίδας και την καλλιτεχνική 
εποπτεία έχει ο Κώστας Γεωργουσό-
πουλος.

40ο φεστιβάλ ΚΚΕ
Εκδήλωση στα πλαίσια του 40ου φε-
στιβάλ θα πραγματοποιήσει το ΚΚΕ 
στις 12 Σεπτέμβρη, στο Θεατράκι 
της πλατείας Αγίου Πέτρου στο Άρ-
γος. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 
8.00 και το πρόγραμμα περιλαμβά-
νει: Video για τα 40 χρόνια φεστιβάλ 
Θεατρική παράσταση από 
φοιτητές του τμήματος Θεα-
τρικών Σπουδών Ναυπλίου. 
Επίδειξη πολεμικών τεχνών από 
σχολή του Άργους. Ομιλία από 
τον Γιάννη Τεφάνη, μέλος του 
Γραφείου του Συμβουλίου Περι-
οχής Πελοποννήσου-Ζακύνθου-
Κεφαλλονιάς. Rock συναυλία με 
τους Jethro Talibans. Λαϊκό γλέντι. 
Παράλληλα θα λειτουργήσει παιδό-
τοπος όπου θα παιχτεί θεατρική πα-
ράσταση για μικρά παιδιά.



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 1
1.

09
.2

01
4

15

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 εν-
διαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
anagnostispe@hotmail.com, γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτο-
γραφία μου» . Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρο-
νική έκδοση.

Έναρξη τμημάτων Ακαδημίας Μπάσκετ για τη νέα αθλητική περίοδο

Εγγραφές στο «Ναύπλιο 2010»
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον Αθλητικό Σύλλογο Καλαθο-
σφαίρισης «Ναύπλιο 2010», για τη νέα αθλητική περίοδο 
2014 – 2015. 
Με ένα σύνολο νέων ανθρώπων που στελεχώνουν το 
τμήμα καλαθοσφαίρισης, με καινοτόμες ιδέες και με αρ-
τιότερη οργάνωση ανοίγουν οι πύλες της νέας αθλητι-
κής χρονιάς. Φιλοδοξία της Ακαδημίας είναι να προσφέ-
ρει στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο.
Καλούνται αγόρια και κορίτσια από 5 ετών, που επιθυ-
μούν να διδαχθούν τα μυστικά του αθλήματος, να εντα-
χθούν στα τμήματα υποδομών  και μελλοντικά να στελε-
χώσουν τα αγωνιστικά τμήματα.
«Στόχος μας είναι να διαδώσουμε και να μοιραστούμε 
την ηθική πλευρά του αθλητισμού, την αξία  της ομαδι-

κής δουλειάς και την αγάπη μας για το άθλημα της καλαθοσφαίρισης», σημειώνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες – Εγγραφές
Καθημερινά :   11:00  – 13:00  και  18:00 – 20:00 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
6986889689   Τσοτσόκος Ευάγγελος

6947817889   Μαρτίνος Βασίλειος

If i were a rich man...
Θάνος Καλούσης

Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας 
σε 24 ώρες

Tο Πανεπιστήμιο Harvard συνεχίζει να 
αναπτύσσει το HarvardX, δηλαδή την 
ειδική πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Δι-
αδικτυακών Μαθημάτων (“Massive Open 
Online Courses”), και προσφέρει για τρί-
τη φορά τις παραδόσεις του μαθήματος 
«Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας σε 24 ώρες» 
(“The Ancient Greek Hero in 24 hours” ή 
“HeroesX”). 
Ο «Αρχαίος Έλληνας Ήρωας» είναι μαζι-
κό, ανοικτό, διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
εγχείρημα, το οποίο δημιουργήθηκε από 
τον Gregory Nagy, καθηγητή Κλασικών 
Σπουδών και Συγκριτικής Λογοτεχνίας 
στο Harvard και Διευθυντή του Center for 
Hellenic Studies στην Ουάσιγκτον. Ο τρί-
τος, ανανεωμένος κύκλος του «Αρχαίου 
Έλληνα Ήρωα» χωρίζεται τώρα σε πέντε 
διαφορετικά αλλά στενά συνδεδεμένα 
μέρη («εκπαιδευτικές μονάδες»), με θέμα 
έργα της αρχαιοελληνικής λογοτεχνίας, 
όπως τα Ομηρικά έπη, οι τραγωδίες του 

Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπί-
δη, οι διάλογοι του Πλάτωνα και άλλα 
(για περισσότερες πληροφορίες δείτε το 
συνημμένο αρχείο “The Ancient Greek 
Hero_content description”).
Το εγχείρημα επιδιώκει να συνδέσει την 
ευρύτερη κοινότητα με την έννοια του 
Αρχαίου Έλληνα Ήρωα (αντικείμενο το 
οποίο ο καθηγητής Nagy ερευνά και δι-
δάσκει στο Harvard επί τέσσερις σχεδόν 
δεκαετίες) και προσφέρει πρόσβαση σε 
ειδικά επεξεργασμένες πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές, βιντεοσκοπημέ-
νους διαλόγους, ηχητικά αρχεία και εικό-
νες. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί με τρόπο 
ώστε να είναι κατανοητά και προσιτά σε 
ευρύ φάσμα συμμετεχόντων.
Στον πρώτο και δεύτερο κύκλο του δη-
μοφιλούς προγράμματος, εγγράφτηκαν 
περισσότεροι από 50.000 συμμετέχοντες 
από 170 χώρες.

Νέο ωράριο «Ο Παλαμήδης»
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παρατηρείται έντονη ανάγκη της τοπικής 
κοινωνίας για πρόσβαση σε πληροφορίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Έτσι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού και στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
του, σας ενημερώνει πως από την Δευτέρα 15/9/2014 θα λειτουργεί με διευρυμένο 
ωράριο  8:00 – 19:00.
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Διάβασα μετά προσοχής τις εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και τα 
συμπεράσματα μου θύμισαν αυτά που άκουγα στην 
Αγγλία, (άλλα προβλήματα κι εκεί, που σημαίνει 
ότι δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει προβλήματα, 
εκτός απ’ τις ΗΠΑ, που δεν έχουν νόμισμα, έχουν 
χαρτί υγείας): «It’ll get worse, before it gets better», 
ήτοι, σε απλά νεοελληνικά, σημαίνει: 
«Θα χειροτερέψει πριν καλυτερέψει». 
Η άνοιξη του 2015, λένε, θα μας πέσει 
λίγο δύσκολη. Πολύ ωραία! Λες και δεν 
το ξέραμε. Απ’ την άνοιξη του 2010, 
τότε που το γιωργάκι, (με διάφορα άλλα 
κοσμητικά επίθετα, που όλοι ξέρετε και 
δεν επαναλαμβάνω, γιατί βαρέθηκα τους 
καυγάδες,) μας έριξε στις δαγκάνες του 
ΔΝΤ, περάσαμε καμιά άνοιξη εύκολη; 
Τώρα που συνηθίσαμε λοιπόν, ρίξτε 
μας δυσκολίες! Πφφφ, και τι έγινε, 
δηλαδή; Το πολύ να αυτοκτονήσουν 
μερικοί ανυπόμονοι ακόμη, ανυπόμονοι, 
γιατί δεν μπορούν να περιμένουν να 
τελειώσει η άνοιξη του 2015 και να 
μπούμε στις ευκολίες. Ο εθνικός κορμός 
εδώ θα είναι ακόμη κι αν δεν φτάνουμε 
εμείς, βοηθάνε όλοι οι άλλοι να γινόμαστε 
πολλοί: Πακιστάν, Αφγανιστάν, Βελουχιστάν, 
Τουρκμενιστάν, Σκατιστάν και όλα τα άλλα «σταν» 
κι ο θεός να βάλει το χέρι του, αν και πολύ φοβάμαι 
ότι θα βάλει το πόδι του και θα μας τραβήξει μια 
κλωτσιά, να μπούμε γκολ σε καμιά… αφύλακτη 
εστία. Θα δούμε, κοντός ψαλμός, αλληλούια μέχρι 
μετά την άνοιξη.

Τώρα βεβαίως, άλλοι θα με λέτε θρασυτάτη, που 
είπα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν νόμισμα αλλά χαρτί 
υγείας κι άλλοι θα απορείτε για τι το είπα. Ξέρετε 
πώς βγαίνει νέο χρήμα στις ΗΠΑ; Δίνει εντολή ο 
πρόεδρος στη National Reserve Bank να τυπώσει 
χρήμα και η National Reserve Bank το τυπώνει, 
χωρίς να μπει στον κόπο να ρωτήσει τι αποθέματα 
υπάρχουν σε χρυσό ή άλλα πολύτιμα μέταλλα, σε 
ξένο συνάλλαγμα σοβαρών χωρών, που το χρήμα 
τους έχει αντίκρισμα, ή σε οτιδήποτε άλλο. Απλά 
εκτελούν την εντολή του προέδρου και τυπώνουν 
και να τα πράσινα δολάρια σε αφθονία. Το ίδιο 
κάναμε κι εμείς στην διάρκεια της γερμανικής 
κατοχής: Τυπώναμε δισεκατομμύρια και 
τρισεκατομμύρια, πληρώναμε τους υπαλλήλους, 
εκείνοι πήγαιναν στο σπίτι κι έβγαζαν απ’ όλες τις 
τσέπες δεσμίδες χρήματος, γέμιζαν ένα κρεβάτι με 
δαύτα και δεν μπορούσαν ν’ αγοράσουν ούτε ένα 
αυγό μ’ όλα αυτά τα λεφτά. Οι ΗΠΑτζήδες έχουν 
βελτιώσει το σύστημα και μπορούν.

