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Φαρμακωμένο 
ντόπιο λάδι
2 στα 6 δείγματα ελαιολά-
δου έχουν εντομοκτόνο

σελ.4

Ο λόφος της Ασπίδας, ο λόφος που αγαπήσαμε στο Άργος

Το πέρασμα 
των βαρβάρων

Σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης 

βρίσκεται ο λόφος της 
Ασπίδας στο Άργος. Δεν 
φτάνει η μετατροπή 
των Μυκηναϊκών τάφων 
σε λαχανόκηπο και 
παρκινγκ, οι βάνδαλοι 
επεκτείνουν το κατα-
στροφικό τους έργο 
σπάζοντας τα μπαγκά-
κια, καταστρέφοντας τα 
αρχαία και σπέρνοντας 
τις ταυτότητές τους (τα 
σκουπίδια τους) στο 
μοναδικής ομορφιάς 
αλσύλλιο του Άργους. 
Πολίτες και δήμος κα-
λούνται να πληρώσουν 
τα σπασμένα…

Σελ . 5

Street View στα σοκάκια 
της Παλιάς Πόλης
Στο Ναύπλιο ο άνθρωπος της Google έλιωσε τις σόλες των 
παπουτσιών του. Περπάτησε σε κάθε γωνιά της Παλιάς Πόλης, 
φορώντας στην πλάτη του τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε το 
Street View  να συμπεριλάβει ό,τι δεν μπορούσε να καταγράψει 
το ειδικό αυτοκίνητο, που ήδη έχει κάνει δύο update.

Σελ. 20

1ος Δρόμος Χαράς και Κίνησης
 
Δώστε στο παιδί σας την ευκαιρία να γνωρίσει τον υπέ-
ροχο κόσμο της μουσικής. Έχει πολλά να κερδίσει, ακόμα 
και αν δε γράψει το πρώτο του κομμάτι στα 8 σαν τον Μό-
τσαρτ! Η αργίτισσα μουσικός Μπέττυ Ρήγα, θα γεμίσει με 
τις νότες του πιάνο την εκδήλωση.

σελ.15

Παίρνουν …μπροστά  Άργος, 
Ναύπλιο, Κρανίδι 

Ανακοινώθηκαν στο Άργος τα μέλη των Διοικητικών Συμ-
βουλίων, των  Νομικών προσώπων και των Επιτροπών. 
Επίσης το Ναύπλιο και η Ερμιονίδα απέκτησαν αντιδη-
μάρχους.

Σελ. 3, 8

Μπορούν να πετάξουν 
πολιτικά αεροπλάνα στην Τρίπολη;

Σε δεύτερη μοίρα και πίσω από τους πανηγυρισμούς 
μπήκαν τα προβλήματα που υπάρχουν για να λειτουργή-
σει ως πολιτικό το αεροδρόμιο της Τρίπολης, τα οποία εί-
χαν επισημανθεί έντονα από την Καναδέζικη μελετητική 
εταιρεία ΙΒΙ Group.

Σελ. 9
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Κάποια τρένα δεν ταξιδεύουν ποτέ γιατί γίνονται απλά σπίτι των αναμνήσεων
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Ορίστηκαν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των  Νομικών προσώπων και των Επιτροπών του Άργους

Με προτεραιότητα στους παλιούς
Την περασμένη Παρασκευή  
κατά την συνεδρίαση του δημο-
τικού  συμβουλίου  του Δήμου 
Άργους-Μυκηνών ορίστηκαν 
τα μέλη, οι πρόεδροι και οι 
αντιπρόεδροι  των Διοικητικών 
Συμβουλίων, των  Νομικών προ-
σώπων και των Επιτροπών.

ΝΠΔΔ κοινωνική μέριμνα και 
αθλητισμός
Τακτικά Μέλη: Ιωάννης Νώτης 
(Πρόεδρος), Αντώνιος Κουκου-
βές (Αντιπρόεδρος), Ιωάννης 
Αποστολόπουλος, Ιωάννης 
Λύκος, Φλώρου Έλενα, Τρύφων 
Μποζιονέλος, Καχριμάνη – 
Μπρούσαλη Παναγιώτα, Δελής 
Νικόλαος, Κεραμίδας ,Παπαν-
δριανός Δημήτριος, Γκριτζάνη 
Ιωάννα, Βασιλόπουλος Γεώργι-
ος, Βλάχος Δημήτριος.
Αναπληρωματικά Μέλη: Χριστίνα 
Δρυμούρα, Πέτρος Μαρλαγκού-
τσος, Ιωάννης Παπαγεωργίου, 
Δούρος Παναγιώτης, Χασάπης 
Κωνσταντίνος, Σχίζας Πανα-
γιώτης, Τσάλτα Αικατερίνη, 
Βαγγέλης Τζαβέλας, Τσίρος Δη-
μήτριος, Αναστάσιος Μπακού-
ρης, Λυτσόγιαννη Κωνσταντίνα, 
Σαρρής Ανδρέας, Σπανού Σπυ-
ριδούλα, Παναγιώτης Κώνστας, 
Μέρη Μαίρη, Ψυχογιού Στα-
ματίνα, Παϊβανάς Δημήτριος, 
Καραμπής Δημήτριος.

ΝΠΙΔ ΚΕΔΑΜ 
Τακτικά Μέλη: Νικόλαος Γκαβού-
νος (Πρόεδρος), Ελισάβετ Δήμα 
(Αντιπρόεδρος), Σιδέρη Ελένη, 
Ανθή Μπλάτσου, Δαμασκηνού 
Δέσποινα, Κατσάνου Κρυστα-
λία, Παπαδοπούλου Σοφία 
(από εργατικό κέντρο), Τότσι-
κας Δημήτριος, Νικολαράκος 
Παναγιώτης, Νικολόπουλος 
Όθωνας. Αναπληρωματικά Μέλη: 
Αντώνιος Κουκουβές, Αναστα-
σία Κουρτέση, Ιωάννης Λύκος, 
Μπαντανάς Αχιλλεύς, Έλενα 
Φλώρου, Ιωάννης Παπαγεωρ-
γίου, Κωνσταντίνα Λιτσόγιαν-
νη, Ελισάβετ – Μαρία Τζιάφα, 
Σοφία Μπιστολάκη, Κυριάκου 
Στυλιανή Γεωργία, Γλυκοφρίδης 
Πέτρος, Μυλωνάς Γεώργιος.
ΔΕΥΑΡΜ 
Τακτικά Μέλη: Σχοινοχωρί-
της Παναγιώτης (Πρόεδρος), 
Σκούφης Παναγιώτης (Αντιπρό-
εδρος), Μπόμπου – Δανούση 
Αικατερίνη, Πίκης Γεώργιος, 
Μπαντανάς Αχιλλέας, Εκπρόσω-
πος Εργατικού Κέντρου Κολε-
βέντης Φώτιος, Νικητόπουλος 
Δημήτριος, Σταμέλου Αγγελική. 
Αναπληρωματικά Μέλη: Χρήστος 

Πετσέλης, Κρίγγος Δημήτριος, 
Νικόλαος Δελή, Πέτρος Μαρλα-
γκούτσος, Σοφία Παπαδοπού-
λου, Παπαδοπούλου Δήμητρα 
– Χριστίνα, Γεώργιο Ξύδης, 
Κατσάνου Κρυσταλία, Κουρτέ-
ση Αναστασία, Mπολιάρης Από-
στολος, Πειρούνης Δημήτριος, 
Μαυριά Σοφία

Σχολική επιτροπή πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης  
Τακτικά Μέλη                             
Αναπληρωματικά Μέλη
Δαμασκηνού Δέσποινα (Πρόε-
δρος) Σπανού Σπυριδούλα
Κοζιωτοπούλου  Ειρήνη                     
Μήτσουλα Βασιλική
Τζαβέλλας Βαγγέλης (Αντιπρόε-
δρος) Μποζιονέλο Τρύφωνα
Μπιστολάκη Σοφία                                
Λυτσόγιαννη Κων/να
Παπαδοπούλου Σοφία                     
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Σαρρής Ανδρέας                                
Διολίτση Πέτρο
Μπακούρης Αναστάσιος                       
Λύκο Ιωάννη
Ζερβού Φανή                                
Κωτσόπουλο Πέτρο
Τσεκρέκος Σπυρίδων                      
Καλιαγκούρη Αγαμέμνων
Φλώρου Έλενα                                
Γιαννούση Βαρβάρα
Δαβιώτης Νικόλαος                        
Μαρλαγκούτσο Πέτρο
Τζάφα Ελισάβετ - Μαρία                      
Κωστοπούλου Γαλήνη
Βασιλόπουλος Αναστάσιος  
          Λίτσιος  Βασίλειο
Μουσταϊρας Παναγιώτης                     
Κωστόπουλος Νικόλαος
Τέντζερης Παναγιώτης                       
Παιδάκη-Σκούμπη Γεωργία

Σχολική επιτρο-
πή δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευ-
σης
Τακτικά μέλη 
 αναπληρωμα-
τικά μέλη
Σκούφης Πα-
ναγιώτης (Πρό-
εδρος) Τσεκές 
Ανδρέας
Δελής Νικόλαος  
(Αντιπρόεδρος) 
Διολίτσης Πέτρος
Κουγιάς Νικόλαος  
           Τσιπιανί-
της Νικόλαος
Αγγελόπουλος 
Δημήτρης   
Τριανταφύλλου 
Παρασκευάς
Τζαβέλλας Βαγγέ-
λης   

Μουζακιώτης Κων/
νος
Παπαδοπούλου Δήμητρα   
Κουρεμπέ Χριστίνα
Καχριμάνη Παναγιώτα   
Μουσταϊρα Αγγελική
Κατσάνου Κρυσταλλία    
Κανελοπούλου Αικατερίνη
Χιώτη Αλεξία              
Φλώρου Έλενα
Μποζιονέλου Δήμητρα                  
Λάμπρου Δήμητρα 
Μπατάκος Κων/νος                       
Παντερμαλής Γεώργιος
Λιτσόγιαννη Βασιλική   
 Μήτσουλα Βασιλική
Χατζηγεωργίου Ηλίας             
Μποζιονέλος  Τρύφωνας
Τσετσέκος Σπυρίδων            
Χαρίτου Φιλιώ
Καρούζος Πέτρος                     
Βασιλάκος Παρασκευάς

Mέλη Δ.Σ. ΑΡΓΩ Α.Ε.  
Τακτικά: Καμπόσος Παναγιώτης 
(Πρόεδρος ), Μπόμπου – Δα-
νούση Αικατερίνη (Αντιπρό-
εδρος), Τσίμπος Δημήτριος, 
Ανδρέας Σαρρής, Σχίζα Πανα-
γιώτη, Παναγιώτης Πούλος, 
Σκούφης Παναγιώτης, Χρυσικός 
Κων/νος
Αναπληρωματικά: Πέτρος Διολί-
τσης, Αλεξία Χιώτη, Αναστασία 
Γκώνου, Ιωάννης Αθανασό-
πουλος, Νικόλαος Μουτάφης, 
Νικόλαος Κοντός, Νικητόπου-
λος Δημήτριος, Ιωάννης Λύκος, 
Σαρηγιάννης Νικόλαος, Δανιήλ 
Παναγιώτης

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Τακτικά Μέλη: Σκούφης Πανα-

γιώτης, Κωτσόπουλος Πέτρος, 
Αντωνόπουλος Παύλος, Ντα-
γιάκας Ιωάννης, Δανούσης Εμ-
μανουήλ, Λυτσόγιαννη Κων/να. 
Αναπληρωματικά Μέλη: Αγγελό-
πουλος Δημήτρης, Καμπόσος 
Δημήτριος, Κουγιάς Νικόλαος, 
Ζερβού Φανή, Δελής Νικόλαος, 
Θωμόπουλος Γεώργιος, Μπο-
λιάρης Απόστολος, Μήτσουλα 
Βασιλική
  
Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης 
Μέλη Δ.Σ.:Δημήτριος Καμπόσος 
Πρόεδρος, Κατσάνου Δήμητρα, 
Παναγιώτης Μπέσκας, Φρέτζος 
Κων/νος, Σταμάτης Παναγιω-
τόπουλος, Κουτρουμάνος 
Ιωάννης, Δημήτριος Σελλής, 
Μαριλένα Βασιλοπούλου, Οικο-
νόμου Παναγιώτης, Καλαγάνη 
Κοζιωτοπούλου Ειρήνη, Δημή-
τριος Μαγκλάρας, Κωστούλας 
Χρήστος, Γεώργιος Δέδες, 
Μαυρίδης Χαράλαμπος, Πέτρος 
Κουτσόπουλος, Μπεκιάρης 
Βασίλης, Ταραντίλη Αικατερίνη, 
Μουκουνίδης Κωνσταντίνος, 
Καχριμάνης  Κων/νος, Κομπό-
σης Νικόλαος, Θωμόπουλος 
Γεώργιος, Ντεβές Αναστάσιος, 
Πειρούνης Δημήτριος, Στάθης 
Χρήστος, Κωνσταντίνου Κων/
νος, Δανιήλ Μαρία, Μυλωνάς 
Γεώργιος, Αντωνόπουλος Δη-
μήτριος, Χαρτοφίλης Νικόλαος, 
Καλκούνος Κων/νος
 
Συμβούλιο ένταξης μετανα-
στών 
Τακτικά Μέλη: Θεόδωρος 
Οικονόμου (Πρόεδρος), Τσίρος 
Δημήτριος, Ιωάννης Αντωνάκος, 
Χριστίνα Δρυμούρα, Γρατσέας 
Κων/νος, Καλογερόπουλος Χρή-
στος, Σαρρής Γεώργιος, Χουσεϊν 
Ιτζαζ.

Λιμενικό Ταμείο 
Τακτικά Μέλη: Κρίγγος Δημή-
τριος, Ηλίας Χατζηγεωργίου, 
Γεώργιος Κλείδωνας, Γκριτζάνη 
– Δήμα Ιωάννα. Αναπληρωμα-
τικά Μέλη: Μπαντανάς Αχιλ-
λεύς, Πέτρος Μαρλαγκούτσος, 
Τσίμπος Δημήτριος,Ψυχογιού 
Σταματίνα

ΚΠΕ Νέας Κίου 
Τακτικά Μέλη: Τσίμπος Δημήτρι-
ος, Ηλίας Χατζηγεωργίου
Αναπληρωματικά Μέλη: Νικόλα-
ος Δελής, Πέτρος Διολίτσης

Λαϊκή Αγορά 
Μέλη Δ.Σ.: Πρόεδρος Δούρος 

Παναγιώτης , Μαρλαγκούτσος 
Πέτρος, Μουζακιώτης Κων/νος, 
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, 
Κουτουμάνος Ιωάννης, Καζάς 
Αθανάσιος, Μουζακιώτης Ανα-
στάσιος 

Τουριστικής Ανάπτυξης 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Πρόεδρος Θεόδω-
ρος Οικονόμου, Τσίμπος Δημή-
τριος, Παναγιώτης Οικονόμου, 
Ανάργυρος Μαρούσης, Κουτσό-
πουλος Πέτρος, Πεβερέτος Πα-
ναγιώτης, Ντάσης Αγαμέμνων
Διαχείριση απορριμμάτων
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Δημήτριος Κα-
μπόσος, Χρήστος Πετσέλης, 
Τσετσέκος Σπυρίδων, Κωστάκης 
Προκόπιος, Μπλάτσου Ανθή, 
Κομπόσης Νικόλαος, Σωτηρό-
πουλος Γεώργιος
Συγκοινωνιών 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: Ανάργυρος Μαρού-
σης, Οικονόμου Παναγιώτης, 
Παπαϊωάννου Παναγιώτης, 
Βασίλης Τάγκαλης, Παναγιώτης 
Κώνστας, Βασίλειος Λύτσιος, 
Μουσταϊρας Παναγιώτης. 

Οι αντιδήμαρχοι 
του Σφυρή

Ανακοινώθη-
καν οι τέσσε-
ρις αντιδή-
μαρχοι του 
Δημήτρη Σφυ-
ρή στον δήμο 
Ερμιονίδας. Οι 
δύο εξ αυτών 
θα λαμβάνουν 

αντιμισθία. Η θητεία τους θα 
διαρκέσει δυόμισυ χρόνια.
Ο Γιάννης Αντωνόπουλος (με 
αντιμισθία) θα έχει την ευθύ-
νη των Οικονομικών θεμάτων, 
των Διοικητικών θεμάτων, των 
καταστημάτων, επιχειρήσεων 
και εμπορίου.
Ο Δημήτρης Ντούβαλης (με 
αντιμισθία) θα έχει την ευθύνη 
των τεχνικών Έργων, τoy Ηλε-
κτρομηχανολογικού εξοπλι-
σμού, της Καθαριότητας, του 
Περιβάλλοντος, της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας.
Ο Γιάννης Δημαράκης (χωρίς 
αντιμισθία) θα έχει την ευθύνη 
της Κοινωνικής Προστασίας και 
Αλληλεγγύης Ερμιόνης, Παι-
δείας, πολιτισμού, αθλητισμού 
και νεολαίας, Ανάπτυξης και 
Προγραμματισμού, Εμπορικών 
δραστηριοτήτων.
Τέλος η Καλλιόπη Φωστίνη 
(χωρίς αντιμισθία) θα έχει την 
ευθύνη της Κοινωνικής Προ-
στασίας Κρανιδίου, της Ανά-
πτυξης και Προγραμματισμού, 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
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2 στα 6 δείγματα ελαιολάδου έχουν εντομοκτόνο

Φαρμακωμένο ντόπιο λάδι
Σαν κεραυνός έπεσε στους κα-
ταναλωτές η ύπαρξη υπολειμ-
μάτων εντομοκτόνου σε ντόπια 
ελαιόλαδα. Και όπως επισημαί-
νει ο Προϊστάμενος της Υπη-
ρεσίας Αγροτικής Οικονομίας 
Αργολίδας Δημήτρης  Δήμου, 
οι επιπτώσεις μπορεί να είναι 
ολέθριες αν δεν τηρούνται όσα 
προβλέπονται. Αυτές μεταφρά-
ζονται: 
Σε κατανάλωση φαρμακωμέ-
νου ελαιόλαδου ακόμη και από 
τον ίδιο τον παραγωγό 
Σε  δυσφήμηση του ελαιόλαδου 
της χώρας στις  ξένες αγορές 
που αυτό  θα φθάσει.
Στην εκμετάλλευση του γεγονό-
τος από ανταγωνίστριες χώρες. 
Αυτό  είναι σημαντικότατο για 
την πορεία του ελαιολάδου στις 
ξένες αγορές, τη στιγμή που το 
ελληνικό ελαιόλαδο θεωρείται 
ως κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν. 