Σημειωτέον ότι η National Reserve Bank είναι 
ιδιωτική εταιρεία. Συνεννοηθήκαμε; Καταλάβατε 
την έκταση της… αφασίας που διέπει αυτό 
το κράτος; Ωραία! Τώρα θα σας πω πώς οι 
οικονομικοί εγκέφαλοι εκεί αντιμετωπίζουν την 
κρίση. Πρώτα απ’ όλα θα διευκρινίσουμε τι είναι 
κρίση στις ΗΠΑ. Σ’ όλον τον άλλο κόσμο το 

ξέρουμε: Κρίση είναι να μην έχουμε λεφτά. Οι 
ΗΠΑ όμως έχουν ιδιαιτερότητες. Εκεί κρίση είναι 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Που πρέπει να την 
κρατάμε μέχρι 4% και κάτω. Το 2007 όμως είχε 
ξεπεράσει το 8% και πολλά καμπανάκια άρχισαν 
να χτυπάνε στα οικονομικά επιτελεία τους. Τους 
ξεκούφαναν! Μέχρι που ο πρόεδρος, Γεώργιος 
Θάμνος ο νεότερος, έδωσε την εντολή στη National 
Reserve Bank: Τυπώστε μου ένα τρις δολάρια. Του 
τα τύπωσαν και δεν άνοιξε κιόσκια στις γωνίες των 
δρόμων, να τα μοιράζει στο λαό: «Περάστε, κόσμε, 
εδώ το φρέσκο χρήμα». Τα έδωσε σε εταιρείες, με 
την εντολή να κάνουν έργα: «Φτιάξτε δρόμους, 
γεφύρια, ισοπεδώστε βουνά, κάντε την έρημο της 
Νεβάδας καλλιεργήσιμη γη, αλλάξτε τις κοίτες 
των ποταμών, φέρτε θάλασσα στο Άινταχο, να 
βρίσκει δουλειά ο κόσμος, να πέσει η ανεργία». 
Και η ανεργία έπεσε και οι οικονομικοί εγκέφαλοι 
ανάσαναν με ανακούφιση, όταν κατέβηκε κάτω απ’ 
το επικίνδυνο όριο του 4% και πάει η κρίση. Κρίμα 
που δεν μπορούμε να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, 
γιατί, έχοντας μπλέξει με το ευρώ, πώς να κάνουμε 
τέτοια; Ενώ, αν είχαμε δραχμή, θα τυπώναμε 
τρισεκατομμύρια και θα ήμαστε όλοι ευτυχισμένοι. 
Ακριβώς όπως και κατά την διάρκεια της… 
γερμανικής κατοχής. Ωραία!

Ο καπιταλισμός είναι σκληρό πράγμα, ανελέητο. 
Σκέπτομαι λοιπόν, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. 
Ξαφνικά γίναμε παγκόσμιοι και κουβεντιάζουμε 

το πρόβλημα ολόκληρου του πλανήτη. Τι μας 
ετοιμάζουν οι μεγαλοκαπιτάλες; Καταλαβαίνω 
ότι θέλουν να κυριαρχήσουν στον πλανήτη και 
μετά, αφού θα έχουν κάνει όλους εμάς δούλους 
τους, θα βγάλουν τα μάτια τους και μεταξύ τους. Ο 
παγκόσμιος θρόνος θα είναι για έναν μόνο! Θέλουν 
να μειώσουν τον πληθυσμό του πλανήτη; Αηδίες! 

Αν ήθελαν θα ξεκίναγαν έναν παγκόσμιο 
πόλεμο και θα πετύχαιναν τον σκοπό 
τους, χωρίς να ξοδέψουν δεκάρα, αλλά 
κερδίζοντας! (Ποιος φτιάχνει τα όπλα; 
Εμείς ή εκείνοι;) Το συμφέρον τους είναι 
να είμαστε τόσοι, όσους μπορεί να θρέψει 
ο πλανήτης. Για να μπορούν να πουλάνε 
τα προϊόντα τους, ο,τι παράγει ο καθένας 
τους, ο πλούτος τους αυγαταίνει απ’ την 
τσέπη την δική σας και την δική μου. Αν 
λείψουμε εμείς, θα τοκίζουν τα άτοκα και 
θα τρώνε τα έτοιμα. Κατανοητόν;

Αν δεν είναι αυτός ο σκοπός τους λοιπόν, 
έχω χτυπήσει βράχο και δεν μπορώ να 
πάω παραπέρα, δεν μπορώ να σκεφτώ 
τίποτ’ άλλο. Θα τους έστελνα μια ιδέα, 
μια πρόταση όμως: Αφού ο μεταξύ τους 

πόλεμος είναι μοιραίο να μην αποφευχθεί και θα 
γίνει οπωσδήποτε, δεν μπορούν να βγάλουν τα 
μάτια τους μεταξύ τους πρώτα και ν’ αφήσουν εμάς 
ήσυχους, για κάμποσα χρόνια, μέχρι να δούνε τι 
θα γίνει; Ευχής έργον θα ήταν! Δεν βλέπω να μ’ 
ακούνε όμως… Κανέναν δεν ακούνε αυτοί. Έτσι 
«είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε», που λέει κι ο Νίκος 
Μπογιόπουλος στο βιβλίο του κι άντε να βγάλεις 
άκρη.

Κι ενώ εγώ σας μιλάω για σοβαρά διεθνή θέματα, 
εσείς σπαταλάτε τις σκέψεις σας στην εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν ρωτάτε την γνώμη 
μου, –ρωτάτε δεν ρωτάτε, θα σας την πω,– πιστεύω 
ότι θα έπρεπε να κοιτάμε λίγο πιο ψηλά για 
υποψήφιο Πρόεδρο. Ο μπάρμπα-Φώτης δεν έχει τα 
προσόντα. Απ’ την άλλη και οι δύο αντιμαχόμενες 
φατρίες έχουν άδικο, μειώνοντας και οι δυο το 
κύρος του θεσμού, ο μεν ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει να 
χρησιμοποιήσει ενδεχόμενη αδυναμία της Βουλής 
να εκλέξει Πρόεδρο, η δε ΝΔ γιατί πρότειναν τον 
μπάρμπα-Φώτη και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει τον 
καιροσκοπισμό του, η ΝΔ αρνείται να δει την 
αντίφαση στην οποία στηρίζεται η λογική τους. 
Ωραία! Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι μου λέει ότι το 
γιωργάκι δεν είναι ο πιο φευγάτος στο μαντρί, 
μακάρι να βγω ψεύτρα!

Η φίλη σας
Αθηνά

16

Εξαγγελίες
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Πελασγικό Διϊκό Άργος - Ίναχος, Φορωνέας, Φορωνικόν πυρ 

Η αρχέγονη καταγωγή των Αργείων
 
Μέρος Β (τελευταίο)

Ακόμα αξιοπρόσεκτη είναι η 
πληροφορία που λέει ότι μετά 
την νίκη των Ελλήνων επί των 
Υξώς, οι Αιγύπτιοι έδωσαν την 
βασιλεία στον Κρόνο και εκεί-
νος όρισε ως γραμματέα του τον 
Ερμή τον Τρισμέγιστο (ιερέας 
και όχι ο Ολύμπιος Ερμής), τον 
οποίο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον 
λάτρευαν ως θεό και μάλιστα με 
το όνομα «Θωθ».
Όταν τα πρωτο-πελασγικά φύλα 
είτε εκδιώχθηκαν από την τότε 
πρωτο-αρχαϊκή Ελλάδα είτε (οι 
εναπομείναντες) αφομοιώθη-
καν από τις μεταγενέστερες φυ-
λές, το αρχετυπικό σύστημα των 
Ολύμπιων, κατά την τελευταία 
μιάμιση χιλιετία π.χ. (ίσως και 
λίγο προγενέστερα) άρχισε να 
φθίνει στον Ελλαδικό χώρο.
Με αυτή την κίνηση των Αιγυ-
πτίων (που έδωσαν την βασιλεία 
στον Κρόνο) οι Έλληνες επηρε-
άζονται άμεσα και φέρονται πε-
ρισσότερο ως Κρόνιοι ενώ οι αρ-
χετυπικοί πελασγικοί Ολύμπιοι 
αρχίζουν να περιορίζονται στην 
βόρεια Ελλάδα, στον Ελλήσπο-
ντο, στην Τροία, σε πόλεις της 
σημερινής Μικράς Ασίας ακόμα 
και στα βάθη της Ανατολής.
Μετά τον τελευταίο Τρωϊκό Πό-
λεμο, τα Ολύμπια αρχέτυπα επι-
στρέφουν εν μέρει στον Ελλαδι-
κό χώρο, διαμέσου των ηρώων 
(και ίσως αυτό είναι και ένα μέ-
ρος του ρόλου που έπαιξαν οι 
Αθάνατοι Αρχαίοι Έλληνες Ήρω-
ες) αλλά οι Κρόνιες μνήμες είναι 
ακόμη νωπές και συνεχίζουν και 
μέχρι σήμερα.
Γνωρίζω ότι αυτή η τοποθέτηση 
θα ξενίσει αρκετούς, αλλά πι-
στεύω ότι είναι καλύτερα να κοι-
τάμε το πρόβλημα κατάματα, να 
μην εθελοτυφλούμε, διότι έτσι 
και μόνον έτσι θα βρούμε την 
λύση των σημερινών θεμάτων 
μας και την επιστροφή μας στα 
Ελληνικά αρχέτυπα.
Ο Φηγεύς (ο γιος του Ίναχου) 
συνδέεται με τους Φήγες ή Φύ-
γες ή Φρύγες ή Βρίγες, οι οποί-
οι αργότερα μετακόμισαν στην 
Πιερία και την Ημαθία, όπως 
και πολλοί Αργίτες και μάλιστα 
βασιλικών οίκων, διότι ας μην 
ξεχνάμε ότι η καταγωγή του 
Φιλίππου του Β, πατέρα του Μ. 
Αλεξάνδρου είναι από το Άργος.
Ο Φυγέας καταρχήν έγινε βα-
σιλιάς της Αρκαδικής πόλης 
Φηγεία και εκεί οι κάτοικοι τον 
ταυτίζουν με την ποταμίσια θε-
ότητα του Αλφειού καθώς η λα-

ϊκή παράδοση τον θέλει να είναι 
γιος του. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ένας βασιλιάς που ευεργε-
τεί τον λαό του ταυτίζεται με το 
πνεύμα κάποιας φυσικής οντό-
τητας ή κατάστασης. Ας μην 
ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες 
ονόμαζαν την Φύση, «Σύμπαν». 
Αργότερα μετά την διαμάχη 
του Φηγέα με τον Αλκμέωνα, 
το οποίο και σκότωσαν οι γιοι 
του Φηγέα διότι εξαπάτησε την 
κόρη του, Αρσινόη, οι κάτοικοι 
της Φηγείας μαζί με τον βασιλιά 
τους, εγκατέλειψαν την περιοχή 
και ανέβηκαν προς τα βόρεια, 
ιδρύοντας έτσι το κράτος των 
Φηγών, ή Φρυγών ή Βριγών, σε 
μία περιοχή ανάμεσα στην ση-
μερινή Ημαθία και Πιερία.

Οι Φρύγες που σήμερα μας πα-
ρουσιάζονται σαν μία ανατολι-
κή φυλή κάπου στα βάθη της 
Ανατολίας, ξεκίνησαν από την 
Πελοπόννησο, ως απόγονοι του 
Ινάχου, μετοίκισαν στην Πιερία 
και την Ημαθία, και από εκεί 
εκδιώχθηκαν από τους πρωτο-
μακεδόνες. Πήγαν στην Χαλκι-
δική, από εκεί στην Θράκη, μετά 
πέρασαν στον Ελλήσποντο και 
συγκεκριμένα στην Τροία και 
κάποιοι (λίγοι) από αυτούς αρ-
γότερα προχώρησαν στα βάθη 
της Ανατολής.
Δεν είναι τυχαίο πως σήμερα 
μας παρουσιάζουν την ιστο-
ρία λες και ξεκινάει από την 
Ανατολή, όπως και οι Φοίνικες 
και οι Φρύγες, και «ξεχνούν» 
να μας πουν ότι η καταγωγή 
αυτών των φύλων ήταν Πελα-
σγική και μάλιστα αυτόχθονες 
Πελασγοί του αρχαίου Άργους.  

Και ακόμα δεν είναι τυχαίο ότι 
οι επικυρίαρχοι σήμερα έχουν 
σφετεριστεί και υιοθετήσει τον 
«Φρυγικό σκούφο» πράγμα που 
αποδεικνύει ότι γνωρίζουν πολύ 
καλά που βρίσκεται το «Φορω-
νικόν Έπος» το οποίο μας λένε 
ότι «χάθηκε», όπως «χάθηκαν» 
ως δια μαγείας ένα πράγμα και 
άλλες αρχέτυπες πληροφορίες. 
Όταν οι επικυρίαρχοι υιοθετούν 
και σφετερίζονται αρχέτυπα και 
μάλιστα Πελασγικά Ελληνικά, 
αυτό σημαίνει ότι κάπου εκεί 
υπάρχει μία κλειδωμένη πόρτα 
της οποίας κρατούν τα κλειδιά. 
Ένα υλικό σύμβολο έχει μεγάλη 
ενεργειακή δύναμη. Εντούτοις 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πηγή δόνησης ανάλογα με την 

πρόθεση εκείνου που κατέχει 
το μυστικό. Αλλά η ιστορία της 
Φρυγίας είναι ένα άλλο θέμα 
μίας μεταγενέστερης ανάρτη-
σης. Ούτε βέβαια τυχαίο είναι 
ότι διάφορες αρχαίες απεικονί-
σεις της θεάς Αθηνάς, του Ερμή 
αλλά και του Άρη να παρουσιά-
ζονται με φρυγικό σκούφο στο 
κεφάλι.
Ο Φορωνέας είχε πολύ καλή 
σχέση με τους Ολύμπιους και ει-
δικά με τον Ζευ, τον οποίο μάλι-
στα συμβουλευόταν για όλα τα 
πράγματα που εφηύρε για τους 
ανθρώπους. Το αρχαίο Άργος εί-
ναι η πόλη του Διός, και μάλιστα 
του Πελασγικού Διός, ενώ το 
διπλανό του σημερινό Ναύπλιο, 
η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλά-
δας, ήταν η πόλη του Ποσειδώ-
να, καθότι ο Ναύπλιος θεωρείται 
γιος του.
Μάλιστα στο Φορωνικόν έπος, 

σύμφωνα με τον Παυσανία ανα-
φέρεται ότι ο Φορωνεύς μετα-
φέρει την φωτιά από τον Ου-
ρανό με την συναίνεση του Δία 
και διδάσκει τους ανθρώπους 
πώς να την χρησιμοποιούν. Συ-
γκεκριμένα λέει ο Παυσανίας : 
«πιο πέρα από το ομοίωμα του 
Βίτωνος, υπάρχει ένας τόπος 
που καίνε φωτιά, που την λένε 
φωτιά του Φορωνέα, γιατί οι 
Αργείοι δεν παραδέχονται πως 
ο Προμηθέας έδωσε στους αν-
θρώπους την φωτιά αφού την 
έκλεψε από τους Θεούς, αλλά 
αποδίδουν την εύρεση της στον 
Φορωνέα και μάλιστα με την συ-
ναίνεση του Διός».
Οι Αργείοι διατηρούσαν την 
φωτιά άσβεστη, δίνοντας της 

την ιδιότητα 
της Εστίας, στον 
ναό του Λυκίου 
Απόλλωνα και 
την ονόμαζαν 
« Φ ο ρ ω ν ι κ ό ν 
Πυρ». Ακόμα 
αναφέρει ότι 
οι Αργείοι πρό-
σφεραν τιμές 
στον τάφο του 
Φορωνέα ακό-
μα και στα δικά 
του χρόνια, δη-
λαδή μέχρι και 
το 2 μ.Χ.
Ο Φορωνέας ( ο 
φέρων τον νου) 
από την σύζυγό 
του την «νύμ-
φη» Τηλεδίκη 
(αυτή που δικά-
ζει από μακριά) 
απέκτησε τον 

Άπι και την Νιόβη. Για χάρη του 
γιου του ονόμασε όλη την Γη 
της Πελοποννήσου «Απία» και 
τους κατοίκους της «Απιδόνες».  
Αργότερα η μυθιστορία θέλει 
την κόρη του Νιόβη να είναι η 
πρώτη θνητή γυναίκα με την 
οποία έσμιξε ο Δίας και από 
αυτή την ένωση γεννήθηκαν ο 
Πελασγός και ο Άργος. Ο Πελα-
σγός είναι ο επίσημος γενάρχης 
των Πελασγών, ενώ ο επίτιμος 
θα λέγαμε, ότι είναι τόσο ο παπ-
πούς του ο Φορωνέας αλλά και 
ο προπάππους του ο Ίναχος. 
Από τον γιο του Διός, τον Άργο, 
το «Φορωνικό Άστυ» ονομάστη-
κε «Άργος» αλλά και προς τιμήν 
του όλη η Πελοπόννησος από 
Απία μετονομάστηκε σε Άργος.
Το αρχαιότερο έπος «Φορωνίς» 
γράφτηκε προς τιμή του Φο-
ρωνέα από έναν άγνωστο ποι-
ητή. Αυτό το έπος «χάθηκε» ως 