Την καλλιεργητική περίοδο 
2013-14 λήφθηκαν 6 δείγματα 
ελαιολάδου από τις περιοχές  
Ελληνικό (1), Πυργιώτικα (2), Κα-
ρυά (1), Νέο Ροεινό (1), Αχλαδό-
καμπος (1). Σε δύο από αυτά και 

συγκεκριμένα από τις περιοχές 
του Ελληνικού και των Πυργιώ-
τικων βρέθηκαν υπολείμματα 
του εντομοκτόνου Chlopry-
iphos γνωστό με τα εμπορικά 
ονόματα Dursban, Pyrinex. 
Σύμφωνα με οδηγία της αρμό-
διας υπηρεσίας, τόσο τα ελαιο-
τριβεία όσο και οι διάφοροι τυ-
ποποιητές ελαιολάδου αλλά και 
οι καλλιεργητές που έχουν κτή-
ματα με συγκαλλιέργεια ελιάς 
με εσπεριδοειδή ή γειτνιάζουν 

οι ελαιώνες τους με εσπεριδοει-
δή,  καλό θα είναι,  να στέλνουν 
το λάδι τους σε ειδικό εργαστή-
ριο, προκειμένου να εξεταστεί 
για την ύπαρξη υπολειμμάτων 
μεταξύ των οποίων και το Durs-
ban. Έτσι, θα είναι σίγουροι  ότι 
το λάδι τους είναι πράγματι έξ-
τρα παρθένο και όχι «φαρμακω-
μένο» και θα αποφεύγονται δυ-
σάρεστες καταστάσεις όπως η 
περσινή όπου σε συσκευασμένο 
λάδι από την περιοχή μας (Ερμι-

ονίδα)  εντοπίστηκαν στην Αυ-
στρία 2 μη επιτρεπόμενα εντο-
μοκτόνα και πλαστικοποιητής.

Να σημειωθεί ότι τo εντομο-
κτόνο αυτό κυρίως χρησιμο-
ποιείται στην περιοχή μας για 
την καταπολέμηση διάφορων 
εντόμων (κοκκοειδή) στα εσπε-
ριδοειδή. Όπως σημειώνεται 
δεν είναι η πρώτη φορά που 
εντοπίζονται υπολείμματα του 
παραπάνω εντομοκτόνου αφού 
στο παρελθόν έχουν βρεθεί 
υπολείμματα από αυτό σκεύα-
σμα σε σπανάκι και σε μαρούλι.
Επισημαίνεται τέλος, ότι: 
Οι παραγωγοί να χρησιμοποι-

ούν στις καλλιέργειές τους  μόνο 
σκευάσματα που έχουν έγκριση.
Οι επεμβάσεις να γίνονται στην 
κατάλληλη χρονική στιγμή και 
όχι όταν ψεκάζει ο γείτονας.
Να μην υπερβαίνουν τις συνι-
στώμενες δόσεις των φαρμάκων 
που αναγράφονται  στις ετικέτες 
αφού αυτές έχουν υπολογισθεί 
ως οι ανώτατες.
Η συγκομιδή των προϊόντων 
που έχουν ψεκαστεί να γίνεται 
αφού τηρηθεί το χρονικό όριο 

που αναγράφεται στην ετικέτα 
των φαρμάκων.
 Η περίπτωση της συγκαλλιέρ-
γειας  είναι «δίκοπο μαχαίρι» 
όταν δεν λαμβάνονται τα κατάλ-
ληλα μέτρα προστασίας δηλαδή 
να μη ψεκάζονται και οι ελιές 
όταν ψεκάζονται τα εσπεριδο-
ειδή. 
Να μη γίνεται ψεκασμός όταν 
υπάρχει δυνατός αέρας.
Να αποφεύγεται η χρήση τουρ-
μπίνων σε συγκαλλιέργειες ελιάς 
με εσπεριδοειδή.
Να μην ψεκάζονται με τουρμπί-
νες οι δύο περιφερειακές σειρές 
έτσι ώστε να προστατεύονται οι 
γειτονικές καλλιέργειες.  
Σε περιπτώσεις των εξαγωγών,  
είναι αδιανόητο από την πλευρά 
των εξαγωγέων να μην προβαί-
νουν στους κατάλληλους ελέγ-
χους για υπολείμματα φυτο-
φαρμάκων στα  προϊόντα   που 
διακινούν, αφού  το πιθανότερο 
αυτά θα ελεγχθούν  στις χώρες 
που φθάνουν, όπως συνέβη 
κατά την περσινή χρονιά με την 
Αυστρία.
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Ο λόφος της Ασπίδας, ο λόφος που αγαπήσαμε στο Άργος

Το πέρασμα των βαρβάρων
Του  Αλκιβιάδης   Αρχιμανδρίτη
Με  αφορμή  τις συχνές  επισκέψεις  μας  για  περπάτη-
μα  στον  λόφο  του  Προφήτη  Ηλία ( Ασπίδα ),  φίλων 
και κατοίκων του Άργους,  έχουμε  παρατηρήσει  πως 
(α)διάφορα  άτομα  χωρίς καμία  ευαισθησία  και ίχνος 
ντροπής,  με τις  πράξεις  τους και την συμπεριφορά 
τους ,  γρονθοκοπούν την  μοναδική ( μαζί με το κά-
στρο μας  Λάρισα ) πράσινη  φωλιά  ανάσας που έχουμε 
στην  πόλη  μας. Πάντα φιλόξενος, με τα δέντρα του να 
μας αγκαλιάζουν προσφέροντάς μας μοναδικές ανάσες 
δροσιάς. Περιβάλλεται από χιλιάδες δέντρα ( πεύκα κυ-
ρίως ) και ο λόφος αυτός δασώθηκε από τον σύλλογο 
φιλοδέντρων Άργους το 1963. Ο Πρ. Ηλίας ήταν και εί-
ναι προορισμός αναψυχής και καθημερινά επιλέγεται 
από τους Αργείους ως τόπος άσκησης - περπατήματος, 
βόλτας με υπέροχη θέα αλλά και προσευχής, μέσα στη 
φύση μακριά από αυτοκίνητα, μηχανές και φασαρία. Εί-
ναι πνεύμονας πρασίνου για την πόλη μας και πρέπει να 
νοιαζόμαστε γι΄ αυτόν.                                   
Κάνουμε  φιλική έκκληση προς αυτά τα 
άτομα, λέγοντάς  τους, πως  με  το να κα-
ταστρέφουν  τα παγκάκια - τραπεζάκια, να 
βρομίζουν τους χώρους  με  σκουπίδια,  να  
κόβουν  και  να  κλέβουν  τα λάστιχα που με  
αυτά  ποτίζονται τα  δέντρα,  δεν τιμούν με  
αυτές τις αλόγιστες  πράξεις τους,   ούτε   τον 
εαυτόν τους ούτε τις οικογένειές τους καθώς 
και τις φιλότιμες προσπάθειες όσων κατα-
βάλουν,  να κρατήσουν ζωντανό αυτόν τον 
ευλογημένο χώρο. 
Ας  σταματήσουν  επιτέλους  το  καταστρο-
φικό  τους  έργο. Δεν απαντούν με τον άναν-
δρο και ύπουλο αυτόν τρόπο στα ερωτήμα-
τα που τους απασχολούν, ούτε θα λύσουν 
έτσι τα προβλήματά τους. Αντίθετα μάλιστα, 
χαστουκίζουν με  αυτόν τον τρόπο την ελπί-
δα για ένα δικό τους, των παιδιών τους και 
της κοινωνίας καλύτερο αύριο, που όλοι το 
έχουμε ανάγκη. Ας  συναθροίζονται, ας κά-
νουν τα δικά τους, ας πιουν και μια μπύρα 
παραπάνω δεν χάθηκε ο κόσμος, όμως κατά 
την ώρα της  αποχώρησής τους από τον ιερό 
και αρχαιολογικό αυτό χώρο, ας τον σεβα-
στούν που τους φιλοξένησε.   Τους ζητούμε 
μέσα από τις δικές τους ανησυχίες, να βρούν 
τον δρόμο του σεβασμού, της προσπάθει-
ας, του εθελοντισμού,της δημιουργίας,  να 

αγαπήσουν  και να περιφρουρήσουν  τον φιλόξενο 
αυτό  χώρο  και την ιστορία του για την οποία πρέπει 
να νιώθουμε  υπερήφανοι,  που είναι ότι πιο φυσικό - 
αγνό - καθαρό  και ανόθευτο έχει απομείνει στον τόπο 
μας.                                                            Η προσπάθεια του 
ανθρώπου για την διατήρηση της χλωρίδας και της πα-
νίδας θα πρέπει να είναι συνεχής.    Ο κίνδυνος της κατα-
στροφής του περιβάλλοντος είναι ορατός.        Πεταμένα 
εδώ κι εκεί πλαστικά μπουκάλια και μεταλλικά κουτιά, 
σπασμένα  γυαλιά  και  παλιά   υφάσματα, νεκρώνουν το 
περιβάλλον, δηλητηριάζουν την ζωή.         Τέλος απευ-
θυνόμενος σε αυτά τα ακραία άτομα, τους παρακαλώ να 
δείξουν περισσότερη ωριμότητα  και σύνεση στις πρά-
ξεις τους και να προσπαθήσουν να γίνουν συνοδοιπόροι 
στην προσπάθεια να παραδώσουμε στις νέες γενιές  ένα 
πιο ανθρώπινο και καθαρό περιβάλλον.    Πιστεύω  πως 
χρειάζεται θέληση και αγάπη για τον κόσμο γύρω μας  
και να μάθουμε να τον μοιραζόμαστε,  χρόνος υπάρχει  

ακόμα.  Ας  σταματήσουμε   πια να πυροβολούμε   άλλο 
την  Ελπίδα  και  ας  συνεργαστούμε. 



Μια ανθρώπινη αλυσίδα και 
το κερασάκι των οικοπέδων 
που παραχωρούνται

ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ αποτύχει μέχρι 
τώρα οι προσπάθειες που γί-
νονται κατά της πώλησης – 
παραχώρησης ακινήτων του 
Ναυπλίου και της ευρύτερης 
περιοχής από το ΤΑΙΠΕΔ;
ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟ, ότι η αι-
τία κρύβεται πίσω από το «κα-

πέλωμα» που επιχειρείται από κόμματα, πολιτι-
κούς σχηματισμούς και πολιτευτές - πολιτικούς 
που ανακάλυψαν ένα παρθένο ακροατήριο για 
να αναδειχθούν. Ανακάλυψαν ανάμεσα στους 
ευαίσθητους πολίτες που σηκώνονται από 
τον καναπέ τους  και εκφράζουν την ανησυ-
χία τους για το μέλλον αυτού του τόπου, τον 
τρόπο κερδίσουν οπαδούς. Αποτέλεσμα είναι 
να λιγοστεύουν μέρα με την ημέρα, δίνοντας 
τελικά προς την κυβέρνηση και όσους από αυ-
τήν πασχίζουν για το ξεπούλημα της δημόσιας 
περιουσίας, την εντύπωση ότι οι πολίτες του 
Ναυπλίου δεν αντιδρούν σε όλα αυτά που συμ-
βαίνουν γύρω τους.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ άθελά τους και ως 
αμορτισέρ αυθόρμητων αντιδράσεων που θα 
μπορούσαν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή. 
Αντιδράσεις οι οποίες εξαλείφονται εν μέρη, με 
παραχωρήσεις σαν αυτή των οικοπέδων του 
Αγίου Αναστασίου στο Ναύπλιο,  που όμως τε-
λικά πολύ φοβάμαι ότι θα εξυπηρετήσει διπλό 
σκοπό: 
ΑΦΕΝΟΣ το αγόγγυστο ξεπούλημα της Κα-
ραθώνας και άλλων εκτάσεων που πράγματι 
αποτελούν φιλέτα και θα ήθελαν κάποιοι επεν-
δυτές και, 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ την εξιλέωση ανθρώπων της κυ-
βέρνησης που ρίχνουν με τέτοιες μεθόδους 
στάχτη στα μάτια του κόσμου για να πετύχουν 
τους σκοπούς τους.

Η ΙΔΕΑ απλών ανθρώπων που αγαπούν αυτό 
τον τόπο,  για την δημιουργία μιας τεράστιας 
ανθρώπινης αλυσίδας στο Ναύπλιο από όλους 
τους χιλιάδες πολίτες του, που να ξεκινάει από 
την Ακροναυπλία και να εκτείνεται σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη έκταση  με μοναδικό αί-
τημα να μην ξεπουληθεί σπιθαμή γης, αν μπο-
ρούσε να υλοποιηθεί θα πετύχαινε ίσως να 
ταρακουνήσει όσους μεθοδεύουν τα αντίθετα.
ΑΛΛΑ για να έχουν επιτυχία τέτοιου είδους 
κινήσεις, οι οποίες κερδίζουν τεράστια δημο-
σιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, προϋποθέτουν 
να μην υπάρχει «καπέλωμα». Αν όμως κάποιος 
ή κάποιοι προσπαθήσουν μέσα από μια τέτοια 
προσπάθεια να εξυπηρετήσουν την δική τους 
ματαιοδοξία, τότε θα μιλάμε για μια μικρή αν-
θρώπινη αλυσίδα λιγοστών μετρημένων οπα-
δών τους. ιχ
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του Ακη 
Γκάτζιου

Eνυπογράφως

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)

Στα …ίσια της η περιουσία του δήμου Ναυπλίου
Ο Κωστούρος πήρε το αίμα του πίσω, με την αγορά 
έναντι συμβολικού τιμήματος των οικοπέδων μπρο-
στά από την εκκλησία του Αγίου Αναστασίου.
Θυμίζουμε ότι πρόσφατα έχασε ο δήμος το ακίνητο 
του παλιού Τελωνείου, οπότε με την απόκτηση των 
οικοπέδων αυτών, η δημοτική περιουσία έρχεται και 
πάλι στα …ίσια της.
Με την ευκαιρία θυμίζουμε ότι στο δήμο Ναυπλίου, 

μεταξύ άλλων έχει παραχωρηθεί και η νησίδα που 
βρίσκεται στον κόλπο της Καραθώνας, για την οποία 
ουδέποτε έχει γίνει κουβέντα σχετικά με  την αξιο-
ποίησή της.
Για να πέφτει καμιά ιδέα σιγά – σιγά στο τραπέζι, 
ώστε μην έχουμε ξανά απώλειες…

Υ.Ζ.



δεν έχουν δείξει την παραμικρή 
ευαισθησία στον συνάνθρωπό 

Όχι άλλο κάρβουνο 
για το αεροδρόμιο
Το πόρισμα της Καναδέζικης 
μελετητικής εταιρείας ΙΒΙ Group 
θεωρεί επικίνδυνη την λειτουρ-
γία του αεροδρομίου της Τρί-
πολης ως πολιτικού.
Πέραν όμως των εξαγγελιών 
και των πανηγυρικών υπογρα-
φών  στα υπουργεία, κανείς δεν 
δίνει απαντήσεις και λύσεις στα 
θέματα ασφάλειας των πτήσε-
ων. Γιατί εννοείται ότι αν υπάρ-
χουν τέτοια σοβαρά ζητήματα 
δεν πρόκειται να δοθεί άδεια 
για την λειτουργία του αερο-
δρομίου για πτήσεις πολιτικών 
αεροπλάνων όσο κι αν κάποιοι 
μιλούν για το αντίθετο.
Επομένως, επειδή οι πάντες 
επιθυμούν να λειτουργήσει το 
αεροδρόμιο που θα ωφελήσει 
όλη την ευρύτερη περιοχή καλό 
θα ήταν να δοθούν άμεσες και 
τεκμηριωμένες απαντήσεις, 
ώστε να πεισθούν οι πάντες ότι 
δεν χρησιμοποιείται και αυτή 
τη φορά το αεροδρόμιο, ως 
προεκλογικό πυροτέχνημα.

Υ.Ζ.

Ο δεσπότης στηρίζει
τον παπά
Την αμέριστη συμπαράστασή 
του έδωσε ο δεσπότης στον 
παπά της Ευαγγελίστριας που 

τους και το κύριο έργο τους – 

παθολογικά εξαρτημένοι στο 

διαδίκτυο σαν μικρά παιδιά - 

είναι να παίζουν επικοινωνιακά 

παιχνίδια, ή να δοκιμάζουν την 

«συγγραφική» τους δεινότητα 

σε μυθιστορήματα, ονειρευ-

όμενοι «Porsche» και σουίτες 

πέντε αστέρων, μόνο θυμηδία 

μπορούν να προκαλέσουν με 

τα κροκοδείλια δάκρυα που 

χύνουν για τους ανήμπορους 

ανθρώπους».

Μας εκπλήσσει φυσικά το ύφος 

και το ήθος του κειμένου, το 

οποίο μας ξενίζει από τον τρό-

πο που μας έχει συνηθίσει να 

τοποθετείται η εκκλησία στα 

κοινά.

Υ.Ζ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481
Δικαιούχος Σήματος: 

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

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. 

Κωδ. Εντύπου: 4126
Αριθμός φύλλου: 821

Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2014
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

κατηγορείται από μερίδα του 
κόσμου επειδή διέκοψε το συσ-
σίτιο.
Παραθέτουμε απόσπασμα ανα-
κοίνωσης της Μητρόπολης: «Θα 
περιμέναμε από τους επικριτές, 
να είχαν τον στοιχειώδη ανδρι-
σμό, να αναλάβουν ευθαρσώς 
την ευθύνη των όσων γράφουν 
και όχι να κρύβονται πίσω από 

την ανωνυμία ή τα ψευδώ-
νυμά τους. Η γκεμπελική μέ-
θοδος που ακολουθούν είναι 
σίγουρα πολύ καλά δοκιμα-
σμένη στο παρελθόν («πες, 
πες στο τέλος κάτι θα μείνει»), 
αλλά πιστεύουμε  ότι δεν 
συνάδει σε ανθρώπους που 
κόπτονται για δημοκρατικές 
ευαισθησίες. Άνθρωποι που 

Αρούρια 

Δεν αποτελεί είδηση η αναφορά στους 

αρουραίους που κατοικούν στην πέτρι-

νη προβλήτα, αλλά και στους υπονόμους 

της παλιάς πόλης. Η εμφάνισή τους όμως 

στους δρόμους προκαλεί πανικό και αη-

δία, ιδιαίτερα όταν χτυπημένοι από κάποιο 

ΙΧ ποτίζουν με αίμα την άσφαλτο μπρος απ 

τα μάτια χιλίαδων επισκεπτών. Και φυσικά, 

δεν υπάρχει κανείς να τους μαζέψει. Και δεν 

αναφέρομαι στον Δήμο, αλλά στους ίδιους 

τους εστιάτορες που βλέπουν τα αρούρια 

πατημένα απ τα ΙΧ και δεν σκέπτονται τους 

πελάτες που τρώνε απολαμβάνοντας αυτό 

το απαίσιο θέαμα. Ας μην τα περιμένουμε 

όλα απ τους δήμους, ας κάνουμε την ζωή 

μας πιο εύκολη και πιο όμορφη πράττο-

ντας το αυτονόητο.

ΑΝ.