δια μαγείας, αλλά πληροφορίες 
από αυτό το έπος σύμφωνα με 
διάφορους ερευνητές εμφανί-
ζονται αργότερα στον Χριστια-
νισμό. Όπως η αντιγραφή του 
κατακλυσμού του Ωγυγού ή του 
Δευκαλίωνα αλλά και η πολυ-
γλωσσία, η οποία είναι η εκδοχή 
των ανθρώπων που κατέβηκαν 
από τα βουνά της Αργολίδας και 
της Αρκαδίας και μιλούσαν δια-
φορετικές διαλέκτους. Αλλά και 
πολλά περισσότερα.  
Αυτό σημαίνει ότι το «αρχετυ-
πικό αυτό έπος» που εμπεριέχει 
καταλυτικές πληροφορίες για 
την καταγωγή των Ελλήνων, 
απλώς χάθηκε από τα μάτια των 
ανθρώπων, και   ίσως βρίσκεται 
κρυμμένο σε καμία υπόγεια βι-
βλιοθήκη.
Σκόρπιες πληροφορίες που δι-
ασώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν 
αργότερα από τους λαογρά-
φους Ακουσίλαο και Ελλάνικο 
και έτσι μπορούμε να έχουμε 
μία αμυδρή σφαιρική εικόνα του 
Φορωνικού Έπους.
Ο Ελλάνικος έγραψε δέκα βιβλία 
τα οποία και ονόμασε «Φορω-
νίς». Αναφέρει σε αυτά την με-
γάλη ευεργεσία που δέχθηκαν 
οι άνθρωποι κατά την βασιλεία 
των Ιναχιδών. Η βασιλεία των 
Ιναχιδών δεν επεδίωξε πολέ-
μους. Επίσης αναφέρει ότι κατά 
την διάρκεια αυτής της βασιλεί-
ας ανέτειλε η Αυγή του Ελλη-
νικού πολιτισμού και ότι ο Φο-
ρωνέας θεωρείται ως ο φορέας 
αυτού του πολιτισμού, ο οποίος 
εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον 
πλανήτη, εκείνη την παλαιά επο-
χή με την καθοδήγηση του Διός 
και την βοήθεια του Ερμή.
Σύμφωνα με τον Ελλάνικο ο Φο-
ρωνέας θεωρείται «ο πατήρ των 
θνητών ανθρώπων και ο πρώ-
τος άνθρωπος». Ίσως να μην τον 
εκλάβουμε ως ο πρώτος άνθρω-
πος επί της Γης αλλά θα μπορού-
σαμε κάλλιστα να τον εκλάβου-
με ως τον πρώτο άνθρωπο που 
διέδωσε τον πολιτισμό επάνω 
στην Γη, καθοδηγούμενος από 
τον Ζευ.
Ούτε είναι τυχαίο ότι οι Αρχαίοι 
Έλληνες Ήρωες που επανέφε-
ραν (εν μέρει) μετά τον τελευ-
ταίο Τρωϊκό πόλεμο τα Πελα-
σγικά Ολύμπια Αρχέτυπα στον 
Ελλαδικό χώρο   ονομάζονται 
από τον Όμηρο όλοι ως ... «Αρ-
γείτες».

(Τέλος)
Πηγή: http://astarhellas.com.gr
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Κείμενο: Αλέξανδρος «Limas» 
Ιωαννίδης | Φωτογραφία: Πέ-
τρος Γκότσης   Η αμερικανική 
Lezyne φημίζεται για τον τρό-
πο που προσεγγίζει ένα φαι-
νομενικά απλό ποδηλατικό 
αξεσουάρ, παρουσιάζοντας τη 
δική της εκδοχή που μας κάνει 
ν’ αναρωτιόμαστε κάθε φορά 
«γιατί δε το έφτιαξε κανείς νω-
ρίτερα;». Μετά το εξαιρετικό 
Femto Drive, παραλάβαμε από 
την ελληνική αντιπροσωπεία 
το μεταγενέστερο Zecto (€34), 
σε διαφορετική έκδοση για 
εμπρός (λευκό φως ≤80 lumen) 
και πίσω (κόκκινο φως ≤20 
lumen).
 Το Zecto δεν αποτελεί εξέλιξη 
κάποιου άλλου μοντέλου της 
Lezyne, έχει κατασκευαστεί εξ’ 
αρχής για να καλύψει ακόμη και 
τον πιο απαιτητικό ποδηλάτη. 
Είναι μεγαλύτερο και βαρύτε-
ρο από το μικροσκοπικό Femto 
Drive, όπως και αρκετά ακρι-
βότερο. Το 47gr φως διαθέτει 
3 λυχνίες LED και αποτελείται 
κυρίως από πλαστικό και λά-
στιχο, με έναν CNC αλουμινέ-
νιο δακτύλιο προστασίας γύρω 
από το φακό του. Το σχήμα του 
είναι αρκετά τετραγωνισμένο, 
κάτι που ενοχλούσε τη μέσα 
πλευρά των μηρών μου όταν 
το τοποθετούσα στο λαιμό της 
σέλας (η συσκευασία περιλαμ-
βάνει ειδικό σιλικονένιο ιμάντα 
για τοποθέτηση στο ποδήλα-
το), αλλά είναι ιδανικό για να το 
βγάζω πιο εύκολα από την τσέ-
πη και να το 
αγκιστρώνω 
στο στρίφω-
μα της, με 
το ενσωμα-
τωμένο του 
κλιπ. Στο 
καλό του 
κ ρ ά τ η μ α 
βοηθά και η 
λασ τιχένια 
ε π έ ν δ υ σ η 
της εξωτε-
ρικής πλευ-
ράς.
 Στη μία 
π λ ε υ ρ ά 
του Zecto 
β ρ ί σ κ ε τ α ι 

ο διακόπτης λειτουργίας του. 
Χρησιμοποιώντας τον, μπορεί-
τε να ενεργοποιήσετε/απενερ-
γοποιήσετε το φως, αλλά και 
να επιλέξετε μία από τις 6 λει-
τουργίες του, με σταθερό ή μη 
φωτισμό. Το σχήμα του καθο-
δηγεί καλά τα δάκτυλα για να 
βρουν το κουμπί αυτό, ακόμη 
και χωρίς να κοιτάζει ο αναβά-
της. Το πάτημα του είναι σαφές, 
και δεν υπάρχει περίπτωση να 
πειραχτεί κατά λάθος. Οι λει-
τουργίες φωτισμού του Zecto 
παράγουν: 
-Πίσω (κόκκινο) φως από 5 έως 
20 lumen με την αντιστρόφως 
ανάλογη αυτονομία, από ~7:00 
έως ~2:45-2:30 ώρες.
-Εμπρός (λευκό) φως από 20 
έως 80 lumen με την αντιστρό-
φως ανάλογη αυτονομία, από 

~7:00 έως ~3:00-2:45 ώρες.
 Η άλλη πλευρά του Zecto φι-
λοξενεί το βύσμα φόρτισης 
του, κρυμμένο πίσω από ένα 
ελαστικό ταπάκι με την έν-
δειξη USB. Η ενσωματωμένη 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
του Zecto είναι ίσως το πιο ευ-
πρόσδεκτο χαρακτηριστικό 
του, καθώς η αυτονομία που 
προανέφερα θα το έκανε ιδιαί-
τερα κοστοβόρο σε διαφορε-
τική περίπτωση. Το λαστιχένιο 
ταπάκι είναι ενσωματωμένο 
στην εξωτερική ελαστική επέν-
δυση προκειμένου να μη χαθεί, 
και κλείνει αρκετά καλά ώστε 
να κρατά έξω τον ιδρώτα απ’ 
το ρούχο, και το νερό της βρο-
χής. Η Lezyne χαρακτηρίζει το 
προϊόν ως «extreme weather 
& water resistant», δηλαδή 

αντέχει σε σκληρή ποδηλατική 
χρήση, αλλά μη το βυθίσετε σε 
νερό.
 Η φόρτιση της μπαταρίας 
απαιτεί περίπου 2.5 ώρες και 
γίνεται μέσω του micro-usb κα-
λωδίου που επίσης παρέχεται 
μαζί με το Zecto. Χρωματιστά 
LEDάκια στο πλάι του φακού 
δείχνουν το επίπεδο φόρτισης 
της μπαταρίας ενώ παράλληλα 
προσφέρεται ένας ήπιο πλευρι-
κός φωτισμός, που αποδεικνύ-
εται χρήσιμος στο μπροστινό 
(λευκό) φως όταν αυτό τοποθε-
τείται στο τιμόνι. Το ακόλουθο 
video από τον κατασκευαστή 
περιγράφει πολύ καλά τη λει-
τουργία του Zecto. 
Χρησιμοποιώ το Zecto ως απο-
κλειστικό μου φως ασφαλείας, 
εδώ και αρκετούς μήνες. Τόσο 