Φινέτσα
Ένα πολύ όμορφο σκάφος ήρθε και έδεσε στο λιμάνι του Ναυπλίου. 
Κρουαζερόπλοια έχουν περάσει πολλά από δω, αλλά το Le Soleal 
κουβαλάει μια άλλη αισθητική επάνω του. Ακόμα και οι κάβοι στα 
άκρα καταλήγουν σε μικρά «σουβέρ», θα λέγαμε εμείς οι άσχετοι με 
τα πλοία, αποτρέποντας έτσι τα νερά να λερώσουν το σκάφος. Ακό-
μα και τα φουγάρα του θυμίζουν περισσότερο εξατμίσεις μεγάλου 
κυβισμού μηχανών παρά παραδοσιακό φουγάρο βαποριού. Κρίμα 
που τέτοια πλοία θα τα βλέπουν οι Ναυπλιείς πίσω απ τα κάγκελα 
της Σένγκεν

ΑΝ.



Μεγαλώσαμε , 
λησμονήσαμε , 
αποδεχτήκαμε , 
δεν διδαχτήκαμε
Του Βασίλη Δαγρέ

ΝΑΤΟΣ , νάτος ο αρκουδιάρης , έρχεται , και εμείς 
μικρά παιδιά σαν ήμασταν,  τρέχαμε από πίσω του . 
Ναι ο αρκουδιάρης αξεπέραστο ντεκόρ ,αυτός ο χον-
δρουλός ανθρωπάκος με το μαύρο μπαλωμένο ριγέ 
παντελόνι , το άσπρο στην μέση λεκιασμένο ζωνάρι, 
με τα ημιγυαλισμένα μαύρα παπούτσια, με το καρό 
πουκάμισο ,με τα φουσκωτά μάγουλα και το φαρδύ 
μουστάκι ,τα ακατάστατα μαλλιά , την μαύρη τραγιά-
σκα, και φυσικά το μαντήλι στο λαιμό για να σκου-
πίζει που και που ,τον τίμιο κατά την άποψη πολλών 
ιδρώτα του.
Και εμείς μικρά παιδιά σαν ήμασταν παίζαμε στον 
χωματόδρομο ,και κύκλους κάναμε γύρω του . 
ΑΥΤΟΣ το ντέφι κτυπούσε ρυθμικά , σύμφωνα με το 
ειδικό τραγούδι που είχε φτιάξει ο ίδιος για το ζώο, 
και αυτό χωρίς κανένα παράπονο ήθελε δεν ήθελε 
έκανε αυτό που ήθελε ο αρκουδιάρης , βλέπετε στο 
βρώμικο ζωνάρι του είχε πάντα το ξύλινο μαγικό ρα-
βδί του , το ραβδί της πειθαρχίας . Το ζώο έπρεπε να 
βγάλε τα προς το ζην , του αρκουδιάρη και τις πεντα-
ροδεκάρες για το δικό του φαΐ , εξάλλου λίγο χόρτο 
έτρωγε το άμοιρο , που να γευτεί το μέλι. Με την εκ-
παίδευση του αρκουδιάρη το ζώο είχε συνηθίσει , 
σύμφωνα με τον δικό του τρόπο , τον νταλκά στον 
λαιμό του με την προέκταση της ασημένιας αλυσίδας 
, και το σιδερένιο φίμωτρο στο στόμα ,μήπως τυχαία 
δαγκώσει κανένα θεατή , και έτσι δημιουργούσε πρό-
βλημα στο αφεντικό του , βλέπετε είναι αμοιβαία η 
σχέση του αρκουδιάρη με το ζώο , αυτό το ζώο που 
ίσως να ονειρευόταν το φυσικό του περιβάλλον 
τα δένδρα τα δάση , τα ποτάμια και τις λίμνες, είχε 
αποδεχτεί σιωπηλά , την πουά φουστίτσα, και την 
προσταγή της χαιρετούρας και της κολοτούμπας. Το 
σόου όταν τέλειωνε, άπλωνε  το δασύτριχο χέρι του 
ο αρκουδιάρης , βαστώντας το ντέφι για να μαζέψει 
τον οβολό για την παράσταση . Και εμείς γελούσαμε 
με τα κοντά παντελονάκια μας , και τα ξυσμένα γό-
νατα από το παιχνίδι στους χωματόδρομους , και οι 
κυράδες  έδιναν ότι είχαν ευχαρίστηση. 
Ο ΑΡΚΟΥΔΙΑΡΗΣ έφευγε , και εμείς ακολουθούσαμε 
από πίσω του, μπροστά το ζώο πίσω ο αρκουδιάρης , 
γινόταν πολύς ντόρος , άλλο που δεν ήθελε ο αρκου-
διάρης, και όσο πολύς λαός τον ακολουθούσε τόσο 
ξακουστός και φήμη εκείνος αποκτούσε στην παρα-
κάτω γειτονιά του χωματόδρομου . 
ΚΑΙ ΞΑΝΑ τα ίδια και εμείς χαιρόμασταν είκοσι χρό-
νια είχαν περάσει ,  μετά την απελευθέρωση , με-
γαλώσαμε , τα ερωτήματα πολλά , πως γίνεται ένας 
λαός με παρελθόν πολιτισμό να μείνει σκλάβος τέσ-
σερις αιώνες, σε έναν άλλο λαό ,ένα ερώτημα που 
δεν θελήσαμε ποτέ να απαντήσουμε , που ποτέ δεν 
μάθαμε την πρόσφατη ιστορία μας . ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ , 
λησμονήσαμε , αποδεχτήκαμε , δεν διδαχτήκαμε …
Και τώρα βασιλεύει ξανά η δημοκρατία του αρκου-
διάρη , σήκω χόρεψε καλό μου , όπα , να και η κολο-
τούμπα , και η ζωή του ζώου συνεχίζεται. 

Vita Civilis
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Ποιους θεωρεί ικανότερους ο δήμαρχος Ναυπλίου 
για να «τρέξουν» θέματα της πόλης 

Οι έμπιστοι του Κωστούρου
Ανακοινώθηκαν επιτέλους τα 
ονόματα και των αντιδημάρ-
χων στο Ναύπλιο, οι οποίοι 
μέχρι τον Μάρτη του 2017, 
θα φροντίσουν να βγάλουν 
ασπροπρόσωπο τον δήμαρχο 
που τους τοποθέτησε σε αυτή 
τη θέση, αλλά κυρίως και να 
υπηρετήσουν την πόλη από τα 
πόστα που τους ανατέθηκαν. 
Ικανότεροι από τους συμβού-
λους της πλειοψηφίας για τις 
θέσεις των αντιδημάρχων, 
σύμφωνα με τις επιλογές του 
Δημήτρη Κωστούρου είναι οι: 
Γιώργος  Καχριμάνης, Δημή-
τρης Μπακέας, Ραφαήλ Μπα-
ρού, Γιώργος Μπουζαλάς, και 
Βαγγέλης Ψυχογιός.

Από αυτούς θα πληρώνονται οι 
τρεις: Δ. Μπακέας, Ρ. Μπαρού, 
Γ. Μπουζαλάς, ενώ οι άλλοι δύο 
θα προσφέρουν δωρεάν την 
βοήθειά τους και τις υπηρεσίες 
τους.
Αναπληρωτής δήμαρχου το-
ποθετείται ο αντιδήμαρχος 
Ραφαήλ Μπαρού και αρμόδιοι 
για την τέλεση Πολιτικών Γά-
μων είναι οι Γ.  Καχριμάνης και 
Δ. Μπακέας.
Οι αρμοδιότητες των αντι-
δημάρχων που θα παίρνουν 
αντιμισθία είναι οι εξής: Ο Δ. 
Μπακέας έχει την ευθύνη των 
Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Ρ. 
Μπαρού θα ασκεί την Κοινω-
νική Πολιτική του Δήμου και ο  

Γ. Μπουζαλάς έχει την ευθύνη 
για τα σκουπίδια, για τον κα-
θαρισμό των κοινόχρηστων 
χώρων, αλλά και την πολιτική 
προστασία.
Οι αρμοδιότητες των άλλων 
δύο αντιδημάρχων είναι: Ο Γ 
Καχριμάνης μεταξύ άλλων έχει 
την ευθύνη των οικονομικών 
θεμάτων και θα υπογράφει τα 
υπηρεσιακά έγγραφα αρμο-
διότητάς του, τα χρηματικά 
εντάλματα και τις επιταγές που 
εκδίδονται από την Δημοτι-
κή Ταμιακή Υπηρεσία και ο Β. 
Ψυχογιός έχει την ευθύνη των 
Τεχνικών Υπηρεσιών, και την 
εποπτεία της Διεύθυνσης Πο-
λεοδομίας.

Στο Ναύπλιο το οικόπεδο  μπροστά 
από τον Αγ. Αναστάσιο

Το επόμενο μεγάλο βήμα θα 
είναι η δημιουργία Συνεδρι-
ακού χώρου ή εν τέλει η δρο-
μολόγηση της αξιοποίηση του 
οικοπέδου μπροστά από την 
εκκλησία του Αγίου Αναστασί-
ου στο Ναύπλιο.
Όπως και να έχει η απόκτησή 
του συγκεκριμένου οικοπέ-
δου έκτασης 10 στρεμμάτων 
από τον δήμο Ναυπλίου έναντι 
συμβολικού τιμήματος βοηθά 
στον μακροχρόνιο σχεδιασμό 
του δήμου για την κάλυψη 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και διοικητικών 

αναγκών.
Η διαδικασία που είχε προα-
ναγγελθεί εδώ και καιρό επι-
σφραγίστηκε αυτή την εβδο-
μάδα από τον εντεταλμένο 
Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Ανδρέα 
Ταπραντζή και αναμένεται το 
επόμενο διάστημα να ολοκλη-
ρωθεί.
Σε καμία περίπτωση ωστόσο 
η συγκεκριμένη συμφωνία 
δεν πρέπει να λειτουργήσει ως 
τροχοπέδη στις αντιδράσεις 
του δήμου Ναυπλιέων για την 
επιχειρούμενη παραχώρηση 
σε ιδιώτες άλλων εκτάσεων 

(π.χ. Καραθώνα κλπ). 
  Περιχαρής πάντως ο δήμαρ-
χος Δ. Κωστούρος τόνισε ότι «η 
παραχώρηση των οικοπέδων 
αυτών στον δήμο, αποτελεί 
αναμφισβήτητα μια σημαντική 
κατάκτηση του Δήμου μας για-
τί είναι γνωστό ότι ήταν χρόνιο 
και πάγιο αίτημα η απόκτηση 
τους. Είναι σημαντικό το γεγο-
νός ότι ο Δήμος αποκτά ελεύ-
θερο χώρο, ώστε να προχωρή-
σει στην  κατασκευή σχολείων, 
συνεδριακών αιθουσών και 
πολυχώρων πολιτισμού που 
θα  καλύψουν τις ανάγκες του».
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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)

Υπάρχουν οι προδιαγραφές για να πετάξουν πολιτικά αεροπλάνα στηνΤρίπολη;

Τι γίνεται με την ασφάλεια πτήσεων;
Σε δεύτερη μοίρα έχουν μπει 
τα προβλήματα που υπάρχουν 
για να λειτουργήσει ως πολιτι-
κό το αεροδρόμιο της Τρίπο-
λης, τα οποία είχαν επισημαν-
θεί έντονα από τους ειδικούς 
σε πρόσφατη μελέτη του 2012 
που είχε κάνει η Καναδέζικη 
μελετητική εταιρεία ΙΒΙ Group.
Οι ανακοινώσεις σχετικά με την 
ΚΥΑ για την κοινή χρήση του 
αεροδρομίου της Τρίπολης ως 
πολιτικό και στρατιωτικό, δεν 
συνοδεύονταν με απαντήσεις 
για το πώς θα ξεπεραστούν τα 
ζητήματα ασφαλείας των πτή-
σεων που υπάρχουν.
Σύμφωνα με την παραπάνω 
μελέτη 3 ζητήματα εμποδί-
ζουν την λειτουργία του αερο-
δρομίου ως πολιτικού:
1)  Ο  σημερινός  διάδρομος 
του  αεροδρομίου έχει  τέτοια  
κατεύθυνση  που  είναι ακατάλ-
ληλη  για  πολιτικό Αεροδρό-
μιο, γιατί σε  απόσταση  3400  
μέτρων,  η γεωμορφολογία  
του εδάφους  δεν  επιτρέπει 
προσέγγιση ούτε καν μεσαίου 
τύπου πολιτικών αεροσκαφών. 
Η  ύπαρξη του ορεινού όγκου 
( δυτικοί πρόποδες του  όρους  
Χτενιάς ) που  βρίσκεται  ανά-
μεσα στους  οικισμούς  Μηλέ-
ας και Λουκά λόγω  του  ύψους  
του ( 920 μ.) γίνεται αποτρε-
πτικός  παράγοντας για  την 
λειτουργία  ως  πολιτικού  αε-
ροδρομίου  με  την σημερινή 
κατεύθυνση του  διαδρόμου.
2)  Το  μήκος  του  σημερινού  
διαδρόμου  που  είναι  1900  
μέτρα δεν  επαρκεί για  τις  ανά-
γκες  ενός  σύγχρονου αερο-

δρομίου και  απαιτείται  άλλος 
διάδρομος μήκους 2500 μ., με  
δυνατότητα  μόνον  προς βορ-
ράν τέτοιας  επέκτασης.
3)  Ο  διάδρομος επειδή  έχει  
σχεδιασθεί  με  προδιαγρα-
φές στρατιωτικού  αεροδρο-
μίου δεν έχει  τα  αναγκαία  
γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
αντοχής, για τις  απαιτούμενες  
προδιαγραφές  ενός  πολιτικού  
αεροδρομίου κυρίως όσον 
αφορά το πάχος του σκυροδέ-
ματος  θεμελίωσης.
Όπως επισημαίνει ο Πρώην 
πρόεδρος Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου 
Γιώργος Πουλοκέφαλος που 
δημοσιοποίησε τα στοιχεία 
αυτά, η  τελική πρόταση όπως 
της ΙΒΙ Group στην μελέτη εφι-
κτότητας αφορούσε επί της 
ουσίας ένα νέο Αεροδρόμιο. 
Το  οποίο θα  διαθέτει πέραν 
των σύγχρονων νέων απα-

ραίτητων  κτιριακών εγκατα-
στάσεων, το  κυριότερο έναν 
εντελώς νέο διάδρομο μήκους 
2,5 Κm,  ο  οποίος  για  να  πα-
ρακάμπτονται κατά τις  προ-
σγειώσεις και  απογειώσεις  οι  
υπάρχοντες ορεινοί όγκοι που 
προαναφέρθηκαν και θα  έχει 
τέτοιο σχεδιασμό που θα δημι-
ουργεί γωνία  7 μοιρών  προς 
τα  αριστερά  σε  σχέση  με  τον  
σημερινό υπάρχοντα διάδρο-
μο.
Όσον  αφορά  το  κόστος της  
επένδυσης αυτή προϋπολογί-
στηκε  στο ύψος των 120  εκ. 
Ευρώ περίπου, συμπεριλαμ-
βανομένων των νέων απαλ-
λοτριώσεων  που  απαιτούνται  
κυρίως  για  τον νέο  διάδρομο. 
Το  δε κόστος λειτουργίας του 
πολιτικού αεροδρομίου προ-
εκτιμήθηκε ότι θα ανέρχεται  
στα 2,2  εκ. ευρώ  ετησίως.

Και αντιδράσεις
Εντωμεταξύ, φουντώνουν και 
πάλι οι αντιδράσεις από την 
πλευρά της Μεσσηνίας που 
δεν βλέπει με καθόλου καλό 
μάτι τις εξαγγελίες για την λει-
τουργία του αεροδρομίου της 
Τρίπολης ως πολιτικού.
Ήδη ο δήμαρχος της Καλαμά-
τας Παναγιώτης Νίκας μπαίνει 
μπροστάρης και καλεί όλους 
τους αιρετούς της Μεσσηνί-
ας να εκφράσουν ευθέως την 
άποψή τους γι’ αυτό το θέμα. 
Μάλιστα με δήλωσή του ο δή-
μαρχος της Καλαμάτας θέτει 
μια σειρά ερωτημάτων:
«Το ορθό και το λογικό δεν 
είναι να ολοκληρώνουμε τις 
στοιχειώδεις υποδομές σ’ ένα 
αεροδρόμιο (Καλαμάτας) πριν 
φτιάξουμε το άλλο (Τρίπολη);
Από ποια μελέτη (τεχνική, οι-
κονομική κ.λπ.) προκύπτει η 
ανάγκη λειτουργίας αεροδρο-

μίου (Τρίπολη) σε μισή ώρα 

απόσταση (Καλαμάτα);

Η επιλογή της διαδικασίας 

ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου – 

Ιδιωτικού Τομέα) σημαίνει ότι 

και το κράτος πρέπει να βάλει 

χρήματα. Δηλαδή, για το αε-

ροδρόμιο της Τρίπολης υπάρ-

χουν χρήματα και γι’ αυτό της 

Καλαμάτας δεν υπάρχουν;