κατά τη χειμε-
ρινή περίοδο 
που νυχτώνει 
νωρίτερα, όσο 
και το καλοκαί-
ρι που ένα σκα-
σμένο λάστιχο 
μπορεί να κα-
θυστερήσει την 
επιστροφή μου 
στο σπίτι, το 
κόκκινο Zecto 
βρίσκεται πά-
ντα μέσα στην 
τσέπη μου, 
έτοιμο να κα-
λύψει τα νώτα 
μου. Το λευκό 
Zecto μου εί-

ναι πιο χρήσιμο 
τους χειμερινούς μήνες, άρα 
και έχει γράψει λιγότερες ώρες 
λειτουργίας.
 Τα 10 lumen που δίνουν οι 
μη-σταθερού φωτισμού λει-
τουργίες του κόκκινου Zecto, 
είναι επαρκέστατα για να προ-
ειδοποιήσουν έγκαιρα οποιον-
δήποτε διερχόμενο οδηγό/
μοτοσικλετιστή ότι υπάρχει πο-
δηλάτης μπροστά τους. Η στα-
θερή λειτουργία των 20 lumen 
ίσως να είναι ενοχλητική για 
κάποιους και θα τη προτιμού-
σα μόνο σε συνθήκες κακής 
ορατότητας (π.χ. δυνατή βροχή 
ή ομίχλη).
 Το λευκό Zecto παρότι είναι 
πολύ δυνατότερο και μπορεί 
να παράξει έως 80 lumen φω-
τός, παραμένει φως ασφαλείας 
-άρα δεν υποκαθιστά ένα κανο-
νικό φως πορείας. Η λάμψη του 
όμως, σε οποιαδήποτε λειτουρ-
γία είναι επαρκέστατη ώστε να 
ενημερώσει τον οδηγό του 
απέναντι ρεύματος για τη θέση 
σας, προκειμένου να μη σας 
κόψει με κάποια προσπέραση 
ή στροφή μπροστά σας. Αμφό-
τερα αξίζουν τα χρήματα τους 
αλλά αν έπρεπε να επιλέξω ένα 
μόνο, θα αγόραζα το κόκκινο. 
Μπορεί τα €34 να φαίνονται 
πολλά για ένα φωτάκι, αλλά η 
ποιότητα κατασκευής, η αξιο-
πιστία και η επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία του, κάνουν το Zecto 
ν’ αξίζει απόλυτα το αντίτιμο 
του.

18

Lezyne Zecto φως ασφαλείας
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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, Επιστημονικός 

Συνεργάτης Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογής Σύγχρο-

νων Προγραμμάτων Ειδικών Θεραπειών

Όπως όλοι γνωρίζουμε ο παιδικός σταθμός είναι μια νέα 

σελίδα στη ζωή του παιδιού αλλά και ολόκληρης της οικο-

γένειας. Είναι μια πραγματικότητα και ανοίγει το δρόμο για 

νέες εμπειρίες. Υπάρχουν πολλοί παιδικοί σταθμοί, σταθμοί 

που δέχονται ακόμα και μωρά από 2 μηνών. Οι σταθμοί αυ-

τοί μπορεί να είναι κρατικοί, μπορεί να είναι ιδιωτικοί ή διαφόρων οργανισμών. Το 

θέμα όμως είναι πότε πρέπει να πάρουμε την απόφαση για να στείλουμε ένα παιδί 

στον παιδικό;

Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο παιδικός σταθμός δεν είναι υποχρεωτι-

κός. Έτσι οι γονείς είναι αυτοί που αποφασίζουν για το πότε και αν θα στείλουν το 

παιδί τους σε έναν παιδικό σταθμό. Τα κριτήρια της επιλογής αυτής είναι κυρίως 

πρακτικά, δηλαδή αν εργάζονται και οι δύο γονείς, αν δεν έχουν κάποιο άλλο άτο-

μο να κρατάει το παιδί, η οικονομική τους δυνατότητα. Άλλοι λόγοι για να κάνουν 

την επιλογή αυτή είναι η εκπαίδευση, και η κοινωνικοποίηση.

Όποια και να είναι τα κριτήρια επιλογής δεν υπάρχει λάθος ή σωστό για το πότε θα 

το πάμε. Όμως η όποια απόφασή μας θα πρέπει να στηρίζεται από σταθερότητα 

ώστε να αποβεί καλύτερη για το παιδί. Δηλαδή δεν πρέπει να παλινδρομήσουμε 

και να γυρίσουμε το παιδί στο σπίτι στην πρώτη δυσκολία που θα συναντήσει στον 

παιδικό σταθμό.

Αν δεν υπάρχουν αναγκαστικές συνθήκες (εργασία), αλλά επικρατεί η ανάγκη 

μόνο για εκπαίδευση καλό θα είναι μετά τα 2,5 να πάει ένα παιδί στον παιδικό 

σταθμό, γιατί μέχρι τότε το παιδί θα είναι στο σπίτι σε ασφαλές περιβάλλον και θα 

παίρνει τα ερεθίσματα από τους γονείς του. Πριν τα 2,5 δεν είναι έτοιμο σωματικά 

και συναισθηματικά να αποχωριστεί τους γονείς του, ενώ μέχρι τώρα το παιχνίδι 

με τα άλλα παιδιά του είναι κάπως αδιάφορο. Μετά τα 2,5 το κάθε παιδί είναι πιο 

έτοιμο, έχει καλύτερη αντίληψη και ίσως θελήσει και από μόνο του να ανακαλύψει 

καινούργια πράγματα. 

Κάθε παιδί είναι διαφορετικό και οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα 

πότε το παιδί τους μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του παιδικού σταθμού. 

Όποτε όμως έρθει εκείνη η ώρα να είστε σίγουροι πως το παιδί σας έχει να απο-

κομίσει πολλά ωφέλει από τον παιδικό σταθμό όπως στην κοινωνικοποίηση, στην 

απομάκρυνση από τους γονείς, στην αυτονόμηση, στη γλωσσική ανάπτυξη αλλά 

και στην μαθηματική σκέψη.

Παιδί και παιδικός σταθμός
19
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1701 – 2013 / Τοπική Ιστορική Έρευνα

Έγραψαν την σύγχρονη 
ιστορία του τόπου

«Πολλοί λένε πως, όποιος δεν ξέρει από που έρχεται, δεν ξέρει και 
πού πηγαίνει, Άλλοι, πάλι, ισχυρίζονται πως, όποιος δεν γνωρίζει την 
Ιστορία της Πατρίδας του, είναι σαν να μην έχει Πατρίδα. Σοβαρές 

κουβέντες όσο σοβαρός 
και διαρκής ο προβλη-
ματισμός των ανθρώ-
πων και των κοινωνιών. 
Σοβαρό, διαρκές, πά-
ντα επίκαιρο και ζωτικό 
και το ερώτημα: τι είναι 
τελικά η Πατρίδα;»
Τα παραπάνω αναρω-
τιέται ο Γιάννης Σαρ-
ρής, στον πρόλογο του 
βιβλίου «Λυγουριού 
Ιστορίες 1701 – 2013 / 
Τοπική Ιστορική Έρευ-
να» που συνέγραψε 
μαζί με τους Νίκο Κα-
λαματιανό και Βασίλη 
Μπιμπή.
Η ομάδα των τριών 
ιστοριοδιφών, συγκε-
ντρώνει στο βιβλίο  