Οι χθεσινές ανακοινώσεις για 

το αεροδρόμιο της Τρίπολης, 

όποια στόχευση κι αν έχουν, 

δεν μπορεί να είναι αποδεκτές 

και, δυστυχώς, αποδεικνύουν 

πως η οικονομική κρίση σε τί-

ποτε δεν μας έχει διδάξει (προ-

γραμματισμός, διαχείριση πό-

ρων, αιτιολόγηση αποφάσεων 

κ.λπ.)».
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Η ομάδα των ένοπλων ανταρτών συνομιλούσε έντονα με 
τον Προκόπη έξω από την πόρτα του σπιτιού του στην 
περιοχή Γούναρη. 
-Σας είπα, δεν γνωρίζω που είναι, έχω να τον δω χρόνια. 
Δεν ξέρω πως έμπλεξε με τους ταγματασφαλίτες. 
Τελευταία φορά που τον είδα γύρισε ήρωας από το μέτωπο 
της Αλβανίας με τρία παράσημα! 
-Εκεί που έμπλεξε θα το φάει το κεφάλι του και μαζί 
μπορεί να φάει και εσάς. 
-Καπετάνιε κάποιος είναι πάνω στους βράχους ( φώναξε 
ένας νεαρός αντάρτης που παρακολουθούσε τον χώρο, μια 
σκιά λούφαξε μέσα στους βράχους.) 
-Ρίχτε στο παλιοτόμαρο, ( δυο όπλα σημάδευαν το ύψωμα 
στους βράχους, με μια 
αστραπιαία κίνηση 
βουτά και τα δυο όπλα 
ο Προκόπης). 
-Ρε είσαστε με τα 
καλά σας, ο μικρός 
ο Νίκος είναι, τον 
είχα στείλει να 
γυρίσει τα πρόβατα 
από τον Αραμπά. 
Τρελαθήκατε μωρέ; 
Θα παίξετε τον μικρό, 
τι σας έφταιξε; Νίκο 
βγες έξω να σε δούνε. 
Ο εννιάχρονος Νίκος 
όταν άκουσε την 
φωνή του πατέρα του, 
θάρρεψε και βρήκε 
στο ύψωμα. Τον είδε 
και ο καπετάνιος της 
ομάδας, κατάλαβε το 
λάθος. 
-Εντάξει Προκόπη, σε 
πιστεύω αλλά αν ποτέ 
τον δεις τον μεγάλο 
σου, πες του ότι εκεί 
που έμπλεξε είναι 
χαμένος. 
Ο μικρός Νίκος φοβισμένος , έτρεξε στην αγκαλιά του 
πατέρα  του. 
-Άντε Νικολάκη να τελειώσει τούτο το κακό γιατί το βλέπω 
στο τέλος να καταλήξουμε σε εμφύλιο πόλεμο. Ποτάμι θα 
γίνει το αδελφικό αίμα και θα μας πνίξει. Αύριο να πάς το 
μεσημέρι φαγητό του Φώτη στην πλαγιά που φυλάει τα 
πρόβατα, εγώ πρέπει να κατέβω στην πόλη. 
Την άλλη μέρα ο Προκόπης έφυγε για το Άργος και ο 
μικρός Νίκος θα έπρεπε να πάει φαγητό στον αδελφό του 
τον Φώτη. Ήταν 17 Μαΐου 1944, μια λαμπερή δροσερή 
ανοιξιάτικη μέρα. Η μάνα του η Γαρυφαλλιά πρόσεξε ένα 
μαύρο κοράκι που έκοβε βόλτες γύρω από τον βράχο που 
είχε κρυφτεί χτες ο Νίκος. 
-Νικούλη να προσέχεις στο δρόμο. Τούτο το μαύρο κοράκι 
δεν είναι καλό σημάδι, κάτι κακό θα γένει. ( Μουρμούρισε 
μέσα από τα δόντια της για να μην τρομάξει ο μικρός. Όταν 
ο μικρός ήταν σε μακρινή  απόσταση πήρε ένα λιθάρι, 
πετροβόλησε το μαύρο πουλί. Αλλά εκείνο εκεί σα να μην 
συνέβαινε τίποτα κοίταζε προς την χαράδρα ανάμεσα στα 
δυο βουνά.) 
Δεν είχαν βάλει μια μπουκιά  στο στόμα τους ο Νίκος και ο 
Φώτης όταν άκουσαν την ριπή ενός πυροβόλου να γαζώνει 
με θόρυβο την ησυχία και να υφαίνει ξαφνικούς θανάτους. 
Μετά ακούστηκε η χαρακτηριστική, μια προς μια βολή.
-Φωτάκο, Γερμανοί, τάγμα θανάτου, σκοτώνουν έναν προς 
ένα πατριώτες. 
-Λες να είναι και ο πατέρας μας…..
-Αποκλείεται ο πατέρας έχει πάει στο Άργος. Όταν γυρίσει 
θα στρίψει από του Σπανού το Χάνι αριστερά για Γούναρη. 
Οι ντουφεκιές ακούγονται κάτω στην ρεματιά, από την 
γέφυρα της Φρέγκαινας. 
Η Γαρουφαλλιά το αισθάνθηκε το θανατερό μαντάτο να 
έρχεται, το κοράκι περίμενε. Σε μια από τις ελάχιστες 

φορές που ο άντρας της ο Προκόπης άλλαξε το 
συνηθισμένο του δρομολόγιο έπεσε σε μπλόκο Γερμανών. 
Ήταν και αυτός μέσα στο απαραίτητο νούμερο που έπρεπε 
να συμπληρωθεί για τα αντίποινα των Γερμανών. Χάθηκε η 
κολόνα του σπιτιού και η προστασία τους. Ποιος θα άνοιγε 
τα μπράτσα του για να τους προστατέψει από τις αδέσποτες 
επιθέσεις από εδώ και από εκεί;  Και το κακό δεν άργησε 
να γίνει. Ο μεγάλος αδελφός «χαμένος» εδώ και χρόνια 
από το σπίτι, από ήρωας του αλβανικού μετώπου βρέθηκε 
συνεργάτης των Γερμανών, ταγματασφαλίτης. Τώρα 
ήταν σειρά τους να πληρώσουν βαριά αντίποινα λίγο 
μετά τα σαράντα του πατέρα τους. Ομάδα ανταρτών καίει 
το σπίτι τους και την μάνα με τα δυο μικρά παιδιά τα 

πιάνουν αιχμαλώτους. 
Προφανώς για να 
εκβιάσουν την 
παράδοση του 
μεγάλου αδελφού η 
για να εκδικηθούν 
κάποια δράση του. 
Ήξεραν την αιτία 
για την οποία τους 
έπιασαν αιχμαλώτους 
δεν γνώριζαν τον 
ακριβή λόγο, ούτε 
την πιθανή κατάληξη 
τους.  Η αδελφή τους 
η Φροσύνη, δούλευε 
στα χωράφια, δυο 
βουνά πιο πέρα από 
εκεί που τους πήγαν. 
Τα κακά μαντάτα 
την βρήκαν με το 
ξινάρι στα χέρια στην 
περιοχή Μπούγα. 
-Φροσύνη πιάσανε 
την μάνα και τα 
αδέλφια σου, για 
αντίποινα….

Πως σταματά ο χρόνος στο βίντεο όταν πατάμε το κουμπί 
έτσι έμεινε μετέωρο το αγροτικό εργαλείο για λίγα 
δευτερόλεπτα στα χέρια της, το κατέβασε με πολύ δύναμη 
και το παράτησε στο χωράφι. 
-Που τους έχουν; 
-Στην Εξοχή, στο στρατόπεδο. 
-Φεύγω, πάω και εγώ μαζί τους. 
-Είσαι τρελή; Θα σε κομματιάσουν. Δεν ξέρεις τι άχτι 
έχουν τον μεγάλο σου τον αδελφό!
Χωρίς να σκεφτεί τίποτα άλλο, χωρίς κανένας να μπορεί 
να την σταματήσει ξεκίνησε με τα πόδια, νεαρή κοπέλα 
τότε, αψηφώντας τους κινδύνους και περνώντας τρία 
βουνά έφτασε στο στρατόπεδο των ανταρτών. Στην πύλη 
φύλαγε σκοπός ένας νέος αντάρτης. Από μακριά είδε την 
όμορφη περδικόστηθη κοπέλα να βαδίζει βιαστικά προς 
το στρατόπεδο. Όσο τον πλησίαζε τόσο πιο όμορφη του 
φαινόταν, γέμιζε το μυαλό του δροσιές δεν χόρταινε να 
την βλέπει. Αλλά ξαφνιάστηκε όταν σταμάτησε απότομα 
μπροστά του και με έντονο ύφος του είπε.
-Συναγωνιστή, ήρθα να πεθάνω μαζί με τα αδέλφια μου!!! 
Ο νεαρός αντάρτης σάστισε, του πήρε μερικά 
δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει ότι ετούτο το 
ομορφοκόριτσο  ήρθε με τέτοιο θάρρος να παραδοθεί. 
-Κάτσε, να … να … πάω να μιλήσω με τον καπετάνιο.
Με σκυφτό το κεφάλι γύρισε το παλικάρι και την οδήγησε 
στο δωμάτιο που ήταν ο καπετάνιος του στρατοπέδου. 
-Και τι θες εσύ λοιπόν κοπελιά; 
-Πιάσατε την μάνα μου και τα δυο μικρά αδέλφια μου, 
κάψατε και το σπίτι. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα και δεν με 
νοιάζει τι έκανε ο άλλος, χρόνια έχουμε να τον δούμε. Αν 
τους σκοτώστε και εγώ μαζί τους.
-Τα ίδια μας είπε και η μάνα σου. ( Ο καπετάνιος  θαύμασε 
το βλέμμα της, ξάστερο αετίσιο, όταν έλεγε ότι ήθελε να 
πεθάνει μαζί με τα αδέλφια της το εννοούσε.) 

-Ούτε τρίμηνα δεν προλάβαμε 
να κάνουμε του πατέρα μας. Άμα 
είναι,… να μας βάλετε όλους μαζί σε 
ένα τάφο. 
-Πότε πέθανε ο πατέρας σου; 
-17 του Μάη, οι Γερμανοί φασίστες 
τον έφαγαν.
Ο καπετάνιος έμεινες βουβός. Το ένοιωθε ότι πολλές φορές 
το αίμα που χυνόταν ήταν άδικο. Μέσα του ένοιωθε και 
αυτός το ποτάμι του εμφυλίου να φουντώνει πριν ακόμα 
φύγουν οι Γερμανοί από την πατρίδα. Μόλις είχε τελειώσει 
την ακαδημία δεν πρόλαβε να διδάξει. Πολέμησε στην 
Αλβανία, βγήκε νωρίς στο βουνό για την πατρίδα και 
για μια καλύτερη κοινωνία. Αν θέλουμε ένα καλύτερο 
κόσμο πρέπει να μπήξουμε βαθιά το μαχαίρι, μέχρι το 
κόκκαλο χωρίς συναισθηματισμούς. Θα γίνουν και λάθη 
δεν γίνεται αλλιώς, αλλά δεν πρέπει τα λάθη να ξεπερνούν 
το μέτρο του ανθρώπου, έλεγε συχνά στους αντάρτες του. 
Τώρα μπροστά σε αυτή την θαρραλέα κοπέλα έβλεπε 
ότι αν επέβαλε μια μεγάλη ποινή στην οικογένεια της 
θα ξεπερνούσε το ανθρώπινο όριο. Άνθρωποι με τέτοιο 
απίστευτο θάρρος σαν την Φροσύνης και αταλάντευτη 
πίστη στις αξίες της ήταν η μαγιά για την καινούργια 
κοινωνία που ονειρευόταν να χτίσει μαζί με τους 
συντρόφους του. Στο δωμάτιο επικρατούσε μια σιωπή 
θανάτου, ο καπετάνιος έπρεπε να πάρει μια απόφαση ζωής 
ή θανάτου. 
-Εντάξει! Να φύγετε. Πήγαινε να φωνάξεις την μάνα και τα 
αδέλφια της. 
Το πρόσωπο του νεαρού αντάρτη που την συνόδευε έλαμπε 
από χαρά. Κατάλαβε ότι ο καπετάνιος του πήρε μια γενναία 
και σωστή απόφαση. Η Γαρυφαλλιά με τον Νίκο και τον 
Φώτη κρεμασμένους στην ποδιά της μπήκαν στο δωμάτιο. 
Ξαφνιάστηκαν όταν είδαν και την Φροσύνη, έβαλαν στο 
νου τους τα χειρότερα. Έπεσαν όλοι μαζί σε μια αγκαλιά. 
Πριν προλάβουν να ξηγηθούν τους μίλησε ο καπετάνιος. 
-Μπορείτε να φύγετε, πάρτε και αυτό το χαρτί, δεν 
πρόκειται να σας ενοχλήσει κανείς με αυτό σε όσα μέρη 
ελέγχουμε εμείς. Μπορείτε να πάρετε και το γαϊδούρι σας. 
-Συναγωνιστή θέλω και κάτι ακόμα ( του είπε η Φροσύνη 
και αγνοούσε τα έντονα βλέμματα της μάνα της, να φύγουν 
μια ώρα νωρίτερα από εκεί). 
-Λέγε τις θες πάλι ( της είπε με αυστηρό ύφος). 
-Να πάρουμε και μια κλαδευτήρα, να κόβουμε κανά ξύλο, 
σε λίγο θα μπει ο χειμώνας. 
-Άντε πάρε και την κλαδευτήρα. 
Ένα μικρό χαμόγελο γράφτηκε στα χείλη του καπετάνιου, 
ο νεαρός αντάρτης τρία χρόνια μαζί του δεν το είχε δει 
ποτέ να χαμογελάει. Κοιτούσε με θαυμασμό την μαχητική 
κοπέλα που έκανε τον καπετάνιο του να χαμογελάσει. 
Η μάνα με τα δυο παιδιά ακόμα να κρατιόνται στην 
ποδιά της, την Φροσύνη να κρατά πολεμικό λάφυρο την 
κλαδευτήρα, το γαϊδουράκι να ακολουθεί ξοπίσω τους 
βγήκαν από το στρατόπεδο. Κέρδισαν μια σημαντική μάχη 
αλλά ο πόλεμος της επιβίωσης δεν είχε τελειώσει ακόμα….

*Κοιτώντας τις  εβδομαδιαίες υποχρεώσεις στην Πέμπτη 
25 Σεπτεμβρίου, βρήκα το όνομα Λωξάντρα. Από τότε που 
είδα την ασπρόμαυρη Λωξάντρα με την Μπέτυ Βαλάση 
αμέσως έδωσα το όνομα αυτό παρατσούκλι στην αδελφή 
του πατέρα μου, την Φροσύνη. Κάθε 25 του Σεπτέμβρη 
μνήμη της οσίας Ευφροσύνης έπαιρνα την αγαπημένη 
μας Λωξάντρα κατά το παρατσούκλι της για τα χρόνια 
πολλά. Αν και ίδια λείπει από τον κόσμο των ζωντανών 
, το ημερολόγιο μου «αρνείται» να την διαγράψει από 
την μνήμη. Η ιστορία είναι αληθινή και η πράξη της 
πραγματική, μου την διηγήθηκε η ίδια και ο πατέρας μου, 
χωρίς απαιτήσεις μίσους και εκδίκησης από και προς 
κανένα. Μόνο να μην τα ζήσετε αυτά εσείς, έτσι τέλειωναν 
πάντα αυτή την ιστορία. Γράφτηκε για τις 25 Σεπτέμβρη 
έτσι σαν χρόνια πολλά…. για την καλή μας κυρά 
Λωξάντρα – Φροσύνη.
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Η απέναντι όχθη του Βασίλη Καπετάνιου

Συναγωνιστή, ήρθα να πεθάνω μαζί με τα αδέλφια μου!!!
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Μετάβαση;
Πάμε την πρόβα

πάλι από την αρχή.
Γ. Φακορέλλης, Ας ήταν πρόβα

 
Ο νεοελληνικός, μεταπολιτευτικός, συντηρητικός πληθωρισμός, όπου η αλή-
θεια κρύβει μύθους και οι μύθοι κρύβουν αλήθειες, όπου το απατηλό ενσω-
ματώθηκε στο εφήμερο και η ψευδαίσθηση θολώνει την πραγματικότητα, 
όπου η εθνική συνείδηση πνίγεται μέσα στο βαλκανικό της παρελθόν, όπου ο 
αντισυστημικός λαϊκισμός υποτάσσεται στους κανόνες του φιλελευθερισμού 
της αισιοδοξίας και όπου όλοι αυτo-αλληλο-βαυκαλίζονται, έφτασε στα όριά 
του.
Οι «αστικοί ήρωες» ξεχάστηκαν στα σκονισμένα κάδρα, οι κληρονόμοι της 
αριστερής αντι-ρεαλπολιτίκ προδίδουν το παρόν για να μείνουν πιστοί στο 
παρελθόν, οι κολωνακιώτικες παρέες καφενοφιλολογούν δίχως πλέον ακρο-
ατές παραμυθιών και παραμυθίας, οι ένθεν/κακείθεν κορώνες «αυτοδικαίω-
σης» δεν πείθουν.
Ο ιός των πιθήκων, ο αταβισμός των πρωτόγονων ενστίκτων, η άναρθρη και 
ά-λογη πολιτική ρητορεία των άκρων και των ακραίων τεντώνει επικίνδυνα 

το ήδη φθαρμένο σκοινί της δημοκρατίας.
Ιθαγενείς και ανιθαγενείς, οικονομημένοι και ανοι-
κονόμητοι, διατιμημένοι και «υπεράνω», ακραιφνείς 
και μιασμένοι πρέπει να αναστοχαστούν, μόνοι τους 
ή από κοινού.
Όταν απομυθοποιούμε χωρίς να’ χουμε τη δύναμη 
να μυθοποιούμε, όταν δραματοποιούμε εν γνώσει 
ότι πρόκειται για φάρσα, όταν συμφιλιωνόμαστε 
με το Κακό για να κρύψουμε τις κακές μας πλευρές, 
όταν δηλητηριάζουμε οικειοθελώς το νερό που πί-
νουμε, τότε δεν θα μείνει κανείς να διηγηθεί στις επό-
μενες γενιές το τέλος του story.
Αναρωτιέμαι πώς γίνεται να έχουμε:
Πατρίδα χωρίς δημοκρατία,
δημοκρατία χωρίς ελευθερία,
εθνική στρατηγική χωρίς ανάπτυξη,

αναδημιουργία με μελαγχολία,
συγκυριακές επιτυχίες με κλειστά χαρτιά
εφήμερη «άνοιξη» με άκαρπους ανθούς
διαφωτισμό με στερεότυπα.
Πώς ανεχόμαστε:
Μαρτυρίες χωρίς μάρτυρες
κόλπα και τρία χωρίς μάγους
κόμματα χωρίς συμβολισμούς.
 
Τί περιμένουμε άραγε;
Η «φωνή του λαού» έχει χάσει τη δύναμή της.
Οι ντουντούκες των κομμάτων, όσο ακόμα αντηχούν, μόνο παράσιτα εκπέ-
μπουν. Ουδείς ισχυρίζεται ότι εκφράζει τη ματιά του μέλλοντος στο παρόν. 
Όλοι κλείνουν τα μάτια στο παρόν γιατί φοβούνται το μέλλον. Καθώς το «και-
νούργιο» εξακολουθεί να κρύβεται μέσα στο παλιό, μόνο μια ελπίδα μας έχει 
απομείνει: το μέλλον των παιδιών μας να σαρώσει το δικό μας παρόν δίχως 
να μας ρωτήσει.
 
Υ.Γ.1: Ο δολοφόνος του δολοφόνου είναι δολοφόνος. 
Υ.Γ.2: Τα δικαιώματα αναφέρονται και αφορούν κυρίως στους παραβάτες του 
νόμου, τους εγκληματίες, τους «κακούς». Δεν νοείται κανένας συμψηφισμός 
«ειδεχθούς εγκληματία – κρατικής εκδίκησης».
Υ. Γ.3: Η σημερινή έκρηξη βίας είναι κάτι που θα έπρεπε να αναμένουμε. Εί-
ναι παιδί της ανομίας και της έλλειψης οριοθετήσεων. Το χειρότερο είναι πως 
αυτός που ασκεί βία εναντίον κάποιου με τον οποίο διαφωνεί δεν έχει συνεί-
δηση της εγκληματικής του πράξης, αλλά θεωρεί πως αυτό που κάνει είναι 
άσκηση δικαιώματος. Και αυτή είναι η μεγάλη στρέβλωση της δημοκρατίας 
από τη μεταπολίτευση και εξής. Μετά το 1974 θεωρήσαμε – εκ του πονηρού 
ή εξ αφελείας – πως υπάρχει δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνία χωρίς όρια. 
Πολλοί θεωρούν πως έχουν μόνο δικαιώματα, πως μπορούν με τον δικό τους 
τρόπο να βρουν το δίκιο τους, χωρίς να αναγνωρίζουν κοινωνικά συμβόλαια, 
πολιτική συναίνεση ή δημοκρατικούς θεσμούς. Άρα νόμος είναι το δίκιο του 
καθενός. Την έλλειψη ορίων έρχεται να συνδράμει η γενικευμένη ανομία.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να βγούμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο, καθώς 
δεν πρόκειται για τον παροξυσμό ή την αγανάκτηση ενός ή μερικών ατόμων 
αλλά για μια κουλτούρα που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Η βία 
δοξολογήθηκε ακόμη και από τους πολιτικούς.  Αποδειχθήκαμε αδύναμοι να 
διαχειριστούμε την ελευθερία μας. Και φτάσαμε στα άκρα, αν και θεωρώ πως 
θα δούμε χειρότερα φαινόμενα στο μέλλον. Το πολιτικό σύστημα προσπαθεί 
να ενοχοποιήσει τους άλλους και οι άλλοι το σύστημα. Φαύλος κύκλος συ-
γκρούσεων και αίματος.