πλήθος ιστορίες, έχοντάς τες ταξινομήσει με υπομονή και καταγρά-
ψει με προσοχή, προσφέροντας σημαντικά στοιχεία για τον ιστο-
ρικό που θα ασχοληθεί με την εποχή των τριακοσίων τελευταίων 
ετών.
Αφορμή για την έρευνα ήταν μια συμβολαιογραφική πράξη του 
1861, με την οποία δεσμεύονταν οι κοινοτικοί άρχοντες της επο-
χής, οι εφημέριοι και οι ενορίτες του Λυγουριού να αναλάβουν την 
προσπάθεια της ανοικοδόμησης ενός νέου και ευρύχωρου ναού. Η 
εύρεση του εγγράφου αυτού σιγά - σιγά  έστρεψε την έρευνα στην 
κατεύθυνση της μελέτης συμβολαίων, συμφωνητικών, δικαστικών 
εγγράφων κλπ, όπως είχαν καταγραφεί εκείνη την περίοδο από δη-
μόσιους λειτουργούς. 
Κάπως έτσι δημιουργήθηκε το καλογραμμένο αυτό βιβλίο που έχει 
γίνει περιζήτητο κυρίως από όσους έχουν έστω και μια μικρή σχέ-
ση με το Λυγουριό, αφού ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του θα βρουν 
γνώριμα στοιχεία της σύγχρονης ιστορίας του χωριού,  θα λύσουν 
πολλές απορίες τους και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον 
τόπο.
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Ποιος θα πάει φυλακή 
αν ο μη γένοιτο;
Αν κάτι πάει στραβά, αν δηλαδή κάποιο παι-
δί ή και κάποιος ενήλικας βάλει το χέρι του 
στα γυμνά ηλεκτροφόρα καλώδια και χάσει 
τη ζωή του, ποιος θα πάει φυλακή; ( το ερώ-
τημα τίθεται μήπως ταράξει κάποιον υπεύ-
θυνο, αφού μεγαλύτερη σημασία έχει να μην 
συμβεί το κακό και δευτερευόντως ποιος θα 
τιμωρηθεί – πράγμα αυτονόητο). 
Το θέμα των γυμνών καλωδίων που χάσκουν 
σε δημόσιους χώρους του Ναυπλίου και άλ-
λων περιοχών, έχει επισημανθεί πάρα πολ-
λές φορές από αυτή την εφημερίδα. Και οι 
εκάστοτε υπεύθυνοι - συνήθως την επόμενη 
μέρα - προκειμένου να κερδίσουν τις εντυ-
πώσεις, στέλνουν τον αρμόδιο υπάλληλο να 
μπαλώσει το πρόβλημα, που όμως μετά από 
λίγο καιρό εντοπίζεται ξανά.
Σίγουρα κάποιοι προκαλούν τις ζημιές που 
καταγράφει ο φωτογραφικός φακός. Όμως, 
αν δεν υπάρχει η ικανότητα ή η δυνατότητα 
να βρεθεί αυτός που προκάλεσε την ζημιά 
για να την αποκαταστήσει, αυτό δεν σημαί-
νει ότι ο υπεύθυνος φορέας (δήμος, λιμενικό 
ταμείο, ΔΕΗ, κλπ) πρέπει να θέτουν τους πο-

λίτες σε κίνδυνο αφήνοντάς τους απροστά-
τευτους.
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε και αυτή 
τη φορά είναι χαρακτηριστικές για την επι-
κινδυνότητα που υπάρχει σε πολλούς δημό-
σιους χώρους. Τα γυμνά ηλεκτροφόρα καλώ-
δια στον ηλεκτρικό πίνακα και στην κολώνα, 
μπορούν να σκοτώσουν. Όσο για την χαρτο-
ταινία που φαίνεται σαν να κρατά την κολώ-
να για να μην πέσει - πέραν της γελοιότητας 
της ύπαρξής της - δείχνει και την εγκληματι-
κή αδράνεια των υπευθύνων.
Η αποκατάσταση των συγκεκριμένων ζημιών 
είναι σίγουρο ότι θα γίνει και αυτή τη φορά 
μετά το δημοσίευμα. Αλλά αυτό δεν αρκεί.
Άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 
απλός μηχανισμός με το υπάρχον προσωπικό 
του εκάστοτε δήμου, που θα επιβλέπει και θα 
αποκαθιστά σε μόνιμη βάση τέτοιου είδους 
προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αν-
θρώπινη ζωή.

Άκης Γκάτζιος
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Μορφές λαχανοκομικών εκμεταλλεύσεων
Της Αναστασίας Γραμματέα, 
Γεωπόνος ΓΠΑ, anastagra@
yahoo.gr

Οι διάφορες μορφές καλλιέρ-
γειας των λαχανικών, μερικές 
των οποίων είναι αποτέλεσμα 
οικονομικών και κοινωνικών πα-
ραγόντων παρουσιάζονται σε 
συντομία παρακάκατω, 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
Αστικός λαχανόκηπος. Είναι μία 
μορφή λαχανόκηπου που τείνει 
να εξαφανιστεί λόγω της μορ-
φής οικοδόμησης των μεγάλων 
πόλεων με τα συμπαγή τετρά-
γωνα, χωρίς αυλές και ελεύθε-
ρους χώρους στις κατοικίες. Πε-
ριορίζεται μόνο στα περίχωρα 
των πόλεων οπου ακόμα υπάρ-
χει κάποιος ανοικτος χώρος έξω 
απο το σπίτι για να καλλιέργη-
θεί με λαχανικά και άνθη. Πιό 
παλιά, ο αστικός λαχανόκηπος 
αποτελούσε σημαντική πηγή 
εφοδιασμού της οικογένειας με 
φρέσκια τροφή. Το πλεόνασμα 
διατίθετο στον μανάβη της γει-
τονιάς και εξασφαλίζονταν κά-
ποιο μικρό εισόδημα. 
Χωρικός λαχανόκηπος. Είναι ο 
λαχανόκηπος των μικρότερων 
αστικών κέντρων και χωριών. 
Η μορφή αυτή άν και είναι πε-
ρισσότερο σε εφαρμογή απο 
την προηγούμενη γιατί υπάρ-
χουν οι προυποθέσεις για την 
κατασκευή  του, δεν μπορεί να 
υποστηριχτεί οτι είναι ιδιαίτερα 
δημοφιλής λόγω των συνθηκών 
και την νοοτροπία του Έλληνα 
που στην πλειοψηφία του προ-
τιμά να αγοράζει έτοιμα λαχανι-
κά και να διαθέτει τον ελεύθερο 
χρόνο του σε μή παραγωγικές 
δραστηριότητες. Ενδεχομένως 
αυτό να αλλάξει, τόσο εξαιτίας 
της οικονομικής κρίσης όσο και 
στην συνειδητοποίηση οτι η δι-
ατήρηση ενος λαχανόκηπου όχι 
μόνο συμβάλλει στην οικονομία 
του σπιτιού αλλά αποτελεί και 
μία καλή γυμναστική. Θα πρέπει 
να κατανοηθεί καλύτερα η ση-
μασία  και η προσφορά του οικι-
ακού λαχανόκηπου γιατί μπορεί 
να εξοικονομηθεί ένα σημαντι-
κό ποσό για την οικογενειακό 
προυπολογισμό ιδιαίτερα στις 
χαμηλά αμοιβόμενες τάξεις του 
πληθυσμού. Πρόσθετα, θα πρέ-
πει να λαμβάνεται υπόψη οτι τα 
λαχανικά που παράγονται σε ένα 
καλά διατηρημένο οικογενειακό 
λαχανόκηπο είναι πάντοτε φρέ-
σκα , μπορεί να έχουν καλύτε-
ρη θρεπτική αξία και συνήθως 
στοιχίζουν λιγότερο από αυτά 
που αγοράζονται. Μπορούν επί-

σης να συγκομιστούν στο καλύ-
τερο στάδιο απο πλευράς αρώ-
ματος , τρυφεράδας κλπ. Αυτά 
ισχύουν κυρίως για λαχανικά 
υψηλής ποιότητας οπως είναι το 
σπαράγγι , μπιζέλια, φασολάκι. 
Πέρα αυτών, ένας οικογενειακός 
λαχανόκηπος είναι μία απασχό-
ληση(χόμπυ), όπου ολη η οι-
κογένεια μπορεί να εξασκείται 

γιατί η κηπουρικη βοηθά στην 
εξάσκηση τους σώματος στον 
καθαρό αέρα και βοηθά στην 
διατήρηση μίας καλής υγείας. 
περιφερειακός λαχανόκηπος. 
Με την αύξηση των πόλεων σε 
μεγάλα αστικά κέντρα και την 
κατάργηση του οικιακού λαχα-

νόκηπου, οι ανάγκες σε λαχα-
νικά έχουν αυξηθεί σημαντικά 
και αυτό έδωσε αφορμή στην 
δημιουργία περιφερειακών λα-
χανόκηπων, για να ικανοποιή-
σουν τις ανάγκες αυτές. Οι λαχα-
νόκηποι αυτοί δημιουργήθηκαν 
γύρω απο τα αστικά κέντρα 
και παράγουν λαχανα που τους 
αποδίδουν υψηλά εισοδήματα. 
Τέτοια λαχανικά είναι κυρίως 
τα πράσινα και εποχιακά που 
χρησιμοποιούνται για σαλάτες, 
βραστά κλπ, οπως είναι τα μα-
ρούλια, σέλινο, ραδίκια, αντίδια, 
παντζάρια, καρότα, πράσα, λίγα 

από όλα και σε μικρή έκταση. 
Είναι μία πολύ εντατική μορφή 
λαχανόκηπου με διαρκή απα-
σχόληση που χρειάζεται αρκετά 
σκαπτικα χέρια. Η μηχανοποίη-
ση αυτής της μορφής λαχανο-
κομικών εκμεταλλεύσεων είναι 
δύσκολη και πολύ περιορισμέ-
νη. 
εμπορικος λαχανόκηπος. Η ζή-

τηση μεγάλων ποσοτήτων λα-
χανικων σε όλη την διάρκεια 
του χρόνου , η βελτίωση στις 
μεταφορές απο μακρυνές απο-
στάσεις , η εξασφάλιση καλών 
συνθηκων διατήρησης κατα 
την μεταφορά με ψυγεία, οδή-
γησε στην παραγωγή ορισμέ-

νων ειδών λαχανικών σε μεγά-
λες ποσότητες και σε μακρυνές 
σχετικά αποστάσεις απο την 
αγορά. Στον εμπορικό λαχανό-
κηπο, η καλλιέργεια είναι πιό 
εκτατική και πιό εξειδικευμένη 
, σε σύγκριση με την περιφε-
ρειακή μορφή λαχανόκηπου  
γαιτί σύνήθως καλλιεργούνται 
μόνο μερικά είδη  και σε μεγάλη 
έκταση.  Η εκλογή του λαχανό-
κηπου ή των λαχανικών που θα 
καλλιεργηθούν στον εμπορικό 
λαχανόκηπο εκτός απο τους 
καθαρά εμπορικούς λόγους, 
καθορίζεται κυρίως απο το κλί-

μα και το έδαφος της περιοχής. 
Ετσι διαμορφώθηκαν εμπορικοί 
λαχανόκηποι που παράγουν 
πατάτες στην Καλαμάτα, Ηλεία, 
κρεμμύδια στην Θήβα, Χαλκίδα, 
τομάτες στην Λακωνία, Κοριν-
θία, καρπούζια στον νομό Ηλεί-
ας κτλ.  
λαχανόκηπος για κονσερβοποί-
ηση. Τα λαχανικά που καλλιερ-

γούνται για κονσερβοποίηση 
συνήθως παράγονται σε πιό 
εκτατική μορφή απο αυτά πυ 
προορίζονται για την αγορά 
και συνήθως καλλιεργούνται 
σε ένα σύστημα αμειψισποράς 
με άλλα καλλιεργούμενα φυτά. 
Επειδή το κόστος παραγωγής 
είναι σημαντικός παράγοντας 
για την βιομηχανία, επιλέγονται 
περιοχές που έχουν πολύ ευνοι-
κό κλίμα και ακόμα πρέπει το 
έδαφος να είναι κατάλληλο., το 
νερό φθηνό και η καλλιέργεια 
να επιδέχεται μηχανοποίηση 
στην σπορά και στην φύτευση 
, στις καλλιεργητικές περιποιή-
σεις  ακόμα και στην συγκομιδή  
γιατί είναι γνωστό οτι κατα´κα-
νόνα, οι τιμές που παίρνουν τα 
λαχανίκα που προορίζονται για 
κονσερβοποίηση είναι αρκετά 
πιό χαμηλές απο τις τιμές που 
δίνει στην αγορά. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, στην παραγωγή 
για κονσερβοποίηση εφαρμόζε-
ται η μέθοδος της συμφώνίας , 
υπάρχουν βέβαια ορισμένοι χα-
λαροί περιορισμοί όσον αφορά 
στην ποιότητα του προιόντος 

για κονσερβοποίηση. 
Λαχανόκηπος παραγωγής εκτός 
εποχής λαχανικών. Η παραγωγή 
λαχανικών σε μία περιοχή εκτός 
απο την συνηθισμένη τους επο-
χή, επιτυγχάνεται με τη παροχή 
προστασίας απο το κρύο και 
άλλες αντιξοότητες του καιρού. 
Η προστασία που παρέχεται ποι-
κίλλει απο την απλή εδαφοκάλυ-
ψη με πλαστικα τούνελ, σε ψηλά 
πλαστικά ή γυάλινα θερμοκήπια 
, με την προσθήκη ή χωρίς θέρ-
μανση, ανάλογα με το λαχανικό, 
την περιοχή, και την εποχή που 
επιδιώκεται η παραγωγή του 
προιόντος. Κατα την καλλιέρ-
γεια στο ελεγχόμενο περιβάλ-
λον του θερμοκηπίου καταβάλ-
λεται προσπάθεια εξασφάλισης 
των φυσικών συνθηκών , για 
άριστη ανάπτυξη των λαχανι-
κών. ρυθμίζεται η θερμοκρασία,  
η υγρασία , το φώς , η σύνθεση 
του αέρα και των θρεπτικών 
στοιχείων, ώστε να είναι δυνα-
τή η ανάπτυξη και καρποφορία 
λαχανικών οπουδήποτε. Αυτή η 
μορφή λαχανόκηπου κερδίζει 
συνεχώς έδαφος στην χώρα μας 
οπου καλλιεργούνται κυρίως το-
μάτες, αγγούρια και δευτερευό-
ντως καρπούζι, φασολάκι, πεπό-
νι, κολοκυθάκι κλπ. 
Λαχανόκηπος παραγωγής σπό-
ρου. Η  παραγωγή σπόρου εί-
ναι περισσότερο εξειδικευμένη 
επιχείρηση, προυποθέτει εξειδι-
κευμένο προσωπικό και γίνεται 
σε περιοχές όπου οι καιρικές 
συνθήκες είναι ευνοικές για πα-
ραγωγή σπόρου. Οι περισσότε-
ροι παραγωγοί δεν επιχειρούν 
να παράγουν σπόρο μόνοι τους 
και καλά κάνουν, γαιτί δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις της σταυ-
ρογονιμοποίησης και εκφυλι-
σμού των ποικιλιών με τα κατα-
στρεπτικά αποτελέσματα τους .  
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Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Περιφερειακή Ενότητα Λακω-
νίας
Διεύθυνση  Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής
Αριθμός  Διακήρυξης :     
12.686  / 09 – 09 – 2014 .                 

Η Περιφερειακή Ενότητα Λα-
κωνίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, διακηρύσσει  ότι  θα  
διενεργηθεί εθνικός μειοδο-
τικός διαγωνισμός με ανοικτή 
διαδικασία, με έγγραφες και 
σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη εργολάβων για το 
έργο « Συλλογή, συσκευασία και 
μεταφορά για καταστροφή επι-
κίνδυνων αποβλήτων Α) 16.000 
λίτρων ληγμένων ακατάλληλων 
προς χρήση  φυτοφαρμάκων 
δακοκτονίας και Β) 3.000 περί-
που ακάθαρτων κενών φιαλών 
ληγμένων φυτοφαρμάκων & 
των υλικών συσκευασίας αυτών, 
καθαρισμός της αποθήκης και 
έκδοση πιστοποιητικού κατα-

στροφής στην Περιφερειακή 
Ενότητα Λακωνίας ». 
Οι προσφορές ισχύουν και δε-
σμεύουν τους προσφέροντες 
για όλη τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης. Ο χρόνος λήξης επί-
δοσης των προσφορών που κα-
τατίθενται αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
είναι η προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα διενέργειας του διαγω-
νισμού και ώρα 14:30 π.μ. στην  
Γραμματεία της Δ/νσης Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Λακωνίας, Διοικητήριο 
Π.Ε. Λακωνίας, 2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρ-
της-Γυθείου.
Προσφορές μπορούν να απο-
στέλλονται και ταχυδρομικά 
στην πιο πάνω Δ/νση  με ευθύ-
νη του προσφέροντα αρκεί η 
παραλαβή τους να έχει γίνει επί 
αποδείξει, μέχρι και την προη-
γούμενη εργάσιμη ημέρα του 
διαγωνισμού, ήτοι την  13 – 10 
- 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 
14:30 μ.μ. Προσφορές οι οποίες 

θα κατατεθούν μετά την ανω-
τέρω προθεσμία θα επιστρέ-
φονται ως εκπρόθεσμες. Αν οι 
υποβαλλόμενες δια χειρός ή 
αποστελλόμενες ταχυδρομικά 
προσφορές δεν εκπληρώνουν 
τα παραπάνω δε λαμβάνονται 
υπόψη και επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγιστούν. Αντιπρο-
σφορές δεν γίνονται δεκτές.   
      Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώ-
πιον της Αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού  την 14  - Οκτω-
βρίου - 2014  ημέρα Τρίτη και 
ώρα 09:30 π.μ. στον 1ο όροφο 
του Διοικητηρίου (2ο χλμ. Ε.Ο. 
Σπάρτης – Γυθείου) Π.Ε.Λακωνί-
ας, στην αίθουσα συνεδριάσε-
ων. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με  τους όρους που 
περιέχονται στην αριθμ.  12.686 
/ 09 – 09 – 2014 προκήρυξη. 
Ο προϋπολογισμός του έρ-
γου ανέρχεται στο ποσό των 
63.300,00 € (με τον ΦΠΑ), το 
οποίο είναι και το ανώτατο όριο 
για την υποβολή προσφορών. Η 

δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώ-
σεις δακοκτονίας του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που τηρείται 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων «Κεντρικοί Αυτοτελείς 
Πόροι των Περιφερειών».   
Σε περίπτωση που ο διαγωνι-
σμός αποβεί άγονος, στο σύνο-
λο ή σε τμήμα, μπορεί να γίνει 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
με διαπραγμάτευση (εξαιρετικά 
με απευθείας ανάθεση).
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί 
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.ppel.gov.gr
Περισσότερες  πληροφορίες  
παρέχονται  στα  γραφεία  της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής Λακωνίας   
στα τηλέφωνα  2731363330 και 
2731336333 , φαξ 2731022316  
στο τμήμα  Ποιοτικού και Φυτο-
ϋγειονομικού ελέγχου στο Διοι-
κητήριο της ΠΕ Λακωνίας  στο 
2ο χλμ Εθνικής Οδού  Σπάρτης 
Γυθείου .