13-04-2014
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Του Γιάννη 
Πανούση, 
καθηγητή 
Εγκληματολογί-
ας στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
Κρανίδι 23/09/2014
Δήμος Ερμιονίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ερμιονίδας και το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και 
του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του 
Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ερμιονίδας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενι-
κής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜ-
ΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ερμιονίδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα 
προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας (βλ. πίνακα προγραμμάτων). 
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προ-
έλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-
ση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα 
Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» 
ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς πόρους .
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Δήμου Ερμιονίδας (κτίριο υπηρεσιών 
ΟΑΕΔ, έναντι του δημοτικού καταστήματος Κρανιδίου)
Τηλ. 2754360015,6945900124 
email: kdvmermionidas@gmail.com
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 24/10/2014- Ώρες:10:00-13:00
Yπεύθυνος Εκπαίδευσης: Στέφανος Πόθος
Υπεύθυνος Οργάνωσης: Aντώνιος Κυρίτσης
Υπεύθυνος Προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας: Iωάννης Δημαράκης, Αντιδήμαρχος 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Μετά από πρωτοβουλία του 
δήμου Ερμιονίδας, ξεκίνησε 
τον Ιανουάριο του 2014 η λει-
τουργία του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Δήμου Ερμιονίδας.
Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
δίνουν τη δυνατότητα στους 
δήμους να οργανώνουν δωρε-
άν εκπαιδευτικά προγράμματα 
που απευθύνονται σε όλους 
του ενήλικες πολίτες. Η πρά-
ξη «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
Δήμου Ερμιονίδας» υλοποιεί-
ται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» και συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και 
από εθνικούς πόρους.
Σκοπός του ΚΔΒΜ Δ. Ερμιονί-
δας είναι να καλύψει τις μαθη-
σιακές ανάγκες των ενήλικων 
κατοίκων της Ερμιονίδας. Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα 

αποσκοπούν στη προσαρμογή 
των πολιτών σε ένα συνεχώς 
εξελισσόμενο κοινωνικοοικο-
νομικό χώρο, την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων πρόσβασης τους 
στην αγορά εργασίας και τη 
συμμετοχή τους στην κοινωνία 
της γνώσης και της πληροφο-
ρίας.
Κατά την πρώτη περίοδο 
λειτουργίας του ΚΔΒΜ Δ. 
Ερμιονίδας, πραγματοποιή-
θηκαν συνολικά δέκα εκπαι-
δευτικά τμήματα (Γερμανικά 
για τον Τουρισμό, Γαλλικά για 
τον Τουρισμό, Διαχείριση Δια-
προσωπικών Σχέσεων, Αγρο-
τικής Επιχειρηματικότητας, 
Πρώτες Βοήθειες-Αγωγή Υγεί-
ας) που αντιστοιχούσαν σε 
διάφορες θεματικές ενότητες. 
Συνολικά 105 εκπαιδευόμενοι 
παρακολούθησαν επιτυχώς τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και 
θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς 

παρακολούθησης.
Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το Δήμο Ερμιονί-
δας για το αμείωτο ενδιαφέρον 
που επέδειξε, όσον αφορά την 
ορθή λειτουργία του ΚΔΒΜ. 
Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστή-
σω την πρώην διευθύντρια του 
Γυμνασίου Κρανιδίου κα. Ρο-
μπότη Ασημίνα, για την άριστη 
συνεργασία και τη φιλοξενία 
των παραπάνω εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στο Γυμνάσιο 
του Κρανιδίου.
Στο προσεχές διάστημα θα 
υπάρξει νέα περίοδος αιτήσε-
ων ώστε να σχηματιστούν νέα 
εκπαιδευτικά τμήματα, που θα 
υλοποιηθούν το χειμερινό εξά-
μηνο του εκπαιδευτικού έτους 
2014-2015.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΔΒΜ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25

1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25

1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25

1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25

1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25

2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25

2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25

2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25

2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25

2.11 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 15

3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50

3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25

3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50

3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25

4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25

4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25

4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25

4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50

4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 50

4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 50

4.16 Βασικά Γαλλικά Α2 50

4.17 Βασικά Γερμανικά Α1 50

4.18 Βασικά Γερμανικά Α2 50

4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50

4.20 Βασικά Ιταλικά Α2 50

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ  

5.1
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής 25

5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25

5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25

5.4 Διαχείριση χρόνου 25

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25

5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ  

6.1 Ιστορία της Τέχνης 25

6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50

6.3 Φωτογραφία 25

6.4 Κινηματογράφος 25

6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50

6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50

6.7 Εργαστήρι μουσικής 50

6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ  

7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50

7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50

7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο 10

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Θρησκευτικός, Πολιτιστικός  
τουρισμός 12

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γα-
στρονομικός τουρισμός 12

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός 12

Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών 
υπηρεσιών 25

6. Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες 25

7. Άθληση στην Τρίτη Ηλικία 25

8. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας 15

9. Αρχιτεκτονική κήπων 25

10. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη κινηματογράφου 25

11. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη λογοτεχνίας 25

12. Τοπική κοινότητα μάθησης: Λέσχη θεάτρου 25

13.
Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 25

14. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25

15.
Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις και δικαιώματα 
των κατοίκων τοπικής κοινωνίας 25

16. Διαχείριση στερεών αποβλήτων 25

17. Εκμάθηση γραφής BRAILLE σε άτομα με προβλήματα όρασης 50

18. Εργαστήρι χειροτεχνίας 50

19. Εργαστήρι κηροπλαστικής 50

20. Εργαστήρι κεραμικής 50

21. Θεατρολογία 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΓΙΑ   8Η   ΣΥΝΕΧΗ  ΧΡΟΝΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ 
  ΠΑΡΕΧΕΙ  ΙΣΑΞΙΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
( Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ )
 Ο  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ :

  - ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ , ΣΤΟ Ε. Π. Α. Λ ,
ΣΤΑ ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ Ι. Ε. Κ
- ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ
 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
-ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Υ/Ε)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ :  ΤΗΛ . 27540-21479
ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  6936618258  ΚΑΙ  6971566617
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Τάσου Λάμπρου. 
Δημοτικός
Σύμβουλος, 
Καθηγητής - 
Εκπαιδευτής

Όπως όλοι γνωρίζεται 
στον τόπο μας, στον 
Δήμο Ερμιονίδας στα 
πλαίσια του θεσμού της 
εκπαίδευσης ενηλίκων, 

λειτουργούν δύο σημαντικές δομές με πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη στην τοπική κοινωνία.
Από την σχολική χρονιά 2006-2007 λειτουργεί το Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας ως παράρτημα του Σ.Δ.Ε. Ναυπλίου, 
στο Γυμνάσιο του Κρανιδίου. Στα επτά χρόνια λειτουργί-
ας του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία σε περίπου ογδόντα 
άτομα να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότη-
τες και το σημαντικότερο να τους απονεμηθεί το Απολυ-
τήριο Γυμνασίου, το απαραίτητο πιστοποιητικό που τους 
κατοχυρώνει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Υ/Ε). 
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στηρίχθηκε από την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση αλλά και τους φορείς της σχολικής κοι-
νότητας του Γυμνασίου Κρανιδίου και ευρύτερα από τους 
κοινωνικούς φορείς του τόπου μας.
Είναι πολύ σημαντικό οι ενήλικες-κάτοικοι του δήμου μας 
οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις γυμνασιακές τους 
τάξεις, να τολμήσουν, να αξιοποιήσουν τη δεύτερη ευκαι-
ρία που τότε παρουσιάζεται, να την εκμεταλλευτούν και 
να ανοίξουν νέους ορίζοντες στη ζωή τους. Πάντα πρέπει 
να αξιοποιούμε τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μας, στην 
εκπαίδευσή μας, για την κατοχύρωση των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων μας.
Επίσης στο δήμο μας, με ομόφωνη απόφαση του δημοτι-
κού μας συμβουλίου, το έτος 2013 προχωρήσαμε σε συ-
νεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

στην ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού Κέντρου Δια 

Βίου Μάθησης στο Κρανίδι.

Ήδη την άνοιξη του 2014 υλοποιήθηκε με επιτυχία ο πρώ-

τος κύκλος μάθησης στο οποίο συμμετείχαν περίπου 140 

εκπαιδευόμενοι και ολοκλήρωσαν με επιτυχία την παρα-

κολούθηση γύρω στα 105 άτομα.

Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης είναι ένας κοινω-

νικός θεσμός που μέσα από το οποίο μπορούμε να πετύ-

χουμε:

Τη συνεχή κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση.

Την αναζήτηση νέων δεξιοτήτων-ικανοτήτων.

Τη συνέχιση του εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Την ανάδειξη μίας ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας 

του τόπου μας.

Την ανάκτηση γνώσεων απαραίτητων στην υπάρχουσα 

κοινωνική, οικονομική συγκυρία.

Μέσα στον Οκτώβριο θα ανακοινωθούν όλα τα προγράμ-

ματα που θα αφορούν τον 2ο κύκλο μάθησης για το 2014 

(περίοδο Οκτώβρη-Δεκέμβρη του 2014). Σε αυτήν την 

πρόσκληση απαιτείται να ανταποκριθούμε όλοι. Αξίζει 

να αξιοποιήσουμε τους νέους θεσμούς της «εκπαίδευσης 

ενηλίκων» που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο δήμο μας. 

Απαιτείται όλοι οι φορείς να συνεργαστούν (Δήμος Ερμιο-

νίδας, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Σχολική Κοινότητα, Κοινωνικοί Φορείς) 

για να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες δια βίου 

μάθησης στους εκπαιδευόμενους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτείται να πρωταγωνιστεί 

στους νέους κοινωνικούς δεσμούς που δημιουργούν νέα 

δεδομένα στη τοπική μας κοινωνία. Ας υπηρετήσουμε 

τον τόπο μας στηρίζοντας με όλες μας τις δυνάμεις τους 

σύγχρονους θεσμούς της εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Κοινωνικό
φροντιστήριο 
στο Ναύπλιο

Ξεκίνησαν χθες τα μαθήματα στο 

«Κοινωνικό Φροντιστήριο» στο 

Ναύπλιο. Η πολύ πετυχημένη αυτή 

δομή αλληλεγγύης θα ανακουφίσει 

αρκετά τις οικογένειες των οποίων 

τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και 

δεν μπορούν δυστυχώς να τα στεί-

λουν σε φροντιστήριο. Ήδη περίπου 

20 καθηγητές από διάφορες ειδικό-

τητες, φιλόλογοι, φυσικοί, χημικοί, 

μαθηματικοί, θα   κάνουν και φέτος 

μαθήματα αφιλοκερδώς στα παιδιά.

Τα μαθήματα θα γίνονται και φέτος 

στον χώρο του πρώτου Γυμνασίου 

Ναυπλίου.

Εγγραφές γίνονται δεκτές έως τις 

30/09/2014,στο γραφείο πρωτόκολ-

λου στο Δημαρχείο Ναυπλίου.  

Γιορτή στο δρόμο
Αυτό το Σάββατο στις 7:30 - 10 το 
βράδυ οργανώνεται μια  γιορτή 
στον πεζόδρομο της Οδού Κοκκί-
νου (απέναντι απ’ το καφέ CIRCULO. 
Θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά 
οι μεγάλοι (2ΜΧ3Μ) τρίπτυχοι πίνα-
κες που θ’ αναρτηθούν και θα δια-
κοσμήσουν τα παιδικά δωμάτια των 
νοσοκομείων Ναυπλίου κι Άργους. 
Οι πίνακες αφιλοκερδώς δημι-
ουργήθηκαν απ’ το Νικόλα Κο-
ρολή (HUGE) και τη Ματίνα Θε-
οδωροπούλου (head) κι είναι 
δωρεά του Φώντα Σταυρόπουλου 
απ’ τα έσοδα του βιβλίο του «η 
Μυρωδιά της Μπιζουτιέρας». 
Η ζωντανή μουσική είναι προ-
σφορά του Κωνσταντίνου Πα-
παιωάννου (μπουζούκι) και Ηλία 
Δόσκορη (κιθάρα - τραγούδι). 
Ο συγγραφέας θα χαρίσει στους επι-
σκέπτες το τελευταίο του βιβλίο.
Όπως ανακοινώνεται όποιος θέ-
λει μπορεί να πάει τρόφιμα για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 «ΣΗΜΕΙΟ»
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ,ΦΥΣΙΚΗ ,ΧΗΜΕΙΑ , ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ,

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ,ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ :  ΦΩΣΤΙΝΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ , ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΣΟΣ 
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6979791168  ,6979791165 

ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ   Δ/ΝΣΗ : Α. ΒΕΡΔΕΛΗ  4-6 

«ΣΗΜΕΙΟ» Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 
 

Η Εκπαίδευση ενηλίκων και οι δομές της 
στο δήμο της Ερμιονίδας



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
5.

09
.2

01
4

1ος Δρόμος Χαράς και Κίνησης
11:00 π.μ.
Εκκίνηση - Τερματισμός: Παλιό Δημαρ-
χείο Άργους
Παράλληλες Δράσεις: Πλατεία Αγίου Πέ-
τρου Άργους
Κατηγορίες:
1. Α.Μ.Ε.Α.
2. Τρίτη Ηλικία
3. Οικογένεια
Always on move!!!
Πάντα σε κίνηση!!!
Με τους Ιπτάμενους!
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ Αθλητικός Σύλλογος Αργολί-
δας
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας 
Now we move (2012-2020) οργανώνε-
ται και φέτος η εβδομάδα MOVE την 1η 
εβδομάδα του Οκτώβρη. Πρόκειται για 
μια εκστρατεία για την προαγωγή του 
αθλητισμού και της σωματικής δραστη-
ριότητας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η ευ-
ρύτερη συμμετοχή στον αθλητισμό και 
τη σωματική άσκηση.
Οι δράσεις οργανώνονται κατά τόπους 
σε όλη την Ευρώπη από διάφορους φο-
ρείς, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 
Οκτωβρίου 2014.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής ο 
Αθλητικός Σύλλογος Αργολίδας ΙΠΤΑΜΕ-
ΝΟΙ οργανώνει τον 1st MOVE FUN RUN 
στην πόλη του Άργους την Κυριακή στις 5 
Οκτωβρίου 2014. Πρόκειται για μια αθλη-

τική εκδήλωση που περιλαμβάνει αγώ-
νες δρόμου για 3 κατηγορίες: Α.Μ.Ε.Α., 
η λ ι κ ι ω μ έ ν ο υ ς 
και οικογένειες, 
με παράλληλες 
δράσεις για παι-
διά και όχι μόνο.
Σημείο εκκίνη-
σης και τερματι-
σμού ορίζεται το 
παλιό δημαρχείο 
του Άργους και η 
συμμετοχή θα εί-
ναι ελεύθερη για 
όλους.
Η δράση γίνεται 
υπό την αιγίδα 
του Δήμου Άρ-
γους – Μυκηνών 
και υποστηρίζε-
ται και από άλ-
λους φορείς.
Προσδοκία μας 
είναι να παρακι-
νήσουμε μικρούς 
και μεγάλους να 
«κινηθούν» για 
μια καλύτερη 
υγεία, για μια κα-
λύτερη ζωή.
Πάντα σε κίνηση!

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

Η φωτογραφία της ημέρας

Οικογένεια σκύλων
Μπάμπης Μπαλαμπάνης

Πανευρωπαϊκή Ημέρα Κίνησης Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2014

1st Move Fun Run

1ος Δρόμος Χα-
ράς και Κίνησης 

5/10/2014 11:00 π.μ. Πα-
λιό Δημαρχείο Άργους 
Παράλληλη Δράση: Μου-
σικοκινητικά παιχνίδια! 
Όταν η φαντασία συναντά 
τους ήχους, όταν τα όργα-
να συναντούν τον ρυθμό, 
όταν τα χρώματα συνα-
ντούν τις νότες τότε τα 
παιδιά παίζουν μουσική!!!  
Δώστε στο παιδί σας την 
ευκαιρία να γνωρίσει τον 
υπέροχο κόσμο της μουσι-
κής. Έχει πολλά να κερδί-
σει, ακόμα και αν δε γράψει 
το πρώτο του κομμάτι στα 
8 σαν τον Μότσαρτ!
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Είναι γεγονός ότι πολιτικούς στην Ελλάδα δεν έχουμε. 
Ως εκ τούτου, δεν έχουμε ούτε πολιτική. Ποιος μπορεί 
να κάνει πολιτική, αν δεν είναι πολιτικός; Είναι σαν, αντί 
να πάει κάποια στο κομμωτήριο, να πάει να κόψει το 
μαλλάκι της σε κουρέα… αιγοπροβάτων. Τι αποτέλεσμα 
να περιμένει; Σαν τραγί θα βγει!

Φυσικά, έχουμε πολιτευτές, βουλευτές, προέδρους, ων 
ουκ έστι αριθμός, υπουργούς, (μα δεν είναι θεματάκι 
αυτό που βρήκα για σήμερα, γιατί έχω την εντύπωση 
ότι πάλι θα βρίσω και θ’ αρχίσουν τα όργανα στην 
εφημερίδα,) έχουμε και έναν πρωθυπουργό κάθε φορά, 
με κάθε κυβέρνηση, έτσι πρέπει να γίνεται δηλαδή, 
ασχέτως αν εμείς στην παρούσα 
κυβέρνηση, που θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί πανηγυράκι 
της οσίας Θεοκτίστης, –που 
ούτε που ξέρω αν υπάρχει τέτοια 
οσία, ο παππούς όμως επιμένει 
ότι υπάρχει και για να το λέει ο 
παππούς κάτι θα ξέρει, πρέπει 
να έχει κακοπάθει απ’ την οσία 
Θεοκτίστη, θα σας πω άλλη 
ώρα πώς,– έχουμε δύο, έναν 
τον κανονικό κι έναν, τον… 
ακανόνιστο. Για να κανονίσεις 
τον Βαγγέλη, θα χρειαστείς 
ένα κανόνι 5 ιντσών και θα 
δούμε… Πανηγυράκι λοιπόν 
η κυβερνησούλα μας κι αν 
είχαν και γουρουνοπούλα, –σε 
λογικές τιμές πάντως, όχι εμείς 
εδώ κι η γουρουνοπούλα στην 
στρατόσφαιρα, γιατί πώς να 
την πλησιάσεις εκεί πάνω;– θα 
ήμαστε πλήρεις, ή όπως λένε 
οι προοδευτικοί γλωσσομαθείς: 
complète.

Έχουμε λοιπόν απ’ όλους 
αυτούς τους προαναφερθέντες, έχουμε και γόνους 
παλιών πολιτικών, που ρούπωσε το αντεράκι τους και, 
προκειμένου να σκάσουν και να μείνουν στον τόπο 
απ’ το πολύ φαΐ, –είναι βαριά η γουρουνοπούλα και 
συνιστώ προσοχή!– έβαλαν και τα βλαστάρια τους, 
να ρουπώσουν κι αυτά. Ωραία! Πολιτικούς όμως δεν 
έχουμε! Ούτε πολιτική! Και γιατί να ’χουμε; Μήπως 
δεν περάσαμε καλά απ’ την μεταπολίτευση κι εδώ; Με 
το… «ένδοξο σοσιαλιστικό» ΠαΣοΚ (που, αν ήξεραν 
αυτοί τι πράγμα είναι ο σοσιαλισμός, άλλο τόσο 
ξέρω εγώ γιαπωνέζικα) και τον μεγάλον Andrew, που 
δεν ήταν πολιτικός. Πώς είπατε και γιατί το είπατε 
αυτό που είπατε; Όλοι εναντίον μου είστε; Μην με 
προκαλείτεεεεεεεεεεεε… Αν σας πω τι ήταν, θα χάσω 
την δουλειά μου, γιατί, στις μέρες μας (της υποκρισίας 
και της παρακμής,) η αλήθεια θεωρείται ύβρις και κάτι 
πάει να μου ξεφύγει τώρα, αλλά οι μέρες δύσκολες 
και οι καιροί χαλεποί και λέω να συγκρατηθώ. Καλά 
περνάγαμε και τότε και ο μεγάλος οικονομολόγος 
Andrew είχε την εντύπωση ότι τα δανεικά δεν θα 
τέλειωναν ποτέ. (Δεν είναι θέμα αυτό που διάλεξα. Θα 

βρίσω!) Να που τέλειωσαν όμως και, αν είχε τον κοινό 
νου, πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω, κρίνοντας απ’ τα 
βλαστάρια του, πρέπει να το ήξερε ή να του το είχαν 
πει εκείνοι που μας τον φύτεψαν, ονόματα δεν λέω, 
οικογένειες δεν θίγω, αλλά αν έχετε διαβάσει έστω 2-3 
απ’ τα προηγούμενα κείμενά μου, με καταλαβαίνετε. 
Εν τάξει, συνεννοηθήκαμε και ο… αρχισυντάκτης δεν 
πήρε χαμπάρι. Ε, τι να κάνουμε τώρα; Δεν μπορώ να 
του τα λέω όλα. Έχω κι εγώ τα μυστικά μου με τους 
αναγνώστες μου, που πολλοί μπορεί να είναι ΠαΣοΚοι 
του κερ… (το ’κοψε η λογοκρισία αυτό,) ή ακόμη 
χειρότερα ΣΥΡΙΖΑίοι (το νέο ένδοξο ΠαΣοΚ, που 
έρχεται πλησίστιο να μας σώσει, α, ρε κατακαημένη 

Ψωροκώσταινα!) αλλά με συμπαθούν, έχω την 
εντύπωση. Ξέρετε γιατί με συμπαθείτε; Γιατί σας λέω 
αλήθειες και δεν προσπαθώ να σας χρυσώσω το χάπι. 
Δεν είναι του χαρακτήρα μου!

Αφού περάσαμε καλά λοιπόν, γιατί αποπέμψαμε 
το άγευστο και άοσμο γιωργάκι και το στείλαμε να 
διδάσκει στο Harvard; (Τι μάθημα δίδασκε; «Πώς να 
καταστρέψετε την χώρα σας». Το ήξερε καλά το θέμα, 
εκ πατρός και με τη βοήθεια της μητρός, τα κατάφερε 
μια χαρά). Θα έφτιαχναν τα πράγματα! Σε 50–60 
χρόνια, –ο χρόνος δεν σταματάει ποτέ!– θα βαριόταν 
η τρόικα να προσπαθεί να μας κάνει ανθρώπους και θα 
ξεκουμπίζονταν. Θα μας πέταγαν βεβαίως απ’ το Ευρώ, 
αλλά και τι να το κάνουμε; Το ’χουμε καταξεφτιλίσει 
κι αυτό το νομισματάκι! Ας είναι καλά η δραχμούλα 
μας, όπως ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ! Θα σας πω και γι’ 
αυτά άλλη φορά, γιατί σαν πολλά φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες σας πουλάνε κι όσοι θέλουν αγοράζουν, απ’ 
τον λαιμό δεν έπιασαν κανέναν οι άνθρωποι. Μόνο τους 
στήριγμα, η βλακεία μας! Εν τάξει το τακτοποιήσαμε κι 

αυτό…

Είχαμε μείνει λοιπόν εκεί που λέγαμε ότι κάθε 
κυβέρνηση έχει έναν πρωθυπουργό, εκτός απ’ την 
κυβερνησούλα-πανηγυράκι μας, που έχει δύο, αντί να 
πάρουν έναν επιλοχία, να τους βάζει τις φωνές, να ρίχνει 
και καμιά 60άρα αυστηρά, να σφίγγουν οι… (θα το πω 
καθαρευουσιάνικα, για να μην έχω πρόβλημα,) πρωκτοί 
και να μην κάνει ο καθένας ο,τι θέλει εκεί μέσα. Ενώ 
με έναν πρωθυπουργό κι αυτόν πολίτη, τι να περιμένει 
κανείς; Θέλει στρατιωτική πειθαρχία το πράγμα, γιατί 

μπορεί να λένε ότι «του Έλληνος ο τράχηλος, 
ζυγόν δεν υπομένει», αλλά με ζυγόν ο Έλλην 
δουλεύει καλύτερα ή, τουλάχιστον, δουλεύει. 
Γνώμη μου! Δεν περιμένω να την ασπαστείτε 
και μην περιμένετε να την αλλάξω. 
Συνεννοηθήκαμε;

Με όλ’ αυτά που είπαμε, την πολιτική των 
ΜΗ πολιτικών μας την είδατε πουθενά; 
Βρε, μήπως μου διέφυγε εμένα; Γιατί εγώ 
το μόνο που είδα ήταν μια τσεκουράτη 
πολιτική, που όλο κόβει και μας έχει 
γονατίσει όλους! Ο κάθε υπουργάρας μας 
κάνει ο,τι του κατεβάσει η γκλάβα! Θέλετε 
και παραδείγματα τώρα, λες και δεν ξέρετε. 
Καλά λοιπόν, πάμε:

Ο ωραίος Μπρούμελ Δημήτριος 
Αβραμόπουλος, (ο άλλος ξεκουράζεται στον 
Κορυδαλλό,)  δεν θα δώσει, λέει, όλα τα 
αναδρομικά, που χρωστάει στους ένστολους 
κι ας δικαιώθηκαν στο ΣτΕ. Σιγά μην 
υπολογίζουμε τώρα και το ΣτΕ! Καμιά σκέψη 

ότι οι ένστολοι είναι οι φρουροί του Έθνους 
και, αν δεν ήταν αυτοί, στο ΥπΕθΑ δεν θα ήταν ο 
Αβραμόπουλος, αλλά κάποιος –ίσως εξ ίσου ωραίος και 
χαριτωμένος– πασάς. Να το δω κι αυτό κι ας πεθάνω…

Άλλος επιτυχέστατος υπουργός μας, ο Ανδρέας ο 
Λοβέρδος, (ΠαΣοΚος είναι αυτός!) εφάρμοσε νόμο του 
Αρβανιτόπουλου, τον… βελτίωσε κιόλας, φέρνοντας 
όλους τους νεοεισελθόντες στα ΑΕΙ – ΤΕΙ ανά την 
Ελλάδα στην Αθήνα. Πρώτα ενεργεί δηλαδή και μετά 
σκέπτεται –αν σκέπτεται και ας μου επιτραπεί να 
αμφιβάλλω– πώς θα πραγματοποιηθεί η ενέργειά του. 
Και μετά ψάχνω να βρω πολιτικούς και πολιτική! Καλά, 
ψώνισα από σβέρκο… Και μην μου πείτε ότι με τέτοια 
χάλια, δεν μας χρειαζότανε μια… τρόικα, μπορεί και 
παραπάνω από μία.

Η φίλη σας
Αθηνά
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Κι η μυλωνού τον άντρα της, με τους πραματευτάδες
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Οι Μυκήνες (Μυκήναι, Μυκήνη) ήταν 
αρχαία πόλη της Αργολίδας κοντά στο 
βουνό Τρητός κι απέναντι απ’ τον Αρ-
γολικό κόλπο.
Πρώτος ο Όμηρος αναφέρει την πόλη 
περιγράφοντάς την με τα λόγια «ευρυ-
άγυιαν, πολύχρυσον».
Τούτο παρακίνησε τον Ερρίκο Σλήμαν 
να σκάψει την ακρόπολη των Μυ-
κηνών, όπου βρήκε τους γνωστούς 
κάθετους λακκοειδείς τάφους, διάφο-
ρα αγγεία σπάνιας τέχνης, δείγματα 
Μυκηναϊκού πολιτισμού που αναπτύ-
χθηκε με κέντρο τις Μυκήνες από τα 
1600-1100 π.Χ. Το έργο του Σλήμαν 
συνέχισε από το 1888 ο Χρήστος 
Τσούντας, η συστηματική, σχεδόν επί 
εικοσαετία, σκαπάνη του οποίου έφε-
ρε στο φως το ανάκτορο στην κορυ-
φή της ακρόπολης, καθώς και πλήθος 
θαλαμοειδών τάφων στην ευρύτερη 
περιοχή. Το έργο του Σλήμαν και του 
Χρήστου Τσούντα συνέχισε επάξια ο 
A. Wace, διευθυντής της Βρετανικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, που από τα 
1919 έως τα 1955, συστηματοποίησε 
τα έως τότε δεδομένα, εμπλούτισε την 
έρευνα, τα ευρήματα και τη γνώση 
του χώρου και του πολιτιστικού του 
ιδιώματος. Άξιοι συνεχιστές της επι-
στημονικής παρακαταθήκης των προ-
ηγουμένων, οι Γουίλιαμ Τέιλορ (Lord 
William Taylour), η έρευνα του οποί-
ου έφερε στο φως το Θρησκευτικό 
Κέντρο στην κάτω δυτική πλαγιά του 
τειχισμένου λόφου, του Ι. Παπαδη-
μητρίου ο οποίος έφερε στο φως τον 
Ταφικό Κύκλο Β, ο Γ. Μυλωνάς που ως 
διευθυντής ανασκαφών της αρχαιο-
λογικής εταιρείας για 30 περίπου χρό-
νια διεκπεραίωσε το πλέον σημαντικό 
ανασκαφικό έργο στην ακρόπολη των 
Μυκηνών, αποκαλύπτοντας εκτεταμέ-
να οικιστικά συγκροτήματα, όπως οι 
βόρειες αποθήκες, η βορειοδυτική και 
νοτιοδυτική συνοικία, συμβάλλοντας 
στην κατανόηση της οργάνωσης και 
χρήσης του χώρου σ’ ένα μοναδικό 
ανακτορικό συγκρότημα, όπως των 
Μυκηνών. Επιπλέον, η συμβολή του 
Σπ. Ιακωβίδη αλλά και της Φρενς (E. 
French) την τελευταία τριακονταετία 
κεφαλαιοποιεί την σχεδόν επί έναν αι-
ώνα συναρπαστική και ατέρμονη ανά-
γνωση του μυκηναϊκού πολιτισμού.
Τέλος, σημαντική είναι η προσφορά 
διαχρονικά της Διεύθυνσης Αναστή-
λωσης, αφού στις αρχές της δεκαετίας 
του 1950 έφερε σε πέρας το δύσκολο 
έργο της αποκατάστασης της αρχιτε-
κτονικής μορφής του ανακτορικού 
συγκροτήματος και της αίθουσας του 
θρόνου (εστία), της θόλου του τελευ-
ταίου μνημειώδους θολωτού τάφου 
που χτίστηκε στις Μυκήνες, γνωστού 
ως της Κλυταιμνήστρας αλλά και των 
τειχών. Στα τέλη της δεκαετίας του 
1990 η Αρχαιολογική Εταιρεία προχώ-
ρησε στην αναστήλωση και διάσωση 
του θολωτού τάφου, γνωστού ως Αιγί-
σθου αλλά και του σημαντικού κτιρι-
ακού συγκροτήματος στα δυτικά της 
τειχισμένης ακρόπολης, της συνοικίας 
του λαδέμπορα. Από το 2000 έως και 
σήμερα, το ΥΠ.ΠΟ και το ταμείο δια-
χείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση 
Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) 
συνεχίζει το έργο της συντήρησης, 
στερέωσης και ανάδειξης της ακρόπο-

λης και των μνημείων του ευρύτερου 
περιβάλλοντος χώρου των Μυκηνών, 
με στοχευμένες επεμβάσεις που απο-
σκοπούν στη διάσωση του μοναδικού 
αυτού μνημείου της παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς. Η δημιουργία 
ενός εκτεταμένου δικτύου προσβά-
σεων εντός κι εκτός της ακρόπολης 
των Μυκηνών, η ανάδειξη της αυλής 
και της εστίας του ανακτόρου, η διά-
σωση των μοναδικών αποθηκευτικών 
πίθων των βόρειων αποθηκών, η απο-
κατάσταση και ενίσχυση των τοιχοδο-
μιών των επί ένα αιώνα εκτεθειμένων 
οικιστικών και ανακτορικών καταλοί-
πων,η ανάδειξη του ταφικού κύκλου Β 
και του θολωτού τάφου των Λεόντων 
καθώς κι η κατασκευή απαραίτητων 
υποδομών στον ευρύτερο αρχαιολο-
γικό χώρο συμβάλλουν στην αρμονι-
κή, επιμορφωτική και διαλεκτική σχέ-
ση με τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό 
επισκεπτών απ’ όλο τον κόσμο.
Ιστορία
Περσείδες
Η παράδοση αναφέρει ότι τις Μυκήνες 
ίδρυσε ο Περσέας, εγγονός του βασι-
λέα του Άργους Ακρισίου. Ο Ακρίσιος 
χώρισε τη χώρα του σε διάφορα βασί-
λεια και έδωσε το Ηραίο στον αδελφό 
του Προίτο, τη Μιδέα και την Τίρυνθα 
και ο Περσέας, που ήταν γιος του Δία 
και της Δανάης, έφυγε για τη χώρα 
της Λυκίας. Επιστρέφοντας από εκει, 
σκότωσε, χωρίς να θέλει, τον παππού 
του και έδωσε στο Μεγαπένθη το βα-
σίλειό του, το Άργος, ενώ πήρε από 
εκείνον το βασίλειο της Τίρυνθας.
Στην Τίρυνθα ο Περσέας έκτισε τις Μυ-
κήνες και τους έδωσε αυτό το όνομα, 
γιατί του έπεσε εκεί ο «μύκης» (θήκη) 
απ’ το ξίφος του ή γιατί ενώ διψούσε, 
βρήκε ένα μύκητα και τραβώντας τον 
είδε να υπάρχει η πηγή Περσεία, που 
υπάρχει και σήμερα.
Άλλοι λένε ότι η κόρη ή η γυναίκα του 
Ινάχου είχε το όνομα Μυκήνη. Από 
τον Περσέα ιδρύθηκε η δυναστεία 
των Περσειδών, στην οποία ανήκουν 
μικροί τετράγωνοι τάφοι. Απόγονοι 
αυτού ήταν ο Ηλεκτρύονας, ο Σθένε-
λος και ο Ευρυσθέας, ο τελευταίος γό-
νος της δυναστείας, που φονεύθηκε 
από τους Hρακλείδες.
 
Χρυσό προσωπείο του Ά ταφικού 
περιβόλου, 16ος αιώνας, γνωστό ως 

«προσωπείο του Αγαμέμνονα», βρέ-
θηκε από τον Σλήμαν το 1876
Ατρείδες[Επεξεργασία | επεξεργασία 
κώδικα]
Η δυναστεία αυτή ανατράπηκε από τη 
δυναστεία των Πελοπιδών από τους 
οποίους προήλθαν οι Ατρείδες. Οι Πε-
λοπίδες κατασκεύασαν την Πύλη των 
Λεόντων και δραστήριοι, όπως ήταν, 
κυριάρχησαν σε όλη την Πελοπόννη-
σο και τα γύρω νησιά, απέκτησαν δύ-
ναμη και κύρος, ώστε όλοι οι βασιλείς 
εκείνων των χρόνων θεώρησαν ως 
αρχηγό τους στην εκστρατεία κατά 
της Τροίας τον Αγαμέμνονα. Σ’ αυτούς 
ανήκουν τα οχυρά της Ακρόπολης, 
οι θολωτοί τάφοι, όπως ο περίφη-
μος τάφος του Ατρέα, ένα θαυμάσιο 
έργο των αρχαίων Ελλήνων κι ακόμα 
πολλοί άλλοι μικρότεροι τάφοι, που 
βρέθηκαν ανοιχτοί και λεηλατημένοι 
για πολλά χρόνια, όπως αναφέρει ο 
Παυσανίας κι ο Σοφοκλής.
Οι Πελοπίδες κυβέρνησαν τρεις και 
περισσότερο αιώνες (1400 - 1050 π.Χ.). 
Βέβαια, οι παραδόσεις δεν μπορούν 
να μας πληροφορήσουν ακριβώς για 
τα ιστορικά γεγονότα αυτών των χρό-
νων. Ο Ατρεύς κι ο Αγαμέμνονας είναι 
τα πιο γνωστά πρόσωπα αυτής επο-
χής απ’ τα ποιήματα και τα ευρήματα 
των ανασκαφών, που μας βοηθούν 
να γνωρίσουμε και τους ανθρώπους 
που έζησαν σ’ αυτά τα μέρη. Οι πε-
λώριοι λίθοι 
που χρησιμο-
ποιήθηκαν για 
την Πύλη των 
Λεόντων, μας 
μιλούν για τη 
δύναμη εκείνων 
των ανθρώπων, 
που προκαλού-
σαν κατάπληξη 
στους πολίτες 
των άλλων πό-
λεων, ώστε τα 
ονόμαζαν «Κυ-
κλώπεια τείχη». 
Τα ανάκτορα, 
που είχαν για 
πυρήνα ένα ορ-
θογώνιο κτίριο 
με πολλά διαμε-
ρίσματα γύρω, 
στολίζονταν με 
πολύχρωμες τοι-
χογραφίες.
Τα διάφορα κο-
σμήματα, όπλα, 
δ α χ τ υ λ ί δ ι α , 
ειδώλια (αγάλ-
ματα) μικρά και 
άλλα αντικείμε-
να αλλά και τα 
εκτεταμένα οικι-
στικά κατάλοιπα 
εντός και εκτός 
της ακρόπολης 
των Μυκηνών 
μας γνωρίζουν 
τον τρόπο ζωής 
των Μυκηναίων.
Δωρική Κάθο-
δος
Απ’ τον 12ο αι-
ώνα π.Χ. άρχισε 
η παρακμή των 
Μυκηνών. Η κα-