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ  ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

(Άρθρ. 14 παρ 2 εδάφιο 
τοίτο ν.998/79)

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρ. 14 του 
Ν. 998/79, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
34612/501/02-05-2014 πράξη 
χαρακτηρισμού έκτασης του 
Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά 
από αίτηση της εταιρείας EOS 
ENERGY Α.Ε., με την οποία χα-
ρακτηρίσθηκε έκταση εμβαδού 
24.278,00 τ.μ. κείμενη στη θέση 
«Σπιθάρι», περιφέρειας της Το-
πικής Κοινότητας Διδύμων, Δη-
μοτικής Ενότητας Κρανιδίου του 
Δήμου Ερμιονίδας, ως ΔΑΣΟΣ 
εμπίπτουσα στις διατάξεις του 
άρθρου. 3 παρ. 1 του Ν.998/79 
και ως προς την κατηγορία ανα-
λόγως προς την ωφελιμότητα 
και τις λειτουργίες τις οποίες 

εξυπηρετεί και από απόψεως 
της θέσης της
έκτασης, εντάσσεται στις παρ. 1 
ε και παρ. 2 γ του άρθρου  4 του 
Ν.998/79.
Η ως άνω πράξη χαρακτηρισμού 
θα είναι αναρτημένη επί ένα 
μήνα στον πίνακα ανακοινώσε-
ων του Δήμου Ερμιονίδας και 
όποιος έχει έννομο συμφέρον 
μπορεί να υποβάλλει αντιρρή-
σεις εντός δύο (2) μηνών από 
την κοινοποίηση ή την τελευ-
ταία δημοσίευση ενώπιον της 
Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων 
Νομού Αργολίδας (άρθρο 10 Ν. 
998/79).
Επίσης η παραπάνω πράξη 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και 
έλαβε ΑΔΑ: ΒΙΦ1ΟΡ1Φ-0ΔΥ.

 Ε.Γ.Γ.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δασών Αργολίδας α.α. 
Ευάγγελος Βαρδάκας

Δασολόγος

Σε καλό δρόμο ο Παναργειακός
Νικητής έφυγε από το γήπεδο του Ζω-

γράφου ο Παναργειακός, με σκόρ 0-1 

απέναντι στον Ηλυσιακό σε φιλικό αγώ-

να. Η ομάδα έκανε μια πολύ καλή εμ-

φάνιση και απέδειξε πως η δουλειά που 

γίνεται στην προετοιμασία είναι άκρως 

επαγγελματική. Ο Παναργειακός,πριν το 

νικητήριο γκολ είχε μια μεγάλη ευκαιρία 

στο 34΄με πολύ καλή μπαλιά του Λιόση 

που έβγαλε τον Μπιτζή σε τετ α τε με τον 

τερματοφύλακα του Ηλυσιακού. Στο δεύ-

τερο ημίχρονο με πολλές ευκαιρίες και 

πολύ καλή άμυνα η ομάδα μας  πέτυχε 

το γκόλ στο 75΄με τον Σίμωση . Ο Μάριο 

Μπρέσκα έκανε πολύ καλή δουλειά απο-

δεικνύοντας την κλάση του με μπαλιές 

που «έσπαζαν» την άμυνα της ομάδας 

του Ηλυσιακού και με δύο οπισθοφύ-

λακες πάντα πάνω του. Παπαιωάννου, 

Καλαγκάνης και Etov ανάμεσα στους παί-

κτες που έκαναν πολύ καλή εμφάνιση. 

Η διοίκηση του Παναργειακού μετά από 

κάποια κακεντρεχή σχόλια για τον προ-

πονητή της ομάδας Λουτσιάνο ντε Σό-

ουζα δηλώνει πως στηρίζει τον μεγάλο 

βραζιλιάνο σταρ και τονίζει πως είναι 

τιμή για την ομάδα του Άργους να τον 

έχει προπονητή. Πρέπει κάποια στιγμή 

ορισμένοι να κατανοήσουν πως με τα κα-

κεντρεχή σχόλια κάνουν μόνο κακό στην 

ομάδα και θα βρουν τον κόσμο και την 

διοίκηση του Παναργει-

ακού απέναντι τους. Η 

ομάδα των Λύκων, συ-

νεχίζει την προετοιμασία 

της και αναμένεται στην 

έναρξη του πρωταθλήματος στο παιχνίδι 

με τον Παναρκαδικό να είναι απολύτως 

έτοιμη.Στο α ημίχρονο έπαιξαν οι: Κατσα-

ούνης, Κουκούλης, Καλαγκάνης, Nicolic, 

Krnjinac,Λιόσης, Παπαιωάνου, Αγγελό-

πουλος, Bresca, Μπιτζής, Καρούτης.

Στο β ημίχρονο Ρότας ,Κουκούλης, 



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 1
1.

09
.2

01
4

23

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι 58τμ.   2ου ορόφου 
με αυτόνομη θέρμανση στην οδό Θερ-
μογιάννη 2   στο Ναυπλιο .   ΚΩΔ.1002 
Τηλ 6932151010  

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

Οι γνώστες επιλέγουν τις ομορφιές του 
Σεπτέμβρη για διακοπές

Τεστ Ιστορίας
Ακολουθεί ένα μικρό τεστ των ιστο-
ρικών σας γνώσεων, που περιλαμ-
βάνει μία μόνον ερώτηση (προσπα-
θήστε να μην κάνετε λάθος...) 
 
Ο William Blum, ιστορικός, συνέτα-
ξε τον ακόλουθο κατάλογο χωρών 
που υπέστησαν 
βομβαρδισμούς 
ή άλλες επιθέ-
σεις από τις ΗΠΑ, 
μετά το τέλος 
του Β Παγκοσμί-
ου Πολέμου: 
 
Κίνα, 1945-46 
Κορέα, 1950-53 
Κίνα, 1950-53 
Γουατεμάλα, 
1954 
Ινδονησία, 1958 
Κούβα, 1959-60 
Γουατεμάλα, 
1960 
Κονγκό, 1964 
Περού, 1965 
Λάος, 1964-73 
Βιετνάμ, 1961-73 
Καμπότζη, 1969-70 
Γουατεμάλα, 1967-69 

Γρανάδα, 1983 
Λιβύη, 1986 
Ελ Σαλβαδόρ, δεκαετία 1980 
Νικαράγουα, δεκαετία 1980 
Παναμάς, 1989 
Ιράκ, 1991-99 
Σουδάν, 1998 
Αφγανιστάν, 1998 
Γιουγκοσλαβία, 1999 

 
Ερώτηση:  
Σε πόσες από τις 
παραπάνω χώ-
ρες οι επιθέσεις 
αυτές οδήγησαν 
στην άμεση 
αποκατάσταση 
μιας δημοκρατι-
κής κυβέρνησης 
που σέβεται 
να ανθρώπινα 
δικαιώματα; 
 
Επιλέξτε μία 

απάντηση: 
(α): 0 
(β): μηδέν 
(γ): καμία 
(δ): ούτε μία 
(ε): ακέραιος αριθμός μεταξύ -1 και 
+1

Η μπάλα
Είναι μια μέρα ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας, περπατάνε στο 

δρόμο, για μια στιγμή λέει ο Γιωρίκας:

- «Ρε Κωστίκα, δεν πάμε να παίξουμε μπάλα;»

- «¶ντε πάμε», λέει ο Κωστίκας.

Πάνε λοιπόν στο γήπεδο αλλά για στιγμή λέει ο Γιωρίκας:

- «Ρε `συ, δύο άτομα είμαστε πως θα παίξουμε;»

- «Κοίτα», λέει ο Κωστίκας, «εγώ θα κάνω τους φιλάθλους και 

εσύ θα κάνεις τους παίχτες, καλά;»

- «Καλά», λέει ο Γιωρίκας.

Έτσι λοιπόν αρχίζουνε, ο Κωστίκας πάνω στις κερκίδες φω-

νάζει και ο Γιωρίκας τρέχει πάνω κάτω το γήπεδο. Εκεί που 

αρχίζουνε να φτιάχνουν ατμόσφαιρα, ο Κωστίκας παίρνει 

μια πέτρα και την πετάει στον Γιωρίκα. Γυρνάει ο Γιωρίκας 

και του λέει:

- «Καλά ρε Κωστίκα, είκοσι δύο ποδοσφαιριστές εμένα βρή-

κες να πετύχεις;»

Και γυρνάει και του λέει ο Κώστικας:

- «Σαράντα χιλιάδες κόσμο εμένα βρήκες να μου το πεις;;;;;