ταστροφή του κράτους των Χετταίων 
που ήταν και οι μοναδικοί φορείς ήδη 
από τον 17ο αιώνα της τεχνικής επε-
ξεργασίας του σιδήρου, η απώλεια 
των αιγυπτιακών αγορών άρχισαν να 
κλονίζουν τις Μυκήνες. Η καταστρο-
φή αυτή συμπληρώθηκε απ’ τους 
Ηρακλειδείς. Μετά το φόνο του Αγα-
μέμνονα απ’ τον Αίγισθο, το κράτος 
των Ατρειδών έπαψε να υπάρχει και 
οι νέοι κατακτητές της Πελοποννή-
σου, οι Δωριείς, δε δυσκολεύτηκαν 
καθόλου να πατήσουν το 1100 π.Χ. τη 
χώρα, που έφτασε σε μεγάλο βαθμό 
πολιτισμού.
Από τότε έπεσαν σε αφάνεια μέχρι 
τους περσικούς πολέμους. Λίγοι μόνο 
πολεμιστές της πήραν μέρος στις μά-
χες Θερμοπυλών και Πλαταιών. Κατα-
στράφηκαν ξανά το 468 π.Χ. από τους 
Αργείους που έγιναν κύριοι της περι-
οχής και τη μοίρασαν στους φτωχούς 
πολίτες του Άργους.
Οι παλιοί κάτοικοι των Μυκηνών 
σκορπίστηκαν σε όλη σχεδόν την Ελ-
λάδα φτάνοντας μέχρι τη Μακεδονία.
Βέβαια υπήρχαν ακόμα στην παλιά 
πόλη μερικοί κάτοικοι μέχρι το 150 
μ.Χ., οπότε πιθανώς ερημώθηκε τε-
λείως.
Σημερινή κατάσταση
Σήμερα στη θέση αυτή υπάρχει το 
μικρό χωριό Μυκήνες (Χαρβάτι επί 
τουρκοκρατίας) και τα ερείπια της 

Ακρόπολης, που θυμίζουν πάντα τις 
μακρινές και ένδοξες εποχές. Από τα 
σωζόμενα σήμερα ερείπια σπουδαι-
ότερα είναι οι δυο ταφικοί βασιλικοί 
περίβολοι Α και Β που αποτελούσαν 
τμήμα του εκτεταμένου προιστορικού 
νεκροταφείου στα δυτικά του λόφου 
του ανακτόρου, από των οποίων την 
ανασκαφή (λακκοειδείς τάφοι) προ-
έρχεται ο μεγαλύτερος όγκος των 
εκπληκτικών ευρημάτων (τα περισσό-
τερα είναι χρυσά και χαρακτηρίζονται 
για τη θαυμάσια τέχνη τους), ο θη-
σαυρός του Ατρέα (θολωτός τάφος), ο 
θολωτός τάφος της Κλυταιμνήστρας, 
η Πύλη των Λεόντων, το Βασιλικό ανά-
κτορο, ο ναός, η Βόρεια Πύλη καθώς 
και η Υπόγεια δεξαμενή κ.ά. Πάρα 
πολλά από τα ευρήματα που έφερε 
στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στις 
Μυκήνες εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο της Αθήνας καθώς 
και στο νέο, σύγχρονο, Μουσείο Μυ-
κηνών στη βόρεια κλιτύ της ακρόπο-
λης, προκαλώντας το θαυμασμό σε 
εκατομμύρια επισκέπτες από όλες τις 
γωνιές της γης.
http://el.wikipedia.org/
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Χρυσό προσωπείο του Ά τα-
φικού περιβόλου, 16ος αιώ-
νας, γνωστό ως «προσωπείο 
του Αγαμέμνονα», βρέθηκε 

από τον Σλήμαν το 1876

Οι Μυκήνες το κέντρο 
του Μυκηναϊκού πολιτισμού
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Χίλια ποδήλατα στους δρόμους του Άργους

Έπαιξε καλά αλλά το πλαστικός 
χλοοτάπητας στάθηκε εμπόδιο

Α.Ο Κύμης-Παναργειακός 1-1
Καλός ο Παναργειακός και στην 2η αγωνιστική της κα-
τηγορίας,  απέναντι στην ομάδα της Κύμης. Για άλλη 
μια φορά την παράσταση έκλεψε ο Μάριο Μπρέσκα. 
Το σκορ για τον Παναργειακό και τον αγώνα άνοιξε ο 
Σλοβάκος στο 23΄,με δυνατό σουτ που κατέληξε στα 
δίχτυα και έγινε το 0-1 για τον Παναργειακό. Λίγο πριν 
τη λήξη του ημιχρόνου, Λιόσης και Λίτσιος είδαν την 
κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή για διαμαρτυρία. Οι 
Ευβοιώτες, δεν κατάφεραν να απειλήσουν την εστία 
του Κατσαούνη και οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια 
με το 0-1. Στο 64΄ μετά από τραυματισμό του Σίμωση, 
από τάκλιν του Καρατζά, πήρε τη θέση του ο Ετόφ 
ενώ τον Μάριο Μπρέσκα αντικατέστησε ο Ισούφι. Ο 
Ζαχαράκης, έκανε την ισοφάριση για την ομάδα της 
Κύμης στο 65΄.Το ημίχρονο συνεχίστηκε χωρίς ευκαι-
ρίες για τον Παναργειακό. Στο 85΄,την θέση του Αγ-
γελόπουλου πήρε ο Αινείας Καλογέρης ενώ μεγάλη 
ευκαιρία να κάνει το 1-2, έχασε ο Λιόσης στις καθυ-
στερήσεις. Θα πρέπει να τονιστεί πως το γήπεδο ήταν 
ανεπίτρεπτο αφού έμοιαζε περισσότερο για γήπεδο 
8x8 με πλαστικό χλοοτάπητα. 
Παναργειακός Α.Π.Ο
Κατσαούνης, Λιόσης ,Καλαγκάνης, Κουκούλης, Ρότα, 
Λίτσιος, Αγγελόπουλος(Καλογέρης 85), Παπαιωάν-
νου, Σίμωσης(Ετόφ 67), Μπρέσκα(Ισούφι 65), Πούτσι
Α.Ο ΚΥΜΗΣ 
Μπασινάς, Κόκκος, Τσατσαρώνης, Καρατζάς, Δημη-
τρακόπουλος, Κεϊτά, Ντούρμας, Ταυταρίδης, Ζαχαρά-
κης, Δήμου, Τσαλμάς 
Διαιτητές αγώνα
Κάτοικος, Σκούρας, Γεωργακόπουλος (Αθηνών)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους – Μυκηνών 
(Κ.Ε.Δ.Α.-Μ.), σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλ-
λογο Αργολίδας Ορθοπεταλιές, στο πλαίσιο του εορ-
τασμού της ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο, δι-
οργάνωσε για του ποδηλάτου, μικρούς και μεγάλους 
φίλους ακόμα ποδηλατοβόλτα που πραγματοποιήθηκε 
στην πόλη του Άργους, την περασμένη Κυριακή. H εκ-
δήλωση έγινε με την τεχνική υποστήριξη του κατα-
στήματος ποδηλάτων Sellis Bike (Νικηταρά 13 - Άργος) 
Επίσης την εκδήλωση υποστήριξαν ενεργά η Ακαδη-
μία Ποδοσφαίρου Παναργειακού, οι Ιπτάμενοι Αθλητι-
κός Σύλλογος Αργολίδας και οι Moto Riders Αργολίδας 
Mετά την εκδήλωση ο Σύλλογος «Ελεύθεροι Ιππείς» και ο 
«Σύλλογος Φίλων Ίππων Άργους» προσέφεραν βόλτες δω-
ρεάν τα παιδιά με ιππήλατες άμαξες μέσα στην πόλη του 
Άργους.
Η συμμετοχή ξεπέρασε κατά πολύ το όριο των 700 ποδηλά-
των της αντίστοιχης εκδήλωσης της περσινής χρονιάς, επι-
βεβαιώνοντας την αναγκαιότητα για την δημιουργία ποδη-
λατοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών σε όλο τον δήμο. 

Ποδηλατοβόλτα στην παλιά πόλη
Ποδηλάτες, μέλη ποδηλατικών συλλόγων, φίλοι του ποδη-
λάτου, δημότες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία κάνουν 
μια βόλτα χωρίς αυτοκίνητα με τα ποδήλατά τους στο ιστο-
ρικό κέντρο του Ναυπλίου, ακολουθώντας την εξής δια-
δρομή: Λεωφόρο Αμαλίας, Δημ. Υψηλάντη, Μιαούλη, Σται-
κοπούλου, Πλαπούτα Πολυζωίδη, Μιαούλη. Η συμμετοχή 
ήταν πολύ μικρή και προβλημάτισε η έλλειψη συμμετοχής 
σε μια πόλη, όπου υπάρχουν πολλοί ποδηλάτες. Στην συνέ-
χεια των εκδηλώσεων ακολούθησε λαμπαδιδοδρομεία για 
τους δεσμούς αίματος.



Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 2
5.

09
.2

01
4

Της Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, 

www.tountadiet.gr

Σε πληθυσμιακό επίπεδο ένας επαρκής, αν και αδρός, τρόπος μέ-

τρησης του βάρους (πάντα σε σχέση με το ύψος) είναι ο Δείκτης 

Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) . Ορίζεται ως το πηλίκο του βάρους σε kgr 

προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (kgr/m2). 

Για παράδειγμα, ένας ενήλικας ζυγίζει 100 kgr και έχει ύψος 2m, θα έχει ΔΜΣ: 100/4=25.

Η ταξινόμηση σε άτομα ελλιποβαρή, κανονικού βάρους κ.λπ. σύμφωνα με τον ΔΜΣ 

παρουσιάζεται ως εξής:

Κατάταξη των ενηλίκων σύμφωνα με το ΔΜΣ

Κατάταξη ΔΜΣ Κίνδυνος επιπλοκών

Ελλιποβαρής <18,50 Μικρός (αλλά ο κίνδυνος άλλων προβλη-
μάτων υγείας είναι αυξημένος)

Κανονικού βά-
ρους 

18,50 - 24,99 Συνήθης

Υπέρβαρος >25,00 Μέτριος

Παχύσαρκος >30 Αυξημένος

Συνεπώς, η άριστη σωματική κατάσταση, όσον αφορά το σωματικό μας βάρος, σε 

σχέση με το ύψος, εκφράζεται μέσα από ένα περιορισμένο φάσμα ΔΜΣ μεταξύ 21 και 

25. Τιμές μεγαλύτερες του 25 και μικρότερες του 21 σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά 

νοσηρότητας και θνησιμότητας, σε βαθμό που αντιστοιχεί στη βαρύτητα της κλινικής 

κατάστασης. Δηλαδή, όσο μειώνεται ο ΔΜΣ, τόσο μειώνεται και το προσδόκιμο επιβί-

ωσης, κατάσταση που προσομοιάζει με τον κίνδυνο της αντίπερα όχθης, δηλαδή της 

αύξησης του ΔΜΣ. Για την καλύτερη κατανόηση των όσων έχουν τεκμηριωθεί από 

μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες, παρατίθεται ο πίνακας που δείχνει με ακρίβεια την 

αύξηση του κινδύνου απώλειας ζωής και από τις δύο όχθες του ποταμού. Θα παρα-

τηρήσετε, συνεπώς, ότι το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό στην «όχθη» των παχύ-

σαρκων ατόμων και αν σημειωθεί ότι αφορά μετρήσεις πληθυσμιακών ομάδων των 

μέσων της δεκαετίας του ‘80, όταν η παχυσαρκία δεν εμφάνιζε τέτοιο φρενήρη ρυθμό 

ανάπτυξης, γίνεται αμέσως αντιληπτό, ότι η «όχθη» της παχυσαρκίας είναι στις μέρες 

μας πλέον φορτισμένη πληθυσμιακά.

Ποια άτομα είναι ελλιποβαρή ή παχύσαρκα και πως εκτι-
μάται ο βαθμός του προβλήματος σε κάθε ένα από αυτά;
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Η μετάβαση από το νήπιο στο δημοτικό

Του Άγγελου 
Τράκα, Λογο-
θεραπευτής, 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης Κέ-
ντρου Έρευνας 
και Εφαρμογής 
Σύγχρονων 
Προγραμμάτων 
Ειδικών Θερα-
πειών

Ήρθε λοιπόν η μέρα που πολλές 
οικογένειες περίμεναν. Η μέρα που 
πολλά παιδιά  θα πρέπει να πάνε 
στην πρώτη δημοτικού. Τα παιδιά 
τώρα μεγάλωσαν και πρέπει να ετοι-
μαστούν για ένα μεγάλο ταξίδι και 
να ανακαλύψουν πολλά πράγματα 
μέσα από την διαδρομή τους στο 
σχολείο.
Εμείς ως γονείς είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να προετοιμάσουμε πρώτα τους 
εαυτούς μας και στην συνέχεια να 
προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για 
αυτή τη μέρα. Σίγουρα η μετάβαση 
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό 
δεν είναι εύκολη υπόθεση περισσό-
τερο για εμάς τους μεγάλους παρά 
για τους μικρούς που όπως και να το 
κάνουμε λόγω ηλικίας έχουν άγνοια 
κινδύνου.
Οι περισσότεροι γονείς έχουν τρο-
μερό άγχος για εκείνη την ημέρα 
γιατί ξέρουν ότι θα απομακρυνθούν 
περισσότερες ώρες από τα παιδιά 
τους. Η κούραση θα είναι μεγαλύ-
τερη για αυτά, θα πρέπει να βρουν 
τρόπους να ανταπεξέλθουν μόνα 
τους στις προκλήσεις που δημιουρ-
γούνται στον περιβάλλοντα χώρο 
του σχολείου. Έτσι λοιπόν είναι 
απολύτως φυσιολογικό οι γονείς να 
έχουν άγχος για όλα αυτά τα πράγ-
ματα.
Όμως δεν πρέπει να σκεφτόμαστε 
έτσι. Κανείς δεν είπε ότι αυτή η αλ-

λαγή θα είναι εύκολη. Δεν πρέπει να 

ξεχνάμε όμως ότι τα παιδιά περνώ-

ντας από το νηπιαγωγείο έχουν κα-

ταφέρει να εξοικειωθούν με έννοιες 

όπως αυτές της συνεργασίας και της 

πειθαρχίας. Επίσης εσείς οι ίδιοι οι 

γονείς με τις αρχές που τους έχετε 

μεταδώσει, έχετε δημιουργήσει ένα 

καλό υπόβαθρο στην προσωπικό-

τητα τους που θα τα βοηθήσει να 

γίνουν αποδεκτά από το καινούργιο 

περιβάλλον.

Καλό θα ήταν λίγο πριν αρχίσουν 

τα σχολεία να κάνουν οι γονείς μια 

ξενάγηση στα παιδιά τους στο και-

νούργιο σχολείο. Είναι απαραίτητο 

να γνωρίσει ένα παιδί το καινούργιο 

του περιβάλλον, να εξοικειωθεί με 

αυτό, ώστε το προαύλιο και οι τάξεις 

να φαντάζουν πιο φιλικά στο μυαλό 

τους.

Συζητήστε μαζί του για τη δική σας 

πρώτη μέρα στο σχολείο, τους φό-

βους σας και για το πόσο μάταιο 

ήταν που ανησυχούσατε τόσο πολύ.

Προετοιμάστε το και μιλήστε του 

για τους συμμαθητές του και τι 

ωραίες παρέες θα κάνει στο σχολείο 

του. Μιλήστε του και για τα παιδάκια 

εκείνα που ενδέχεται να είναι μαζί 

στο ίδιο τμήμα.

Τέλος βγείτε για ψώνια με το παι-

δί ώστε να ανέβει η ψυχολογία του 

και αγοράστε του την τσάντα και τα 

απαραίτητα σχολικά σύνεργα δίνο-

ντας τους την ευκαιρία να επιλέξουν.                  
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Top 10 το Ναύπλιο και το Τολό
Στους top 10 προορισμούς για τους Έλληνες τουρίστες βρέθηκε το 
Ναύπλιο και το Τολό, σύμφωνα με την έρευνα της trivago, που έκανε 
τον απολογισμό των διακοπών του φετινού καλοκαιριού.
Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στις αναζητήσεις που πραγμα-
τοποίησαν οι χρήστες  από την 1η Απριλίου έως και την 31η Αυγού-
στου 2014, για την ταξιδιωτική περίοδο Ιούνιος-Αύγουστος 2014, με 
διάρκεια διαμονής περισσότερο από 7 ημέρες.
Συγκεκριμένα, το Ναύπλιο βρίσκεται στην 4η θέση και το Τολό στην 
10η. Πρώτη στις προτιμήσεις των Ελλήνων τουριστών ήταν το καλο-
καίρι η Σκιάθος.
Το δυσάρεστο είναι ότι καμία περιοχή της Αργολίδας δεν περιλαμ-
βάνεται στη δεκάδα των περιοχών που προτιμούν οι ξένοι.

Το Google Street View 
σε πάει στην Παλιά Πόλη με τα πόδια

Όλα τα σοκάκια της Παλιάς 
Πόλης του Ναυπλίου θα συ-
μπεριλάβει σύντομα στο 
Street View η Google, που 
πλέον χρησιμοποιεί κάθε μέ-
σον για να κάνει λήψη των 
φωτογραφιών. Το Street View, 
εκτός από τα αυτοκίνητα και 
τα ποδήλατα, επιστράτευσε 
και πεζούς, οι οποίοι «αρμα-
τωμένοι» με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό σκανάρουν κάθε 
γωνιά του πλανήτη.
Στο Ναύπλιο ο άνθρωπος 
της Google έλιωσε τις σόλες 

των παπουτσιών του περ-
πατώντας σε κάθε γωνιά και 
πλευρά της πόλης, φορώντας 
στην πλάτη του τον κατάλλη-
λο εξοπλισμό. Την φωτογρα-
φία την αλιεύσαμε από την 
ομάδα «Περπατώ Ναύπλιο – 
Φωτογραφίζω Ναύπλιο» του 
facebook και δείχνει τους αν-
θρώπους της Γoogle να φω-
τογραφίζουν την παλιά πόλη.
Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα 
έγινε πρόσφατα η 56η χώρα 
που εισήλθε στο Street View 
της Google, την δημοφιλή 

εφαρμογή που δίνει τη δυ-
νατότητα στους χρήστες 
να εξερευνούν εικονικά μια 
γειτονιά μέσω πανοραμικών 
φωτογραφιών από το επίπε-
δο του δρόμου, με εικόνες 
από κάμερες 360°.
Το Ναύπλιο από την πρώ-
τη στιγμή συμπεριλήφθηκε 
στις πόλεις που φωτογρα-
φήθηκαν. Να σημειωθεί ότι 
εκτός από την πεζή φωτο-
γράφηση έχουν γίνει δύο 

ακόμα φωτογραφήσεις με το 
ειδικό αυτοκίνητο του Google 
Street View.
Αναμφίβολα, το Street View 
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο 
για την τουριστική προώθηση 
μιας χώρας που αφθονεί σε 
αρχαιολογικούς χώρους πα-
γκόσμιας κληρονομιάς, αλλά 
και στις ομορφιές των νησιών 
της» τονίζεται σε ανακοίνωση 
της εταιρείας.

 Το Street View ΔΕΝ ΠΑΡΈΛΕΙΨΕ ΝΑ ΠΕΡΆΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΌ 
Πλαπούτα, που βρίσκονται τα γραφεία του «Αναγνώστη Πελο-
ποννήσου»
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Η θαυματουργή σαλάτα που σε αδυνατίζει και προλαμβάνει τον καρκίνο! 
Αδυνατίζει, προλαμβάνει τον καρκίνο, σώζει την καρδιά, καθαρίζει το δέρμα και κατεβάζει το ζάχαρο;

Η πολίτικη! 
Τα μυστικά της δύναμης της πολίτικης 
σαλάτας:
Χαρακτηριστικό των βρασμένων (“πεθα-
μένων” από συστατικά) καρότων, είναι 
ότι ανεβάζουν το ζάχαρο. Έτσι πολλοί 
διαβητικοί εκπαιδεύτηκαν να στερούνται 
ολοκληρωτικά αυτό το διατροφικό θη-
σαυρό. Πράγμα όμως άδικο και πολύ λά-
θος, γιατί τα καρότα σε συνδυασμό με το 
λάχανο όχι μόνο δεν ανεβάζουν το ζάχα-
ρο, αλλά το ρυθμίζουν! Χώρια που αυτά 
τα δυό μαζί ξεκουράζουν το συκώτι. Έτσι 
η πολίτικη σαλάτα γίνεται φάρμακο για 
όσους πάσχουν!
Το λάχανο έχει πολλές και θαυμαστές ιδι-
ότητες για τις οποίες δεν είναι και τόσο 
γνωστό πράγμα που το υποβιβάζει στη 
συνείδηση μας. Όλα του τα ευεργετήμα-
τα, μπορούμε να τα απολαύσουμε όμως, 
μόνο αν το φάμε ωμό. Βρασμένο χάνει τη 
δύναμη του. Γι αυτό προτιμήστε το ωμό 
σε σαλάτα.
Η δύναμη του καρότου δεν αλλοιώνεται 
με το βράσιμο, αρκεί να “κρατάει λίγο» 
μετά το βράσιμο. Να μην είναι δηλαδή 
λιωμένο.
Επειδή το λάχανο πρήζει τις γυναίκες, 
πολλές φορές θεωρούν ότι κάνει κατα-
κράτηση υγρών και το αποφεύγουν. Στη 
πραγματικότητα όμως αυτό είναι σφάλ-
μα. Το λάχανο έχει την εξής περίεργη ιδι-
ότητα: τις πρώτες 2 ημέρες σε πρήζει και 
μετά αποβάλει όλα τα περιττά υγρά ενώ 

καθαρίζει τον οργανισμό.
Μπορείτε να συνδυάσετε τη σαλάτα σας 
με κόκους καυτερής πιπεριάς (μπού-
κοβο) αν δεν έχετε υπέρταση, ώστε να 
κάψετε τα λίπη (η καυτερή πιπεριά είναι 
λιποδυαλιτική) να προσθέσεστε κουρ-
κουμά που είναι επίσης αντικαρκινικός 
και αντιδιαβητικός (ή κάρυ γιατί περιέχει 
κουρκουμίνη), μαύρο πιπέρι σε σκόνη ή 
κόκκους (γιατί ενεργοποιεί το πάγκρεας) 
να βάλετε μυρωδικά και αρώματα της 
επιλογής σας απογειώνοντας την γεύση 
και τη θεραπευτική της δύναμη!
Τι περιέχει το λάχανο;

Το λάχανο περιέχει σουλφοραφάνη, μια 
φυτοχημική ουσία για την οποία οι μελέ-
τες δείχνουν ότι προστατεύει τον οργανι-
σμό από τις ελεύθερες ρίζες.
Οι ελεύθερες ρίζες είναι υπεύθυνες και 
για την εμφάνιση καρκίνου. Άλλες ουσίες 
που βρίσκονται σε αφθονία στο λάχανο 
είναι οι ινδόλες. Οι ινδόλες βοηθούν και 

“συμμετέχουν» στις διάφορες μεταβο-
λικές διεργασίες και με αυτό το τρόπο 
βοηθούν στην πρόληψη χρόνιων νοση-
μάτων.Το λάχανο επίσης, αποτελεί μια 
εξαιρετική πηγή βιταμινών όπως η C και 
η Κ .
Η τελευταία, είναι απαραίτητη για 
την πήξη του αίματος, ενώ μέσα στο 
λάχανο, θα βρούμε και άφθονες φυ-
τικές ίνες καθώς και βιταμίνη Β6. 
Περιέχει επίσης και φυλλικό οξύ το οποίο 
συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του νευ-
ρικού συστήματος, μαγγάνιο, καθώς και 
ωμέγα-3 λιπαρά οξέα στα οποία έχουν 

αποδοθεί διάφορες ιδιότητες, όπως της 
καλής λειτουργίας της καρδιάς αλλά και 
αντι-υπερτασικές.
Τι περιέχει το καρότο;
Αποτελεί θαυμάσια δυναμωτική αγωγή 
για όσους αισθάνονται αδύναμοι και κα-
ταβεβλημένοι, υποφέρουν από στρες και 
αναρρώνουν από ασθένεια.

Προφυλάσσει τις αρτη-
ρίες και ενισχύει το ανο-
σοποιητικό σύστημα. 
Επίσης καταπολεμά τις 
μολύνσεις. Η συστηματι-
κή κατανάλωση ενός κα-
ρότου την ημέρα μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο 
εγκεφαλικού επεισοδί-
ου στις γυναίκες αλλά 
ρίχνει και στο μισό τις 
πιθανότητες εκδήλωσης 
καρκίνου του πνεύμονα 
ακόμη και σε συστηματι-
κούς καπνιστές.
Σε πολλές επιστημονικές 
έρευνες, έχει αποδειχθεί 
ότι το καρότο σταματά 
την ανάπτυξη των καρ-
κινικών όγκων. Ιδαίτερη 

δραστικότητα 
και αποτελε-
σματικότητα 
δείχνει στους 
κ α ρ κ ί ν ο υ ς 
των πνευμό-
νων και του 
παγκρέατος 
οι οποίοι 
ο φ ε ί λ ο ν τ α ι 
στο κάπνισμα.
Ε λ α τ τ ώ ν ε ι 
σημαντικά τις 
πιθανότητες 

εμφάνισης παθήσεων 

των ματιών όπως κα-

ταρράκτη και εκφύλιση 

της ωχράς κηλίδας. Δη-

μιουργεί ωραία καθαρή 

και φωτεινή επιδερμίδα 

ενώ καταπολεμά την 

ακμή.

Είναι φωτοπροστατευ-

τικό.

Μειώνει τη χοληστερόλη 

του αίματος.

Ρυθμίζει τη λειτουργικό-

τητα των εντέρων ενώ 

καταπολεμά τη δυσκοι-

λιότητα και τη διάρροια. 

Απαλλάσσει από την κα-

τακράτηση υγρών και σε 

συνδυασμό με το λάχα-

νο αδυνατίζει. Ενισχύει 

τη υγεία όσων πάσχουν από αρθρίτιδα 

και ουρική αρθρίτιδας.

Προστατεύει κι ενυχύει καρδιά και το κυ-

κλοφορικό.

Τι περιέχει το σέλινο;

Το σέλινο καταπολεμά την νεφρολιθί-

αση, βοηθά στην ανακούφιση από τις 

φλεγμονώδεις παθήσεις της ουροδόχου 

κύστης, καθώς και στις λοιμώξεις του ου-

ροποιητικού συστήματος.

Βελτιώνει τη δραστηριότητα του ήπατος 

και των νεφρών, ενώ ενισχύει τη σεξου-

αλική λειτουργία. Λίγο σέλινο αυξάνει 

την ενέργεια, βελτιώνει την όρεξη, έχει 

διουρητική και καθαρτική επίδραση. Οι 

θεραπευτικές ιδιότητες του σέλινου, υπο-

βοηθούν στην επούλωση πληγών, και 

συμβάλουν στην προσπάθεια για αδυνά-

τισμα. Προλαμβάνουν την αθηροσκλή-

ρωση και ομαλοποιούν τον μεταβολισμό.

Πηγή: briefingnews.gr
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Ούτε το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου έχει ευθύνη

Ορφανή η επικίνδυνη κολόνα
Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και κανένας δεν 
ευαισθητοποιείται για την επικίνδυνη κολόνα στην ανη-
φόρα της Αρβανιτιάς, που απειλεί να πέσει στους διερ-
χόμενους περαστικούς ή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 
με τα γυμνά καλώδιά αν ρευματοδοτείται.
Μια δεύτερη υπηρεσία μετά την ΔΕΗ, έρχεται με επιστο-
λή της να επισημάνει μέσω του «Αναγνώστη Πελοπον-
νήσου» ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα να φροντίσει 
για τα επικίνδυνα σημεία που αναδείξαμε με φωτορε-
πορτάζ που κάναμε στο Ναύπλιο και να αποποιηθεί των 
ευθυνών.
Το Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου, δια του προέδρου του 
κου Σταύρου Αυγουστόπουλου έστειλε την παρακάτω 
επιστολή στην εφημερίδα μας: 
«Σε απάντηση των δημοσιευμάτων της εφημερίδας σας 
(φύλλα 819/11-9-2014 και 820/18-9-2014 σελίδες 20 και 
22 αντίστοιχα) σας ενημερώνουμε ότι τα αναφερόμενα  
δεν αποτελούν στοιχεία  του δικτύου ευθύνης μας».
Και μπορεί να μην ευθύνεται πράγματι ούτε η ΔΕΗ, ούτε 
το Λιμενικό Ταμείο, αλλά αναρωτιόμαστε:

Μετά τις αυτοεξαιρέσεις διαφόρων υπηρεσιών από την 
ευθύνη, ποιος είναι αυτός που θα πάρει πρωτοβουλία να 
μας προφυλάξει από ένα πιθανό ατύχημα;
Γιατί ακόμα κι αν έχει διακοπεί η ρευματοδότη από την 
κολόνα στην ανηφόρα της Αρβανιτιάς, ποιος διαβεβαι-
ώνει τους περαστικούς είτε είναι πεζοί, είτε διέρχονται 
με τα αυτοκίνητά τους, ότι δεν θα πέσει επάνω τους κά-
ποια στιγμή η σπασμένη από κάποιο τσιμεντένια ατύχη-
μα κολόνα;
Εκείνο όμως που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εντύπω-
ση, είναι το γεγονός ότι οι πάντες –με πρώτο και κύριο 
τον δήμο Ναυπλίου - αποφεύγουν να απαντήσουν στο 
ερώτημα που θέσαμε: 
-«Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας απλός μηχανισμός 
με το υπάρχον προσωπικό του εκάστοτε δήμου, που θα 
επιβλέπει και θα αποκαθιστά σε μόνιμη βάση τέτοιου εί-
δους προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώ-
πινη ζωή»;

Σε κινητικότητα 
ο Δον Κιχώτης 

Ο Δον Κιχώτης αποφάσισε να αφήσει την στατικότητα και να εκδράμει προς τα 

έξω. Αύριο ο Δον πάει θέατρο με τους φίλους του στην Ερμιονίδα για να παρα-

κολουθήσουν την εξαιρετική παράσταση «Η αληθινή απολογία του Σωκράτη». 

Το έργο του Κώστα Βάρναλη σε σκηνοθεσία Χρίστου Σιοπαχά και ερμηνεία του 

Χρίστου Καλαβρούζου. Για πληροφορίες ή συμμετοχές επικοινωνήστε μέχρι την 

Πέμπτη στο donquixoteargos@gmail.com ή εναλλακτικά στο 6946901764.

Την Τετάρτη επιστρέφει στα πατρώα με μια εκδήλωση για τον ελληνισμό της 

Ουκρανίας. Ομιλητής ο Στέλιος Ελληνιάδης, με πλούσια εμπειρία από τον ελλη-

νισμό της Ουκρανίας, ο οποίος προσπαθεί εδώ και μήνες να ενεργοποιήσει τα 

ανακλαστικά της Πολιτείας αλλά και του απλού κόσμου για τη δυσχερή θέση 

στην οποία βρίσκεται ο ελληνισμός της Ουκρανίας μετά την έναρξη των πολε-

μικών συγκρούσεων. Θα προβληθεί κινηματογραφικό υλικό από το αρχείο του 

Στέλιου Ελληνιάδη. 

Και την Κυριακή 19 Οκτωβρίου … παίρνει τα βουνά. Οι φίλοι του Δον πεζοπο-

ρούν στον Πάρνωνα, μια όμορφη φθινοπωρινή διαδρομή μέσα σε καστανιές και 

έλατα. Με τη συμμετοχή πιστοποιημένου οδηγού βουνού, ο Δον διοργανώνει 

μια βατή ορειβατική εκδρομή 4 χιλιομέτρων, από το χωριό Πραστός ως το χωριό 

Καστάνιτσα, η οποία θα διαρκέσει 3 με 3,5 ώρες. Οι νέες αυτές προτάσεις έρχο-

νται να καλύψουν ένα κενό επικοινωνίας που άφησαν πίσω τους οι διάφοροι 

σύλλογοι και παράλληλα να συμβάλουν ώστε οι φίλοι του Δον να γνωριστούν 

καλύτερα μεταξύ τους. Εξ άλλου έτσι που το πάει η κυβέρνηση καλό είναι να 

ξαναγνωρίσουμε τις αετοφωλιές. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστούν κι αυτές.
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ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος - 
γραφείο 50 τ.μ 2ος όροφος Ασκληπιού 
και Πότη στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 1004 Πλη-
ροφορίες 6974434306  

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται στο Άργος διώροφη κατοικία 
με ανεξάρτητες εισόδους κατ όροφο 
σε τιμή ευκαιρίας. Εμβαδόν οικοπέδου 
280,84τμ. Ισόγειο 85,32 τμ: 2 υπνοδω-
μάτια, κουζίνα, σαλόνι, μπάνιο. Όροφος 
136τμ : 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, καθιστι-
κό, μπάνιο, κουζίνα. Αυλή 50 τμ με είσο-
δο γκαράζ. Κωδ. 1005. Τηλ.:  6940516019 
κον. Γιώργο

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πτυχιούχος Νο-
σηλευτικής παρέχει υπηρεσίες νοση-
λείας κατ΄ οίκον (ενέσεις, εμβολιασμοί, 
αλλαγές τραυμάτων, καθετήρων, οροί). 
ΚΩΔ. 1003 Τηλ. 6942984407

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

Πάντα λέγαμε πως η μετακίνηση 
με ποδήλατα είναι πιο θελκτική 

Tο πτυχίο 

Είναι ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο, 
και ενώ θέλει να πάρει το πτυχίο, 
χρωστάει ένα μάθημα από το δεύτερο 
έτος, και ο καθηγητής δεν τον περνάει με 
τίποτα, όσες φορές κι αν το έχει δώσει. 
Απελπισμένος λοιπόν, πάει στον καθηγη-
τή και του λέει: 
 
- Θα σας πω ένα 
αίνιγμα, εάν δεν το 
βρείτε θα υπογρά-
ψετε να πάρω το 
πτυχίο μου, εάν το 
βρείτε δεν θα το 
πάρω ποτέ. 
 
- Ακούω, λέει ο 
καθηγητής. 
 
- Τι είναι παράλογο 
και νόμιμο, λογικό 
και παράνομο, πα-
ράλογο και παρά-
νομο; 
 
Σκέφτεται λίγο ο 
καθηγητής και του λέει να τον αφήσει 
λίγες ημέρες μήπως 
βρει την απάντηση. Μερικές μέρες μετά 
συναντιούνται και λέει ο καθηγητής: 
 
- Έχω φάει τον κόσμο αλλά δεν το βρήκα. 
Θα σου υπογράψω το πτυχίο 
και θα μου πεις. Κι ενώ υπογράφει το πτυ-

χίο, ο φοιτητής γελώντας του λέει: 
 
- Όλος ο κόσμος το ξέρει, να, αν πάτε και 
ρωτήσετε οποιονδήποτε στο 
πανεπιστήμιο θα σας το πει. 
 
Ο καθηγητής αποσβολωμένος τρέχει 
προς το προαύλιο του πανεπιστημίου 
όπου 

συναντά τον καφε-
τζή και τον ρωτάει: 
 
- Τι είναι παράλογο 
και νόμιμο, λογι-
κό και παράνομο, 
παράλογο και 
παράνομο; 
 
Κι ο καφετζής γε-
λώντας: 
 
- Κύριε καθηγητά, 
απορώ με την ερώ-
τησή σας, αλλά θα 
σας απαντήσω: 
Παράλογο είναι να 

έχετε μια πανέμορφη γυναίκα, 20 χρόνια 
μικρότερή 
σας, αλλά είναι νόμιμο. Λογικό είναι να 
πηδάει κάποιος άλλος την γυναίκα σας 
αλλά είναι παράνομο. Και παράλογο είναι 
να υπογράφετε το πτυχίο αυτού που πα-
ράνομα πηδάει τη γυναίκα σας...

Το πιο σημαντικό 
είναι η φήμη 
 
Όλοι οι Βλάχοι της Ελλάδας συγκαλούν συμβούλιο για 
να δουν πως θα καταφέρουν να γίνουν γνωστοί ανά τον 
κόσμο :  
- Οι Πόντιοι είναι τόσο γνωστοί για τις βλακείες τους , γιατί 
να μην είμαστε κι εμείς τόσο γνωστοί ;  
- Ναι , πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ κουφό που να μας 
γράψουν και οι Νιου Υορκ Τάιμζ .  
- Ναι , αλλά τι ;  
Μετά από πολλές προτάσεις ... ( για να μην τα πολυλογώ )  
- Να χτίσουμε μια γέφυρα στη μέση της ερήμου Σαχάρα . 
Είναι πολύ κουφό και σίγουρα θα μαθευτεί .  
Συμφώνησαν όλοι για το έργο και άρχισαν να μαζεύουν 
λεφτά . Μετά από κάνα μήνα είχε κιόλας τελειώσει το έργο 
και η γέφυρα ήταν έτοιμη για τα αποκαλυπτήρια . Οι Βλάχοι 
συγκαλούν press conference για να μαθευτεί το « κατόρθω-
μά « τους και για να κορυφώσουν την αγωνία των δημοσιο-
γράφων , καλύπτουν τη γέφυρα με ένα τεράστιο σεντόνι .  
Όταν λοιπόν, έχουν μαζευτεί όλοι οι επίσημοι , τους συ-
γκεντρώνουν όλους μαζί μπροστά από την εξέδρα για τα 
αποκαλυπτήρια και τους λένε πως πρόκειται να δουν το 
πιο παλαβό θέαμα του κόσμου . Τραβάνε το σεντόνι και τι 
βλέπουν ;  
Δύο Πόντιους να ψαρεύουν από τη γέφυρα .


